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1. RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 

 

ASA hozzáférhető felszíni terület (accessible surface area) 

BAT 3-(4-benzilamino)-tetrazin 

BCN (1R,8S,9s)-biciklo[6.1.0]non-4-in-9-ilmetanol 

BGE háttérelektrolit (background electrolyte) 

BiFC bimolekuláris fluoreszcencia komplementáció (Bimolecular Fluorescence 

Complementation) 

Boc terc-butiloxikarbonil csoport 

Boc2O di-terc-butil-dikarbonát (Boc-anhidrid) 

BRET biolumineszcencia rezonancia energia transzfer 

(Bioluminescence Resonance Energy Transfer) 

BSA marhaszérum albumin (bovine serum albumin) 

Cbz karboxibenzil 

CN-PAGE natív poliakrilamid gélelektroforézis 

(clear-native polyacrylamide gel electrophoresis) 

COMBO 7,8-didehidro-5,6,9,10-tetrahidrobenzo[8]annulén-2-karbonsav 

CuAAC réz(I)-katalizált azid-alkin 1,3-dipoláris cikloaddíció 

(copper(I)-catalyzed 1,3-dipolar azide-alkyne cycloaddition) 

CZE-LIF kapilláris elektroforézis lézer-indukált fluoreszcens detektálással 

(capillary zone electrophoresis laser-induced fluorescence detection) 

CyO metil-4-(ciklookt-2-in-1-ilmetil)benzoát 

DAD diódasoros detektor (diode-array detector) 

DIPEA N-diizopropiletilamin, Hünig-bázis 

DMF N,N-dimetilformamid  

DMSO dimetil-szulfoxid 

DTT ditiotreitol; 1,4-bisz-(szulfanil)-bután-2,3-diol 

DVS divinil-szulfon 

ECFP cián fluoreszcens fehérje (Enhanced Cyan Fluorescent Protein) 

EtOAc etil-acetát 

FRET Förster-típusú rezonancia energiatranszfer (Förster Resonance Energy 

Transfer) 

GFP zöld fluoreszcens fehérje (green fluorescent protein) 
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GSH glutation 

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

HBTU 2-(1H-benztriazol-1-il)1,1,3,3-tetrametil-urónium hexafluorofoszfát 

HOBt 1-hidroxi-benztriazol 

HRMS nagyfelbontású tömegspektrometria (high resolution mass spectrometry)  

IR infravörös (fény) (infra red) 

Kd komplex egyensúlyi kötődési állandója 

kumarin 2H-kromén-2-on 

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

folyadékkromatográfia  

MAPK mitogén-aktivált fehérjekináz család (mitogen-activated protein kinase) 

mCPBA meta-klórperbenzoesav 

ME 2-merkaptoetanol 

MRM multiple reaction monitoring 

MS tömegspektrometria (mass spectrometry) 

NBS N-bróm-szukcinimid 

NHS N-hidroxi-szukcinimid 

NMR mágneses magrezonancia spektroszkópia (Nuclear Magnetic Resonance) 

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

saline) 

PTAD 4-fenil-3H-1,2,4-triazol-3,5(4H)-dion 

Rf retenciós faktor 

SDS-PAGE Na-dodecil-szulfát polikarilamid gélelktroforézis  

(sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis) 

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

(strain-promoted 1,3-dipolar azide-alkyne cycloaddition) 

SPOCQ gyűrűfeszültség által kiváltott, oxidáció-kontrollált ciklooktin-1,2-kinon 

cikloaddíció (strain-promoted oxidation-controlled cyclooctyne–1,2-

quinone cycloaddition) 

SUMO Small Ubiquitin-like Modifier 

TCEP trisz(2-karboxietil)foszfin 

TFA 2,2,2-trifluorecetsav 

THF tetrahidrofurán 

Tris trisz-(hidroximetil)-amino-metán 
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UV ultraibolya (fény) (ultraviolet) 

Vis látható fény 

VRK vékonyréteg-kromatográfia 

YFP sárga fluoreszcens fehérje (Yellow Flurescent Protein)  
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2. BEVEZETÉS 

