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Rövidítések jegyzéke 

abs.   abszolutizált (vízmentesített) oldószer 

AQBtz  A 10-es biszazid festék, 7-azido-3-(6-azidobenz[d]tiazol-2-il)-2H-kromén-2-on 

BCN  biciklo[6.1.1]nonin 

CuAAC réz(I)-katalizált azid-alkin 1,3-dipoláris cikloaddíció, Cu-catalyzed Azide–

Alkyne Cycloaddition 

DCM   diklórmetán 

Δ   forralási hőmérséklet 

DMSO  dimetil-szulfoxid 

ELISA  Enzyme-Linked Immunosorbent Assay 

EtOAc  etil-acetát 

FE  fluoreszcencia-serkentés (Fluorescence Enhancement) 

FlAsH-EDT2 Fluorescein Arsenical Helix binder bis-EDT adduct 

HEPES  N-(2-hidroxietil)piperazin-N’-2-etánszulfonsav 

Hex   hexán izomerelegy 

HOMO  legmagasabb energiájú betöltött molekulapálya 

(highest occupied molecular orbital) 

HRMS  nagyfelbontású tömegspektroszkópia (high resolution mass spectrometry) 

IEDDA  fordított elektronigényű Diels-Alder reakció 

(inverse electron demand Diels–Alder reaction) 

IR   infravörös (infra red) 

kumarin  2H-kromén-2-on 

(HP)LC-MS  tömegspektrometriás detektorral kapcsolt (nagyhatékonyságú) 

folyadékkromatográfia 
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LUMO  legalacsonyabb energiájú üres molekulapálya 

(lowest unoccupied molecular orbital)  

MS   tömegspektroszkópia (mass spectrometry) 

NMR   mágneses magrezonancia spektroszkópia (Nuclear Magnetic Resonance) 

P2  az Ac-K(BCN)AEAADAEAAK(BCN)-NH2 szekvenciájú peptid 

PBS   foszfát pufferelt, fiziológiás nátrium-klorid oldat (phosphate-buffered saline) 

Rf   retenciós faktor 

rt   szobahőmérséklet (room temperature) 

SPAAC   gyűrűfeszültség által kiváltott azid-alkin 1,3-dipoláris cikloaddíció, Strain-

Promoted Azide Alkyne Cycloaddition 

TBTA   trisz[(1-benzil-1H-1,2,3-triazol-4-il)metil]amin 

tBu   terc-butil 

TEA   trietilamin 

TFA   2,2,2-trifluorecetsav 

UV   ultraibolya (ultraviolet) 

VRK   vékonyréteg-kromatográfia 
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I. Irodalmi áttekintés 

I.1. Bevezetés 

A kémia és a biológia határvonalán kialakult kémiai biológia1 az utóbbi évtizedek jelentős új 

tudományterületeinek egyike. A biokémiától az különbözteti meg, hogy a kémiai biológia 

esetében a kémia és a biológia kooperatív viszonya kerül előtérbe, azaz nem a biomolekulák 

kémiai viselkedésének megértése a cél, hanem a kémia gazdag eszköztárának alkalmazása 

biológiai rendszerekre közvetlenül és céltudatosan, legyen szó új funkciós csoport 

kialakításáról vagy már meglévő biológiai funkció módosításáról. A kémiai biológia módszerei 

egyaránt támaszkodnak a klasszikus szintetikus kémiára és a biotechnológia, bioinformatika 

legújabb eredményeire.  

A sejtszintű biológiai rendszerek tanulmányozása olyan hangsúlyozott fontosságú feladata a 

természettudományoknak, amelynél az alkalmazott módszereknek lépést kell tartaniuk a 

résztudományok fejlődésével. Például, a genomika kifejlesztése jelentősen hozzájárult a 

proteinek, az őket kódoló gének és a hozzájuk kapcsolható betegségek, elváltozások összetett 

képének jobb megismeréséhez. Hasonlóan nehéz megfigyelni sok más komplex, helyhez kötött, 

sejtszintű biokémiai folyamatot is. A biomolekulák tanulmányozása, különösen eredeti 

környezetükben az a kihívás, amely termékeny területté tette a kémiai biológiát.2 

A kémiai biológia egyik alappillére a fluoreszcencia detektálásán alapuló analitika,3 számos 

okból. Műszerezettség szempontjából a fluoreszcencia-spektroszkópia előnye az, hogy olcsó és 

könnyen hozzáférhető; az optoelektronikai alkatrészek (lézerek, diódák, detektorok) és a 

mikroelektronika teljesítménye, valamint a ma könnyedén elérhető informatikai kapacitás 

messze kiszolgálja az elvárásokat. A jóval bonyolultabb műszerigényű fluoreszcens 

mikroszkópia nem csupán a kémiai biológia, hanem a természettudományok egyik 

legkorszerűbb technológiai újítása, a 2014-es kémiai Nobel díjat a szuperfelbontású 

fluoreszcens mikroszkópia kifejlesztéséért ítélték oda E. Betzig, S. Hell és W. Moerner 

kutatóknak.4 Hatékonyság szempontjából a fluoreszcencia előnye a gyorsaság (akár ns), 

valamint a jó idő-, és térbeli felbontóképesség. A fluoreszcencia kombinációja a kémiai biológia 

egy másik pillérével, az ún. bioortogonális ligációval minden korábbinál közelebbi betekintést 

engedett a biológiai folyamatokba.5 

Az értekezés alapját képező kutatás területe tehát a kémiai biológia, azon belül pedig 

bioortogonális kémia. A kutatás célja olyan kétpontos kötődésre képes bioortogonális 
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jelzővegyületek előállítása és tanulmányozása, amelyek egyben fluorogének is, azaz nagy 

jel/zaj arány elérésére specializált festékek. Ennek megfelelően a következő fejezetek 

bemutatják a fluoreszcens jelzések beviteléhez szükséges bioortogonális kémia elveit és 

módszereit (I.2. fejezet), a fluoreszcens jelzővegyületek néhány, a téma szempontjából releváns 

sajátosságait, lefedve az irodalmi előzményeket (I.3.–I.7. fejezetek). A dolgozat második része 

az elvégzett kutatás eredményeit (III. fejezet) és az alkalmazott kísérleti körülmények részletes 

leírását (IV. fejezet) tartalmazza. Az saját eredmények bemutatása szempontjából ugyan fontos, 

de a megértéshez nem szorosan kapcsolódó adatokat a Függelék listázza.  

I.2. Bioortogonális kémia 

A bioortogonális kémia úttörőjének tartott Carolyn Bertozzi 2003-ban közölte azt a munkát,6 

amelyben először szerepelt a „bioortogonális” kifejezés, bár a fogalom gyökerei a kilencvenes 

évekbe nyúlnak vissza, amikor Roger Tsien7,8 és munkatársai például már közöltek olyan 

eredményeket, amelyek élő sejtek szintjén történő fehérjejelölésről szóltak. 

Bertozzi eredeti definíciója9 szerint a bioortogonális ligációs eljárások során olyan stabil, 

kovalens kötés kialakítása a cél, amely két adott funkciós csoport között jön létre, egymásra 

nézve szelektív reakcióban, fiziológiás körülmények között úgy, hogy a funkciós csoportok a 

célcsoportot tartalmazó molekulán kívül más molekulával nem lépnek reakcióba. Ez utóbbi 

kémiai inertséget úgy biztosítják, hogy szervezetidegen funkciós csoportokat alkalmaznak. Az 

in vivo bioortogonális reakciók esetében továbbá az is elvárt, hogy minimális toxicitással, 

illetve gyorsan és nagy hatékonysággal játszódjanak le.  

A bioortogonális ligáció leggyakrabban két szakaszból áll: először inkubálják a 

tanulmányozandó biológiai rendszert azzal a metabolittal, amely tartalmazza a speciális, 

szervezetidegen, kisméretű funkciós csoportot, az ún. kémiai hírvivőt (chemical reporter). A 

metabolit lehet pl. nukleotid nukleinsavak, monoszaccharid glikánok, zsírsav lipidek és 

aminosav fehérjék jelöléséhez. A kémiai hírvivő beépülése után a következő lépés a 

bioortogonalitás feltételeinek megfelelő reakció (ligáció) a komplementer funkciós csoportot 

tartalmazó jelzővegyülettel.  

2003 óta folyamatosan nő a bioortogonális kémiával foglalkozó tudományos cikkek száma. A 

„bioortogonális” kulcsszóra a Scopus adatbázisa szerint több mint 1000 cikk, összefoglaló 

közlemény és könyvfejezet hivatkozik. Dinamikusan fejlődő területről van tehát szó, amely a 

klasszikus szintetikus szerves kémia biztosította nagyszámú lehetőségre illeszti a 
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bioortogonális kémiai átalakításokkal szemben támasztott elvárások szigorú keretét. Ebbe a 

keretbe jelenleg viszonylag kevés reakció illik bele, ezek közül a legfontosabbak, 

reakciósebességük növekvő sorrendjében a következők: 

 Bertozzi–Staudinger ligáció10 azidok és foszfánok között (k ~ 10-3 M-1s-1)  

 gyűrűfeszültség által hajtott azid-alkin cikloaddíció11 (k ~ 10-2 M-1s-1) 

 cisztein és 2-cianobenztiazol közötti kondenzáció12 (k ~ 10-3 M-1s-1) 

 UV-gerjesztésre lejátszódó alkén-tetrazol cikloaddíció13–14 (k < 30 M-1s-1) 

 rézkatalizált azid–alkin cikloaddíció15–16 (k ~ 10 – 200 M-1s-1) 

 tetrazinok és feszült gyűrűs alkének vagy alkinek között lezajló inverz elektronigényű 

Diels–Alder reakció17 (k ~ 1 – 104 M-1s-1) 

A fentiekben felsoroltakon kívül kevésbé elterjedt, inkább elméleti jelentőségű bioortogonális 

reakciók ismertek ugyan, de a gyakorlatban főleg a rendkívül gyors inverz elektronigényű 

Diels–Alder reakciót (IEDDA) és a jól variálható, egyszerűbb reagensigényű azid-alkin 

cikloaddíciókat (úgy a gyűrűfeszültség által hajtott, mint a rézkatalizált változatot) használják. 

Ez utóbbi szorosan kapcsolódik az értekezés témájához, ezért főbb jellegzetességeit a 

következő alfejezet foglalja össze.   

I.3. Alkinek és azidok közötti 1,3-dipoláris cikloaddíció 

Az azidok és alkinek között lejátszódó reakció már ismert volt a 19. század végétől18, amikor 

Rolf Huisgen 1963-ban megjelent munkájában19 bevezette az 1,3-dipoláris cikloaddíció 

fogalmát a folyamat magyarázatára.  

Sharpless15 és Meldal16 egymástól függetlenül, közel azonos időben írták le arra vonatkozó 

megfigyeléseiket, hogy a terminális alkinek és azidok közötti reakciót hatékonyan katalizálják 

a réz(I) vegyületek, 1,4-diszubsztituált 1,2,3-triazolokat eredményezve. A rézkatalizált azid–

alkin cikloaddíció (CuAAC, Cu-catalyzed Azide–Alkyne Cycloaddition) valószínűsíthetően 

réz-acetilid kialakulásán keresztül játszódik le, mintegy hétszer gyorsabban a nem-katalizált 

cikloaddíciónál. A reakció sebessége tovább növelhető ligandumok alkalmazásával, mint pl. a 

trisz-(benziltriazolilmetil)amin (TBTA). Felfedezése óta ez a reakció lett az ún. „klikk-kémia” 

ikonikus képviselője, mondhatni alappillére, köszönhetően gyorsaságának, hatékonyságának és 

szelektivitásának. Ezeket az előnyöket az is jól illusztrálja, hogy igen széles az az alkalmazási 

terület, amit az irodalomban eddig lefedtek ezzel a reakciótípussal, a szerves szintézisektől az 

anyagtudományig.20–22 Mivel a reakció vizes közegben, fiziológiai pH-értéken is működik, 
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külön kiemelkedő a kémiai biológiában betöltött szerepe, ahogyan azt elsőként Finn és 

munkatársai is bizonyították, a homoki bab mozaikvírusának CuAAC-val történt jelölése 

során.23 

Élő rendszerekben a reakció alkalmazását azonban erősen gátolja a réz toxikus jellege. Például, 

a CuAAC körülményei között (100 μM CuBr) E. coli sejtek 16 óra eltelte után elveszítik  

osztódási képességüket; emlőssejtek nem képesek egy óránál tovább túlélni 500 μM rézsó 

jelenlétében; ez az idő tovább csökken élő zebrahal-embriók esetében, itt 1 mM-os 

rézkoncentráció 15 perc után vezetett a jelölt embriók elpusztulásához.24 Bár megfelelő 

ligandumok alkalmazásával9 csökkenthető a szükséges rézsó mennyisége és citotoxicitása is, a 

CuAAC biokompatibilitása korlátozott.  

Előbb Bertozzi,11 majd később Boons25 is arra a következtetésre jutott, hogy egy lehetséges 

módja az azid–alkin cikloaddíció biokompatibilissé tételének az, ha rézkatalízis helyett feszült 

gyűrűs alkineket használnak.  Az ötlet alapjául Wittig és Krebs munkája szolgált, akik az 1960-

as években beszámoltak egy „robbanásszerű” reakcióról a szubsztituálatlan ciklooktin (ami a 

legkisebb, stabil cikloalkin) és a fenilazid között.26 Ebből az észrevételből kiindulva Bertozzi 

és munkatársai előállították az 1. ábrán látható ciklooktin-származékot, az OCT-biotint, 

amellyel eredményes jelölési reakciót hajtottak végre azidtartalmú sejtfelszíni glikánokon, 

citotoxikus hatás nélkül.  Ebből a mérföldkőnek tekinthető publikációból kiindulva azóta 

számos ciklooktin-származékot előállítottak (2. ábra) és a gyűrűfeszültség által hajtott azid–

alkin cikloaddíció (SPAAC, Strain-Promoted Azide Alkyne Cycloaddition) az egyik 

leghatékonyabb bioortogonális jelölési eljárássá fejlődött.  

 

A reakció gyors és spontán lejátszódó, hajtóereje pedig  a hármas kötés által okozott 

gyűrűfeszültség csökkentése. Elméleti számítások27 arra utalnak, hogy a [3 + 2] cikloaddíció 

aktiválási gátja egyenesen korrelál a gyűrűfeszültségből adódó energiatöbblettel; ennek 

megfelelően a reakció gyorsításának logikus módja az elektronikus hatások mellett az, ha minél 

feszültebb ciklooktin-származékokat alkalmaznak.  

Az első bioortogonális ligációra alkalmazott SPAAC viszonylag lassú volt, nagy feleslegben 

alkalmazott OCT-biotint és hosszú inkubációs időt igényelt. Azonban a folyamat egyszerűsége 

1. ábra. OCT-biotin, az első, bioortogonális 

jelölés céljára előállított stabil ciklooktin. 
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és robusztussága, valamint a tény, hogy szemben az addig használt ligációs eljárásokkal a 

SPAAC nem érzékeny levegőre (szemben a Bertozzi–Staudinger ligációval) és citotoxicitással 

sem kell olyan mértékben számolni, mint a CuAAC esetében, arra sarkallta a terület iránt 

érdeklődőket, hogy a gyűrűfeszültség és a stabilitás közötti kompromisszumot keresve, minél 

reaktívabb ciklooktin-reagenseket állítsanak elő; ezeket az előállítás évszámára lebontva a 2. 

ábra összegzi.  

 

2. ábra. Ciklooktin-reagensek bioortogonális jelöléshez és a hozzájuk tartozó SPAAC másodrendű sebességi 

együtthatója 

Ezek szerkezetét tanulmányozva alapjában véve kétféle ciklooktin-reagens különíthető el: a 

korai kutatások alifás képviselői, melyek LUMO-energiáit elektronszívó csoportok csökkentik 

(pl. MOFO) és a gyűrűanellált rendszerek, mint pl. a DIBO. Ez utóbbi nagyobb reaktivitását 

azzal magyarázzák, hogy az sp2-hibridállapotú szénatomok jelenléte további növekményt okoz 

a gyűrűfeszültségben. Minél több sp2 szénatom van jelen, annál nagyobb reaktivitást 

tapasztaltak, így pl. a BARAC > DIBAC > DIBO sorrend állítható fel közöttük.  

Bár a BARAC gyors reakciókinetikával jellemezhető (közel k2 = 1 mol-1s-1, ld. 2. ábra), a 

stabilitása korántsem kiemelkedő. A fluortartalmú ciklooktinok közepes sebességgel, ám kis 
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stabilitással rendelkeznek; a nitrogén heteroatomtartalmú ciklusok (pl. DIMAC) sebessége a 

BARAC-éhoz hasonlítva kisebb, de annál jóval stabilabbak.  

A nagy reaktivitás elérése érdekében alkalmazott kiterjedt anellált rendszerek hozadékaként két 

új paraméterrel is számolni kellett: az egyik a méret, aminek a növelésével korlátozódhat a 

tényleges jelölési reakció sikeressége, különösen élő rendszerekben; a másik a lipofilicitás, 

aminek a növekedése szintén csökkenti a ligáció hatásfokát, tekintve, hogy vizes közegű 

reakcióról van szó. A lipofilicitás csökkentésére építettek be metoxi-csoportot pl a DIMAC-ba. 

A lipofilicitás és a reaktivitás jó kompromisszuma a kutatócsoportunkon belül Varga Balázs 

által előállított COMBO.37 

Reaktivitásban és stabilitásban kiemelkedő a BCN34, biciklo[6.1.1]nonin, amelynek ráadásul 

talán a legegyszerűbb a szintézise a bemutatott ciklooktinok közül, mindössze négy lépés 15 % 

összesített hozammal.  

A ciklooktinok „gyorsasági versenye” az irodalomban 2013 környékén befejeződött. Egyrészt 

mert ekkora világossá vált, hogy minden kísérlet a reaktivitás további növelésére 

elengedhetetlenül a stabilitás és a gyakorlati alkalmazhatóság rovására történik, másrészt mert 

a szabadalommal védett ciklooktinok könnyen hozzáférhetővé váltak a kereskedelemben, 

közülük a stabil, de reaktív BCN lett a legnépszerűbb, amit szorosan követ a DIBO és DIBAC 

is.  

A cikklooktin komplementer funkciója, az azid, korántsem kapott ekkora figyelmet a terület 

művelőitől. A legtöbb jelölési eljárás egyszerű szerkezetű, alifás azidokra épül és a 

ciklooktinokhoz tartozó sebességi együtthatóját is az egyszerű szerkezetű benzil-aziddal való 

modellreakcióban elvárt meghatározni. Az aromás azidok használata kevésbé jellemző, 

egyrészt mert ezek jóval labilisabbak, mint alifás társaik, másrészt mert elméleti számítások 

alapján a SPAAC kimenetelét a HOMOazid – LUMOciklooktin különbség határozza meg, így az 

elektrondús azidok használata kedvezőbb. Aromás azidok használata azonban akkor lehet 

rendkívül előnyös, ha az azid szerepe nem csupán az, hogy a ciklooktin komplementere legyen, 

hanem egy fluoreszcens jelzővegyülethez kapcsolódva annak fotofizikai paramétereit 

befolyásolja (ld. I.6. fejezet, fluorogén jelzővegyületek).  

Köszönhetően többek között a számos reaktív ciklooktin megjelenésének, a SPAAC volt az 

első olyan bioortogonális reakció, melynek in vivo alkalmazása valóban problémamentes volt 

és igazán látványos eredményekhez vezetett pl. aziddal funkcionalizált élő sejtekben, a C. 

elegans szervezetében vagy, ahogy a 3. ábrán látható, élő zebrahal embrióban.39  
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3. ábra. DIFO-AlexaFluor konjugátumok 

magasabb rendű szervezetekben. A: C. elegans, 

azido-mannózzal táplálva, AlexaFluor 586-tal 

jelölve. B, C: Zebrahal embriók azido-

metabolittal táplálva, DIFO-AlexaFluor 

festékekkel (AlexaFluor 647, 488, 555). A kép 

forrása és a jelölési szekvencia pontos leírása a 

39-es irodalmi hivatkozás.  

Megjelenése óta a SPAAC felhasználás szempontjából jóval többé érlelődött, mint egy érdekes 

kémiai reakció: a publikált sikeres, akár in vivo jelölések mellett az elmúlt hat évben több mint 

100 szabadalom lett benyújtva a reakcióhoz köthető nanorészecske-, és polimer-

funkcionalizálásra, nem-természetes aminosavak genetikai kódolására, oligonukleotid-

jelölésre, DNS könyvtárak létrehozására, radioizotópos jelölésre stb.  

I.4. A kémiai hírvivő beépítése a tanulmányozandó rendszerbe 

A biomolekulák kovalens módosítása bioortogonális reakciókkal az esetek többségében 

kétlépéses folyamat. Elsőként egy szervezetidegen, kisméretű csoporttal, a kémiai hírvivővel 

módosítják a vizsgálandó biológiai rendszert. A kémiai hírvivő beépítésére számos lehetőség 

adott, ezeket a 4. ábra foglalja össze.  
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4. ábra. kémiai hírvivő/bioortogonális jelzővegyület bejuttatásának lehetőségei biopolimerek (A) vagy 

a sejtes közeg (B) esetében. Az ábra a 45-ös irodalmi hivatkozás alapján készült. 

A legnagyobb érdeklődés a proteinek jelölését övezi, ennek megfelelően számos stratégiát 

dolgoztak ki fehérjék N- vagy C-terminálisának bioortogonális módosítására,40,41 cisztein vagy 

tirozin aminosavakra specifikus jelölés kidolgozására42 vagy a kívánt funkció enzimatikus 

bejuttatására.43  

 



14 

 

Kismolekulák, kémiai hírvivők beépítése nem-természetes aminosavak genetikai kódolásával 

lehetséges. Ennek során a kódolandó molekulából szintetikusan aminosav (pl. lizin) 

származékot állítanak elő, ezt egy megfelelően kiválaszott, ún. ortogonális tRNS – tRNS szintáz 

pár a transzláció során beépíti az épülő fehérjébe, a STOP kodon (Amber) „értelmessé” 

tételével. Ez a technológia látványos fejlődésen ment keresztül az elmúlt években, mára már a 

vizsgálandó fehérje gyakorlatilag tetszőleges pontjába illeszthető nem-természetes aminosav.44  

Más fontos biopolimerek, pl. nukleinsavak, lipidek, szénhidrátok vizsgálata esetében a kémiai 

hírvivő beépítése történhet direkt kémiai szintézisen keresztül, vagy metabolikus úton, pl 

aziddal módosított cukrot keverve a sejtek táptalajába.45 

A beépült csoport nem akadályozhatja a biológiai funkciókat és nem reagálhat a rendszerben 

jelen lévő tiolokkal vagy aminokkal sem. A következő lépésben a módosított rendszer 

szelektíven jelölhető a kémiai hírvivő komplementer funkciójával módosított jelzővegyülettel. 

Ez a jelzővegyület lehet pl. radioizotóp-tartalmú, affinitáspróba (biotin-sztreptavidin) vagy 

kismolekulás fluoreszcens festék. Ez utóbbi különösen előnyös lehet az esetek többségében, 

köszönhetően annak, hogy gyors válaszidővel (akár 0,1 ns), jó idő- és térbeli felbontással 

rendelkezik (10-20 nm); mindezek mellett viszonylag olcsó és sokféle festék áll rendelkezésre, 

lefedve gyakorlatilag a teljes látható spektrumot.  

I.5. Fluoreszcens jelzővegyületek 

A fluoreszcens analízis előnye a kémiai biológiában többek között onnan ered, hogy könnyen 

kiterjeszthető a legtöbb biopolimerre akár azok natív környezetében, heterogén mintában is jó 

felbontású képalkotásra nyitva lehetőséget (fluorescence imaging). A minta – gerjesztő fény 

kölcsönhatás viszonylag enyhének és nem-invazívnak tekinthető, különösen látható vagy közeli 

infravörös tartományú gerjesztésnél. Nem véletlen tehát hogy a fluoreszcens jelölés egyik 

legnépszerűbb alkalmazási területe a mikroszkópia (akár szuperfelbontásban is),4 de 

rutinszerűen alkalmazott számos diagnosztikai módszerben pl. ELISA és hasonló 

immunoszorbens esszék, genetikai elváltozásokon alapuló betegségek diagnosztikája 

fluoreszcens in situ hibridizációval, fehérjeexpresszió RNS szintű tanulmányozása (molecular 

beacons) stb.  