Az emberi genomot felépítő, közel 30 000 gén félmilliónál is több fehérjét kódol, melyeknek 

körülbelül 80%-a komplexekben működik.1 Működésük megértése elengedhetetlenül fontos 

szerepet játszik a biokémiai folyamatok feltérképezésében (pl. antitest-antigén interakciók, 

jelátvitel és -szabályozás vagy a hormon–receptor kötődés). Az egyik legnagyobb kihívást a 

biomolekulák természetes környezetükben való tanulmányozása során a részt vevő 

reakciópartnerek láthatóvá és mérhetővé tétele jelenti, amelynek egyik lehetősége a vizsgálni 

kívánt biomolekula fluoreszcens jelölése. Például fehérjék esetében követhetővé válik 

intracelluláris útvonaluk és a fehérjetranszport, vizsgálhatóvá válnak a közöttük levő 

interakciók, és a különböző fiziológiás paraméterek optikai mérése is megvalósítható. 

A fehérjék fluoreszcens jelzésére többféle lehetőség kínálkozik. A fluoreszcens fehérjék (pl. 

GFP) vizsgálandó fehérjéhez való kapcsolása specifikus fluoreszcens jelet szolgáltat, azonban 

nagy méretükből fakadóan jelentősen befolyásolják a módosított fehérje tulajdonságait.2 A 

genetikai kód kiterjesztésével, ún. STOP-kodon szupresszióval, lehetőség nyílik nem-

természetes aminosavak helyspecifikus bevitelére is. E nem-természetes aminosavak vagy már 

eleve tartalmaznak fluoreszcens csoportot, vagy oldalláncukban olyan egyedi reaktivitással 

rendelkező funkciós csoporttal rendelkeznek, mely a későbbiekben szelektíven jelölhető 

fluoreszcens jelzővegyületekkel.3 A biomolekulák fluoreszcenssé tételére hagyományos kémiai 

reakciók segítségével is van lehetőség. Ilyenkor ritkán előforduló aminosavakon (pl. cisztein, 

tirozin) keresztül történő kémiai reakciók segítségével történik a jelölés. 

A doktori munkám során olyan bifunkciós linkerek (kémiai hírvivők) tervezése és szintézise 

volt célom, melyek egyrészt alkalmasak arra, hogy ritkán előforduló aminosavakkal reakcióba 

lépjenek, másrészt pedig olyan funkciós csoporttal rendelkeznek, melyen keresztül a szelektív 

jelzés megvalósítható. Ezek az anyagok kiválóan alkalmazhatók fehérjék szekvenciális 

jelölésében géntechnológia nélkül is. Az első lépésben a linkerrel módosítjuk a fehérjét, majd 

egy tisztítási lépést követően kerülhet sor a festékkel való reakcióra. Az ilyen szekvenciális 

jelölések egyik előnye, hogy lehetőség nyílik ún. fluorogén festékekkel való módosításra. 

Fluorogén festékekre jellemző, hogy azok nem, vagy csak igen alacsony intenzitással 

emittálnak, a specifikus kémiai reakciót követően viszont intenzíven fluoreszkálnak. Ennek a 

módszernek az előnye, hogy a feleslegben adott festékmolekulák közül csak azok fognak 

fluoreszcens jelet szolgáltatni, amelyek az előzőleg módosított fehérjéhez tudtak kapcsolódni, 

így az el nem reagált festékmolekulák által okozott háttérfluoreszcencia kiküszöbölhető vagy 

jelentősen csökkenthető. 
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Vizsgálataink egyik célpontjául a ciszteint, mint az egyik legritkábban előforduló 

aminosavat választottuk. Az irodalomban fellelhető tiol-szelektív reagensek (jódacetamid, 

maleimid stb.) ugyan széles körben elterjedtek, de nem minden szempontból nyújtanak 

kielégítő eredményt (stabilitás, vízoldhatóság, reakcióidő) a cisztein módosításában, ezért 

egyéb, tiolokkal specifikus reakcióba vihető motívumokat kerestünk. A vegyületek a tiol-

szelektív csoporton kívül olyan, speciális reaktivitással rendelkező ciklooktint is tartalmaznak, 

melyek lehetővé teszik e bifunkciós linkerekkel módosított fehérjék szelektív jelölését azid- 

vagy tetrazin-tartalmú fluorogén festékekkel. Tiol-specifikus motívumként, csoportunk korábbi 

eredményeiből kiindulva, választásunk a vinil-szulfonra esett, melynek nagy előnye a stabilitás, 

a vízoldhatóság, illetve, hogy a tiolcsoporttal való Michael-addíciója is stabil terméket 

eredményez. Egy másik típusú cisztein-módosító linker esetében az oxadiazol-metilszulfon 

motívum tiolokkal való szubsztitúciós reakcióját használtuk ki. Mindkét molekulatípus 

esetében előállítottam a direkt jelölésre alkalmas, festékkel funkcionalizált fluoreszcens 

származékokat is. 

A lehetőségek és a célozható fehérjék számának bővítése érdekében a szintén ritkán 

előforduló aminosavnak számító tirozinra szelektív molekula előállításával is foglalkoztam. 

Egy olyan bifunkciós vegyület előállítását terveztem, melyben a tirozin-specifikusságot egy 

triazolin-dion biztosítja, ami addíciós reakcióban reagál tirozinnal, míg a szelektív fluoreszcens 

módosítást ebben az esetben is ciklooktinon, vagy tetrazinon keresztül terveztem 

megvalósítani. 

A fehérjejelölési kísérletekben a reakció lejátszódását és időbeli alakulását kapilláris vagy 

gélelektroforézissel követtük. Tömegspektrometriás mérésekkel igazoltuk, hogy a bifunkciós 

linkerek valóban a célzott aminosavakra kapcsolódnak, továbbá a jelölés hatékonyságáról is 

ennek segítségével győződtünk meg. A szekvenciális jelölést a laborunkban korábban 

előállított, fluorogén azid vagy tetrazin funkciós csoportot tartalmazó festékekkel végeztük el. 
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3. Irodalmi áttekintés 

3.1. Fehérjék helyspecifikus módosítása 

Biomolekulák fluoreszcens jelölése alapvető fontosságú azok in vitro vagy in vivo 

környezetben történő vizsgálatai során. Ennek okai, hogy a fluoreszcens képalkotó eljárások, 

egyéb módszerekhez képest relatíve olcsók, illetve az, hogy a non-invazív technikák közül a 

legjobb, az elektronmikroszkópokét közelítő felbontóképességgel rendelkeznek.4 A 

fluoreszcens jelzés bevitelére több lehetőség is adódik (1. ábra). A szelektív jelölési módok 

között igen elterjedtek a fúziós fehérjéken alapuló eljárások. E módszerek közé tartozik a 

fluoreszcens fehérjékkel (pl. Green Fluorescent Protein, GFP) történő jelölés is, mely módszer 

jelentőségét bizonyítja, hogy 2008-ban három kutatót (O. Shimomura, M. Chalfie, R. Y. Tsien) 

Nobel-díjjal jutalmaztak a fluoreszcens fehérjék felfedezéséért és alkalmazásáért.5 Szelektivitás 

kérdésében a fúziós fluoreszcens fehérjék kiváló választásnak tűnnek, azonban ezek a 

motívumok méretükből (kb. 27 kDa) adódóan megváltoztathatják a tanulmányozott interakció 

dinamikáját.6 Ennek érdekében, illetve, hogy kis szintetikus, jobb fotofizikai tulajdonságokkal 

rendelkező fluoreszcens markereket is be lehessen vinni, kifejlesztettek kisebb fúziós elemeket 

is, mint pl. a SNAP-tag vagy a Cys4 stb., melyek azonban még mindig csak az N- vagy C-

terminális jelölését teszik lehetővé.7  

 
1. ábra: A fluoreszcens jelölés bevitele biomolekulákba 
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Elméletileg bármely fehérje bármely pozíciója szelektíven jelölhető egy másik technológia 

segítségével. A genetikai kód kiterjesztése ugyanis lehetővé teszi fluoreszcens vagy szelektíven 