A fluoreszcens alkalmazások számának növekedésével változott az igény is új fluoreszcens 

próbák tervezésére és ezáltal a kismolekulás fluorofórok kémiájának megértésére és 

kiterjesztésére. Az irodalomban és kereskedelmi forgalomban fellelhető fluorofór-készlet 
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rendkívül soktagú. Ezek szerkezetét vizsgálva megállapítható, hogy a leghatékonyabb festékek 

néhány klasszikus fluoreszcens alapváz jól optimalizált, speciális igényekre szabott variációi, 

ahogy erre Raines is rámutatott egy összefoglaló közleményben.46 Az 5. ábra felvázol néhány 

gyakori fluoreszcens alapvázat, illetve az azokon alapuló, jelenleg legelterjedtebb 

festékeket/festéksorozatokat spektrális lefedettségük sorrendjében.  

 

5. ábra. néhány gyakori fluorofór-alapváz és az azokon alapuló gyakran alkalmazott festékek 

gerjesztési/emissziós hullámhosszakkal, illetve a legelterjedtebb festékcsaládok. (AlexaFluor, 

TAMRA, BODIPY, Oregon Green: Molecular Probes, Inc.; CyDye: GE Healthcare; HiLyte Fluors: 

AnaSpec, Inc; ATTO Dye: ATTO-TEC GmbH; DyLight: ThermoFischer Scientific, Inc.) 

A kumarinok családjára általában UV vagy UV-közeli gerjesztési hullámhosszak jellemzőek. 

Leggyakrabban a váz 7-es és 4-es pozíciója tartalmaz spektrális tulajdonságokat vagy 

oldhatóságot moduláló funkciós csoportokat, mint pl. a kumarin-alapú festékek leggyakoribb 
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egysége, a 7-amino-4-metilkumarin, AMC (5. ábra).  Az ilyen festékek általában pH = 5 fölött 

konstans spektrális tulajdonságokat és nagy Stokes-eltolódásokat mutatnak.3 A 

szubsztituálatlan kumarin-alapváz nem előnyös fluorofór, de megfelelő funkciós csoportokkal, 

különösen nitrogén-szubsztitúciós motívumok beépítésével a fotofizikai és oldhatósági 

paraméterek jól hangolhatóak, és ilyen kumarin-alapú jelzővegyületeket eredményesen 

alkalmazták pl. enzimaktivitás vizsgálatára,47–48 vagy microarray tesztekben49. 

A fluoreszcein, melyet Baeyer50 állított elő elsőként, a xanténvázas festékek legrégebbi 

képviselője. Az alapváz (λexc = 490 nm, λem = 514 nm) szubsztituálásával jól használható 

markerekhez jutottak, mint pl. a 2’,7’-difluoro-fluoreszcein, amely Oregon Green néven ismert 

és népszerű.51 Más származékok pH- vagy redox szenzorokban,52 vagy in vivo képalkotásban 

bizonyultak hasznosnak.53  

A rodaminszármazékokat alacsony pH-érzékenység és funkciós csoportokkal jól hangolható 

spektrális tulajdonságok jellemzik, valamint a fluoreszceinhez képest nagyobb fotostabilitás. A 

rodaminszármazékok népszerű lézerfestékek (pl. Kiton Red S, Texas Red), elterjedten 

alkalmazzák szenzorokban és fluoreszcens képalkotásban, akár in vivo körülmények között.54–

56 A xanténváz oxigénjét szilíciumra cserélve a kapott szilikorodamint (SiR) nemrég például 

intracelluláris fehérjék vizsgálatára alkalmazták, szuperfelbontású fluoreszcens 

mikroszkópiával.57  

A fenoxazinok klasszikus főbb alkalmazási területei a festéklézerekkénti és sejtfestési 

eljárásokban való felhasználás.58 Ezek a fluorofórok a spektrum vörös irányába eltolt 

emisszióról és polaritás-érzékenységükről ismertek, különösen a nem-szimmetrikus fenoxazin-

vázzal rendelkező Nile Red festék.59 A kutatócsoportunkon belül fenoxazinszármazékok 

használatával élősejtes fehérjelölést valósítottak meg.60 

A bór-dipirrometén, BODIPY vázra semleges töltés, kis Stokes-eltolódás és pH-független 

emisszó jellemző. A BODIPY-fluorofórok elterjedtek például bioortogonális jelölési 

sémákban61 vagy fénnyel aktiválható markerekként.62 

Az eddig felsorolt festékcsaládok közül valószínűleg a cianinoké a legnépesebb. Ezekre a 

fluorofórokra viszonylag alacsony kvantumhasznosítási tényező, viszont magas extinkciós 

koefficiensek jellemzőek. Az indokarbocianin festékek szabadalom alá kerülését (CyDye 

sorozat) követően az egyik legnépszerűbb, legjobban tanulmányozott festéksorozat lett.63  A 

„Cy” előtagot követő szám a két aromás egység közötti szénatomok számára utal, ez a CyDye 

sorozatban 3, 5 vagy 7. A magas fotostabilitás és a tény, hogy képesek a „blinking” jelenségére, 
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alkalmassá tette a cianinokat a szuperfelbontású fluoreszcens mikroszkópiában való 

felhasználásra.64–65  

Figyelembe véve az ezekhez a festék-alapvázakhoz tartozó tetemes mennyiségű szintetikus és 

alkalmazásközpontú irodalmat, belátható, hogy a fluorofórok kémiájában az ésszerű irány nem 

az új fluoreszcens szerkezetek előállítása felé, hanem a már rendelkezésre álló szerkezetek 

finomhangolása, a gyakorlati alkalmazhatóság kiterjesztése felé mutat- például a detektálás 

korlátainak kiterjesztésével. Mint minden detektálási technikának, a fluoreszcencia 

detektálásának is vannak limitáló tényezői, hátrányai, amelyek esetenként akadályt jelentenek 

a gyakorlati alkalmazások során. Ezek közül hármat: az autofluoreszcenciát, a besugárzásra 

történő degradációt és a háttérfluoreszcenciát az alkalmazott festékek alapos megválasztásával 

mérsékelni lehet.  

Az autofluoreszcencia a vizsgált biológiai rendszer saját fluoreszcenciája. A legyakoribb 

fluoreszcens biomolekulák a NADH (λexc: 340 nm), a kollagén (λexc: 270 - 370 nm), a tirozin 

(λexc: 270 nm), a triptofán (λexc: 280 nm) és a melanin (λexc: 340 nm). A gerjesztési 

hullámhosszak értékeiből leszűrhető, hogy az autofluoreszcencia problémája UV tartományban 

gerjeszthető fluorofórok esetében merül fel, és kiküszöbölhető, ha inkább olyan festékeket 

alkalmaznak, amelyek látható-, vörös-, vagy közeli infravörös tartományban gerjeszthetőek és 

ott is emittálnak. 

A fluorofórok besugárzásra történő degradációja („photobleaching”) azoknak a fotokémiai 

reakcióknak az összesége, melyek eredményeképpen a gerjesztett fluorofór besugárzás hatására 

nem fluoreszcens termékké alakul fotokémiai reakció eredményeként. Ez történhet pl. a 

konjugált rendszer fotokémiai úton történő bomlása, vagy a környező biomolekulák reaktív 

tiol-, vagy amincsoportjaival történő reakció miatt. A photobleaching teljes kiküszöbölése 

általában nem megoldható, a fejlesztések inkább azt célozzák, hogy az adott fluorofór minél 

több gerjesztési-emissziós ciklusban tudjon részt venni a fotodegradációt megelőzően. Az ilyen 

szempontból fotostabilnak tekinthető festékek közös jellemzője a robusztus, általában xantén-

alapú váz, pl. a ThermoFischer Scientific-hez tartozó DyLight Fluor festéksorozat tagjai főként 

magas fotostabilitásuk miatt kelendőek. 

A háttéfluoreszcencia az elreagálatlan, nem specifikusan reagált vagy makromolekulákhoz 

adszorbeálódott festékek jelenlétéből adódik. A hatékony jelölés érdekében a festéket a 

tanulmányozandó biomolekulához képest sokszoros feleslegben alkalmazzák, és a jel/zaj arányt 

jelentősen csökkentő háttérfluoreszcencia elkerülése érdekében a mintát többszörös mosásnak 
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vetik alá. Ez a módszer amellett, hogy plusz lépéseket jelent a jelölési stratégiában, a minta 

szempontjából is destruktív lehet, in vivo alkalmzásoknál pedig nem megoldható. Ezért 

esetenként előnyös lehet a háttérfluoreszcencia elkerülése érdekében az ún. fluorogén 

jelzővegyületek alkalmazása.  

A fluorogén festékekre az jellemző, hogy alapállapotban nem, vagy minimálisan 

fluroreszcensek. Azonban jól megválasztott reakció során a fluoreszcencia letöréséért felelős 

csoport („quencher”) eltűnik, és a vegyület fluoreszcenssé válik, miközben a nem-reagált 

jelzővegyület nem ad jelet. Az irodalomban emiatt elterjedt még a „turn-on” vagy „smart” 

próbák elnevezés is. 

A fluorogén markerek szerkezetét általánosan úgy írhatjuk le, hogy egy aromás fluoreszcens 

alapvázhoz kapcsolódik a fluoreszcenciát letörő csoport (ld. 6. ábra), ez utóbbi lehet pl. az azid 

vagy a tetrazin is. E a két csoporton alapul ráadásul a két legelterjedtebb bioortogonális reakció, 

a SPAAC és az iEDDA is, így az ilyen fluorogének bioortogonális jelölési sémákba illesztése 

nem csupán előnyös, hanem kézenfekvő is. 

 

6. ábra. Kémiai hírvivővel ellátott biopolimer jelölése fluorogén jelzővegyülettel 

Fehérjejelölés esetében használhatóak olyan ön-alkilező vagy ön-acilező fúziósprotein 

egységet tartalmazó próbák mint a SNAP-tag vagy a CLIP-tag, ezek benzilguanin-fluorofór 

konjugátumokkal reagálnak, ahol a quencher szerepét a benzilguanin-egység tölti be.66  

A fluorogén festékek fontos jellemzője a flureszcencia-serkentés (FE, fluorescence 

enhancement), ami a megfelelően reagált (fluoreszcens, „on”) és az alapállapotú (sötét, „off”) 



19 

 

formák fluoreszcencia-intenzitásának (azonos emissziós hullámhosszon mérve), fényességének 

vagy kvantumhasznosítási tényezőjének az aránya.  

I.6. Azid-tartalmú fluorogén festékek 

Az azid csoport által letört fluoreszcenciájú festékek gyakran előfordulnak bioortogonális 

jelölések során (ld. 7.ábra), ennek az az oka, hogy az azid kis méretéhez viszonyítva nagy 

energiatartalom társul, és fiziológiás közegben is viszonylag stabil marad.  

Az azid fluoreszcencia-tompító hatásának magyarázatára több elmélet ismert. Wang és 

munkatársai az elektrondús α-nitrogénnek,67 Nagano és munkatársai pedig PET-

mechanizmusnak tulajdonítják ezt a hatást,68 míg a kutatócsoportunkon belül született 

eredmények arra mutatnak, hogy az azid viszonylag flexibilis szerkezete révén utat nyithat 

nem-radiatív energiaközlésnek fotonemisszió helyett.69  

A fluorogén azidok első képviselőit Wang és munkatársai állították elő. Ezek közül a 

kumarinvázzal rendelkező festékek 100-szoros fluoreszcencia-serkentést mutattak vizes-

etanolos közegben. Ezeket az azidokat felhasználták például „klikkelhető” 

dendrimerjelölőként, sejtproliferáció vizsgálatára.70 

Az azido-antracénen alapuló fluorogén esetében 75-szörös serkentést mértek DMSO-ban, és 

bár az antracénváz sem oldhatósági, sem fotofizikai szempontból nem túl előnyös, a festék jól 

használhatónak bizonyult oligonukleotid jelölésére CuAAC-on keresztül.71 

Bertozzi és munkatársai számos, xanténvázra épülő fluorogént mutattak be, ezek 35 – 200 

közötti serkentést mutattak fiziológiás közegben. Ezek közül a CalFluor sorozat tagjai 

eredményes, mosást nem igénylő markernek bizonyultak alkin-tartalmú glikánok, DNS, RNS 

és fehérjék CuAAC jelölése során; a közeli infra tartományban emittáló sorozat SPAAC 

alkalmazásával bakteriális glikánokról való képalkotásban bizonyult előnyösnek.72–73  

A BODIPY alapváz azid-variánsai 52-szeres serkentést mutattak etanolban, és szintén glikánok 

jelölésére alkalmazták. Hasonló BODIPY-aziddal, kihasználva a festék affinitását az apoláris 

közeghez, koleszterint jelöltek.74–75 

A kutatócsoportunkon belül69,76 előállított fluorogén festékek sztilbénvázra épülnek. Szemben 

az irodalomban eddig közölt fluoreszcencia-tompításra adott elméleti modellekkel, itt az azid 

rotációs és hajlítási átmeneteit találták felelősnek a „sötét” állapotok létrejöttéért. Az előállított 

festékekek reakciópartnere fehérjébe nem-természetes aminosavként kódolt ciklooktin volt. 
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7. ábra. Néhány azido-fluorogén jelzővegyület általános szerkezete 

I.7. Kétpontos kötődésre alkalmas biszarzén-jelzővegyületek 

A fehérjék fluoreszcens jelölése genetikailag kódolható fluoreszcens fehérjékkel (GFP és GFP-

mutánsok) nagyon hasznos platform különböző fehérjefunkciók in vivo vagy in vitro 

feltérképezéséhez.77–79 Azonban ezek viszonylag nagy mérete (> 30 kDa) akadályozhatja a 

normál fehérjefunkciók vizsgálatát. Ennek elkerülésére, alternatív megoldásként, 

kifejlesztettek sokkal kisebb (6-12 tagú, 1 kDa körüli tömeggel rendelkező), egymástól 

bizonyos távolságra két-két egymás melletti ciszteint (tehát összesen egy tetracisztein-

motívumot) tartalmazó rövid, fúziós peptidszakaszokat (self-labeling tags), amelyek jelenléte 

fehérjefunkció szempontjából gyakorlatilag elhanyagolható. Ezekre az önjelölő 

peptidszakaszokra Cys4-tag néven hivatkoznak az irodalomban, és a komplementer funkció, 

amely „felismeri” és jelöli őket, egy biszarzén-motívummal elátott fluoreszcens festék. Az első 

ilyen biszarzén-Cys4 próba kifejlesztése Roger Tsien7 nevéhez fűzödik, aki a zöld fluoreszcens 

fehérjével kapcsolatban kapott később Nobel-díjat.8 A Tsien és munkatársai által 1998-ban 

elsőként leírt ilyen stratégia alapja a FlAsH-EDT2 festék (ld. 8. ábra), melynek neve a 

Fluorescein Arsenical Helix binder bis-EDT adduct rövidítése. A FlAsH-EDT2 nagy affinitást 

mutat a megfelelő szekvenciájú (CCPGCC) Cys4 motívum iránt, és ahhoz a ciszteinek reaktív 

tioljain keresztül kapcsolodik. Ez a szelektív, kétpontos kötődés azt eredményezi, hogy a 
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fluorofór szerkezete kimerevítődik és fluoreszcenssé válik. Mivel a FlAsH-EDT2 

alapállapotban nem fluoreszcens, így bizonyos szempontból a fluorogének olyan speciális 

kategóriájába tartozik, amelyek esetében nem egyetlen kémiai reakció eredményezi a 

fluoreszcens jel megjelenését („if” logikai kapcsoló), hanem a kétpontos kötődés mindkét 

reakciójának teljesülnie kell („and” logikai kapcsoló), ezáltal hangsúlyozottan érzékeny, nagy 

jel/zaj arányú detektálás érhető el. További előny az is, hogy a Cys4 tag-et viszonylag egyszerű 

géntechnológiai eljárásokkal a vizsgálandó fehérje N vagy C terminálisához, esetleg különböző 

domének kapcsolódási pontjaihoz toldani.  

8. ábra. A FlAsH-EDT2 szerkezete és a kétpontos kötődés a tetracisztein-motívumhoz. 

Mára a FlAsH-EDT2 alapgondolatát kiterjesztették más, a fluoreszceinnél spektrális 

szempontból előnyösebb alapvázakra is (9. ábra). Mindegyik biszarzén festék alapja az 

arzén(III) nagy affinitása a tiolokhoz, ami egyben azt is okozza, hogy a hasonló 

arzénszármazékok akut toxinok.  A toxikusság visszafogására a két arzénhez 1,2-etánditiol 

egységek kapcsolódnak, melyeket kétpontos kötődés során a cisztein szabad tioljai váltanak. A 

9. ábra összefoglalja az elterjedt biszarzén-variánsokat, ezek közül különösen előnyösek a 

spektrum vörösebb régiójában emittáló rezorufin (ReAsH) és cianin (AsCy3) vázasak.80  
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9. ábra. Az irodalomban eddig közölt biszarzén-jelzővegyületek. Az ábra forrása a 80-as számú 

hivatkozás.  

Mivel megfelelő szekvenciájú tetracisztein motívum előfordulása természetes fehérjékben 

viszonylag valószínűtlen, a biszarzén festékek szelektivitása a mesterségesen elhelyezett 

motívumokra biztosított. Adott biszarzén festékkel a legstabilabb komplexet adó szekvenciák 

szűrése és a hatékonysági sorrend felállítása egy peptidtáron belül több irodalmi közlemény 

témája volt, ahogyan annak tanulmányozása is, hogy milyen a kialakuló festék–cisztein 

komplex stabilitása. Mivel az arzén kötődése a ciszteinekhez reverzibilis, a jelenlévő versengő 

tiolok (pl. GSH) koncentrációjának és a Cys4 szekvenciájának függvényében bizonyos mértékű 

disszociációval, és ezáltal jeltorzulással mindig számolni kell.81–84 

Mivel a legtöbb biszarzén-próba membránpermeábilis, a leggyakoribb felhasználási területük a 

megfelelő önjelölő egységgel ellátott proteinek láthatóvá tétele sejten belül.80 Kis méretüknek 

köszönhetően olyan fehérjék esetében is használhatóak, ahol a jóval nagyobb fluoreszcens 

fehérjék nem. Azonban az arzén kötődése egyensúlyi folyamat és ez azt eredményezi, hogy bár 

a biszarzén-próbák nagyon jó fluorogénnek számítanak (bizonyos mérések szerint pl. a FlAsH 

akár 50 000-es FE értékre is képes lehet), nagymértékű háttérfluoreszcencia jelenik meg. Ennek 

oka a nem-specifikus kötődés az endogén ciszteinekhez, ami jelentős kontrasztveszteséget 

jelent a képalkotás során, még mosási lépések után is. A biszarzén-próbák egyik másik 

számottevő hátránya az is, hogy a jelölés ideje alatt állandó reduktív közeget kell fenntartani 

annak érdekében, hogy a ciszteinek tiol-csoportja szabad maradjon. 
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Mindezzel együtt a biszarzén próbákon alapult számos fehérjejelölési eljárás,80 mitokondriális 

citokróm keletkezésének,85 vagy apoptózissal összefüggő proteinek aktivitásának 

monitorozása.86 Egy másik lehetséges alkalmazási technika, ha a jelzővegyületet két különböző 

fehérjét vagy fehérjedomént kapcsol össze,87 így fehérje–fehérje interakció követése, oligomer 

állapotok feltérképezése,88 vagy az ún. bipartíciós tetracisztein-képalkotás valósítható meg.89–

91  
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II. Célkitűzések 

Az értekezés alapjául szolgáló doktori kutatás elsődleges célja olyan jelzővegyület–kémiai 

hírvivő rendszer felépítése volt, amelyben a jelzővegyület amellett, hogy fluorogén, kétpontos 

kötődésre is képes a megfelelően kiválasztott kémiai hírvivővel. Terveink szerint ez rendszer a 

biszarzén-jelzővegyületek koncepciójára épül úgy, hogy ötvözze azok szelektivitását a 

bioortogonális kémia eszköztárával, így több szempontból is előnyös lehet. Egyrészt, szemben 

a biszarzén-jelzővegyületekkel, a festék kötődése a kémiai hírvivőhöz kovalens, fordított irányú 

reakcióra nincs lehetőség. Ez a kötődés megfelel a bioortogonalitás feltételeinek, tehát 

fiziológiás körülmények között is lejátszódik, nem toxikus a jelölendő rendszerre nézve és nincs 

szükség állandó reduktív közeg fenntartására. Másrészt, szemben a ciszteinnel, a beépítendő 

kémiai hírvivő teljesen szervezetidegen, így a lehetséges nem-specifikus mellékreakciók száma 

elhanyagolható.  

A tervezett jelzővegyületek szerkezetével kapcsolatban az volt az alapgondolat, hogy egy 

eredendően fluoreszcens vázat két azid csoporttal módosítunk. A kísérletekbe szintetikus 

szempontból változatos vázrendszerek bevonását terveztük, melyeken a két azid csoport 

jelenléte több célt szolgál: 

1. mivel a már egyetlen azid csoportot tartalmazó festékek is hatékony fluorogének, 

előzetes terveink alapján két azid csoport beépítése még hangsúlyozottabb fluorogén 

jelleget, sőt, akár teljes fluoreszcencia-kioltást eredményezhet; 

2. a jelzővegyület részt vehet két, egymást követő (esetleg egyidejű) gyűrűfeszültség által 

hajtott azid–alkin cikloaddícióban (SPAAC) olyan „önjelölő” peptidszakaszokkal, 

amelyekbe egymástól adott távolságra két ciklooktin-egységet építünk be; 

3. a jelölés nagy szelektivitását az biztosíthatja, hogy ha a két azid csoport közül csupán 

az egyik lép reakcióba, a másik továbbra is letöri az alapváz fluoreszcenciáját. 

Következtetésül, maximális fluoreszcencia csak akkor lesz detektálható, ha mindkét 

azid reakcióba lépett, azaz megtörtént a kétpontos kötődés. 

A kutatási terv tehát magában foglalja a: 

1. biszazid-típusú jelzővegyületek szintézisét, számos alapvázra kiterjesztve; 

2. a bioortogonális kétpontos kötődés alapkoncepciójának vizsgálatát/bizonyítását és 

az alkalmazhatóság tanulmányozását biológiai modellrendszerekben, 

kutatócsoportok közötti együttműködés keretein belül. 
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III. Saját eredmények 

III.1. Biszazid jelzővegyületek szintézise: AQBtz 

Figyelembe véve a tényt, hogy az irodalomban még nem számoltak be kétpontos kötődésre 

képes bioortogonális jelzővegyületekről, első megközelítésben, az alapgondolat bizonyításának 

céljából viszonylag egyszerű, szimmetrikus szerkezetű jelzővegyületet terveztünk előállítani. 

Ennek megfelelően célul tűztük ki a 10. ábrán látható 2,2’-biszbenztiazol-diazid, AbBtz 

szintézisét. Ezt a vegyületet előállítottuk (a szintézis részleteit a függelék tartalmazza), azonban 

az elkészült biszbenztiazol-származékkal kapcsolatban már a szintézis során kiderült, hogy 

stabilitásbeli problémákkal kell számolni, a végtermék pedig 7,4 pH-jú foszfátpufferben, 

szobahőmérsékleten bomlékonynak bizonyult. A bomlást, bár mértéke 5 – 10 % között volt 

három óra alatt, számos, erősen fluoreszcens bomlástermék keletkezése jellemezte, ami 

megbízhatatlanná tette a fotofizikai paraméterek vizsgálatát, a festéket pedig bioortogonális 

szempontból alkalmatlanná. Abból kiindulva, hogy az instabilitás egyik forrása 

valószínűsíthetően a szimmetrikus biszbenztiazol-váz lehet, úgy gondoltuk, hogy ha az egyik 

benztiazol-egységet másik aromás magra, például az enyhe körülmények között kialakítható 

kumarinra cseréljük, az stabilabb festékhez fog vezetni. Így a 10. ábrán látható benztiazolil-

kumarin (AQBtz) volt az első tényleges célmolekulánk.  

 

 

 

 

10. ábra. Az előállítani tervezett biszazid-jelzővegyület, AQBtz. Az AbBtz  (balra) nem felelt meg a 

bioortogonalitás stabilitásbeli követelményeinek.  

Az előzetes szintézisút alapján az AQBtz alapvázát a 11. ábrán látható A benztiazolszármazék 

és B szalicilaldehid-származék Knoevenagel kondenzációs reakciójával terveztük előállítani. 

Az ábrán feltüntetett általános –G csoport lehet –NO2, –NH2 vagy maga az –N3 is; ezek között 

a felsorolás sorrendjében az esetek többségében könnyű az átváltás a szintézis alkalmas 

szakaszaiban, addig a lépésig kihasználva az esetleges irányító hatásokat. Érdemes azonban az 

azid kialakítását a szintézis minél későbbi, ideális esetben utolsó szakaszára hagyni. Ezt az 

indokolja, hogy azok a molekulák, ahol az azid közvetlenül az aromás vázhoz kapcsolódik, 
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jelentős fény-, illetve hőérzékenységgel rendelkeznek, valamint a reduktív közeget (pl. tiolok) 

sem tolerálják, ezek a tulajdonságok pedig megnehezíthetik a szintetikus munkát.  

 

11. ábra. Az AQBtz szintézisterve. A célmolekulát az A és B szerkezeti egységek kondenzációján 

keresztül terveztük előállítani.  

Az A-szerkezetrészlet előállítására több út is szóbajöhetett, ezeket a 12. ábra vázolja fel. 

Ennek a szerkezetrészletnek a kulcseleme 2-es pozícióba helyezett aktív, savas protonnal 

rendelkező metilén csoport, ennek deprotonálását követheti majd kondenzációs lépés a B 

aldehiddel.  

A legegyszerűbb megközelítés szerint a kereskedelmi forgalomban kapható etil-2-(benztiazol-

2-il)-acetáton érdemes elhelyezni a nitro csoportot, a spektroszkópiai szempontból előnyös 6-

os pozícióba, amit három lépésben lehet majd aziddá alakítani. Az etil-2-(benztiazol-2-il)-acetát 

nitrálása azonban többszöri próbálkozás után sem volt eredményes, sem klasszikus kevertsav 

nitrálóelegy, sem az enyhébb, vízmentes acetil-nitrát alkalmazásával. Minden esetben komplex 

termékelegy volt az eredmény, melynek kromatográfiás tisztítása nehezen megoldható, 

hozamok szempontjából érdektelen volt.  

Az A benztiazol-egység előállításának egy másik útjaként a kereskedelmi forgalomban kapható 

2-amino-6-nitrobenztiazolt Sandmeyer reakcióban 2-bróm-6-nitrobenztiazollá vagy 2-klór-6-

nitrobenztiazollá alakítottuk; a nitro csoportot aminná redukáltuk, majd két lépésben, nátrium-
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nitrit és nátrium-azid segítségével diazóniumsón keresztül vittük be az azid csoportot. Az így 

kapott, a 12. ábrán látható halogénszármazékot NaHMDS és etilacetát elegyével kezelve, –78 

ºC-on valóban előállítható ugyan a kívánt B egység, viszont ennek a lépésnek a sikere, 

pontosabban annak mértéke reprodukálhatatlan volt, ezért ezt a szintézisutat, 

megbízhatatlansága miatt végül elvetettük.  

 

12. ábra. Az A benztiazol-egység kialakításának lehetőségei.  

A harmadik, végül optimálisnak ítélt szintézisút (13. ábra) követése során a szubsztituálatlan 

benztiazolt nitráltunk klasszikus kevertsavas módszerrel. 2D NMR mérések alapján, irodalmi 

előzményekkel összhangban túlnyomórészt az általunk kívánt izomer, a 6-nitrobenztiazol 

keletkezett, ezt hidrazin segítségével felnyitottuk, enyhe körülmények között. A keletkező 

aminotiofenolt a következő lépésben visszazártuk benztiazollá etil-cianoacetát segítségével. 

Ezzel a lépéssel beépítésre került az azid-prekurzor nitro csoport anélkül, hogy az érzékeny 

benztiazolil-2-acetát vázat kellett volna nitrálni.  
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13. ábra. A 6-os számú benztiazol-egység szintézisének összefoglalása 

A 4-es nitrovegyületet enyhe Béchamp-redukcióval alakítottuk át az 5-ös számú aminná. Az 

enyhe körülmények használatát az indokolta, hogy a keletkező amin viszonylag instabil, ez azt 

is jelentette, hogy az azid kialakításának klasszikus, sósavas közege sem vezetett eredményre, 

tehát váltottunk egy enyhe, nem vizes közegű azidképzési eljárásra. Ennek során acetonitrilben 

oldottuk fel az amint, és előbb terc-butil-nitritet, majd trimetilszilil-azidot adagoltunk hozzá. 

Ez az eljárás közepes hozammal vezetett a 6-os számú azidvegyülethez. 

Felmerülhet a kérdés, hogy miért nem a logikusabb utat választottuk, azaz a 6-nitrobenztiazol 

helyett a könnyen kialakítható 6-azidobenztiazolt nyitottuk fel hidrazinnal és zártuk vissza etil-

cianoacetáttal, kivonva a szintézisből az instabil 5-ös számú aminobenztiazolt. Erre 

vonatkozóan voltak előkísérleteink, de ezek azt mutatták, hogy a 6-azidobenztiazol felnyitása 

során a keletkező azido-aminotiofenol oldatban nem stabil. A 3-nitro-aminotiofenol esetében is 

csak gyors, óvatos feldolgozással lehetséges elkerülni a -S–S- kötést tartalmazó 

melléktermékek kialakulását, de a 3-azido-aminotiofenol esetében ezen kívül még az azid 

csoport tiolok általi bontásával is számolni kellett. Egyetlen esetben sem sikerült izolálni ezt a 

molekulát.  

Az A szalicilaldehid-származék előállítása során 3-aminofenolból (15. ábra) 3-azidofenolt 

állítottunk elő jó hozammal, amit paraformaldehiddel orto helyzetben formileztünk vízmentes 

magnézium-klorid jelenlétében. A kapott szalicilaldehid-származék és a 6-os számú 
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benztiazolszármazék Knoevenagel-kondenzációjával, bázisként alkalmazott piperidin 

jelenlétében jutottunk a célmolekula AQBtz-hez (10). 

15. ábra. a 9-es szalicilaldehid és a célmolekula AQBtz szintézisének összefoglalása 

 

III.2. Az AQBtz vizsgálata fotofizikai szempontból 

Az elkészült festékkel kapcsolatban az első felmerülő kérdés a stabilitásé volt. Azt tapasztaltuk, 

hogy az AQBtz sem foszfátpufferben (pH = 7,4, szobahőmérsékleten, fénytől védve 6 órán át 

keverve), sem DMSO-ban (12 órán át szobahőmérsékleten, sötétben keverve, vagy egy 

hónapnyi tárolás után –4 ⁰C-on) nem mutatott jelentős bomlásra utaló jeleket.  

A következő lépés a fluoreszcens tulajdonságok vizsgálata volt. A festék abszorbancia-

maximuma 410 nm-en volt (PBS-ben oldva, pH = 7,4), ugyanezen a gerjesztési hullámhosszon 

gyenge, a mérési zajnál alig nagyobb fluoreszcencia volt detektálható. Így tehát az előzetes 

feltevés, miszerint a két azid csoport hatása akár teljes fluoreszcencia-letörést is okozhat, 

helytállónak bizonyult.  
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A fluorogenicitás feltétele azonban nem csupán az, hogy az alapállapotú fluoreszcencia csekély 

(vagy ebben az esetben gyakorlatilag elhanyagolható) legyen, hanem az is, hogy miután a festék 

kapcsolódott a célfunkcióhoz, többszörösére növekedjen. Ennek vizsgálatára komplementer 

ciklooktinként a biciklo[6.1.0]non-4-in-9-il-metanolt (BCN) alkalmaztuk, mivel ez könnyen 

hozzáférhető, elterjedt ciklooktin-reagens, melynek kinetikai viselkedése jól ismert, és 

fehérjébe kódolhatósága is rutinszerű. Két ekvivalens BCN-t vittünk reakcióba az AQBtz-vel 

és a folyamatot LC-MS segítségével követtük. Azt tapasztaltuk, hogy a reakció kb. három óra 

alatt teljesen lejátszódott, egyetlen termék keletkezésére utaló csúcs jelent meg a 

kromatogramon, melynek m/z értéke megegyezett a várt termékre számított értékkel. Ennek a 

terméknek a fluoreszcenciáját azonos gerjesztési hullámhosszon vizsgálva 140-szeres 

intenzitásbeli különbséget mértünk ahhoz a kontrolmintához viszonyítva, ami három órán 

keresztül BCN nélkül kevert AQBtz-t tartalmazott. (16. ábra) 

 

 

 

 

 

 

 

16. ábra. Az AQBtz-hez és a két ekvivalens BCN-nel való reakció termékéhez tartozó fluoreszcencia- 

spektrumok. 
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Annak érdekében, hogy kizárjuk, hogy ez a nagy FE érték esetleg a BCN szerkezetének 

tulajdonítható, más ciklooktin-reagensek, az OCT28 és a COMBO37 is tesztelésre kerülek 

ugyanilyen mérési körülmények között. Némi reakciósebességbeli különbségtől eltekintve 

fluoreszcencia-intenzitás tekintetében az eredmény változatlan volt.  

Ezt követően rátértünk a kétpontos kötődés lehetőségeinek vizsgálatára. Ehhez olyan 

modellpeptidekre volt szükség, amelyeken két-két BCN egység van elhelyezve. Kiindulva a két 

azid csoport egymáshoz viszonyított távolságából, valamint az irodalomban a FlAsH–EDT2 

tetracisztein-motívumainak esetében vizsgált és hatékonynak talált szekvenciákból84 a 17. 

ábrán látható három peptid és az AQBtz reakciójának vizsgálata volt a cél. Ezeket a peptideket 

Dr. Mező Gábor, az MTA–ELTE Peptidkémiai Kutatócsoportból állította elő.  

 

17. ábra. Modellpeptidek (A) és a festék lehetséges kötődési módjai (B) 

Mindhárom peptid reakcióját vizsgáltuk ekvimoláris mennyiségű 10-es festék jelenlétében. Azt 

tapasztaltuk, hogy mindhárom esetben teljesen lejátszódott a reakció, egy termékcsúcsot 

eredményezve, melynek m/z értéke és fragmentációs mintázata MS/MS mérések során ciklikus 

szerkezetű festék–peptid konjugátumok keletkezésére utalt.  

A reakciók teljes lejátszódása után megvizsgáltuk a keletkezett konjugátumok fluoreszcenciáját 

is, a csak festéket tartalmazó kontrollmintához hasonlítva. Meglepetésünkre a mért 

fluoreszcencia-értékek jelentősen eltértek egymástól: a KAEAAK szekvenciájú peptid 
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konjugátumának fluoreszcenciája megközelítette a BCN-nel mért értéket, a másik kettő 

azonban ennek töredéke volt, 27-, illetve 89-szeres FE értékkel.  

 

18. ábra. a 10-es számú festék fluoreszcenciájának összehasonlító vizsgálata a három modellpeptiddel 

való reakció során. Körülmények: c = 0,25 µM, PBS, pH = 7,4; rt, λgerj = 411 nm. 

Ennek a jelentős eltérésnek a következő lehet a magyarázata: a ciklikus konjugátumok 

kialakulásakor egy alapvetően feszült szerkezet keletkezik, amelyben, a peptid szekvenciájától 

függően, a festéket alkotó két aromás mag síkja elfordulhat egymáshoz képest. A fluoreszcencia 

szempontjából a legelőnyösebb a planáris szerkezet, minden torzulás ehhez képest veszteséget 

okoz az emisszióban. Ez a torzulás számszerűsíthető, ha a kialakult konjugátumokban a két 

aromás sík által bezárt diéderes szögek kerülnek összehasonlításra. 

Dr. Kállay Mihály, az MTA–BME „Lendület” Kvantumkémiai Kutatócsoportból ezért elméleti 

kémiai módszerekkel tanulmányozta a kialakuló konjugátumok szerkezetét. Ezeket első körben 

MM (molekuláris mechanikai) konformációanalízisnek vetette alá, MMFF92 erőtér és a 

Marvin93 program segítségével. A legstabilabb konformerek esetében (melyek 40 kJ/mol-nyira 

voltak a legalacsonyabb energiájú speciesztől) geometriai optimalizációt hajtott94 végre az 

AM195 (Austin Model 1) szinten a Gaussian 09-es csomag96 alkalmazásával. Végül, a pontos 

konformációs energiákat lokális közvetlen random fázisközelítéssel (dRPA)97 és aug-cc-

pVDZ98 bázisszettel becsülte meg, az MRCC99 program alkalmazásával.  Figyelembe véve, 
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hogy a peptid és a festék összekapcsolódásának elméletileg két módja lehetséges, bár MS/MS 

vizsgálatok során nem találtunk bizonyítékot prefenciára egyik vagy másik kötődési módhoz, 

az elméleti számításokkal meghatározott diéderes szögek jó egyezést mutatnak az általunk mért 

FE értékekkel akkor is, ha 50 – 50 % valószínűséget feltételezünk egyik vagy másik 

kapcsolódási úthoz (a vagy b, 17. ábra/B).  Ezeket az adatokat az 1. táblázat foglalja össze. 

Festék-peptid konjugátum Fluoreszcencia-növekmény diéderes szög (°) 

10-BCN2 140 2 

10-(BCN)KPGK(BCN) 89 7 / 83 

10- (BCN)KPGAK(BCN) 27 58 / 73 

10-(BCN)KAEAAK(BCN) 130 3 / 83 

1. táblázat. A kialakult konjugátumokhoz tartozó fluoreszcencia-növekmény és a számolt diéderes 

szög.  

Az AQBtz tehát hatékony fluorogénnek bizonyult, amely kétpontos kötődésre is alkalmas a 

megfelelő bisz-ciklooktinilezett peptidekkel, amelyek közül a KAEAAK szekvenciájút találtuk 

a legoptimálisabbnak. Annak igazolására, hogy a kétpontos kötődés biztosította nagy 

szelektivitás a fluoreszcencia-intenzitások értékeiben is tükröződik, arra volt szükség, hogy 

összehasonlítsuk egy egyszeresen kötődött (tehát egy szabad azidot még tartalmazó) és egy 

kétponton kötődött festék emisszióját.  

 

19. ábra. a 11-es és 12-es monoazid-monotriazol festékek szerkezete. 

Ezt – elméletben – legegyszerűbben úgy lehet elvégezni, ha a festéket csak fél ekvivalens 

peptiddel visszük reakcióba. Ezeket a kísérletet el is végeztük, meglepő módon azonban sem 

fél ekvivalens peptid, sem hígabb (c = 100 μM) koncentrációk alkalmazásával sem sikerült 
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monoazid-monotriazol festék–peptid lineáris konjugátumhoz jutni. Sokkal jellemzőbb volt az, 

hogy inkább fölöslegben maradt az elreagálatlan kiindulási festék, a termék pedig a kétszeresen 

kapcsolódott, ciklikus konjugátum volt. Ez az érdekes megfigyelés egyben bíztató is, hiszen 

arra utal, hogy miután lejátszódott az első SPAAC az egyik aziddal, jelen van egy hajtóerő a 

második, immár intramolekuláris SPAAC létrejöttére, kedvezményezettebb folyamattá téve azt 

az esetleges versengő intermolekuláris cikloaddíciókhoz viszonyítva.  

A feltevés bizonyítására azonban továbbra is szükség volt a két monoazid-monotriazol festékre, 

ezért azokat két különböző aromás egységből, szintetikus úton állítottuk elő. A két célmolekula, 

a 11 és 12 szintézise követi az AQBtz bemutatott szintézisútját, azzal a különbséggel, hogy az 

utolsó kondenzációs lépés előtt a két azid-tartalmú benztiazol, illetve szalicilaldehid reagenst a 

megfelelő cikloaddíciós termékké alakítottuk BCN segítségével. (20. ábra) 

 

 

20. ábra. a 11-es és 12-es vegyületek szintézisének összefoglalása 
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Az elkészült monoazid-monotriazol típusú festékek fluoreszcenciájának vizsgálata során 

kiderült, hogy ezek alapállapotban is számottevő emisszióval rendelkeznek. Vizsgálva ezek 

reakcióját BCN-nel, ugyanazt a terméket kaptuk, mint az AQBtz esetében. Viszont, 

összehasonlítva a 11 vagy 12 és egy – egy ekvivalens BCN reakciótermékeinek 

fluoreszenciáját, mindkét esetben 11-szeres serkentést mértünk. Hasonlóképpen, az AQBtz-vel 

legnagyobb fluoreszcencia-serkentést adó peptid-tag, a (BCN)KAEAAK(BCN) esetében is 

mindössze 4–7 közötti serkentés volt detektálható. Ebből arra következtettünk, hogy az AQBtz 

esetében tapasztalt fluoreszcencia-növekedésnél szerepet kap a bisz-cikloktinilezett peptiddel 

kialakuló konjugátum szerkezete is, pontosabban a tény, hogy egy ilyen ciklikus struktúrában 

a csökkenő szabadsági fokokkal nő a fluorofór vázfeszültsége, és ezáltal az emisszió 

valószínűsége. 

 

21. ábra. a 11-es és 12-es festékek fluoreszcenciájának változása BCN-nel, illetve a 

(BCN)KAEAAK(BCN) peptiddel való reakció során 

Ezekkel az eredményekkel képet kaptunk ugyan az azid csoportok egyéni hozzájárulásáról a 

nettó fluoreszcencia-letörési effektushoz, de ezt tovább kívántuk árnyalni a 22. ábrán látható 

monoazidok vizsgálatával.  

 

22. ábra. a 13-as és 14-es vegyületek szerkezete 
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Ezeknek a molekuláknak az előállítása Fodor Anna Eszter szakdolgozatához kapcsolódott. A 

szintézisük logikája követte az AQBtz esetében bemutatott utat, néhány különbséggel.  

 A 4-es számú nitrobenztiazol-származék már bemutatott előállítása után szalicilaldehiddel 

történő kondenzáció következett, a keletkező nitrovegyületet azonban nem izoláltuk, problémás 

oldhatósága miatt azonnal továbbalakítottuk a megfelelő aminná (13b vegyület, b 

reakciólépés). A nitro csoport redukciójára ebben az esetben az ón-klorid alkalmazása volt 

kedvezőbb, a vasas-sósavas Béchamp-redukcióval szemben, ez utóbbi feldolgozása problémás 

volt. A kapott amin aziddá (13) alakítására a már bemutatott, diazóniumsós módszert 

használtuk.  

A 14-es számú monoazid-festék előállítása a 9-es azidoszalicilaldehid és az irodalmi recept 

pontos reprodukciójával előállított etil-2-benztiazolil-acetát kondenzációjával történt (23. 

ábra).  

 

23.ábra. A 13-as és 14-es vegyületek szintézisének összefoglalása 

A két monoazid festék fluoreszcenciáját vizsgálva azt tapasztaltuk, hogy – hasonlóan a 

monoazid-monotriazol 11 és 12 esetéhez – itt is detektálható számottevő kezdeti emisszió. A 

két monoazid reakciója BCN-nel és a (BCN)KAEAAK(BCN) peptiddel hasonló emissziót és 

fluoreszcencia-serkentési értékeket (5,5 – 5 között) mutatott.  
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24. ábra. a 11-es és 12-es festékek fluoreszcenciájának változása BCN-nel, illetve a 

(BCN)KAEAAK(BCN) peptiddel való reakció során 

 

Ezekből az eredményekből az szűrhető le, hogy egyrészt a teljes fluoreszcencia-kioltáshoz 

mindkét azid csoport együttes jelenlétére szükség van, hiszen a monoazid-monotriazol 

származékok esetében már számottevő kezdeti fluoreszcenciával kell számolni. Másrészt a 

nagymértékű fluoreszcencia-serkentés eléréséhez szükség van a két egymást követő SPAAC 

lejátszódásához; ez különösen érvényes a bisz-cikloktiniliezett peptid esetében, ahol a 

monoazid-monotriazol festékkel kapott, egyszeresen kötődött konjugátum fluoreszcenciája 

nem közelíti meg a két BCN-nel mért értéket. Az AQBtz esetében két ekvivalens BCN + 10 

konjugátum és a (BCN)KAEAAK(BCN) + 10 konjugátum fluoreszcenciája közel ugyanakkora 

volt; a monotriazol-monoazid konjugátumok esetében háromszoros különbség van a 

(BCN)KAEAAK(BCN) + 10  javára. Ez a különbség felróható annak a plusz feszültségnek, 

ami egy ciklikus konjugátum esetében jelentkezik, szemben a lineáris termékkel.  

Az alkalmazhatóság szempontjából azt is fontos volt vizsgálni, hogy hogyan viselkedik a festék 

reduktív közegben. Tiolok jelenlétében, fiziológiás körülmények között az azid-tartalmú 

festékek hajlamosak a megfelelő aminokká alakulni, és ezáltal háttérfluoreszcenciát okozni.  A 

Dr. Németh Krisztina (MTA TTK, Kémiai Biológia Kutatócsoport) által elvégzett stabilitási 

esszé többféle reduktív közegben (jelentős feleslegben alkalmazott etántiol, GSH, cisztein) 

követte a festék gyenge fluoreszcenciájának esetleges növekedését az inkubációs idő 

függvényében, és azt találta, hogy nincs jelentős mértékű változás, tehát az AQBtz reduktív 

közegben is megőrizte fluorogén jellegét.  
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III.3. AQBtz: korlátok 

Az előállított biszazid festék az előző fejezetben bemutatottak alapján fluorogénként csaknem 

ideálisan működik: emissziója alapállapotban gyakorlatilag nincs, ezt az állapotot biológiai 

közegben is stabilan tartja, a jelölést követő fluoreszcencia-növekedés nagysága pedig azid-

típusú fluorogének közt kiemelkedőnek számít. Kétpontos kötődésre alkalmas markerként 

pedig igazolta az előzetes feltevéseinket. Mindezek ellenére, bár az AQBtz az első kétpontos 

kötődésre alkalmas bioortogonális jelzővegyület az irodalomban, nem több egy 

modellvegyületnél, hiszen a gyakorlati alkalmazhatóságát két kritikus paraméter korlátozza.  

Egyrészt a festék gerjesztési hullámhossza 411 nm volt, emissziója pedig 490 nm.  Ezek az UV-

közeli értékek előnytelenek úgy in vivo, mint in vitro alkalmazások szempontjából. Másrészt 

az AQBtz önmagában nem vízoldható. A festék vizes közegbe juttatását úgy oldottuk meg, 

hogy a DMSO-ban készült törzsoldatból adagoltunk a pufferbe olyan mennyiségben, amely 

kiszámításánál arra alapoztunk, hogy a biológiai minták maximum 5 %-nyi DMSO jelenlétét 

tolerálják. 

Ezekből a korlátokból kiindulva, a doktori kutatás második szakaszában az volt a cél, hogy az 

AQBtz-t tekintve kiindulópontnak és modellvegyületnek, az alapkoncepciót kiterjesszük olyan 

fluorofór-vázakra, melyek fotofizikai és oldhatósági szempontból előnyösebbek.   

III.4. Cianin-alapú biszazid-festékek 

A kétpontos kötődésre alkalmas bioortogonális fluorogének második sorozatához a 

cianinfestékek családjából a Cy3 alapvázát választottuk (25. ábra). A döntésünket az indokolja, 

hogy a „CyDye” festékek irodalma mind szintetikus, mind fotofizikai és alkalmazási 

szempontból gazdag; a Cy3 alapvázú festékeket figyelemreméltó fotostabilitás, az elterjedt 

lézerekkel kompatibilis gerjesztési hullámhosszak, a széleskörú alkalmazhatóság és – 

preparatív szempontból – az érdekes szintetikus megoldások jellemzik. 

Egy általános Cy3 kromofór több konformációban is létezhet, így gerjesztés során többféle 

rotációs és transzlációs átmeneten keresztül közölhet energiát a környezettel, ami alacsony 

kvantumhasznosítási tényezőkhöz vezet. Ezek a viszonylag kis ΦF értékek jellemzőek a Cy3 

család tagjainak nagy részére. Waggonner és munkatársai99 azonban terveztek olyan Cy3 

fluorofórokat, melyek alifás linker által merevített vázzal rendelkeznek. A merev gerinc 

meggátolja a molekulát abban, hogy nem-radiatív utakon veszíthessen a gerjesztési energiából, 

így ezek a festékek általában magas kvantumhasznosítási tényezőikről ismertek.  Az ilyen, 25. 
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ábrán vázolt szerkezetű cianinok a Cy3B gyűjtőnéven terjedtek el (ahol a B a festékek nagy 

fényességére utal), és rutinszerűen alkalmazzák őket fluoreszcencia-polarizációs esszékben, 

vagy pl. monomerekként szilárdfáziú oligonukleotid szintéziseknél, vagy fluoreszcens 

szerotonin-származékokként.100–102  

 

 

 

 

 

 

25. ábra. A Cy3 alapváz (fent) és a merev szerkezetű Cy3B alapváz (lent); X = C(CH3)2 vagy S 

A felsorolt előnyök ellenére, bioortogonálisan alkalmazható fluorogén cianinokról legjobb 

tudomásunk szerint még nem számoltak be, a kétpontos kötődésre alkalmasak közül pedig a 

bevezetőben érintett AsCy3 biszarzén festék az egyetlen képviselő.103 Ebből kiindulva a 26. 

ábrán látható festékek voltak a doktori kutatásaim második szakaszának a célmolekulái. 