reagáltatható, nem-természetes aminosavak bevitelét is.8 E technika, természetéből fakadóan 

minimális perturbációt okoz a vizsgált fehérje konformációjában, működésében, mivel egyetlen 

aminosav cseréjét eredményezi. Bár az itt említett eljárások igen hatékonyak, kivitelezésük 

magas szintű molekuláris biológiai szaktudást és infrastruktúrát igényel. Bár nem minden 

esetben alkalmazható, lehetőség van arra is, hogy a vizsgálni kívánt fehérjét annak biológiai 

manipulációja nélkül, pusztán kémiai úton jelölhessük. Ezekben az esetekben olyan ritkán 

előforduló természetes funkciós csoportokat céloznak meg kismolekulás kémiai hírvivőkkel, 

mint pl. a cisztein szulfhidril vagy a tirozin aromás oldallánca. Fontos feltétel ezeknél a 

reakcióknál, hogy fiziológiás körülmények között játszódjanak le, és az alkalmazott reagens 

ortogonális legyen a sejtben található többi funkcióra nézve. További szempont a magas 

konverzió és minimális mennyiségű melléktermék keletkezése, ugyanis a biológiai minták 

tisztítása sok esetben problémás vagy nem megoldható. Az elmúlt évtizedekben számtalan 

módszert dolgoztak ki fehérjék szelektív és helyspecifikus jelölésére kémiai hírvivő 

molekulákkal.9 
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3.1.1. Cisztein-módosítás lehetőségei 

A 20 fehérjealkotó aminosav közül a biokonjugáció egyik legalkalmasabb célpontja a 

cisztein, annak ritka előfordulása (a második legritkább aminosav, 1,36%) és a szulfhidril-

csoport nagy nukleofilicitása miatt.10 Az évek során változatos reakciókat dolgoztak ki az 

említett aminosav biokonjugációjára (2. ábra).11,12 

 

2. ábra: Cisztein-jelölési módszerek 
 

a) Alkilezés nukleofil szubsztitúcióval, halogén-tartalmú reagensekkel 

Az α-halokarbonil elektrofilek az első vegyületek közé tartoztak, amelyek a cisztein direkt 

alkilezésére szolgáltak. Egy 1935-ben megjelent munkában használtak először jódacetamidot 

(3a. ábra) a keratinban található ciszteinek tanulmányozására.13 A vegyületet napjainkban is 

széles körben alkalmazzák, többek között tömegspektrometriás analízisben vagy ismeretlen 

szerkezetű fehérjék aminosavsorrendjének meghatározásánál.14 A jódacetamid hátránya, hogy 

más nukleofil oldalláncú aminosavakkal (lizin, hisztidin) is reakcióba léphet; erre megoldást 

kínálhat a kevésbé reaktív klóracetamid használata.15 Annak ellenére, hogy az alkalmazott 
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reagensek hidrolízisre hajlamosak, az irodalomban számos példa akad a haloalkil-

vegyületekkel történő cisztein alkilezésre és arilezésre.11,12 

Perfluoraromás vegyületeket szintén használnak ciszteinmódosításra (3b. ábra), bár a 

reagensek rossz oldhatósága és kis reaktivitása határt szab a széleskörű alkalmazásoknak.16 

 

3. ábra: Példák cisztein halogén-tartalmú vegyületekkel történő reakcióira 

 

b) Tiol-én és tiol-in reakciók 

Ebbe a csoportba a tiolcsoportot tartalmazó vegyületek alkénokkal vagy alkinekkel való, 

elsősorban gyökös mechanizmusú reakcióit soroljuk. A folyamatban fotoiniciációval tiil-gyök 

képződik, majd a propagáció során az alkén addíciója és protonálódása zajlik le. A lánczáró 

lépésben diszulfid kötés jön létre két tiil-gyök között (4. ábra). A reakció gyors, ortogonális, 

nem igényel szerves oldószert, vizes közegben is lejátszódik. Az iniciációhoz azonban UV-fény 

szükséges, ami a biomolekulák esetében nem előnyös. Nukleofil iniciátorok alkalmazása esetén 

a mechanizmus nukleofil addíció, mely a gyökös mechanizmushoz hasonlóan anti-

Markovnyikov terméket eredményez.17 

 