 

26. ábra. A tervezett cianin-biszazid típusú festékek 

A felvázolt szerkezetek között egyaránt vannak indokarbocianinok (17, 19) és benztiazol-

cianinok (15, 16) is. Ezzel azt kívántuk vizsgálni, hogy fotofizikai paraméterek szintjén milyen 

különbségek lehetnek az eltérő aromás magot (indolt vagy benztiazolt) tartalmazó cianinok 

esetében. A 17-es molekula a már említett Cy3B alapvázzal rendelkezik, ezzel kapcsolatban 

arra voltunk kíváncsiak, hogyan érvényesülhet a merevített vázú vegyület előnye a többi 
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cianinhoz viszonyítva. Az is szempont volt továbbá, hogy Cy3B fluorogéneket még nem írtak 

le az irodalomban. A 18-as szerkezet vegyes aromás magokat tartalmaz, ezáltal tovább 

árnyalhatja a vizsgálataink képét azzal, hogy milyen változásokat jelent egyetlen heteroatom, 

esetünkben a kén, bevitele a fluorofórba.  

III.5. Cy3: szintézisek 

A 15-ös és a 16-os célmolekulák (melyek közül az előbbi egy Cy1-alapvázú, az utóbbi pedig 

egy benztiazol-cianin) szintézisét a kutatócsoporton belül Dr. Kormos Attila végezte; a 

szintézisek vázlatos leírását a függelék tartalmazza.  

A 17-es számú, Cy3B alapvázú festék szintézise során az eredeti, Waggonner nevéhez fűződő 

szabadalomból indultunk ki. Ebben a merev linker kiépítése úgy történt, hogy az indolok 1N 

nitrogénjeinek kvaternerezése során a kvaternerező csoport 3,3-dietoxipropil volt; az oxipropil-

egységek összekapcsolódása egymással, ill. az aromás magok közötti polimetin-lánccal egy 

kaszkádciklizációs lépésen keresztül valósul meg. Tovább tanulmányozva az irodalmat 

azonban azt találtuk, hogy több publikáció is kiemeli a dietoxipropil linkerek miatt fellépő 

instabilitást; ezért a ciklikus acetálként védett aldehidek használata logikus lépésnek tűnt. 

Következtetésképpen az előzetes szintézisterv három legfontosabb lépése az 1N kvaternerezés 

védett aldehiddel (27. ábra, a lépés), a polimetin-lánc kialakítása trietil-ortoformiáttal (27. ábra, 

b lépés) és a linker végső szerkezetét kialakító kaszkádciklizáció (27. ábra, c lépés). A ciklikus 

acetál forrásaként a jódetil-dioxolán használata mellett döntöttünk. 

 

27. ábra. a 17-es célvegyület előzetes szintézisterve 
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A tervezett szintézis első kulcslépése tehát a kvaternerezés, és ezzel kapcsolatban alapvetően 

meghatározó, hogy mi a heterociklushoz kapcsolódó szubsztituens (ezt a 27. ábrán általánosan 

-G jelöli). Mivel a kvaternerezési reakciók úgy az indol, mint a benztiazol nitrogénjének 

esetében tipikusan magas hőmérsékletet (~ 100 °C vagy több), esetleg nagy nyomást is 

igényelnek, az, hogy a kvaternerezési lépésben a molekularészlet már tartalmazhatná a 

hőérzékeny azidot, nem tűnt járható útnak. Ennek ellenére végeztünk előkísérleteket 5-azido-

2,3,3-trimetil-indolenin kvaternerezésére jódetil-dioxolánnal, és valóban nem sikerült sem 

termékhez jutni, sem visszanyerni a kiindulási anyagokat a megszilárdult, polimerszerű 

végeredményből.  

A következő próbakísérletek azt célozták, hogy nitro (G = NO2) formában végezzük a 

kvaternerezést, azonban ezek sem vezettek eredményre, bár ebben az esetben legalább 

visszanyerhető volt a kiindulási nitroindol-származék. Amin formában a G = N3-hoz hasonló 

eredményre jutottunk. Mindhárom esetben (G = NO2, NH2, N3) több hőmérséklet-oldószer 

párosítást kipróbáltunk. Irodalmi analógiák alapján az ilyen alkilezési reakciók kedvelt 

oldószerei az acetonitril, a toluol vagy ritkábban a DMSO, illetve ezek keverékei. Néhány 

irodalmi példa tiszta alkilezőszerben végezte a kvaternerezést, azonban a mi esetünkben a 

jódetil-dioxolán önmagában sem túlságosan stabil, és azt használva oldószerként szintén nem 

jutottunk célhoz. Hőmérséklet tekintetében az alkalmazott oldószerek forrpontján, vagy azok 

fölött, bombacsőben végeztünk kísérleteket. Mikrohullámú reaktor bevonása ugyancsak 

sikertelen volt. 

Ezekből a próbakísérletekből azt a következtetést vontuk le, hogy a G szubsztituenst ezekben a 

szintézisekben védett amin formájában tartani a legoptimálisabb. Az amin védőcsoportjának 

kiválasztása során a következőket kellett figyelembe venni: a védőcsoportnak kellőképpen 

robusztusnak kell lennie, hogy jól tolerálja a magas hőmérsékletet (kvaternerezési lépés); nem 

lehet savérzékeny, hiszen a kvaternerező csoport védett aldehidjének felszabadítása a ciklikus 

acetál-formából savas közegben fog történni; végül, mindezek mellett, viszonylag enyhe 

körülmények között kell majd eltávolítani, hiszen a már kiépített merev cianin-váz szétesése 

például erősen bázikus körülmények között kompetitív folyamat lehet. Mindezt figyelembe 

véve az acetamid-formában védett amin mellett döntöttünk.  

A tényleges szintézis (28. ábra) első lépése a 2,3,3-trimetil-indolenin nitrálása volt, ez 

szelektíven az 5-ös pozícióban történt. Ezt követte a kapott nitrovegyület redukciója aminná 

ón(II)-kloriddal, savas közegben, jó hozammal. Az amino csoport acetamiddá alakítása ecetsav-

anhidrid alkalmazásával történt.   
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A következő lépés a folyamatban a kvaternerezés volt. Ehhez a szükséges jódetil-dioxolánt a 

Hauck104 által közölt szintézis pontos reprodukciójával állítottuk elő. A reakciót LC-MS 

segítségével követtük, és a kiindulási anyag elfogytával állítottuk le, ez általában 48 óra 

elteltével történt meg. A konverziók magasak, 80 % körüliek vagy afölöttiek voltak, azonban a 

bomlékony céltermék okán, a tisztítás módjától függően a hozamok széles spektrumon 

mozogtak. Maga a tisztítás is kihívás volt, hiszen a kapott nyerstermék levegőn, szobahőn, 

különösen oldatban számottevő sebességgel továbbalakult. A tisztítási módszerek közül a 

szilika állófázist alkalmazó kromatográfiás eljárások nem jöhettek számításba, mivel ilyen 

körülmények között az acetál védőcsoport sérül. Végül deaktivált szilika vagy bázikus alumina 

használata vezetett eredményre. A tisztított termék NMR szerkezetvizsgálata utólag arra is 

rávilágított, hogy ez a lépés csak formálisan számít kvaternerezésnek, hiszen a 2-es pozícióban 

egy exo helyzetű kettős kötés alakult ki.  
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28. ábra. A 17-es Cy3B vázú festék szintézise 

A 24-es számú acetamidból kiindulva alakítottuk ki a tényleges Cy3-vázat, ehhez két molekula 

acetamid 2-es pozícióban lévő, exo-Csp2 szenét kötöttük össze trietil-ortoformiát 
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alkalmazásával. A kapott, két rend védőcsoporttal ellátott Cy3-származék tisztítása ugyancsak 

nehézkes volt, ám ez a származék (leszámítva az acetál védőcsoportok savérzékenységét) 

megőrizte stabilitását.  

A következő lépés a maszkírozott aldehidek felszabadítása és az azt követő kaszkádciklizáció 

volt, aminek eredményeképpen kialakult a merev vázú 26-os Cy3B szerkezet. Ezt kétfázisú 

rendszerben valósítottuk meg, a ciklizáció végét az jelezte, hogy a Cy3B-re jellemző lila szín 

csak a savas-vizes fázisban volt jelen, az eredetileg kiindulási anyagot tartalmazó szerves 

fázisban pedig csak a melléktermékek maradtak. A folyamat átlagosan fél óra alatt lejátszódott, 

jó termelésekkel. 

Ezt a még jelen lévő védőcsoportok, a két acetil-egység eltávolítása követte. Az acetamidok 

aminná alakításának klasszikus módszere a savas vagy lúgos közegű, magas hőmérsékletű 

hidrolízis, azonban ilyen körülményeket a Cy3B alapváz nem tolerált volna. Ezért Sihlbom 

1954-es módszerét105 követtük: bór-trifluorid dietil-éteres komplexének alkalmazásával enyhe 

körülmények között, alkoholos közegben sikerült az aminhoz jutni, minimális melléktermék 

keletkezése mellett. A nyers diamint szemipreparatív HPLC-vel tisztítottuk, majd rátértünk a 

17-es számú célfesték szintézisének befejező lépésére. Ez két azid csoport kialakítása volt, amit 

klasszikus azidképzési eljárással, nátrium-nitrittel és nátrium-aziddal, diazóniumsón keresztül 

oldottunk meg, közepes termeléssel.  

A 18-as számú célmolekula olyan cianin-alapvázat tartalmaz, amelyet két különböző aromás 

mag alkot: egy indol és egy benztiazol. A 17-es célmolekula esetében a Cy3 vázat az aromás 

mag és trietil-ortoformiát reakciójával építettük fel, ebben az esetben azonban ez a módszer 

nem jó választás, hiszen háromkomponensű reagenselegyként statisztikus arányban keletkezne 

a két lehetséges szimmetrikus és a kívánt nem-szimmetrikus szerkezet. Amellett, hogy 

kromatográfiás szempontból ezeket egymástól teljesen elválasztani közel megoldhatatlan, 

hozamok szempontjából sem a legoptimálisabb módszer. Ezért a 18-as célmolekulát 

hemicianinon keresztül állítottuk elő.  

A hemicianinok esetében a konjugált rendszer általános szerkezete Aril=N+=CH[CH=CH]n-

NR2, azaz a polimetin-láncot közrefogó kromofórok egyik tagjában a nitrogén heteroatomként 

része a kromofórnak (ami egy heterociklus),  a másik tagjában viszont szubsztituált aminként 

van jelen, szemben a teljesen nyílt sztreptocianinokkal vagy a mindkét oldalon, a nitrogént 

heteroatomként magába foglaló aromás magokat tartalmazó zárt cianinokkal (29. ábra). A 
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szintézis során tehát azt terveztünk, hogy felépítünk egy ilyen hemicianin-vázat, majd azt 

alakítjuk át nem-szimmetrikus cianinvázzá.  

 

 

29. ábra. A cianinok lehetséges szerkezeti formái, fentről lefele: 

sztreptocianin, hemicianin, zárt láncú cianin 

 

 

 

A benztiazol-kromofór kialakítása során klasszikus nitrálóeleggyel előállítottuk a 6-nitro-2-

metilbenztiazolt. Ennek nitro csoportját aminná redukáltuk ón(II)-klorid segítségével, savas 

közegben. A kapott amint acetamiddá alakítottuk ecetsav-anhidrid alkalmazásával, szinte 

kvantitatív hozammal. A keletkező benztiazol-származék kvaternerzése ezúttal etil-jodiddal 

történt, jó hozammal.  

Az indol-kromofór előállítása hasonló logika alapján történt: a 23-as számú indolszármazékot 

(melynek előállítása az előző festék szintézisének leírásánál került részletezésre) etil-jodid 

segítségével kvaternereztük. A kapott sóból alakítottuk ki az előzőekben említett hemicianin-

szerkezetet, úgy, hogy N,N-difenil-formamidint és trietil-ortoformiátot alkalmaztunk.  

Ezt a hemicianint reagáltattuk a 31-es benztiazólium-sóval. Hogy megkönnyítsük a cianin-

szerkezet kialakulását, ecetsav-anhidrid segítségével in situ acetileztük a polimetin-lánchoz 

kapcsolódó anilin-egységet, ami ezáltal jobb távozó csoportként tette lehetővé a benztiazol-

részlet beépülését.  

Ezt követően eltávolítottuk a védőcsoportokat bór-trifluorid dietil-éteres komplexének 

alkalmazásával. A kapott diamint alávetve a klasszikus azidképzési eljárásnak, megfelelő 

hozammal jutottunk a kívánt 18-as célmolekulához (30. ábra). 
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30. ábra. A 18-as célvegyület szintézise 
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Az utolsó célmolekula a szimmetrikus szerkezetű 19-es indokarbocianin volt. Ennek a 

szintézise is követte az eddig felvázolt logikai utat. A 23-as számú acetamidból indultunk ki, 

ezt kvaternereztük etil-jodiddal. Mivel a célmolekula szerkezete szimmetrikus, közvetlenül 

trietil-ortoformiát segítégével összekapcsoltuk a két aromás egységet. A már leírt módon, 

bórtrifluorid alkalmazásával eltávolítottuk az acetil védőcsoportokat, majd a kapott diaminból 

kiindulva, nátrium-nitrit, sósav és nátrium-azid segítségével, diazóniumsón keresztül építettük 

ki a két azid-egységet. (31. ábra) 

31. ábra. a 19-es számú célvegyület szintézise 
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III.6. Cy3: fluoreszcens tulajdonságok vizsgálata 

Az elkészült festékeket alávetettük az előző fejezetben, az AQBtz-vel kapcsolatban már említett 

stabilitási esszének változatos tiolok (cisztein, etántiol, GSH) ill. pufferek jelenlétében. Minden 

általunk előállított festék kellőképpen stabilnak, így bioortogonális jelölési sémákba 

illeszthetőnek bizonyult.  

Az abszorbancia, majd a fluoreszcencia-vizsgálatokat is elvégezve az összes festék esetében 

azt tapasztaltuk, hogy szemben az AQBtz esetében mértekkel, itt mindegyik festék rendelkezik 

egy gyenge, de határozottan mérhető kezdeti emisszióval. Úgy a gerjesztési, mint az emissziós 

hullámhosszak értéke a Cy3 festékek esetében a gyakorlati alkalmazások szempontjából 

előnyös sárga-narancssárga, 550-600 nm-es tartományba esett, így a tervünk azon része, hogy 

a spektrum vörösebb tartományában emittáló markereket állítsunk elő, sikeres volt. A Cy1 

festék (15) fotofizikai paraméterei hasonlóak voltak az AQBtz esetében mértekkel.  

32. ábra. A 15-ös számú festék fluoreszcenciája önmagában, illetve két ekvivalens BCN-nel való 

reakciót követően 

A fluorogén jelleg tanulmányozásának érdekében ezúttal is két-két ekvivalens BCN-nel vittük 

reakcióba az öt festéket. Az összes dupla-SPAAC reakció lejátszódott és ezek során a várt, két-

két triazol egységet tartalmazó termékek keletkeztek. Ezek fluoreszcenciáját megmérve és 
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összehasonlítva a csak festéket tartalmazó, de ugyanolyan körülmények között kezelt 

kontrollmintákéval, minden esetben jelentős fluoreszcencia-serkentést számoltunk. 

33. ábra. A 16–19 festékek fluoreszcenciája önmagukban, illetve két ekvivalens BCN-nel való 

reakciójuka követően . A 17-es festékhez viszonyított intenzitásbeli különbségek miatt 16, 18, 19-es 

festékek emissziós görbéinek részleteit az alsó ábra tartalmazza.  

A legintenzívebb emisszióval rendelkező terméket, ahogy vártuk, a merev szerkezetű Cy3B –

alapú 17-es festék szolgáltatta (33. ábra, fent).  A számolt FE értékek 7 – 29 között vannak, 

ezek az előző fejezetben leírt, akár 100-as nagyságrendnél kevesebbek ugyan, de figyelembe 

véve, hogy cianin-alapú fluorogének esetében eddig 4 és 6 közötti értékekről számoltak be az 

irodalomban, kiemelkedőnek számítanak (2. táblázat).   
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Festék aIBCN / Ibiszazid λexc [nm] λem [nm]  bΦbiszazid bΦBCN 

15 14 410 487 0,00065 0,0073 

16 7 560 575 0,0195 0,057 

17 29 560 571 0,065 0,73 

18 22 550 565 0.011 0,13 

19 10 555 569 0,0125 0,082 
2. táblázat. A 15-19 festékek fotofizikai paraméterei, fluoreszcencia-serkentési értékeik BCN-nel való 

reakciójuk után, illetve a kialakult és a kiinduló vegyületek kvantumhasznosítási tényezői. aPBS, c = 

0,625 μM, rt, két órányi reakcióidő után. bKvantumhasznosítási tényezők a Kumarin 153 (15) vagy a 

Rodamin B (16–19) festékekhez viszonyítva 

Ezek után rátértünk a kétpontos kötődés vizsgálatára. Ehhez először az AQBtz esetében 

legoptimálisabbnak ítélt, (BCN)KAEAAK(BCN) szekvenciájú peptiddel végeztünk 

reakciókat.  

A 15-ös számú, Cy1 alapú festék reakcióját követve a fenti peptiddel, az két óra alatt teljesen 

lejátszódott, és a várt, ciklikus termékre jellemző m/z értéket detektáltuk. A fluoreszcencia-

serkentés 13-szoros volt a kontrollmintához képest. 

A fluorogén jellegről eddig kapott képünk árnyalásának érdekében a 15-ös festék esetében is 

terveztük annak összehasonlítását, hogy a kétszeres kioltás nettó hatásából mennyi 

tulajdonítható az egyéni azid csoportoknak és mennyi a ciklikus, feszült formának. 

Összhangban az AQBtz esetében tapasztaltakkal, itt sem sikerült közvetlenül a fél ekvivalens 

BCN-t tartalmazó reakcióelegyből kinyerni a monoazid-monotriazol terméket. Ezért szintetikus 

úton, két aromás egység összekapcsolásával valósítottuk meg a szükséges festék előállítását.  

 

34. ábra. A 41-es monoazid-monotriazol festék előállítása. 

Az előállított 41-es festékkel kapcsolatban megállapítottuk, hogy kb. kétszer intenzívebben 

fluoreszkál alapállapotban, mint a biszazid-megfelelője; egy ekvivalens hexapeptiddel reagálva 

pedig hatszoros fluoreszcencia-serkentést mutatott a kontrollmintához képest (35. ábra). Ez a 
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megfigyelés is alátámasztja, hogy valóban ciklikus konjugátumok alakulhattak ki a 15-ös 

számú festék és a (BCN)KAEAAK(BCN) között.  

 

35. ábra. A 15-ös monometin festék fluoreszcenciája önmagában, illetve a hexapeptiddel való reakció 

során. A 41-es monoazid-monotriazol festék fluoreszcenciája a 15-ös festékhez képest. 

A 16–19 festékekeket is reakcióba vittük a (BCN)KAEAAK(BCN) peptiddel, de azt 

tapasztaltuk, hogy egyik esetben sem volt szignifikáns fluoreszcencia-növekedés, és a 

reakciókat vizsgálva nem detektáltunk olyan m/z értéket, amely ciklikus termék keletkezésére 

utalt volna. Azt feltételeztük, hogy ennek oka valószínűleg az, hogy a (BCN)KAEAAK(BCN) 

peptid mérete és flexibilitása okán nem megfelelő arra, hogy gyűrűs konjugátumot alakítson ki 

Cy3-alapvázú festékekkel. Ebből a feltevésből kiindulva, figyelembe véve Schepartz kiváló 

összehasonlító értekezését a biszarzén-vegyületekkel kompatibilis Cys4-tagek szekvenciájáról, 

terveztünk és előállítottunk egy jóval hosszabb, tizenegy tagból álló bisz-ciklooktinilizett 

peptidet. Ennek szintézisét szintén Dr. Mező Gábor végezte.  

Az előállított tizenegy tagú, Ac-K(BCN)AEAADAEAAK(BCN)-NH2 szekvenciájú peptid 

(továbbiakban: P2) egy ekvivalensét reakcióba vittük a 16 – 19 festékekkel. A reakciók 

vizsgálata során azt tapasztaltuk, hogy mindegyik teljesen lejátszódott két óra elteltével, a 

termékek csúcsához tartozó m/z értékek pedig ciklikus peptid–festék konjugátum szerkezetre 

utaltak. Két óra elteltével megvizsgáltuk a termékek fluoreszcencia-változását is a peptidet nem 

tartalmazó kontrollmintához képest, és számottevő, 12-, 28-, 39-, illetve 11-szeres FE értékeket 
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számoltunk (36. ábra, 3. táblázat). Legjobb tudásunk szerint az irodalomban jelenleg ezek a 

legerősebb fluorogén jelleggel rendelkező cianinok.  

 

36. ábra. A 16–19 festékek P2-vel képzett konjugátumainak fluoreszcenciája, illetve a 

kontrollmintához képest számított fluoreszcencia-serkentések összehasonlítása.  

3. táblázat. A 15–19 festékek fotofizikai paraméterei, fluoreszcencia-serkentési értékeik két SPAAC-t 

követően, illetve a kialakult vegyületek kvantumhasznosítási tényezői. aPBS, c = 0,625 μM, rt, két 

órányi reakcióidő után. bKvantumhasznosítási tényezők a Kumarin 153 (15) vagy a Rodamin B (16–

19) festékekhez viszonyítva. c(BCN)KAEAAK(BCN) modellpeptiddel mérve. dP2 

modellpeptiddel mérve.  
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III.7. Cy3 sorozat: stabilitás és korlátok  

A festékek stabilnak bizonyultak vizes közegben, a két órán át pufferben keveredő 

kontrollminta sem összetételében, sem fluoreszcenciájában nem tért el a friss mintaoldattól. 

Szilárd formában, –4°C-on tárolva hónapok elteltével sem tartalmaztak számottevő bomlásra 

utaló jelet. A Dr. Németh Krisztina által elvégzett, reduktív közegben (GSH, cisztein vagy 

etántiol) való stabilitás/fluorogenicitás megőrzésének vizsgálatára irányuló esszé is teljesen 

alátámasztotta ezt a tapasztalatot.  

Azonban a bemutatott markerek lehetséges hátrányát már szintézisük előkísérletei során 

megfigyeltük: a kapott biszazidok oldatai meglehetősen érzékenyek voltak fényre, különösen a 

mesterséges fényviszonyokra. Ezért a festékek szintézisét, szerkezetvizsgálatát, bemérését és 

jelölési reakcióit sötétben végeztük.  

Az aromás azidok fényérzékenysége jól ismert jelenség, melyről számos közlemény beszámolt 

már, az sem meglepő, hogy egy aromás biszazidok esetleg többszörösen mutatja ezt a 

tulajdonságot.106-107 Mégis, felmerült bennünk a kérdés, hogy pontosan milyen jellegű, és 

milyen termék(ek)hez vezet az a fotoreakció, ami ezt a számottevő fényérzekenységet okozza. 

Ezzel kapcsolatban végeztük pár vizsgálatot, és egy sor érdekes eredményt találtunk. Szilárd 

állapotban az előállított festékek viszonylag jól kezelhetőek voltak, a megfigyelt gyors 

fotobomlás oldatban, különösen alkoholos vagy vizes közegben jelentkezett, DMSO-ban 

kevésbé. Több kísérletet is tettünk arra, hogy azonosítsuk, mi lehet a fotobomlás terméke vagy 

termékei, azonban nem jártunk sikerrel: a festék eltünése után bonyolult, a rendelkezésünkre 

álló módszerekkel nem értelmezhető termékelegy volt az eredmény; a vizsgálatokat nehezítette 

a tény is, hogy a biszazid festékek mindössze miligramos tételben álltak rendelkezésünkre. 

Annak fényében, hogy az azidok fotobomlása nitrén kialakulásán keresztül megy végbe, a 

reaktív nitrének (molekulánként esetünkben kettő) pedig protikus közegben számos reakcióban 

vehetnek részt (dimerizáció, hidrogénabsztrakció, beékelődés, reakció oldószermolekulákkal, 

stb.) ez talán nem meglepő. Azonban a legérdekesebb megfigyelésünk az volt, hogy a 

fotobomlás után semmilyen fluoreszcenciát nem detektáltunk: bármilyen összetételű is volt a 

kialakuló termékelegy, annak egyetlen komponsense sem mutatott semmilyen emissziót a 

spektrum cianinokra jellemző régióiban.  