 

 
4. ábra: A tiol-én reakciók mechanizmusa 

 

c) Diszulfidok 

Az intramolekuláris diszulfidok kulcsszerepet játszanak a fehérjék szerkezetének 

kialakításában, a rugalmasság és a stabilitás létrehozásában, így nem meglepő módon ezt a 

stratégiát a cisztein kémiai módosításában is átvették. A legegyszerűbb módszer a levegőn való 
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oxidáció, ez azonban lassú, és vegyes termékek kialakulását eredményezi (dimerek és jelölt 

fehérjék). E hátrányok orvoslásának egyik lehetősége az aktivált reagensek alkalmazása, 

amelyek közvetlenül képesek kereszt-diszulfid kötés kialakítására, és önmagukkal nem 

képeznek dimereket. Jól ismert példa az Ellman-reagens, azaz az 5,5-ditiobisz(2-nitrobenzoát) 

vagy DTNB, amelyet a fehérjék szulfhidril-tartalmának meghatározására használnak.18 

További bevált tiolkapcsoló-szerek közé sorolhatjuk a szulfenil-halogenideket és a metán 

tioszulfonátot is. A bemutatott eljárások gyors, szelektív reakciót biztosítanak, nagy 

reagensfelesleg alkalmazása nélkül. A diszulfidok azonban redukáló közegben nem stabilak, 

ami korlátozza a módszer in vivo alkalmazhatóságát a sejtekben nagy mennyiségben található 

glutation miatt. Ez az instabilitás előnyt is jelenthet viszont, pl. olyan esetekben, amikor a cél a 

biomolekulához kötött hatóanyag felszabadulása a célzott területen. További jelentős 

alkalmazás fehérjék poszttranszlációs glikozilálása is, amivel Davis kutatócsoportjában fehérje-

triszulfid glikokonjugátumokat alakítottak ki.19 

 

d) – f) Michael-akceptorok 

Az -SH oldallánc szelektív alkilezésének egyik legmegbízhatóbb módja a cisztein Michael-

akceptorokra történő addíciója. Ebbe a csoportba soroljuk a maleimideket, vinil-szulfonokat és 

egyéb α,β-konjugált rendszereket. 

Fehérjék maleimidekkel (d) történő módosítását elsőként Moore és Ward írták le. 

Munkájukban bisz-maleimidek segítségével kapcsoltak össze cisztein-tartalmú fehérjéket.20 A 

reakcióban tioszukcinimid keletkezik, melynek képződése szelektív és gyors, fiziológiás 

közegben is lejátszódó folyamat. A maleimid funkció egyszerűen kialakítható maleinsav-

anhidrid primer aminokkal történő reakciójával. A gyűrű nitrogénje tetszőlegesen 

funkcionalizálható (pl. fluorofórokkal, polimerekkel, lipidekkel). A felsorolt előnyös 

tulajdonságokkal azonban több negatívumot is szembe kell állítanunk (5. ábra). A képződött 

termék a retro-Michael-addíció miatt nem stabil és hidrolízisre is hajlamos. Továbbá, a tioéter 

kicserélődési reakciókban vehet részt reaktív tiolokkal, pl. szabad ciszteinnel vagy glutationnal. 

Ennek hatására a konjugátumok olyan heterogén keveréke lesz jelen a sejtben, amely nem várt 

hatásokat, akár toxicitást is mutathat.11 
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5. ábra: A maleimid-tiol konjugátumok gyűrűfelnyílása és kicserélődési reakciója glutationnal 
 

Vinil-szulfon (e) származékokkal sikeresen áthidalhatók a fent felsorolt problémák. A 

vegyületek jól oldódnak vízben, a reakció fiziológiás körülmények között is lejátszódik. A 

folyamat során stabil tioéter kötés képződik, zavaró melléktermékek keletkezése nélkül, a vinil-

szulfon tartalmú reagensek pedig jobban eltarthatók, mint a hidrolízis-érzékeny maleimid.21 

Lizinnel is képes lassan reagálni (~100 óra), azonban csak magasabb pH-tartományban (pH > 

9,3).22 A vegyületcsalád egyetlen komolyabb hátulütője a viszonylag lassú reakciósebesség, 

amely bizonyos esetekben gátat szabhat az in vivo alkalmazásoknak. 

A C-szubsztituált allénamidok (f) Michael-addíciójában vinil-szulfid kötés alakul ki, amely 

ugyancsak kiváló stabilitással bír. 

 

g) Aril-szulfonok 

A Zhang és munkatársai által cisztein-blokkolásra használt 2-metánszulfonil-benztiazol 

aromás nukleofil szubsztitúcióban reagált a ciszteinnel.23 Barbas csoportjában ebből kiindulva 

fejlesztettek ki egy új, a Julia–Kocienski reakcióban használt heteroaromás szulfonokhoz 

hasonló, tiolokkal szubsztitúciós reakcióba vihető oxadiazol-metilszulfonokat, amelyek kiváló 

sebességgel és stabilitással rendelkeztek, magas konverziók mellett.24,25 

 

h) Egyéb 

N-terminális ciszteinek aldehiddel vagy ketonnal reagálva tiazolidineket,26 2-

cianobenztiazollal luciferint27 képezve módosíthatók (6. ábra). 

6. ábra: Tiazolidinek és luciferinek kialakítása ciszteinből 
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Arumugam kutatócsoportjában különböző 3-(hidroximetil)-2-naftolokat szintetizáltak, 

amelyek rövid ideig tartó UV-besugárzás (350 nm) hatására a BSA ciszteinjével fiziológiai 

körülmények közt is stabil tioéter-kötést képeztek.28 Hosszabb ideig tartó besugárzás esetén a 

reakció irreverzibilitást mutatott (7. ábra), amit például célzott hatóanyag-felszabadításban 

lehet jól kihasználni. Hasonlóan a tiol-én és tiol-in reakciókhoz, a módszer széles körű 

elterjedését limitálja az UV sugárzás biológiai hatása. 

 

7. ábra: Cisztein-jelölés 3-hidroximetil-naftollal, UV-besugárzással 
 

A 3-arilpropionitrilek olyan funkcionalizálható, elektronhiányos reagensek, amelyek stabil 

konjugátumot képeznek ciszteinnel. Wagner és munkatársai olyan heterobifunkciós cisztein-

szelektív linkert állítottak elő, amely az egyik végén arilpropionitril funkciót tartalmazott a 

cisztein módosítására, a másikon pedig egy további konjugációt lehetővé tevő észtercsoportot 

(8. ábra).29 

 

 

8. ábra: Cisztein-jelölés heterobifunkciós 3-arilpropionitril-vegyülettel 
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3.1.2. Tirozin-módosítás lehetőségei 

A tirozin szintén ígéretes választásnak tűnik a helyspecifikus fehérjejelölés szempontjából. 

Bár aromás aminosavak (triptofán, tirozin) módosítási lehetőségei kevésbé körüljárt, az utóbbi 

években számos ígéretes megközelítést írtak le (9. ábra). E reakciók vagy a fenolos 

hidroxilcsoport savasságát, vagy az elektrondús aromás gyűrű reaktivitását használják ki.30 A 

tirozin alkilezési vagy acilezési reakciói bázikus körülmények között az oxigénen mennek 

végbe, azonban savas körülmények között aromás elektrofil szubsztitúció játszódik le az 

aktivált gyűrűn.31 Alapvetően alacsony abundanciáját tovább csökkenti, hogy az aminosav 

magas hidrofobicitásának köszönhetően ritkán helyezkedik el a fehérje felszínéhez közel, 

hozzáférhető pozícióban. 