Összeállítottunk egy olyan kísérletet, amely során mértük a pufferben oldott festékek 

fluoreszcenciájának változását, miközben az oldatot felülről, öt percen keresztül egyenletesen 

besugároztuk egy háztartási kompakt fluoreszcens izzóval (CFL, 80 lumen, alacsony hőátadása 
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révén kizártuk a termikus bomlás lehetőségét). Ezt a kísérletet elvégeztük nemcsak szabad 

festékre, hanem a két BCN-nel és P2-vel kialakult konjugátumokra is. Megállapítottuk, hogy 

csak a szabad festék fényérzékeny: öt perc bevilágítás hatására a biszazid cianinok kezdeti, 

gyenge fluoreszcenciája teljesen eltűnt. A két BCN-nel, vagy a P2-vel kialakult konjugátumok 

intenzív fluoreszcenciáját viszont egyáltalán nem befolyásolta a bevilágítás.  

Ezekből az eredményekből azt a következtetést szűrtük le, hogy a szabad festékek 

fényérzekénysége valóban hátrány, hiszen megnehezíti a velük való munkát, de ez akár 

előnyünkre is fordítható: az esetlegesen nem reagált/nem specifikusan reagált festék 

fluoreszcenciája teljesen eltüntethető egy egyszerű bevilágítással, csak a célzott festék-

konjugátum emissziót hagyva hátra, amely fotostabil.  

III.8. Cy3 sorozat: biszazidok alkalmazása fehérje-keresztkapcsolóként 

A bemutatott festékek tervezési fázisában az volt a célunk, hogy az elkészült markereket a 

gyakorlatban szelektív fehérjelölésre alkalmazzuk majd. Ehhez, terveink szerint, a 

tanulmányozandó fehérjéhez az általunk optimálisnak talált P2-t kívántunk fuzionálni, Amber-

szupressziós eljárással kombinálva.  

A tervezett vizsgálatokhoz szükséges biotechnológiai platformot együttműködés szolgáltatta a 

heidelbergi European Molecular Biology Laboratory-val, azon belül Edward Lemke 

kutatócsoportjával. Szemben egyetlen ciklooktin kódolásával Amber kodonon keresztül, két 

ciklooktin beépítése egyelőre nem rutinszerű, jelentősen nagyobb kihívás, bár irodalmi példák 

léteznek két, egyszerű szerkezetű nem-természetes aminosav egyidejű genetikai kódolására. 

Lemke és csoportja ezért átfogóbb vizsgálatokat indított olyan protokoll kidolgozásának 

irányába, amely biztosítja, hogy két ciklooktin-tartalmú aminosav egyidejűleg kódolódik a 

célfehérjébe hatékony fehérjeexpresszió megőrzése mellett.  

Ugyanakkor az is felmerült, hogy a biszazid festékeket nem feltétlenül szükséges egyetlen 

fehérje jelölésére korlátozni, hiszen szerkezetükből adódóan alkalmasak arra, hogy két olyan 

fehérjét kapcsoljanak össze, melyekbe egy-egy ciklooktint építenek. Hasonló alkalmazásai 

vannak a biszarzén-festékeknek is, pl. az irodalmi bevezetőben említett bipartíciós tetracisztein-

jelölés. A biszazidok hasznosak lehetnek olyan szempontból, hogy statikusan (kovalensen) 

kapcsolt fehérjéket eredményezne a jelölés; ráadásul, köszönhetően a fluorogén jellegnek, 

maximális fluoreszcencia-intenzitás csak akkor jelentkezne, ha megtörtént a keresztkapcsolás, 
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azaz fluoreszcens jel monitorozásával lehetőség adódhat fehérje-fehérje interakciók közvetlen 

megfigyelésére.  

A Lemke laboratóriumban a GFP-6His fehérje olyan mutánsát expresszáltatták E.coli 

sejtekben, amely 39-es pozíciójában egy Amber-mutációt (TAG) hordozott, pirrolizin (Pyl) 

RSAF/tRNSPyl páros jelenlétében.108 A sejtek táptalajába kereskedelmi forgalomban kapható 

BCN-hez kapcsolt lizint adtak. A sikeres expresszió, ionaffinitási kromatográfiás tisztítás után 

39-es pozícióban BCN-nel módosított fehérjéhez vezetett. 

Az elkészült fehérjéket jelölésnek vetették alá kétszeres mennyiségű biszazid-festékkel. A 

kísérletsorozatból kizárásra került a 15-ös és a 18-as festék, nem megfelelő oldhatóság, illetve 

nagyfokú nem-specifikus adszorbeálódási hajlam miatt. A jelölt fehérjék SDS-PAGE analízise 

azt mutatta, hogy minden esetben egy intenzíven fluoreszcens sáv jelent meg a gélen 

GFPY39BCN kétszeres tömegénél, míg a kontrolként alkalmazott TAMRA-N3 festékkel csak az 

egyszeresen jelölt GFPY39BCN sávja jelentkezett. Fluoreszcencia-intenzitások alapján a 16-os 

és a 17-es festékek esetében az egyszeresen jelölt GFP Y39BCN volt a főtermék, nem a 

keresztkapcsolt. Ezzel szemben a 19-es festék esetében szinte kizárólag csak a keresztkapcsolt 

fehérjére jellemző intenzíven fluoreszcens sáv volt detektálható. A vad-típusú GFPWT esetében 

nem jelentkezett fluoreszcencia. Az 1: 1 arányban vad típusú és mutáns GFPY39BCN -t 

tartalmazó keverék jelölése ugyanazokat az eredményeket mutatta, mint a GFPY39BCN, de 

feleakkora fluoreszcencia-intenzitásértékekkel (37. ábra)   
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37. ábra. Fent: A 16, 17, 19 festékekkel jelölt GFPY39BCN fluoreszcens (balra) és a megfelelő 

Coomassie-festett (jobbra) SDS-PAGE analízise. Az első oszlop (-) mindkét esetben a festék nélküli 

fehérjét tartalmazza. Az utolsó oszlop (A) a kontrolként alkalmazott TAMRA-N3 sávjait tartalmazza. 

A fekete nyíl a GFP dimer helyét jelzi a gélen. Lent: A 19-es festék fluorogén keresztkapcsolóként 

rögzít két GFP-egységet 
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III.9. Biszazid-festéktár: kitekintés  

Az elmúlt két évben a kutatócsoportunkban előállított biszazid jelzővegyületekkel kapcsolatban 

elsősorban az volt a célunk, hogy megtaláljuk a kétpontos és fluorogén jelölési sémának a 

határait, melyek biztosítják, hogy a későbbi, tényleges biológiai rendszerekben való 

alkalmazáshoz kellő mennyiségű szerkezeti és fotofizikai információval rendelkezünk. Ennek 

a „festéktár”-nak a feltöltéséhez Kormos Attilával és Takács Leventével állítottuk elő a 38. ábrán 

látható szerkezeteket.  

  

38. ábra. A kutatócsoporton belül előállított biszazid festékek. 

Az első sorba helyezett vegyületek (10, 15, 44) közös tulajdonsága, hogy alapállapotban 

egyáltalán nem, vagy elhanyagolható emisszióval rendelkeznek, az azid csoportok reakciói után 

a kialakuló konjugátumok viszont intenzíven fluoreszcensek. Ehhez a jó fluorogén jelleghez az 

a közös hátrány társul, hogy alacsony, UV-közeli értékeken gerjeszthetőek, így gyakorlati 

szempontból kevésbé előnyösek. Oldhatóságuk vizes közegben rossz és hajlamosak nem-

specifikus adszorpcióra. Az oldhatóság javítása volt a célja Takács Leventének, amikor 

szakdolgozata elkészítése során a 44-es, jelen értekezésben szintén nem szereplő szulfonát-

oldalláncú festéket előállította.  

A második sorban található vegyületek az alkalmazhatóság szempontjából előnyösnek számító, 

sárga–narancssárga régióban gerjeszthetőek és ott is emittálnak. Ehhez további előnyként társul 

az is, hogy vízoldhatóak és irodalmi szinten jónak számító fluorogenicitással rendelkeznek, bár 

alapállapotban is jól mérhető emissziójuk van. Az, hogy ezek a vegyületek nem rendelkeznek 
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teljes fluoreszcencia-letöréssel, annak a kompromisszumnak az egyenes következménye, amit 

akkor kötöttünk, amikor az előnyösebb emissziós régió eléréséért kiterjesztettük a konjugált 

rendszert: egy ilyen rendszerben kevésbé érvényesülhet az azid emissziót tompító hatása.  

A harmadik sorba helyezett vegyületek Cy3B alapvázzal rendelkeznek. Ezt az alapvázat az 

előnyös fotofizikai paraméterei miatt vontuk be a kísérleteinkbe, és ilyen szempontból 

helytállónak bizonyultak az elvárásaink, minden mérési sorban a 17-es Cy3B biszazid esetében 

detektáltuk a legintenzívebb emissziókat és a legnagyobb kvantumhasznosítási tényezőket. 

Ennek az alapváznak a hátrányai ezúttal szintetikus jellegűek voltak: kétségkívül a 17, 42 és 43 

vegyületek (ezek közül a 42 és 43 nem szerepel az értekezésben, csupán összehasonlítás 

céljából kerül itt megemlítésre) előállítása, vagy az arra tett kísérlet volt a legnehezebb. 

Olyannyira, hogy a 43-as vegyületet nem sikerült tisztán előállítani; ezt a molekulát 

hemicianinon keresztül, a 18-as festék szintézisének analógiájára kíséreltük meg szintetizálni, 

elfogadhatóan tiszta állapotban sikertelenül. A 42-es festéket sikerült tisztán előállítani ugyan, 

de ez a vegyület olyan fokú agglomerátumképző hajlammal rendelkezett, ami lehetetlenné tette 

a megbízható mérések kivitelezését nemcsak fluoreszcencia, hanem szerkezetvizsgálat terén is 

(pl. NMR mintákban), ezért végül nem vontuk be a kísérletekbe.  

Azzal kapcsolatban, hogy a cianinok esetében a benztiazol vagy az indol váz az előnyösebb, 

arra a következtetésre jutottunk, hogy a benztiazolon keresztül jelenlévő egy (18) vagy két (16) 

kénatom jelenléte a szerkezetekben nem okozott szignifikáns változásokat a fotofizikai 

paraméterekben; az oldhatóságon viszont rontott, az agglomerátumképző hajlamon növelt.  

A kétpontos bioortogonális kötődésre alkalmas fluorogének következő, tervezett sorozata 

esetében már nem csupán a fotofizikai paraméterek javítása lenne a cél. Fontos lenne tovább 

növelni az oldhatóságot és a reakciósebességet is. Úgy gondoljuk, hogy az előbbire jobb 

vízoldhatóságot biztosító ellenion (pl. szulfát), az utóbbira más jellegű reaktivitást, de továbbra 

is hangsúlyos fluorogenicitást kölcsönző bioortogonális egység, a tetrazin nyújthat megoldást. 

Kutatócsoportunkban jelenleg ebbe az irányba folynak kutatások.  
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IV. Kísérleti rész 

IV.1. Általános körülmények 

A szintézisek során használt kereskedelmi forgalomból származ vegyszereket és oldószereket 

(Sigma-Aldrich, Merck, Alfa Aesar, Fluka, Fluorochem, Reanal, Molar Chemicals) további 

tisztítás nélkül használtuk. A száraz oldószereket a megfelelő szárítószerről desztillálva 

készítettük elő.  

A reakciók vékonyréteg kromatográfiás követéséhez Kieselgel 60 F254 lapokat használtunk, 

UV lámpás detektálással (254/365 nm), illetve vizes kálium-permanganát előhívószer 

alkalmazásával. Az oszlopkromatográfiás tisztítás Merck Silica Gel 60 szilikagélen, 

Brockmann I aktivált bázikus vagy semleges aluminán (Sigma-Aldrich) vagy Hyflo Super Cel 

celliten végeztük.  

A hozamok számítása előtt a termékeket vákuum alatt szárítottuk tömegállandóságig.  

A kismolekulás termékek szerkezetét és tisztaságát NMR spektroszkópiával és HRMS 

mérésekkel igazoltuk. A 1H és 13C spektrumok Varian INova 500 MHz-es vagy Bruker DRX 

250 MHz-es spektrométeren készültek. A kémia eltolódások ppm-ben szerepelnek az oldószer 

jelét használva referenciaként. A csatolási állandók (J) Hz-ben értendőek. Felhasadások 

rövidítése: s (szinglett), d (dublett), t (triplett), q (kvartett), m (multiplett), br (széles). 

A pontos tömegmeghatározás (HRMS) Agilent 6230 MS-TOF tömegspektrométeren történt. 

Az LC-MS méréseket Shimadzu LCMS 2020 műszer segítségével végeztük el, Gemini C18 

(100x2,00 mm I.D.) oszlopon. A retenciós idők meghatározása a következő gradiensprogam 

alkalmazásával történt minden esetben: 0 min 0 % B; 1 min 100 % B; 3,5 min 100 % B; 4,5 

min 0 % B; 5,0 min 0 % B) ahol az kezdeti A: 2 % NH4HCOO, 5 % MeCN és 93 % víz és a B: 

2 % NH4COOH, 80 % MeCN és 18 % víz. A mintákat víz és MeCN 1:1 arányú elegyében 

oldottuk fel. 

Szemipreparatív HPLC-s tisztításokhoz a Hanbon Semiprep NP7010C Gemini C18  (150x21 

mm I.D.) rendszert alkalmaztuk. 

Minden fluoreszcencia és abszorbancia mérés JASCO FP8300 spektrofluoriméteren történt. 
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IV.2. Szintézisek leírása 

6-nitrobenztiazol (2) 

 

 

 

Szubsztituálatlan benztiazol (1,82 mL, 17,0 mmol) kénsavas (koncentrált, 4 mL) oldatát 0 °C-

ra hűtöttük, majd füstölgő salétromsavat (1,82 mL) cseppenként adagoltunk hozzá, a 

hőmérsékletet 4 °C alatt tartva. A hűtött elegy harminc percen át keveredett, majd a jeges fürdő 

eltávolítása után 2,5 órát szobahőmérsékleten. Ezután tört jégre öntöttük, a kivált csapadékot 

szűrtük és NaOH oldattal (10 %) mostuk addig, amíg a szűrlet pH-ja semleges lett. A 

nyersterméket átkristályosítással tisztítottuk (EtOH). A célterméket 60 %-os hozammal kaptuk, 

halványsárga, tűs kristályok formájában.  

Rf = 0,75 (Hex/EtOAc 1:1 V/V); op = 176-178 °C; 1H NMR (500 MHz, CDCl3) δ 9,28 (s, 1H), 

8,92 (d, J = 2,2 Hz, 1H), 8,42 (dd, J = 9,3, 2,2 Hz, 1H), 8.26 (d, J = 9,3 Hz, 1H); LC-MS (ESI): 

181 m/z, [M+H] +. 

 

2-amino-6-nitrotiofenol (3) 

 

 

 

A 6-nitrobenztiazol (3,00 g, 16,6 mmol) etanolos (30 mL) szuszpenziójához nitrogén 

atmoszféra alatt hidrazin-monohidrátot (3,3 mL, 99,6 mmol) csepegtettünk. Az adagolás során 

a sárga szuszpenzióból fokozatosan élénkvörös oldat lett, amit 12 órán át szobahőmérsékleten 

kevertettünk. Ezután jéggel hűtött vízre (20 mL) öntöttük, és óvatosan 2 M-os sósavat 

csepegtettünk az elegyhez (20 mL). A kapott narancssárga szuszpenziót diklórmetánnal 

extraháltuk (3 x 20 mL). Az összesített szerves fázisok szárítása (MgSO4) és az oldószer 

eltávolítása után a 2 tiolt tiszta formában, 96 %-os hozammal nyertük ki, jellegzetes szagú, 

narancssárga porként.  
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Rf = 0,40 (DCM:MeOH 20:1 V/V, alumina VRK lapon); op = 83-85 ⁰C; 1H NMR (500 MHz, 

CDCl3) δ 8,31 (d, J = 2,3 Hz, 1H), 8,00 (dd, J = 8,9, 2,5 Hz, 1H), 6,70 (d, J = 8,9 Hz, 1H), 4,95 

(bs, 2H), 3,01 (s, 1H); 13C NMR (126 MHz, CDCl3) δ 148,6; 137,7; 127,0; 121,1; 108,5; 106,0; 

LC-MS (ESI): 169 m/z, [M-H]–. 

 

Etil-2-(6-nitrobenztiazol-2-il)-acetát (4) 

 

 

 

A finomra porított 3-as számú nitrovegyületet (800 mg, 4,7 mmol) etil-cianoacetáttal (1,12 mL, 

14,2 mmol) eldörzsöltük, a kapott gélt 110 °C-ra hevítettük nitrogénnel átöblített bombacsőben. 

Három óra hevítés után a kapott nyersterméket etil-acetátban feloldottuk, celite hordozóra 

pároltuk, majd flash kromatográfiával tisztítottuk (Hex:EtOAc 010 % 5 min, 10 % 10 min, 

1040 % 10 min). A célvegyületet 41 %-os hozammal, sárga porként nyertük ki.  

Rf = 0,65 (Hex:EtOAc 10:1 V/V); 1H NMR (500 MHz, CDCl3) δ 8,82 (d, J = 2,0 Hz, 1H), 8,35 

(dd, J = 8,9, 2,1 Hz, 1H), 8,09 (d, J = 9,0 Hz, 1H), 4,28 (q, J = 7,1 Hz, 2H), 4,23 (s, 2H), 1,32 

(t, J = 7,1 Hz, 3H); 13C NMR (126 MHz; CDCl3) δ 164,2; 162,9; 151,5; 131,7; 118,5; 116,6; 

113,3; 57,6; 34,9; 9,3; LC-MS (ESI): tret = 2,18 min, 266,7 m/z [M+H]+; HRMS (ESI+, MeCN) 

C11H10N2O4S: számított: 267,0259 [M+H]+, mért: 267,0258. 

 

Etil-2-(6-aminobenztiazol-2-il)-acetát (5) 

 

 

 

 A 4-es számú nitrovegyület (240 mg, 0,92 mmol), finom vaspor (504 mg, 9,0 mmol) és NH4Cl 

(492 mg, 9,2 mmol) etanolos (15 mL) keverékét előbb fél órára ultrahangos fürdőbe helyeztük, 

majd 1,5 órán át 55 °C-on kevertettük. A kapott szuszpenziót óvatosan semlegesítettük vizes 

ammóniával (25 %, 2 mL), a csapadékot szűrtük, a szűrletet pedig extraháltuk dietil-éterrel (4 

x 15 mL). Az összesített szerves fázisok szárítása (MgSO4) után szilika hordozóra 
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koncentráltuk a termékoldatot, majd tisztítottuk (flash kromatográfia, Hex:EtOAc 070 %), 

így 66 %-os hozammal jutva a céltermékhez, ami vörös olaj volt.  

Rf = 0,42 (Hex:EtOAc 1:1 V/V); 1H NMR (500 MHz, CDCl3) δ = 7,73 (d; J = 8,6; 1H); 7,05 

(s; 1H); 6,78 (d; J = 7,2; 1H); 4,21 (q; J = 6,9; 2H); 4,06 (s; 2H); 3,81 (bs; 2H); 1,27 (t; J=7,0; 

3H); 13C NMR (126 MHz; CDCl3) δ = 168,7; 158,2; 146,3; 144,5; 137,5; 123,2; 115,6; 105,5; 

61,7; 39,6; 13,9; LC-MS (ESI): tret = 2,20 min, 237 m/z [M+H]+; HRMS (ESI+, MeCN) 

C11H12N2O2SNa: számított: 259,0517 [M+Na]+, mért: 259,0512. 

 

Etil-2-(6-azidobenztiazol-2-il)-acetát (6) 

 

 

 

Az 5-ös számú benztiazol-származékot (50 mg, 0,21 mmol) feloldottuk vízmentes 

acetonitrilben (5 mL), a kapott oldatot pedig fénytől védve 0 °C-ra hűtöttük, majd lassan terc-

butil-nitritet (28 μL, 0,23 mmol) adagoltunk hozzá. 15 percnyi hűtött kevertetés után 

azidotrimetilszilánt (58 μL, 0,42 mmol) csepegtettünk az elegyhez, és két órán keresztül 

kevertettük szobahőmérsékleten. Ezt követően vizet (2 mL) adagoltunk a reakcióelegyhez, 

majd etil-acetáttal extraháltuk (3 x 10 mL). Az összesített szerves fázisok szárítása és 

koncentrálása után a termékelegyet gyorsan, rövid szilikapadon tisztítottuk (Hex:EtOAc 10:1 

V/V), a célterméket pedig barna olajként különítettük el, amely érzékeny volt levegőre, fényre 

és magas hőmérsékletre (~77 %). 

Rf = 0,50 (Hex:EtOAc 3:1 V/V); 1H NMR (500 MHz, CDCl3) δ 7,94 (d; J = 8,7 Hz; 1H); 7,49 

(d; J = 1,7 Hz; 1H); 7,12 (dd; J = 8,7; 2,0 Hz; 1H); 4,25 (p; J = 7,0 Hz; 2H); 4,14 (s; 2H); 1,29 

(t; J = 7,1 Hz; 3H); 13C NMR (126 MHz, CDCl3) δ 168,3; 162,5; 150,2; 137,6; 137,3; 123,7; 

118,1; 111,2; 61,6; 39,7; 14,0; LC-MS (APCI): tret = 1,51 min, 263 m/z [M+H]+; HRMS (ESI+, 

MeCN) C11H12N2O2SNa: számított: 285,0422 [M+Na]+, mért: 285,0417. 

 

 

 



63 

 

3-azidofenol (8) 

 

 

A 7-es számú 3-aminofenol (2,00 g, 18,3 mmol) sósavas (c = 2 M, 40 mL) oldatát 0 °C-ra 

hűtöttük, amihez NaNO2 vizes oldatát (1,57 g, 22,8 mmol, 8 mL vízben) csepegtettük. A kapott 

keveréket 30 percen át kevertettük 0 ⁰C-on, majd NaN3-ot (2,25 g, 34,5 mmol, 10 mL vízben 

oldva) adtunk hozzá. Ezután az elegyet szobahőmérsékleten három órán keresztül kevertettük, 

a keletkező barna oldatod pedig etil-acetáttal (3 x 50 mL) extraháltuk. Az összesített szerves 

fázisok szárítása (telített NaCl oldat), majd az oldatok koncentrálása után a 8 azidvegyületet 

sűrű vörös olajként 87 %-os hozammal kaptuk.  

Rf = 0,70 (Hex:EtOAc 2:1 V/V); 1H NMR (250 MHz, CDCl3) δ = 7,18 (t, J = 8,1 Hz; 1H); 6,66 

– 6,56 (m; 2H); 6,50 (t; J = 2,2 Hz; 1H); 13C NMR (63 MHz, CDCl3) δ = 157,0; 142,0; 131,2; 

112,6; 111,8; 106,7; MS (APCI): 136 m/z, [M+H]+. 

 

4-azido-2-hidroxibenzaldehid (9) 

 

 

 

A 8-as számú vegyület (1,40 g, 10,0 mmol), vízmentes MgCl2 (1,86 g, 20,0 mmol) és vízmentes 

paraformaldehid (2,10 g, 70,0 mmol) keverékét száraz, előzőleg kihevített lombikba mértük és 

a lombikot argonnal öblítettük át, majd frissen desztillált acetonitrilt (40 mL), és végül frissen 

desztillált trietilamint (5,3 mL, 38,0 mmol) adagoltunk. Ezt a szuszpenziót fénytől védve 7 órán 

át 70 ⁰C-on kevertettük, melynek lejártával sósavat (c = 2 M, 75 mL) öntöttünk hozzá és a 

keveréket etil-acetáttal extraháltuk (2 x 50 mL). Az összesített szerves fázisokat szárítottuk 

(telített NaCl oldat), szilika hordozóra koncentráltuk majd oszlopkromatográfiával (Hex:EtOAc 

10:1 V/V) tisztítottuk. A várt aldehidet 75 %-os hozammal izoláltuk, halványsárga, kristályos 

anyagként, melynek jellegzetes mandula illata volt.  

Rf = 0,45 (Hex:EtOAc 10:1 V/V); mp = 110 ⁰C (elbomlik); 1H NMR (250 MHz, DMSO-d6) δ 

11,03 (s; 1H); 10,13 (s; 1H); 7,66 (d; J = 8,4 Hz; 1H); 6,68 (dd; J = 8,3; 1,9 Hz; 1H); 6,63 (d; 
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J = 2,0 Hz; 1H); 13C NMR (63 MHz; DMSO-d6) δ 190,3; 162,3; 147,5; 131,4; 120,0; 111,2; 

107,1; MS (APCI): 164 m/z, [M+H]+. 

 

7-azido-3-(6-azidobenz[d]tiazol-2-il)-2H-kromén-2-on (10) 

 

 

 

 

A 6-os számú azidszármazék (20 mg, 0,07 mmol) fénytől védett, etanolos (8 mL) oldatához 

piperidint (2 μL) cseppentettünk. Miután az oldat színe sötétpirosra változott, 

hozzácsepegtettük a 9 szalicilaldehid szintén etanolos oldatát (12 mg, 0,07 mmol, 2 mL 

etanolban). Az elegyet egy órán keresztül 50 ⁰C-on kevertettük. Ezt követően a kivált 

csapadékot fénytől védve szűrtük, hideg etanollal mostuk majd vákuumban szárítottuk. A 10-

es számú festék (AQBtz) narancssárga, szilárd anyag volt, melyet 60 %-os hozammal 

izoláltunk.  

Rf = 0,60 (Hex:EtOAc 3:1 V/V); 1H NMR (400 MHz; DMSO-d6) δ 9,18 (s; 1H); 8,10 – 8,04 

(m; 2H); 8,01 (d; J = 1,8 Hz; 1H); 7,33 (d; J = 1,5 Hz; 1H); 7,30 (d; J = 2,0 Hz; 1H); 7,28 (d; J 

= 1,8 Hz; 1H); 7,24 (d; J = 1,6 Hz; 1H); 7,22 (d; J = 2,0 Hz; 1H); 13C NMR (101 MHz; DMSO-

d6) δ 159,7; 159,3; 154,5; 149,6; 145,1; 141,4; 137,5; 136,9; 131,7; 123,5118,9; 117,8; 116,7; 

116,0; 112,2106,6; LC-MS (ESI): tret = 3,36 min, 362 m/z [M+H]+; HRMS (ESI+, MeCN) 

C17H7N7O2S: számított: 384,0280 [M+Na]+, mért: 384,0283. 
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7-azido-3-(6-((5aS,6R,6aR)-6-(hidroximetil)-5,5a,6,6a,7,8 

hexahidrociklopropa[5,6]ciklookta[1,2-d][1,2,3]triazol-1(4H)-il)benz[d]tiazol-2-il)-2H-

kromén-2-on (11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1R,8S,9s)-biciklo[6.1.0]non-4-in-9-il-metanol (BCN, 11 mg, 0,076 mmol) és a 6-os számú 

azidszármazék (20 mg, 0,076 mmol) keverékéhez nitrogén atmoszféra alatt száraz acetonitrilt 

(3 mL) adtunk, és fénytől védve szobahőmérsékleten kevertettük. A folyamatot VRK-val 

követtük, és a kiindulási anyag teljes eltűnésekor a kapott elegyről lepároltuk az acetonitrilt, a 

visszamaradó szilárd anyagot pedig etanolban (2 mL) szuszpendáltuk. Ehhez a szuszpenzióhoz 

piperidint csepegtettünk addig, amíg tiszta oldatot kaptunk (~ 5 μL), majd ezután hozzáadtuk a 

9 aldehidszármazik etanolos oldatát (12 mg, 0,07 mmol, 5 mL etanolban). Az reakcióelegyet 

20 percig kevertettük szobahőmérsékleten (továbbra is fénytől védve), majd a csapadékot 

szűrtük, hideg etanollal mostuk és vákuumban szárítottuk. A 11-es monoazid-monotriazol 

festéket sárga porként izoláltuk 75 %-os hozammal. 

Rf = 0,50 (Hex:EtOAc 1:3 V/V); 1H NMR (500 MHz, DMSO-d6) δ 9,19 (1 H; s); 8,34 (1 H; 

s); 8,17 (1 H; d; J = 8,4); 8,05 (1 H; d; J = 8,2); 7,62 (2 H; d; J = 8,0); 7,17 (1 H; d; J = 7,9); 

4,28 (2 H; s); 3,48 (4 H; s); 3,06 (2 H; s); 2,89 (3 H; m); 2,73 – 2,56 (2 H; m); 2,25 – 1,91 (3 

H; m); 1,60 (4 H; d; J = 8,5); 1,07 – 0,93 (2 H; m); 0,88 (3 H; s); 13C NMR (126 MHz, DMSO-

d6) δ 162,7; 159,7; 155,0; 152,5; 145,9; 144,6; 142,5; 137,0; 135,1; 133,6; 132,4; 125,1; 123,4; 

120,4; 118,1; 117,2; 116,3; 109,1; 107,1; 57,8; 25,9; 23,7; 22,5; 21,4; 19,4; 18,9; LC-MS (ESI): 
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tret = 1,79 min, 512 m/z, [M+H]+; HRMS (ESI+, MeCN) C26H21N7O3S: számított: 534,1324 

[M+Na]+, mért: 534,1319. 

 

3-(6-azidobenz[d]tiazol-2-il)-7-((5aS,6R,6aR)-6-(hidroximetil)-5,5a,6,6a,7,8-

hexahidrociklopropa[5,6]ciklookta[1,2-d][1,2,3]triazol-1(4H)-il)-2H-kromén-2-on (12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1R,8S,9s)-biciklo[6.1.0]non-4-in-9-il-metanol (BCN, 20 mg, 0,133 mmol) és a 9-es számú 

aldehidszármazék (24 mg, 0,146 mmol) keverékéhez nitrogén atmoszféra alatt száraz 

acetonitrilt (3 mL) adtunk, és fénytől védve szobahőmérsékleten kevertettük. A folyamatot 

VRK-val követtük, és a kiindulási anyag teljes eltűnésekor a kapott elegyről lepároltuk az 

acetonitrilt, a visszamaradó szilárd anyagot pedig etanolban (2 mL) szuszpendáltuk. Ehhez a 

szuszpenzióhoz piperidint csepegtettünk addig, amíg tiszta oldatot kaptunk (~ 5 μL), majd 

ezután hozzáadtuk a 6 benztiazolszármazék etanolos oldatát (17 mg, 0,063 mmol, 4 mL 

etanolban). Az oldatot 20 percig kevertettük szobahőmérsékleten (továbbra is fénytől védve), 

majd a csapadékot szűrtük, hideg etanollal mostuk és vákuumban szárítottuk. A 12-es 

monoazid-monotriazol festéket sárga porként izoláltuk 71 %-os hozammal. 

Rf = 0,50 (Hex:EtOAc 1:3 V/V); 1H NMR (500 MHz, DMSO-d6) δ 9,19 (1 H; s); 8,34 (1 H; 

s); 8,17 (1 H; d; J = 8,4); 8,05 (1 H; d; J = 8,2); 7,62 (2 H; d; J = 8,0); 7,24 (1 H; s); 7,17 (1 H; 

d; J = 8,0); 4,28 (2 H; s); 3,48 (4 H; s); 3,06 (2 H; s); 2,89 (3 H; m); 2,73 – 2,59 (2 H; m); 2,08 

(3 H; d; J = 22,1); 1,61 (4 H; s); 1,05 – 0,94 (2 H; m); 0,88 (3 H; s); 13C NMR (126 MHz, 

DMSO-d6) δ 159,8; 159,5; 153,8; 150,0; 145,0; 139,9; 138,21; 135,20; 131,68; 122,77; 120,69; 

119,89; 113,82; 112,71; 110,00; 57,80; 31,51; 25,80; 23,84; 23,24; 22,40; 21,84; 21,34; 20,82; 
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19,39; 18,70; LC-MS (ESI): tret = 1,85 min, 512 m/z, [M+H]+; HRMS (ESI+, MeCN) 

C26H21N7O3S: számított: 534,1324 [M+Na]+, mért: 534,1319. 

 

7-Azido-3-(benz[d]tiazol-2-il)-2H-kromén-2-on (13) 

 

 

 

  

Etil-1,3-benztiazol-2-il-acetát etanolos oldatához (50 mg, 0,22 mmol, 3 mL etanolban oldva) 

katalitikus mennyiségű piperidint (2 µL) adagoltunk. Az eredetileg színtelen oldat 

narancssárgára változott. A 9-es szalicilaldehid adagolása után (36 mg, 0,22 mmol) a keletkező 

szuszpenziót egy órán keresztül 70 ºC-on kevertettük. A kivált narancssárga csapadékban a 

célvegyület 13-as monoazidot azonosítottuk, mely szűrés és hideg etanolos mosás után nem 

igényelt további tisztítást (57 %). 

Rf = 0,80 (Hex:EtOAc 3:1 V/V); 1H NMR (400 MHz, DMSO-d6) δ 9,24 (s; 1H); 8,19 (d; J = 

7,9 Hz; 1H); 8,10 (dd; J = 11,3; 8,4 Hz; 2H); 7,59 (t; J = 7,6 Hz; 1H); 7,49 (t; J = 7,5 Hz; 1H); 

7,35 (d; J = 1,5 Hz; 1H); 7,25 (dd; J = 8,4; 1,9 Hz; 1H); 13C NMR (101 MHz, DMSO-d6) δ 

159,8; 159,3; 154,5; 151,9; 145,2; 141,6; 135,8; 133,2; 131,8; 126,7; 125,4; 122,4; 122,2; 

117,9; 116,7; 116,0; 106,6; LC-MS (ESI): tret = 3,50 min; 320,7 m/z [M+H]+ ; HRMS (ESI+, 

MeCN) C16H8N4O2SNa: számított: 343,0266 [M+Na]+, mért: 343,0265. 

 

3-(6-aminobenz[d]tiazol-2-il)-2H-kromén-2-on (14b)  

 

 

 

 

 

A 4-es számú vegyületet (300 mg, 1,12 mmol) etanolban (10 mL) szuszpendáltuk, a kapott 

elegyhez katalitikus mennyiségű piperidint (2 µL) adagoltunk, melynek hatására a 4 nitro-
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származék feloldódott. Ezt követően frissen desztillált szalicilaldehidet (120 µL, 1,12 mmol) 

csepegtettünk az elegyhez, és a kapott elegyet egy órán át, reflux hőmérsékleten kevertettük, 

majd a kivált csapadékot szűrtük. A kapott 14a nitrovegyület rendkívül nehezen oldható sárga 

por volt, melyet szűrés után azonnal továbbvittünk a következő, redukciós szakaszba. Ennek 

során a 14a nitroszármazékot (80 mg, 0,24 mmol) szuszpendáltuk etanolban (20 mL), a 

keverékhez SnCl2 dihidrátot (178 mg, 1,23 mmol) és sósavat (cc, 1,5 µL) adagoltunk. Az így 

kapott szuszpenziót az etanol forrpontján 1,5 órán át kevertettük, majd a termékelegyet 

lehűtöttük és NaOH oldat (10 %) lassú adagolásával semlegesítettük. A vizes oldatot etil-

acetáttal extraháltuk (3 x 30 mL), az összesített szerves fázisokat szárítottuk és celit hordozóra 

koncentráltuk. Oszlopkromatográfiás tisztítást követően (szilika, DCM:MeOH 110 %) a 

tiszta 14b aminszármazékot élénkvörös porként 32 %-os hozammal izoláltuk.  

Rf = 0,35 (DCM:MeOH 20:1 V/V); 1H NMR (500 MHz, DMSO-d6) δ 9,03 (s; 1H); 8,00 (d; J 

= 6,6 Hz; 1H); 7,73 (d; J = 8,7 Hz; 1H); 7,71 – 7,65 (m; 1H); 7,50 (d; J = 8,3 Hz; 1H); 7,46 – 

7,39 (m; 1H); 7,12 (d; J = 1,8 Hz; 1H); 6,86 (dd; J = 8,7; 2,1 Hz; 1H); 5,60 (s; 2H); 13C NMR 

(126 MHz, DMSO-d6) δ 174,6; 159,8; 153,4; 147,9; 144,6; 140,0; 138,7; 133,3; 130,2; 

125,6;123,5; 120,4; 119,5; 116,6; 116,4; 103,5; LC-MS (ESI): tret = 2,20 min, 294,7 m/z, 

[M+H]+; HRMS (ESI+, MeCN) C16H10N2O2SNa: számított: 317,0361 [M+Na]+, mért: 

317,0357. 

 

3-(6-Azidobenz[d]tiazol-2-il)-2H-kromén-2-on (14) 

 

 

 

 

A 14b amint (30 mg, 0,10 mmol) 6 M-os hideg sósavban (2 mL) szuszpendáltuk, majd metanolt 

csöpögtettünk a keverékhez, amíg tiszta oldatot nem kaptunk, amihez NaNO2-et (8 mg, 0,10 

mmol, 500 µL vízben oldva) adagoltunk. Mindeközben az elegyet jégfürdővel hűtöttük. 30 perc 

hűtött, fénytől védett keveredés után NaN3-ot adagoltunk vizes oldatban (10 mg, 0,15 mmol, 1 

mL vízben oldva) és eltávolítottuk a jégfürdőt. Szobahőmérsékleten, fénytől védve 3 órán át 

kevertettük az oldatot, majd a kivált csapadékot szűrtük, feloldottuk diklórmetánban és 2 M-os 
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NaHCO3 oldattal mostuk. A szerves fázist szárítottuk, az oldószert eltávolítottuk, így a 14-es 

számú monoazid festéket sárga porként, tisztán kapva meg (34%). 

Rf = 0,80 (Hex:EtOAc 3:1 V/V); 1H NMR (400 MHz, DMSO-d6) δ 9,21 (s; 1H); 8,09 (s; 1H); 

8,07 (s; 1H); 8,02 (d; J = 2,2 Hz; 1H); 7,76 (t; J = 7,7 Hz; 1H); 7,62 – 7,41 (m; 1H); 7,30 (dd; 

J = 8,7; 2,0 Hz; 1H); 13C NMR (101 MHz, DMSO-d6) δ 159,6; 159,4; 153,3; 149,5; 141,8; 

137,6; 136,9; 133,7; 130,2; 125,2; 123,7; 119,3; 118,9; 118,8; 116,3; 112,2; LC-MS (ESI): tret 

= 3,50 min, 320,7 m/z, [M+H]+; HRMS (ESI+, MeCN) for C16H8N4O2SNa: számított: 343,0266 

[M+Na]+, mért: 343,0265. 

2,3,3-Trimetil-5-nitro-3H-indol (21) 

 

 

 

Tömény kénsavat (20 mL) 0 ºC-ra hűtöttünk, majd előbb 2,3,3-trimetilindolenint (20, 4,8 mL, 

30 mmol), aztán kálium-nitrát (3,00 g, 30,0 mmol) hideg kénsavas (tömény, 20 mL) 

szuszpenzióját adagoltuk cseppenként, vigyázva, hogy a hőmérséklet ne emelkedjen 4 ºC fölé. 

A kialakult hűtött vörös oldatot egy órán át kevertettük, majd tört jégre öntöttük, és az oldat 

pH-ját 6,5 és 7 közé állítottuk tömény NaOH oldat segítségével. A kivált csapadékot szűrtük, 

vízzel mostuk és exikátorban szárítottuk. VRK alapján egyetlen termék keletkezett, mely nem 

igényelt tisztítást. (92 %, sárga por) 

Rf = 0,55 (Hex:EtOAc 1:1); 1H NMR (500 MHz, CDCl3) δ 8,24 (d; J = 7,6 Hz; 1H); 8,14 (s; 

1H); 7,60 (d; J = 8,0 Hz; 1H); 2,34 (s; 3H); 1,36 (s; 6H); 13C NMR (126 MHz, CDCl3) δ 194,2; 

159,1; 146,8; 145,8; 124,6; 120,2; 117,2; 54,6; 22,8; 16,0; λabs 
max: 300 nm.  

 

2,3,3-Trimetil-3H-indol-5-amin (22)  

 

 

 

Az 21-es számú nitro-indolt (5,60 g, 27,0 mmol) sósav vizes oldatában (6 M, 150 mL) 

feloldottuk, majd ón(II)-klorid dihidrátot adagoltunk (33,3 148 mmol), és a kapott elegyet 100 
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⁰C-on két órán kevertettük, melynek leteltével a termékoldatot jeges fürdőbe helyezve 

lehűtöttük és a pH-ját tömény NaOH oldattal 6,5 és 7 közé állítottuk. Extrakciót (3 x 100 mL 

etil-acetáttal) követően az egyesített szerves fázisokat MgSO4-on szárítottuk, majd a 

nyersterméket celit hordozóra koncentráltuk. Flash kromatográfiás tisztítást követően 

(Hex:EtOAc 030 % 5 min, 30 % 10 min, 30100 % 10 min) a kívánt amint narancssárga, 

szilárd anyagként nyertük ki 86 %-os hozammal. 

Rf = 0,30 (Hex:EtOAc 1:3 V/V); 1H NMR: (500 MHz, CDCl3) δ 7,27 (d; J = 8,1 Hz; 1H); 6,59 

(d; J = 2,2 Hz; 1H); 6,56 (dd; J = 8,0; 2,3 Hz; 1H); 3,64 (s; 2H); 2,19 (s; 3H); 1,22 (s; 6H); 13C 

NMR (126 MHz, CDCl3) δ 184,0; 147,3; 146,0; 144,3; 120,2; 113,8; 108,9; 53,4; 23,2; 15,1; 

LC-MS: 175 m/z [M+H]+. 

 

N-(2,3,3-trimetil-3H-indol-5-il)acetamid (23) 

 

 

  

A 22-es számú amint (4,23 g, 24,0 mmol) száraz acetonitrilben (25 mL) szuszpendáltuk, a 

keletkező oldathoz pedig ecetsav-anhidridet (3,4 mL, 36,0 mmol) adagoltunk cseppenként. Tíz 

percnyi intenzív keverés után, a kiindulási anyag eltűnésével párhuzamosan a kezdeti sűrű 

szuszpenzióból tiszta, átlátszó oldat lett. Ekkor NaHCO3 hozzáadásával leállítottuk a reakciót 

(2 M, 20 mL), majd az oldatot 20 mL vízzel hígítottuk és etil-acetáttal extraháltuk (3 x 20 mL). 

Az egyesített szerves fázisokat MgSO4-on szárítottuk, majd szűrtük és az oldószert 

eltávolítottuk. Szárítást követően a céltermék acetamidot sárga habként nyertünk ki (96 %), 

amely nem igényelt további tisztítást. 

Rf  = 0,20 (Hex:EtOAc 1:3 V/V); 1H NMR (500 MHz, DMSO-d6) δ  9,88 (s; 1H); 7,64 (s; 1H); 

7,37 (dd; J = 8,2 Hz; 2,1; 1H); 7,30 (d; J = 8,2 Hz; 1H); 2,15 (s; 3H); 2,02 (s; 3H); 1,19 (s; 6H); 

13C NMR (126 MHz, DMSO-d6) δ = 186,7; 168,4; 149,5; 146,7; 137,1; 119,5; 118,7; 113,5; 

60,2; 53,7; 24,4; 23,1; 15,4, LC-MS: 217 m/z [M+H]+; tret: 1,18 min; λabs 
max: 276 nm.  

 

N-(1-(2-(1,3-dioxolán-2-il)etil)-3,3-dimetil-2-metilénindolin-5-il)acetamid (24) 
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A 23-as számú védett amint (1,20 g, 3,79 mmol) előzőleg hevítéssel kiszárított bombacsőbe 

mértük, majd száraz acetonitrilt (20 mL) és frissen tisztított 2-(2-jódetil)-1,3-dioxolánt (1,73 g, 

7,58 mmol) adagoltunk hozzá. A csövet nitrogénnel öblítettük át, lezártuk és fénytől gondosan 

védve 100 ºC-on kevertük. A reakció lefolyását LC-MS-el követtük, és 48 óra elteltével 

általában a kiindulási anyag teljes elfogyását tapasztaltuk. Ekkor a reakcióelegyet 

szobahőmérsékletre hűtöttük, és fénytől továbbra is védve oszlopkromatográfiával tisztítottuk, 

vagy bázikus alumina állofázison tiszta DCM eluenssel, vagy előzetesen 0,5 % trietilaminnal 

deaktivált szilikán, 5 % metanolt és 1 % trietilamint tartalmazó DCM-nal. Szobahőmérsékletű 

vízfürdő alkalmazásával, rotációs vákuumbepárlással eltávolítottuk az oldószereket, és a tiszta 

célterméket sárgás habként izoláltuk 33 – 80 % közötti hozammal.  

Rf = 0,80 (DCM:MeOH 10:1 V/V); 1H NMR (500 MHz, CDCl3) δ 7,63 (s; 1H); 7,26 (s; 1H); 

7,14 (d; J = 8,1 Hz; 1H); 6,48 (d; J = 8,3 Hz; 1H); 4,88 (t; J = 4,5 Hz; 1H); 4,08 – 3,75 (m; 6H); 

3,61 (t; J = 7,1 Hz; 2H); 2,10 (s; 3H); 2,01 – 1,88 (m; 3H); 1,28 (s; 6H); 13C NMR (126 MHz, 

CDCl3) δ = 168,3; 161,2; 142,8; 137,9; 129,5; 120,4; 115,9; 104,8; 102,6; 73,5; 64,9; 45,8; 

44,3; 37,3; 30,1; 29,9; 24,29,0, LC-MS: 317 m/z [M+H]+; tret: 1,98 min; λabs 
max: 310 nm; 

HRMS [C18H25N2O3]
+ számított: 317,1856 [M+H]+, mért: 317,1866. 

 

1-(2-(1,3-dioxolán-2-il)etil)-2-(3-(1-(2-(1,3-dioxolán-2-il)etil)-5-acetamido-3,3-

dimetilindolin-2-ilidén)prop-1-én-1-il)-5-acetamido-3,3-dimetil-3H-indol-1-ium jodid 

(25). 
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A 24-es számú indolszármazékot (632 mg, 2,0 mmol) fénytől védve etanolban feloldottuk (10 

mL) és az oldathoz trietil-ortoformiátot adagoltunk (2,0 mL, 12,0 mmol). A kapott keveréket 

reflux hőmérsékleten, nitrogén atmoszféra alatt kevertettük, és a folyamatot HPLC-vel 

követtük. A kiindulási anyag kromatográfiás csúcsának eltűnése után – ez tipikusan 48 óra 

múlva történt meg – a keletkezett lila termékelegyet semleges alumina hordozóra koncentráltuk 

és oszlopkromatográfiával tisztítottuk (Brockmann I-es bázikus alumina szilárd fázis, DCM: 

MeOH 020 %). A célterméket sötétlila, irideszcens felületű kristályos anyagként izoláltuk 54 

%-os hozammal. 

Rf = 0,50 (DCM:MeOH 10:1 V/V); 1H NMR (500 MHz, CD3OD) δ = 8,46 (t; 1H); 7,86 (d; J 

= 3,4 Hz; 2H); 7,53 (dd; J = 8,5 Hz; 2,2; 2H); 7,28 (d; J = 8,5 Hz; 2H); 6,41 (d; J = 13,4 Hz; 

2H); 4,99 (t; J = 4,0 Hz; 2H); 4,26 (t; J = 7,2 Hz; 2H); 3,98 – 3,77 (m; 8H); 2,20 (m; J = 7,0 

Hz; 3,9; 4H); 1,91 (s; 12H); 1,73 (s; 6H); 13C NMR (126 MHz, CD3OD) δ 177,5; 173,8; 

170,15149,5; 141,4; 137,9; 136,8; 120,0; 114,2; 111,2; 102,4; 101,6; 64,7; 49,3; 39,0; 30,3; 

26,8; 22,5; 22,05;LC-MS: 643 m/z [M]+; tret: 2,24 min; λabs 
max: 572 nm; HRMS [M]+ számított 

[C37H47N4O6]
+: 643,3490, mért: 643,3486. 

2,14-diacetamido-16,16,18,18-tetrametil-6,7,7a,8a,9,10,16,18-

oktahidrobenzo[2'',3'']indolizino[8'',7'':5',6']pirano[3',2':3,4]pirido[1,2-a]indol-5-ium 

jodid (26) 
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A 25-ös cianinvázú vegyületet (500 mg, 0,71 mmol) feloldottuk DCM-ban (160 mL). Intenzív 

keverés mellett előzetesen jégfürdőben lehűtött kénsav-oldatot adagoltunk cseppenként (16 

mL, 50 %-os). Ezt a kétfázisú rendszert 30 percen át intenzíven kevertettük 

szobahőmérsékleten, ennyi idő alatt a vizes fázis színe lila, a szerves fázisé pedig sárga lett. A 

fázisokat elválasztottuk. A savas vizes fázishoz tört jeget adtunk, és az oldat pH-ját 5 és 6 közé 

állítottuk óvatosan adagolt NaHCO3 (2 M) oldattal. Ezt követően a feldolgozás során jeget és 

telített NaCl oldatot adagoltunk az elegyhez és ismételten mostuk 10 % metanolt tartalmazó 

DCM-mel (5 x 30 mL). A nyerstermék tisztasága LC-MS mérések alapján 90 %-os volt. A 

tisztítás szemipreparatív HPLC-vel történt (0.0 min 0 % B; 10.0 min 20 % B; 15.0 min 90 % 

B; 20.0 min 90 % B ahol az A eluens: víz 0.1 % TFA tartalommal és a B eluens: MeCN 0.1 

TFA tartalommal, áramlási sebesség: 15 mL/min; az injektált nyerstermék MeCN: H2O 1: 1 

keverékben volt feloldva), így a célterméket 75-80 %-os hozammal, lila, irideszcens felületű 

kristályokként izoláltuk.  