 

a) Mannich-reakció 

Francis és munkatársai olyan Mannich-típusú reakcióban jelölték a tirozint, ahol in situ 

állítottak elő aldehidekből és elektrondús anilinekből imineket, szelektív, enyhe körülmények 

között lejátszódó reakcióban.32 

 

b) Triazolin-dionok 

A fenti reakciót alapul véve Barbas csoportja a diazodikarboxilát-vegyületek reaktivitását 

kihasználva vizes közegű, én-típusú reakció kidolgozására törekedett. A szubsztituált fenolok 

az olyan reaktív elektrofilekkel, mint a diazodikarboxilát-vegyületek, kiválóan reagálnak 

szerves oldószerekben Lewis-savak hozzáadása mellett, vizes közegben azonban gyorsan 

elbomlanak ezek a reagensek. A diazodikarboxamidok esetében pont fordított volt a helyzet, 

nem rendelkeztek megfelelő reaktivitással. A stabilitás – reaktivitás közötti egyensúlyt a 

ciklikus diazodikarboxamid-típusú vegyületekben találták meg: szelektíven jelölték meg a 

tirozint 4-fenil-3H-1,2,4-triazol-3,5(4H)-dionnal (PTAD), szerves/vizes közegben, gyors, 5 

percnél rövidebb reakcióidő alatt. Vizsgálataik során kimutatták, hogy a kialakult C-N kötés 

nem hőérzékeny, és nem hajlamos hidrolízisre (a Mannich-típusú reakciókról ez utóbbi már 

nem mondható el). Továbbá nem keletkezett bisz-addíciós termék sem.31,33 A kutatócsoport a 

különféle funkciós csoportokkal ellátott PTAD-analógok reaktivitásának tesztelése után arra 

jutott, hogy a fenil-gyűrűre helyezett elektronküldő szubsztituens megfelelő stabilitást 

kölcsönöz a molekulának anélkül, hogy a tirozinnal szembeni reaktivitását befolyásolná. 
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9. ábra: A tirozin-módosítás lehetőségei 

 

c) Diazónium-sók 

A Barbas csoportjában szintetizált 4-formilbenzoldiazónium PF6
–-sója jó reaktivitással, és 

megnövekedett stabilitással rendelkezett, vizes közegben is. A molekulán található aldehid 

funkció lehetőséget ad egy következő lépésben történő oxim/hidrazon kötés kialakítására, 

emellett a diazónium-ion stabilitásáról is gondoskodik. Megakadályozza a C4-en a kation-

képződést, így a N2-felszabadulást, és elektrofilként aktiválja a N-N hármas kötést. A vegyület 
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segítségével elkerülhető a vizes közegben in situ előállított diazónium sók esetében általában 

alkalmazott erősen savas közeg, ami a fehérjék szempontjából nem előnyös.34 

 

d) Fémkatalizált reakciók 

Míg az in vivo jelölési eljárások során a fémmentes átalakítások preferáltak a toxikus fémion 

katalizátorokat alkalmazó (pl. Cu-katalizált azid-alkin cikloaddíció) reakciókkal szemben, az 

in vitro módszerek esetében ez kevésbé fontos szempont. Francis csoportjában a Tsuji-Trost 

reakcióra alapozva dolgozták ki azt a tirozin fenolos OH-csoportját érintő, szelektív allilezési 

reakciót (d), amellyel enyhe körülmények között, palládium katalizátor jelenlétében jelölhető a 

fehérje.35 Csoportunkban korábban a fenti reakciót alkalmazó allil-acetát alapú, azid vagy alkin 

csoportot tartalmazó, szekvenciális jelölésre alkalmas kémiai hírvivőket állítottak elő.36 

A másik lehetőség a fémkatalizált tirozin-módosításra Ball csoportjában született meg, 

amelyben ródium(III)-sók mellett kapcsoltak boronsavakat a tirozinhoz, arén-komplexen 

keresztül (e). Az így létrejött konjugátumok nukleofil redukálószerek hatására bomlanak, 

fiziológiás körülmények között azonban stabilak maradnak.37 

 

f) Enzimreakció 

Lehetőség van a tirozin biokonjugációjára enzimatikus reakció útján is. Van Delft 

kutatócsoportjában a laminarináz A felszínközeli tirozinjait gomba tirozinázzal (mTyr) 1,2-

kinonokká oxidálták, amelyeket cikloaddíciós reakcióban (SPOCQ – Strain-Promoted 

Oxidation-controlled Cyclooctyne–1,2-Quinone Cycloaddition) biciklononinnal (BCN) 

módosított fluorofórral jelöltek meg. A reakció gyorsan, szelektíven játszódott le fiziológiás 

körülmények között.38 
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3.2. Szekvenciális jelölés és biooortogonalitás 