Rf = 0,45 (DCM:MeOH 10:1 V/V); 1H NMR (500 MHz, CDCl3) δ = 8,69 (s; 2H); 8,05 (s; 1H); 

7,79 (s; 2H); 7,71 (d; J = 8,8 Hz; 2H); 7,03 (d; J = 8,5 Hz; 2H); 4,65 – 4,56 (m; 2H); 4,26 – 

4,16 (m; 2H); 3,88 (m2H); 2,67 – 2,57 (m; 2H); 2,22 (s; 6H); 2,13 – 1,97 (m; 2H); 1,72 (s; 

12H). 13C NMR (126 MHz, DMSO-d6) δ = 168,7; 166,9; 141,4; 137,6; 137,5; 119,6; 114,0; 

111,5; 109,5; 69,8; 53,3; 48,7; 41,5; 28,2; 27,5; 24,4; LC-MS: 537 m/z [M]+; tret: 1,51 min; λabs 

max: 589 nm; HRMS [M]+ [C33H37N4O3]
+: számított: 537,2866, mért: 537,2863. 

 

2,14-diamino-16,16,18,18-tetrametil-6,7,7a,8a,9,10,16,18-oktahidrobenzo 

2'',3'']indolizino[8'',7'':5',6']pirano[3',2':3,4]pirido[1,2-a]indol-5-ium jodid (27) 

 

 

 

 

 

A 26-os számú Cy3B vegyület (200 mg, 0,30 mmol) metanolos oldatát (15 mL) bór-trifluorid 

dietil éteres komplexével (950 µL, 6,0 mmol) kevertettük, nitrogén atmoszféra alatt, 50 ºC-os 

hőmérsékleten. A folyamatot LC-MS-sel követtük, ennek során megfigyeltük előbb a mono-, 
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majd a diamin keletkezését. Amikor már csak a diamin csúcsát detektáltuk (általában 2 óra 

elteltével) a reakciót leállítottuk trietilamin (1100 µL) adagolásával. Ennek eredményeképpen 

az eredetileg lila oldat mélykék lett, melyen nitrogént buborékoltattunk át tíz percig. A metanol 

eltávolítása után a visszamaradó anyagot dietil-éterrel mostuk majd szemipreparatív HPLC-vel 

tisztítottuk (0.0 min 0 % B; 10.0 min 20 % B; 15.0 min 90 % B; 20.0 min 90 % B ahol az A 

eluens: víz 0.1 % TFA tartalommal és a B eluens: MeCN 0.1 % TFA tartalommal, áramlási 

sebesség: 15 mL/min; az injektált nyerstermék MeOH: H2O 1: 1 keverékben volt feloldva), így 

a célterméket 60 %-os hozammal mélykék porként izoláltuk.  

Rf = 0,20 (DCM:MeOH 10:1 V/V) 1H NMR (500 MHz; DMSO-d6) δ = 7,75 (s; 1H); 7,01 (d; 

J = 8,5 Hz; 2H); 6,72 (s; 2H); 6,57 (dd; J = 8,4 Hz; 2,6; 2H); 5,29 (s; 4H); 4,59 – 4,53 (m; 2H); 

4,22 – 4,12 (m; 2H); 3,79 (td; J = 13,5; 4,1 Hz; 2H); 2,45 – 2,37 (m; 2H); 1,94 – 1,81 (m; 2H); 

1,60 (s; 12H); 13C NMR (126 MHz, DMSO-d6) δ = 164,3; 147,8; 142,4; 132,1; 126,8; 113,3; 

113,3; 111,8; 108,3; 107,9; 69,8; 48,3; 28,3; 27,6; 26,8; LC-MS: 453 m/z [M]+; tret: 1,68 min; 

λabs 
max: 606 nm; HRMS [M]+ [C29H33N4O]+: számított 453,2664, mért: 453,2660. 

 

2,14-diazido-16,16,18,18-tetrametil-6,7,7a,8a,9,10,16,18-oktahidrobenzo 

2'',3'']indolizino[8'',7'':5',6']pirano[3',2':3,4]pirido[1,2-a]indol-5-ium jodid (17) 

 

 

 

 

 

A 26-os számú diamint (30 mg, 0,060 mmol) feloldottuk jégfürdőben előzetesen lehűtött vizes 

sósav-oldatban (6 M, 4 mL) és a kapott lila oldathoz NaNO2 vizes oldatát (9 mg, 0,132 mmol, 

1 mL vízben) csepegtettük. A kapott, immár kék elegyet fénytől védve, 0 ⁰C-on 30 percen át 

kevertettük. Ezt követően NaN3 vizes oldatát (12 mg, 0,180 mmol, 1 mL vízben) adagoltuk 

hozzá, a jégfürdőt eltávolítottuk és egy órán át kevertettük szobahőmérsékleten, továbbra is 

fénytől védve. Egy óra múlva a reakcióelegyet vízzel (10 mL) hígitottuk, majd extraháltuk 

(DCM, 6 x 15 mL). Az egyesített szerves fázisokat szárítottuk (NaSO4), az oldószert 

eltávolítottuk, és a nyersterméket fénytől védve oszlopkromatográfiával tisztítottuk, semleges 
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alumina állófázison, DCM: MeOH 1030 % gradiens elúcióval. A 17-es festéket iridiszencens 

felületű fekete kristályos anyagként izoláltuk.  

Rf = 0,50 (DCM:MeOH 10:1 V/V); op: bevilágítva bomlik; 1H NMR (500 MHz, CDCl3) δ = 

8,01 (s; 1H); 7,18 (d; J = 8,5 Hz; 2H); 7,07 (dd; J = 8,5 Hz; 1,9; 2H); 6,99 (d; J = 1,9 Hz; 2H); 

5,05 – 4,98 (m; 2H); 4,31 – 4,16 (m; 4H); 2,73 – 2,66 (m; 2H); 1,79 (s; 6H); 1,72 (s; 6H); 13C 

NMR (126 MHz, DMSO-d6) δ = 166,9; 142,3; 138,8; 138,1; 137,5; 119,5; 113,3; 111,9; 111,0; 

69,5; 48,7; 42,1; 28,4; 27,9; 26,5; LC-MS: 505 m/z [M]+; tret: 2,93 min; λabs 
max: 578 nm; 

HRMS [M]+ [C29H29N8O]+: számított 505,2459, talált: 505,2454. 

 

 

2-metilbenz[d]tiazol-6-amin (29) 

 

  

A 28-as számú 2-metil-nitrobenztiazolt (600 mg, 3,0 mmol) vizes sósav oldatban (6 M, 15 mL) 

szuszpendáltuk, majd ón(II)-klorid dihidrátot (340 mg, 15,0 mmol) adtunk hozzá. A kapott 

elegyet két órán át 100 ⁰C-on kevertettük, majd tört jég adagolásával lehűtöttük és a pH-ját 

NaOH oldattal semlegesre állítottuk. Extrakciót követően (EtOAc, 3 x 20 mL) az egyesített 

szerves fázisokat szárítottuk (MgSO4), az oldószert eltávolítottuk és célvegyületet tisztán, 80 

%-os hozammal izoláltuk, törtfehér kristályos anyagként.  

Rf = 0,10 (DCM:MeOH 10:1 V/V); 1H NMR: (500 MHz, CDCl3) δ 7,69 (d; J = 8,6 Hz; 1H); 

7,03 (d; J = 2,0 Hz; 1H); 6,77 (dd; J = 8,6 Hz; 2,3 Hz; 1H); 3,76 (s; 2H); 2,73 (s; 3H); 13C NMR 

(126 MHz, CDCl3) δ 162,7; 146,8; 144,1; 137,3; 122,8; 115,2; 105,919,9; LC-MS: m/z 165 

[M+H]+. 

 

N-(2-metilbenzo[d]tiazol-6-il)acetamid (30) 
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A 29-es számú amint (380 mg, 2,3 mmol) száraz acetonitrilben (10 mL) szuszpendáltuk, a 

keletkező oldathoz pedig ecetsav-anhidridet (325 μL, 3,5 mmol) adagoltunk. Tíz percnyi 

intenzív keverés után a kiindulási anyag eltűnésével párhuzamosan a kezdeti sűrű 

szuszpenzióból tiszta, átlátszó oldat lett. Ekkor NaHCO3 oldat hozzáadásával leállítottuk a 

reakciót (2 M, 10 mL), majd az oldatot 10 mL vízzel hígítottuk és a kivált csapadékot szűrtük 

majd szárítottuk. A célterméket 94 %-os hozammal izoláltuk, fehér porként, amely nem 

igényelt további tisztítást. 

Rf = 0,35 (Hex:EtOAc 1:3 V/V); 1H NMR (500 MHz, DMSO-d6) δ = 10,09 (s; 1H); 8,36 (s; 

1H); 7,79 (d; J=8,7; 1H); 7,46 (dd; J=8,7; 1,5; 1H); 2,73 (s; 3H); 2,06 (s; 3H); 13C NMR (126 

MHz, DMSO-d6) δ = 168,8; 165,7; 149,3; 136,8; 136,2; 122,2; 118,7; 111,6; 24,4; 20,0; LC-

MS: m/z 207 [M+H]+. 

6-acetamido-3-etil-2-metilbenz[d]tiazol-3-ium jodid (31) 

 

 

 

 

A 30-as számú védett amint (215 mg, 1,0 mmol) előzőleg hevítéssel kiszárított bombacsőbe 

mértük, majd etil-jodidot adagoltunk hozzá oldódásig (5 mL). A csövet nitrogénnel öblítettük 

át, lezártuk és 120 ºC-on kevertük. A reakció lefolyását LC-MS-el követtük, és 12 óra elteltével 

általában a kiindulási anyag teljes elfogyását tapasztaltuk. Ekkor a reakcióelegyet 

szobahőmérsékletre hűtöttük, és a kivált fehér csapadékot leszűrtük, többször mostuk dietil-

éterrel és vákuumban szárítottuk. A kívánt 31-es sót fehér, kristályos anyagként nyertük ki 59 

%-os hozammal.  

Rf = 0,70 (semleges alumina, DCM:MeOH 10:1 V/V) 1H NMR (500 MHz, DMSO-d6) δ = 

10,46 (s; 1H); 8,81 (s; 1H); 8,23 (d; J = 9,1 Hz; 1H); 7,80 (d; J = 8,9 Hz; 1H); 4,68 (q; J = 6,8 

Hz; 2H); 3,13 (s; 3H); 2,11 (s; 3H); 1,42 (t; J = 7,0 Hz; 3H); 13C NMR (126 MHz, DMSO-d6) 

δ = 175,3; 169,4; 139,5; 136,4; 130,6; 121,4; 117,3; 113,4; 45,1; 24,5; 16,9; 13,7. LC-MS: m/z 

235 [M]+; tret: 1,60 min; HRMS [M]+ [C12H15N2OS]+: számított: 235,0905, mért: 235,0906. 

5-acetamido-1-etil-2,3,3-trimetil-3H-indol-1-ium jodid (32) 
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A 23-as számú védett amint (400 mg, 1,6 mmol) előzőleg hevítéssel kiszárított bombacsőbe 

mértük, majd etil-jodidot adagoltunk hozzá oldódásig (8 mL). A csövet nitrogénnel öblítettük 

át, lezártuk és 100 ºC-on kevertük. A reakció lefolyását LC-MS-el követtük, és 24 óra elteltével 

általában a kiindulási anyag teljes elfogyását tapasztaltuk. Ekkor a reakcióelegyet 

szobahőmérsékletre hűtöttük, és a kivált fehér csapadékot leszűrtük, többször mostuk dietil-

éterrel és vákuumban szárítottuk. A kívánt 32-es sót narancssárga, kristályos anyagként nyertük 

ki 84 %-os hozammal. 

Rf =0,60 (semleges alumina, DCM:MeOH 10:1 V/V); 1H NMR (500 MHz, DMSO-d6) δ = 

10,29 (s; 1H); 8,01 (s; 1H); 7,87 (d; J = 8,7 Hz; 1H); 7,64 (dd; J = 8,7 Hz; 1,2; 1H); 4,42 (q; J 

= 7,3 Hz; 2H); 2,77 (s; 3H); 2,07 (s; 3H); 1,48 (s; 6H); 1,41 (t; J = 7,3 Hz; 3H); 13C NMR (126 

MHz, DMSO-d6) δ = 194,4; 169,2; 143,2; 141,0; 136,1; 119,6; 116,2; 114,1; 54,4; 43,5; 24,5; 

22,5; 14,0; 13,1. LC-MS: 245 m/z [M]+; tret: 1,18 min; λabs 
max: 281 nm; HRMS [M]+ 

[C15H21N2O]+: számított 245,1654, mért: 245,1655. 

5-acetamido-1-etil-3,3-dimetil-2-(2-(fenilamino)vinil)-3H-indol-1-ium jodid (33) 

 

 

 

A 32-es számú indolszármazékot (520 mg, 1,4 mmol), N,N-difenil-formamidint (794 mg, 4,1 

mmol), és trietil-ortoformiátot (750 µL, 4,1 mmol) etanolban (25 mL) feloldottunk, majd a 

kapott oldatot reflux hőmérsékleten 24 órán keresztül kevertettük. Ennek leteltével a 

reakcióelegyet celit hordozóra koncentráltuk, majd flash kromatográfiával tisztítottuk 

(DCM:MeOH 05 % 5 min, 10 % 10 min, 1030 % 10 min). A 33-as számú hemicianin 

célvegyületet 82 %-os hozammal, narancssárga kristályok formájában izoláltuk. 

Rf = 0,20 (DCM:MeOH 10:1 V/V); 1H NMR (500 MHz, DMSO-d6) δ = 11,74 (s; 1H); 10,09 

(s; 1H); 8,59 (d; J=12,5; 1H); 7,88 (dd; J=1,1; 1H); 7,57 – 7,41 (m; 6H); 7,30 – 7,19 (m; 1H); 
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6,13 (d; J=12,5; 1H); 4,11 (q; J=7,1; 2H); 2,05 (s; 3H); 1,66 (s; 6H); 1,32 (t; J=7,2; 3H); 13C 

NMR (126 MHz, CD3OD) δ = 177,5; 170,3; 151,3; 143,1; 141,7; 137,3; 137,0; 129,8; 126,1; 

120,0; 117,5; 114,2; 111,4; 90,2; 50,0; 39,4; 27,2; 22,4; 10,9; LC-MS: 348 m/z [M]+; tret: 1,78 

min; HRMS [M]+ [C22H26N3O]+: számított: 348,2076, mért: 348,2073. 

5-acetamido-2-(3-(6-acetamido-3-etilbenz[d]tiazol-2(3H)-ilidén)prop-1-en-1-il)-1-etil-3,3-

dimetil-3H-indol-1-ium jodid (34) 

 

 

 

 

 

 

A 33-as hemicianint (513 mg, 1,1 mmol) és a 31-es benztiazol-származékot (780 mg, 2,2 mmol) 

frissen desztillált piridinben (15 mL) feloldottuk. Ehhez a keverékhez ecetsav-anhidridet (715 

μL, 7,6 mmol) adagoltunk és reflux hőmérsékleten két órán át kevertettük, eközben az 

eredetileg sárga elegy színe lila lett, ami jelezte a Cy3 váz kialakulását. Az LC-MS mérések két 

óra után a kiindulási hemicianin elfogytát mutatták ekkor eltávolítottuk a termékelegyről a 

piridint (ismételt toluolos azeotrópot képezve, mivel a tisztítás szempontjából fontos volt, hogy 

ne maradjon piridin az elválasztandó keverékben). Flash kromatográfiás tisztítás után 

(DCM:MeOH 05 % 5 min, 10 % 10 min, 1030 % 10 min) a célterméket 67 %-os 

hozammal, lila porként izoláltuk. 

1H NMR (500 MHz, DMSO-d6) δ = 8,38 (s; 1H); 8,13 (t; J = 13,0 Hz; 1H); 7,80 (s; 1H); 7,70 

(d; J = 9,0 Hz; 1H); 7,64 (d; J = 9,0 Hz; 1H); 7,48 (d; J = 8,5 Hz; 1H); 7,19 (d; J = 8,5 Hz; 1H); 

6,70 (d; J = 13,2 Hz; 1H); 6,29 (d; J = 13,2 Hz; 1H); 5,48 (s; 1H); 4,48 (q; J = 7,3 Hz; 1H); 

4,09 (q; J = 7,3 Hz; 1H); 2,17 (s; 1H); 2,15 (s; 1H); 1,70 (s; 2H); 1,47 (t; J = 7,2 Hz; 1H); 1,37 

(t; J = 7,2 Hz; 1H); 13C NMR (126 MHz, DMSO-d6) δ = 170,3; 169,1; 168,6; 166,0; 146,9; 

137,9; 136,8; 136,6; 126,8; 120,2; 119,8; 114,7; 114,2; 113,2; 110,8; 102,1; 99,4; 48,8; 42,5; 

28,8; 24,4; 24,4; 13,4; 12,4; LC-MS: 489 m/z [M]+; tret: 1,60 min; λabs 
max: 561 nm; HRMS 

[M]+ [C28H33N4O2S]+: számított: 489,2324, mért: 489,2325. 
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5-amino-2-(3-(6-amino-3-etilbenz[d]tiazol-2(3H)-ilidén)prop-1-en-1-il)-1-etil-3,3-dimetil-

3H-indol-1-ium jodid (35) 

 

 

 

 

 

 

A 34-es számú cianin (445 mg, 0,72 mmol) metanolos oldatát (20 mL) bór-trifluorid dietil 

éteres komplexével (1,14 mL, 7,2 mmol) kevertettük, nitrogén atmoszféra alatt, 50 ºC-os 

hőmérsékleten. A folyamatot LC-MS-el követtük, ennek során megfigyeltük előbb a mono-, 

majd a diamin keletkezését. Amikor már csak a diamin csúcsát detektáltuk (általában 2 óra 

elteltével) a reakciót trietilamin (1400 µL) adagolásával leállítottuk. Ennek eredményeképpen 

az eredetileg lila oldat mélykék lett, amin nitrogént buborékoltattunk át tíz percig. A metanol 

eltávolítása után visszamaradó anyagot dietil-éterrel mostuk, majd szemipreparatív HPLC-vel 

tisztítottuk (0,0 min 0 % B; 10,0 min 20 % B; 15,0 min 90 % B; 20,0 min 90 % B ahol az A 

eluens: víz 0,1 % TFA tartalommal és a B eluens: MeCN 0,1 % TFA tartalommal, áramlási 

sebesség: 15 mL/min; az injektált nyerstermék metanolban volt feloldva), így a célterméket 78 

%-os hozammal mélykék porként izoláltuk.  

1H NMR (500 MHz, CD3CN) δ 7,91 (t; J = 13,1 Hz; 1H); 7,36 (d; J = 8,8 Hz; 1H); 7,05 (d; J 

= 2,2 Hz; 1H); 6,95 (d; J = 8,3 Hz; 1H); 6,89 (dd; J = 8,9; 2,3 Hz; 1H); 6,78 (d; J = 2,2 Hz; 

1H); 6,66 (dd; J = 8,4; 2,3 Hz; 1H); 6,36 (d; J = 13,2 Hz; 1H); 6,03 (d; J = 13,2 Hz; 1H); 4,60 

(s; 1H); 4,29 – 4,23 (m; 4H; egy q és egy s alkotja); 3,94 (q; J = 7,3 Hz; 2H); 1,63 (s; 6H); 1,41 

(t; J = 7,3 Hz; 3H); 1,33 (t; J = 7,2 Hz; 23). 13C NMR (126 MHz, CD3CN) δ = 206,4; 169,6; 

163,4; 147,2; 145,9; 145,6; 142,4; 132,6; 127,4; 115,4; 114,2; 113,7; 110,8; 108,9; 106,2; 99,4; 

97,6; 48,8; 42,1; 38,7; 29,7; 28,0; 12,2; 11,4, LC-MS: 405 m/z [M]+; tret: 1,87 min; λabs 
max: 588 

nm; HRMS [M]+ [C24H29N4OS]+: számított: 405,2113, mért: 405,2119. 
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5-azido-2-(3-(6-azido-3-etilbenz[d]tiazol-2(3H)-ilidén)prop-1-en-1-il)-1-etil-3,3-dimetil-

3H-indol-1-ium-jodid (18) 

 

 

 

 

 

 

A 35-ös számú diamint (100 mg, 0,17 mmol) feloldottuk jégfürdővel hűtött vizes sósav-

oldatban (6 M, 10 mL) és a kapott lila oldathoz NaNO2 vizes oldatát (25 mg, 0,35 mmol, 1 mL 

vízben) csepegtettük. A kapott, immár kék elegyet fénytől gondosan védve, 0 ⁰C-on 30 percen 

át kevertettük. Ezt követően NaN3 vizes oldatát (47 mg, 0,70 mmol, 1 mL vízben) adagoltuk 

hozzá, a jégfürdőt eltávolítottuk és egy órán át kevertettük szobahőmérsékleten, továbbra is 

fénytől védve. Egy óra múlva a reakcióelegyet vízzel (10 mL) hígitottuk, majd extraháltuk 

(DCM, 6 x 20 mL). Az egyesített szerves fázisokat szárítottuk (Na2SO4), az oldószert 

eltávolítottuk, és a nyersterméket fénytől védve oszlopkromatográfiával tisztítottuk, semleges 

alumina állófázison, DCM: MeOH 1030 % gradiens elúcióval. A 18-as festéket iridiszencens 

felületű fekete, kristályos anyagként izoláltuk.  

1H NMR (500 MHz, CD3CN ) δ 8,06 (t; J = 13,2 Hz; 1H); 7,66 (d; J = 8,8 Hz; 1H); 7,63 (d; J 

= 2,2 Hz; 1H); 7,31 (dd; J = 8,8; 2,2 Hz; 1H); 7,25 (d; J = 2,2 Hz; 1H); 7,22 (d; J = 8,5 Hz; 

1H); 7,11 (dd; J = 8,4; 2,3 Hz; 1H); 6,56 (d; J = 12,9 Hz; 1H); 6,20 (d; J = 12,9 Hz; 1H); 4,37 

(q; J = 7,2 Hz; 2H); 4,02 (q; J = 7,3 Hz; 2H); 2,14 (s; 6H); 1,45 (t; J = 7,2 Hz; 3H); 1,36 (t; J = 

7,2 Hz; 3H); 13C NMR (126 MHz, CD3CN) δ = 194,8; 171,4; 166,7; 147,8; 138,5; 136,7; 127,8; 

119,9; 119,2; 114,9; 113,7; 113,0; 111,4; 101,4; 99,3; 49,0; 46,2; 42,8; 39,1; 27,8; 23,4; 12,2; 

11,3; LC-MS: 457 m/z [M]+; tret: 3,04 min; λabs 
max: 571 nm; HRMS [M]+ [C24H25N8S]+: 

számított: 457,1923, mért: 457,1925. 
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5-acetamido-2-(3-(5-acetamido-1-etil-3,3-dimetilindolin-2-ilidén)prop-1-en-1-il)-1-etil-

3,3-dimetil-3H-indol-1-ium jodid (37)  

 

 

  

  

 

 

 

A 32-es számú indolszármazékot (300 mg, 0,80 mmol) piridinben feloldottuk (10 mL) és az 

oldathoz trietil-ortoformiátot adagoltunk (1300 μL, 12,0 mmol). A kapott keveréket reflux 

hőmérsékleten, nitrogén atmoszféra alatt kevertettük és a folyamatot HPLC-vel követtük. A 

kiindulási anyag kromatográfiás csúcsának eltűnése után – ez tipikusan 12 óra múlva történt 

meg – a keletkezett lila termékelegyet celit hordozóra koncentráltuk és flash kromatográfiával 

tisztítottuk (DCM:MeOH 05 % 5 min, 10 % 15 min, 1030 % 10 min). A célterméket 

sötétlila por formájában nyertük ki 62 %-os hozammal. 

Rf = 0,30 (DCM:MeOH 10:1); 1H NMR (500 MHz, DMSO) δ 10,07 (s; 2H); 8,25 (t; J = 13,5 

Hz; 1H); 7,81 (s; 2H); 7,53 (dd; J = 8,5; 1,0 Hz; 2H); 7,38 (d; J = 8,6 Hz; 2H); 6,46 (d; J = 13,4 

Hz; 2H); 4,11 (q; J = 6,9 Hz; 4H); 2,04 (s; 6H); 1,65 (s; 12H); 1,30 (t; J = 7,1 Hz; 6H); 13C 

NMR (126 MHz, DMSO) δ = 173,4; 169,3; 156,2; 149,6; 142,3; 138,2; 137,9; 120,4; 114,7; 

112,5; 103,2; 50,028,6; 25,0; 13,3; LC-MS: 499 m/z [M]+; tret: 1,65 min; λabs 
max: 572 nm; 

HRMS [M]+ [C31H39N4O2]
+: számított: 499,3073, mért: 499,3074. 

5-amino-2-(3-(5-amino-1-etil-3,3-dimetilindolin-2-ilidén)prop-1-en-1-il)-1-etil-3,3-

dimetil-3H-indol-1-ium jodid (38) 
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A 37-es számú cianin (97 mg, 0,15 mmol) metanolos oldatát (8 mL) bór-trifluorid dietil éteres 

komplexével (385 μL, 3,1 mmol) kevertettük, nitrogén atmoszféra alatt, 50 ºC-os 

hőmérsékleten. A folyamatot LC-MS-sel követtük, ennek során megfigyeltük előbb a mono-, 

majd a diamin keletkezését. Amikor csak a diamin csúcsát detektáltuk (általában 2 óra 

elteltével) a reakciót trietilamin (560 µL) adagolásával leállítottuk. Ennek eredményeképpen az 

eredetileg lila oldat mélykék lett, amin nitrogént buborékoltattunk át, tíz percig. A metanol 

eltávolítása után a visszamaradó anyagot dietil-éterrel mostuk, majd szemipreparatív HPLC-

vel tisztítottuk (0,0 min 0 % B; 10,0 min 20 % B; 15,0 min 90 % B; 20,0 min 90 % B ahol az 

A eluens: víz 0,1 % TFA tartalommal és a B eluens: MeCN 0,1 % TFA tartalommal, áramlási 

sebesség: 15 mL/min; az injektált nyerstermék metanolban volt feloldva), így a célterméket 86 

%-os hozammal mélykék porként izoláltuk.  

1H NMR (500 MHz, CD3OD) δ = 8,34 (t; J = 13,4 Hz; 1H); 7,09 (d; J = 8,5 Hz; 2H); 6,92 (s; 

2H); 6,80 (d; J = 8,4 Hz; 2H); 6,26 (d; J = 13,5 Hz; 2H); 4,09 (q; J = 7,2 Hz; 4H); 1,70 (s; 12H); 

1,37 (t; J = 7,2 Hz; 6H); 13C NMR (126 MHz, CD3OD) δ = 171,9; 148,2; 145,4; 143,1; 134,3; 

115,9; 111,9; 110,4; 101,4; 49,6; 39,3; 27,5; 11,8; LC-MS: 415 m/z [M]+; tret: 1,74 min; λabs 

max: 600 nm; HRMS [M]+ [C27H35N4S]+: számított: 415,2862, mért: 415,2866. 

 

5-azido-2-(3-(5-azido-1-etil-3,3-dimetilindolin-2-ilidén)prop-1-en-1-il)-1-etil-3,3-dimetil-

3H-indol-1-ium jodid (19) 

 

 

 

 

A 38-as számú diamint (65 mg, 0,12 mmol) feloldottuk jégfürdővel hűtött vizes sósav-oldatban 

(6 M, 5 mL) és a kapott lila oldathoz NaNO2 vizes oldatát (19 mg, 0,26 mmol, 1 mL vízben) 

csepegtettük. A kapott, immár kék elegyet fénytől gondosan védve, 0 ⁰C-on 30 percen át 

kevertettük. Ezt követően NaN3 vizes oldatát (21 mg, 0,30 mmol, 1 mL vízben) adagoltuk 

hozzá, a jégfürdőt eltávolítottuk és egy órán át kevertettük szobahőmérsékleten, továbbra is 

fénytől védve. Egy óra múlva a reakcióelegyet vízzel (10 mL) hígitottuk, majd extraháltuk 

(DCM, 5 x 25 mL). Az egyesített szerves fázisokat szárítottuk (Na2SO4), az oldószert 

eltávolítottuk, és a nyersterméket fénytől védve oszlopkromatográfiával tisztítottuk, semleges 
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alumina állófázison, DCM:MeOH 1030 % gradiens elúcióval. A 19-es festéket iridiszencens 

felületű fekete, kristályos anyagként izoláltuk. 

1H NMR (500 MHz, DMSO-d6) δ = 8,27 (t; J = 13,5 Hz; 1H); 7,52 – 7,45 (m; 4H); 7,17 (dd; J 

= 8,5; 2,2 Hz; 2H); 6,49 (d; J = 13,4 Hz; 2H); 4,13 (q; J = 7,4 Hz; 4H); 1,68 (s; 12H); 1,30 (t; 

J = 7,2 Hz; 6H); 13C NMR (126 MHz, DMSO-d6) δ = 174,0; 150,3; 143,9; 139,8; 137,9; 120,5; 

115,2; 113,6; 103,7; 50,1; 28,3; 13,3; LC-MS: 467 m/z [M]+; tret: 2,95 min; λabs 
max: 555 nm; 

HRMS [M]+ [C27H31N8]
+ számított: 467,2672, mért: 467,2673. 

IV.3. Fluoreszcencia mérések: az AQBtz és származékai 

Abszorbancia-mérések 

A 10–14 festékekből c = 500 μM-os törzsoldatot készítettünk DMSO-ban, sötét üvegcsében. 

Az abszorbancia-spektrumok felvételéhez 10 μL-nyi törzsoldatot adagoltunk 2 mL PBS-hez. A 

méréseket standard úthosszal rendelkező (1 cm) küvettában végeztük el, 0,5% DMSO-t 

tartalmazó PBS-t használva háttérként.  

Fluoreszcencia és fluorogenicitás vizsgálata modellpeptidekkel 

Minden mérést standard úthosszal rendelkező (1 cm) kvarcküvettában végeztük el, a következő 

mérési paraméterekkel: emission/excitation slit: 2,5 nm; scanning speed: 1000 nm/min; 

sensitivity: medium. Háttérként 0,5% DMSO-t tartalmazó PBS-t használtunk.  

A 10–14 festékekből c = 500 μM-os törzsoldatot készítettünk DMSO-ban, sötét üvegcsében. 

Az elvégzett kísérletek: 

Reakciók BCN-nel 

Kereskedelmi forgalomban BCN-ből c = 1 mM-os törzsoldatot készítettünk DMSO-ban, ebből 

250 μL-nyi mennyiséghez adagoltunk a 15–19 festékekból készült törzsoldatból 250 μL-nyit és 

az így készült reakcióoldatokat fénytől gondosan védve 2 órán át 25 ⁰C-on kevertettük.  

Reakciók modellpeptidekkel 

50 μmol bisz-ciklooktinilezett peptid-liofilizátumot feloldottunk 500 μL DMSO-ban, majd 

ehhez adagoltuk a 10–14-es festékekből készült törzsoldatotokból 500 μL-nyit. Az így készült 

reakcióoldatokat fénytől gondosan védve 6 órán át 25 ⁰C-on kevertettük.  
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Kontrolkísérlet: a 10–14 festékekből c = 250 μM-os oldatot készítettünk DMSO-ban és azokat 

2 órán át 25 ⁰C-on kevertettük, ugyancsak fénytől védve.  

A fluorogenicitás vizsgálata során mintát vettünk a reakcióelegyekből (20 μL), amit 2 mL PBS-

be kevertünk, így a mérendő oldat végső koncentrációja 0,25 μM-os volt. A reakcióelegyek 

fluoreszcenciáját a megfelelő kontrollminta fluoreszcenciájához hasonlítottuk, és az emissziós 

maximumon mért intenzitásértékek arányát kiszámoltuk.  

A konjugátumok MS-MS vizsgálata 

A méréseket AB Sciex 3200 Q Trap hibrid tandem tömegspektrométerrel kapcsolt Perkin Elmer 

micro S200 HPLC rendszeren végeztük. A számolt és mért értékeket a 4. táblázat foglalja össze. 

Konjugátum                          Számított m/z  [M+H]+              mért m/z [M+H]+ 

10-(BCN)KPGK(BCN)              1182,5   1183,5 

10-(BCN)KPGAK(BCN)              1253,5   1254,2 

10-(BCN)KAAEAAK(BCN)              1370,6   1372,1 

4.táblázat. A modellpeptidekkel kapott konjugátumok MS-MS vizsgálata során számolt és 

mért m/z értékek 

A fluorogenicitás vizsgálata reduktív közegben  

Az etántiol (300 μM), cisztein (300 μM) és glutation (50 mM) redukálószerek hatását a 10-es 

festék fluoreszcenciájára (300 μM) Biotek Synergy 2 Cytation 3 plate reader-en végeztük el, a 

Gen5 2.07 szoftverrel értékelve, egy kerek aljú, 384 rekeszes plate (Corning) alkalmazásával. 

A mért jelet a festék (50 µM) és BCN, OCT és COMBO (100 µM) konjugációs termékével 

hasonlítottuk össze, két óra inkubálás  után (50 mM, HEPES pH = 8 puffer). Az eredményeket 

az 5.táblázat foglalja össze. 
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A módosítás típusa Fluoreszcencia intenzitás [a.u.] 

Redukálószer 

kontrol EtSH Cys GSH 

415 716 580 699 

SPAAC reakció 

kontrol BCN              OCT COMBO 

415 3169 1483 2435 

5.táblázat. A fluorogén jelleg tanulmányozása reduktív közegben 

 

IV.4. Elméleti kémia számítások 

A számított energiák és szögek értékeit a 6.táblázat listázza. 
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Konjugátum kötődés 

módja 

Konformer lokális dRPA 

energia  

[a.u.] 

Relatív energia 

(kJ/mol) 

Boltzmann 

súly 

Diédere

s szög (⁰) 

Átlagos 

diéderes 

szög (⁰) 

1
0
-(

B
C

N
)K

P
G

K
(B

C
N

) 

A 1 -4277735081 0,0 1,0 30  

 

31 

 2 -4277,734673 1,1 0,6 33 

B 1 -4277,738733 0,0 1,0 83  

 

73 

 2 -4277,736925 4,7 0,1 22 

 3 -4277,736282 6,4 0,1 47 

1
0
-(

B
C

N
)K

P
G

A
K

(B
C

N
) 

A 1 -4524,812350 0,0 1,0 59 59 

B 1 -4524,823562 0,0 1,0 58 58 

1
0
-(

B
C

N
)K

A
A

E
A

A
K

(B
C

N
) 

A 1 -4961,445590 0,0 1,0 8 8 

B 1 -4961,439873 0,0 1,0 27  

 

45 

 2 -4961,439780 0,2 0,9 45 

 3 -4961,439552 0,8 0,7 37 

6.táblázat. Elméleti kémiai módszerekkel meghatározott energiák és a kapott szerkezetek 

alapján meghatározott diéderes szögek. 
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IV.5. Fluoreszcencia mérések II: a cianin-biszazidok 

Abszorbancia-mérések 

A 15–19 festékekből c = 500 μM-os törzsoldatot készítettünk DMSO-ban, sötét üvegcsében. 

Az abszorbancia-spektrumok felvételéhez 10 μL-nyi törzsoldatot adagoltunk 2 mL PBS-hez. A 

méréseket standard úthosszal rendelkező (1 cm) küvettában végeztük el, 0,5% DMSO-t 

tartalmazó PBS-t használva háttérként.  

Fluoreszcencia és fluorogenicitás vizsgálata modellpeptidekkel 

Minden mérést standard úthosszal rendelkező (1 cm) kvarcküvettában végeztük el, a következő 

mérési paraméterekkel: emission/excitation slit: 2,5 nm; scanning speed: 1000 nm/min; 

sensitivity: medium. Háttérként 0,5% DMSO-t tartalmazó PBS-t használtunk.  

A 15–19 festékekből c = 500 μM-os törzsoldatot készítettünk DMSO-ban, sötét üvegcsében. 

Reakciók BCN-nel 

Kereskedelmi forgalomban BCN-ből c = 1 mM-os törzsoldatot készítettünk DMSO-ban, ebből 

250 μL-nyi mennyiséghez adagoltunk a 15–19 festékekból készült törzsoldatból 250 μL-nyit és 

az így készült reakcióoldatokat fénytől gondosan védve 2 órán át 25 ⁰C-on kevertettük.  

Reakciók modellpeptidekkel 

500 μmol bisz-ciklooktinilezett peptid-lizátumot feloldottunk 500 μL DMSO-ban, majd ehhez 

adagoltuk a 15–19-es festékekből készült törzsoldatotokból 500 μL-nyit. Az így készült 

reakcióoldatokat fénytől gondosan védve 2 órán át 25 ⁰C-on kevertettük.  

Kontrolkísérlet: a 15–19 festékekből c = 250 μM-os oldatot készítettünk DMSO-ban és azokat 

2 órán át 25 ⁰C-on kevertettük, ugyancsak fénytől védve.  

A fluorogenicitás vizsgálata során mintát vettünk a reakcióelegyekből (5 μL), amit 2 mL PBS-

be kevertünk, így a mérendő oldat végső koncentrációja 0,625 μM-os volt. A reakcióelegyek 

fluoreszcenciáját a megfelelő kontrollminta fluoreszcenciájához hasonlítottuk, és az emissziós 

maximumon mért intenzitásértékek arányát kiszámoltuk.  

A reakciókat LC-MS mérésekkel követtük, a keletkező konjugátumok tömegét a 7. táblázat 

foglalja össze.  
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Konjugátum HPLC (Rt) [M+H]2+ számított [M+H]2+ mért 

15 + (BCN)KAEAAK(BCN) 1,82 min 716 716 

15 + P2 1,03 min 945 945 

16 + P2 1,23 min 957 957 

17 + P2 1,04 min 987 987 

18 + P2 1,06 min 963 963 

19 + P2 1,08 min 968 968 

7.táblázat. A 15-17 festékek és a modellpeptidek reakciójának LC-MS eredményei 

Fluoreszcens kvantumhasznosítási tényezők meghatározása 

A relatív kvantumhasznosítási tényezőket (ΦF) a fotofizikai standardnak tekintett Kumarin 153 

(ΦF
etanol = 0,55, a számolásokban korrigálva az etanol törésmutatójával) és a Rodamin B (ΦF

víz 

= 0,31) festékekhez viszonyítva mértük meg és számoltuk ki, a JASCO Spectra Analysis 

program segítségével.  

A fluorogenicitás vizsgálata reduktív közegben  

Az etántiol (300 μM), cisztein (300 μM) és glutation (50 mM) redukálószerek hatását a festékek 

fluoreszcenciájára (300 μM) Biotek Synergy 2 Cytation 3 plate reader-en végeztük el, a Gen5 

2.07 szoftverrel értékelve, egy kerek aljú, 384 rekeszes plate (Corning) alkalmazásával. Az 

eredményeket a 8. táblázat foglalja össze. 

R
ed

u
k

á
ló

szer 

 
Festék 

  15 16 17 18 19 

EtSH 1.2 1.2 1.2 1.0 1.1 

DTT 0.9 1.1 1.2 1.0 1.1 

Cys 1.1 1.2 1.2 1.0 1.1 

GSH 1.2 1.3 1.2 1.0 1.1 

8.táblázat. A fluorogén jelleg tanulmányozása reduktív közegben. 

IV.6. Keresztkapcsolás a GFPY39BCN fehérjével 

Úgy a vad típusú GFPWT, mint a mutáns GFPY39BCN fehérje expressziója és tisztítása a Lemke 

és munkatársai által leírt protokoll108 alapján történt. 
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A keresztkapcsolási kísérlethez 250 pmol fehérjét (GFPWT , GFPY39BCN, illetve ezek 1:1 

arányú keveréke) inkubáltunk 500 pmol festékkel (16, l7, 19 és a TAMRA-N3), 5 µL 

végtérfogatra hígitva. Az 1:1 arányú keverékhez 125 pmol-nyi mennyiségeket mértünk össze a 

két fehérjéből. Negatív kontrollként olyan minta készült, amely nem tartalmazott festéket. A 

keresztkapcsolási reakció PBS és TCEP keverékében (0,2 mM) történt, szobahőmérsékleten, 

két órás időtartamban.  

Az SDS-PAGE analízishez 0,8 μL-nyi reakcióelegyet kevertünk össze 5 μL  SDS-keverékkel 

(312,5 mM Tris-Cl, pH = 6,8; 25 % glicerin, 10 % SDS-PAGE, 5 mM etántiol, 0,05 % 

brómfenolkék) és 15 μL pufferrel (1 x PBS, 0,2 mM TCEP). A mintákat öt percig forraltuk 

majd NuPAGE Bis-Tris Precast (Thermo Scientific) gélre töltöttük. Gélelektroforézist 

követően (MOPS pufferben) a kapott gélt 532 nm-en scanneltük, majd Coomassie-festésnek 

vetettük alá.  
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V. Összefoglalás 

Doktori munkám során kétpontos kötődésre alkalmas, fluorogén jelzővegyületek szintézisével 

és vizsgálatával foglalkoztam. Az előállított festékek a biszarzén-jelzővegyületek 

alapgondolatát ötvözik a bioortogonális kémia biztosította előnyökkel: a megfelelő kémiai 

hírvivővel módosított biomolekulához két ponton, kovalens kötés kialakításával kapcsolódnak, 

fiziológiás körülmények között, miközben az alapállapotban minimális vagy teljesen letört 

emissziójuk a többszörösére nő. Az emisszió értéke akkor éri el a maximumot, ha mindkét 

kötődés megtörtént. A tervezett festékek szerkezete közös modulra épült: egy alapvetően 

fluoreszcens vázat két azid csoporttal láttunk el. Az azid csoportok szerepe kettős célt szolgált, 

egyrészt bioortogonális funkcióként két egymást követő gyűrűfeszültség által hajtott azid–alkin 

cikloaddícióban (SPAAC) vehettek részt két komplementer ciklooktin-egységgel, másrészt 

fluorogén jelleget biztosítottak a festékeknek azáltal, hogy tompították az alapváz 

fluoreszcenciáját.  

Az értekezés alapját képező kutatás két szakaszra osztható. Először az alapkoncepció 

bizonyítása volt a célunk, ennek érdekében előállítottuk egy benztiazolil-kumarin vázú biszazid 

festéket, az AQBtz-t. Ennek vizsgálata során megállapítottuk, hogy alapállapotban nem 

rendelkezik emisszióval, tehát az a feltevésünk, miszerint két azid csoport jelenléte akár teljes 

fluoreszcencia-letöréshez vezethet, helytállónak bizonyult. A fluorogén jelleg 

tanulmányozásának érdekében két ekvivalens ciklooktinnal (BCN) reagáltatva a festéket 140-

szeres fluoreszcencia-serkentést detektáltunk. A kétpontos kötődés vizsgálatához 

azonosítottunk és együttműködés keretei között előállítottunk három bisz-ciklooktinilezett 

modellpeptidet. Ezek reakcióját követve az előállított festékkel azt tapasztaltuk, hogy ciklikus, 

fluoreszcens konjugátumok keletkeznek, a fluoreszcencia-serkentés az adott peptid 

szekvenciájának függvényében 130, 27 vagy 89 volt. Elméleti számítások bevonásával 

megkíséreltük szerkezeti magyarázattal alátámasztani a mért adatokat. Az AQBtz 

fluorogenicitásáról kapott kép további árnyalásának érdekében előállítottunk és vizsgáltunk két 

monoazid-monotriazol (11, 12) és két monoazid származékot (13, 14). Ezek 

fluoreszcenciájának tanulmányozása során megállapítottuk, hogy a teljes fluoreszcencia-

kioltáshoz valóban szükséges a két azid csoport jelenléte, és ezek hatása a kétpontos kötődés 

során együttesen és multiplikatívan érvényesül.  

A kutatás második szakaszában az volt az elsődleges célunk, hogy az AQBtz-vel tesztelt és 

bizonyított alapgondolatot kiterjesszük a cianinok spektrális szempontból előnyösebb 
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családjára. Öt cianin-biszazid festéket állítottunk elő (15–19), vizsgáltuk ezek fotofizikai 

paramétereit és fluorogenicitását. Megállapítottuk, hogy a cianinok kiterjedt konjugált 

rendszerének fluoreszcenciáját kevésbé képes tompítani a két azid csoport, az előállított 

származékok gyenge, de jól mérhető emisszióval rendelkeztek. A származékok 

fluorogenicitásának vizsgálata során megállapítottuk, hogy két ekvivalens ciklooktinnel 

reagálva a származékok fluoreszcencia-serkentése 7–29 között volt. Tanulmányoztuk a 

festékek kétpontos kötődését is bisz-ciklooktinezett modellpeptidekhez, és 11–39 közötti 

fluoreszcenica-serkentést mértünk. Legjobb tudásunk szerint jelenleg ezek a legerősebb 

fluorogén jelleggel rendelkező cianinok az irodalomban. Az előállított festékeket fehérje-

keresztkapcsolóként is teszteltük, megállapítottuk, hogy a 19-es festék hatékony fluorogén 

keresztkapcsolóként rögzített két olyan fehérjét, amelybe nem-természetes aminosavként 

ciklooktin volt kódolva.  
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Summary 

My PhD research aimed at the synthesis and studying of double-clicking bisazide fluorogenic 

dyes that are applicable in bioorthogonal two-point binding labeling schemes. These probes 

combine the two-point binding specificity of biarsenical-based dyes with the robustness of 

bioorthogonal click-chemistry by being suitable for covalent tagging of small peptide tags that 

are modified with the complementary chemical reporters. Being practically non-fluorescent or 

showing very low emission values, the two-point binding of these dyes is followed by 

remarkable increases in fluorescence. The general structure of the probes we developed is based 

on a fluorescent, aromatic core that is modified with two azide moieties. The azide plays a dual 

role: it quenches the fluorescence of the aromatic core and serves as a biorthogonal handle for 

strain-promoted azide-alkyne cycloaddition (SPAAC). 

The first half of our research focused on a proof-of-principle study based on a benzothiazolyl-

coumarin bisazide dye (AQBtz). After the successful synthesis of this dye we tested its main 

photophysical properties and stated that AQBtz shows practically no emission, proving the 

presumption about the remarkable quenching effect that lies with two azide moieties on the 

same fluorescent core to be correct.  We tested the fluorogenic properties of AQBtz by studying 

its reaction with cycloctyne BCN, a process that resulted in a 140-fold increase in fluorescence 

intensity. In order to test the two-point binding of AQBtz to bis-cyclooctynylated peptide 

targets, we have designed short peptide tags bearing two BCN units at different distances. The 

reaction of AQBtz with these model peptides resulted in cyclic, fluorescent conjugates. We 

demonstrated that the fluorescence enhancement values, depending on the sequence of the 

peptide tag, are 130, 27 or 89. These findings were supported by theoretical investigations. We 

also studied the contribution of the individual azide moieties to the total quenching effect by 

using monotriazole-monoazide and monoazide congeners and demonstrated that the 

simultaneous presence of two azide group is indeed necessary since their effect is 

multiplicative.  

Since AQBtz was UV-excitable, thus not fully compatible with in vivo labeling schemes, in the 

second half of our research we set forth a study that aims the design, synthesis and fluorogenic 

characterization of further bisazide dyes based on the cyanine scaffold. We synthetized five 

cyanine bisazides (15 – 19). When establishing their main photophysical properties, we 

measured low intrinsic fluorescence, suggesting that the azide-mediated quenching works less 

efficiently with extended conjugation. We tested the fluorogenic properties of these cyanines 

by studying their reaction with BCN and measured fluorescence enhancement values between 
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7–29. Two-point binding to bis-cyclooctynylated peptides resulted in cyclic conjugates with 

fluorescence enhancement values between 11–39. To the best of our knowledge, these 

enhancement values are outstanding within fluorogenic cyanine dyes. We have also 

demonstrated that these bisazides are useful fluorogenic crosslinking platforms that are able to 

covalently attach monocyclooctynylated proteins.  
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VI. Függelék 

 

f1.ábra. Az AbBtz szintézise (a) Toluol, Δ, 1 h, 91 %; (b) Fe, AcOH, rt, N2, 12 h, 52 – 60 %; 

(c) 1. tBuONO, MeCN, 0 °C, 30 min; 2. TMS-N3, N2, rt, sötét, 67 %. 

VI.2.  

 

f2.ábra. A 15 és 16 biszazidok szintézise (a) EtI, 130 0 °C, 67 %  (b) N-nitrozodifenilamin, 

Ac2O, Δ, 15 min, 68%; (c) (EtO)3CH, Ac2O, Δ, 15 min 77%; (d) SnCl2x2H2O, ccHCl, rt, 4h, 

75% ha n=0 90 % ha n=1; (f) NaNO2, HCl, 0 °C, 10 min, majd NaN3, 0 °C → rt, 6h, 48 % ha 

n=0 58 % ha n=1. 
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