A biomolekulák bioortogonális jelölése általában kétlépéses utat követ. Ennek első részeként 

egy olyan bifunkciós linkert építenek be, amely egyik végén egy, a biomolekulával kapcsolatot 

létesítő molekularésszel rendelkezik, a másik oldalán pedig egy olyan funkciós csoportot 

hordoz, mely biokompatibilis, szelektív reakciót (bioortogonális reakció) tesz lehetővé. Ezzel 

a bioortogonális motívummal biztosítható a szelektivitás a második lépésben hozzáadott, 

komplementer funkciós csoportot hordozó jelölőmolekulával. A bioortogonalitás kritériumai 

szerint a résztvevő nem-natív funkciós csoportok között szelektív, gyors, jó hozammal járó, 

kovalens kötést eredményező reakciónak kell lejátszódnia, káros melléktermékek keletkezése 

nélkül. Mind a kiindulási anyagoknak, mind a termékeknek fiziológiás közegben stabilnak kell 

lenniük. Emellett fontos kitétel még, hogy az alkalmazott reagensek ne mutassanak toxicitást, 

és inertek maradjanak a biológiai közegben előforduló egyéb anyagokkal szemben. A 

leggyakrabban alkalmazott bioortogonális reakciók (10. ábra): azidok és foszfánok Staudinger 

ligációja; azidok és láncvégi acetilének közötti rézkatalizált cikloaddíció (CuAAC); azidok és 

feszültgyűrűs alkinok 1,3-dipoláris cikloaddíciója (Strain Promoted Azide Alkine Cycloaddition 

– SPAAC); tetrazolok és alkének fotoaktivált dipoláris cikloaddíciója; valamint a tetrazinok és 

feszültgyűrűs alkének/alkinok közötti inverz elektronigényű Diels–Alder reakció.39 

 

10. ábra: A bioortogonális reakciók 
 

Érdekes jelenség az azid és tetrazin csoportok fluoreszcencia-kioltó tulajdonsága, ami 

lehetővé teszi, hogy festék-alapvázakhoz kapcsolódva tompítsák az adott festék 

fluoreszcenciát. Ez a kioltó hatás a bioortogonális reakciót követően megszűnik és a 

fluoreszcencia intenzitása a többszörösére nő (ún. fluorogén festékek). Ezt a tulajdonságot a 

fehérjék fluoreszcens jelölésénél is kihasználhatjuk (11. ábra). Miután a fehérjét a kívánt 
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aminosavon keresztül módosítottuk a bifunkciós kémiai hírvivővel, a következő lépésben a 

fluorogén festéket hozzáadva a bioortogonális reakció eredményeként megjelenik a 

fluoreszcencia. Az eljárás rendkívül előnyös, ugyanis csak azok a festékmolekulák fognak 

intenzív fluoreszcens jelet kibocsátani, amelyek az előzőleg módosított fehérjéhez 

kapcsolódtak. A módszer segítségével a mosási lépés és az elreagálatlan festékekből származó 

háttérfluoreszcencia kiküszöbölhető.40 

 

11. ábra: Az egy-és kétlépéses jelölés menete 
 

A kémiai hírvivőket egyrészt bevihetjük a sejt saját metabolizmusát felhasználva 

biopolimerek bioortogonalizált építőelemeiként (pl. szénhidrátok, aminosavak).41 Nem-

természetes aminosavakat genetikai kódolással építhetünk be fehérjékbe, vagy funkcionalizált 

monoszacharidokat vihetünk be sejtfelszíni glikánokba a megfelelő enzimek segítségével. A 

felsorolt jelölési stratégiák esetében alapfeltétel, hogy a beépítésben szerepet játszó sejtalkotók 

kompatibilisek legyenek a kémiai hírvivővel, és képesek legyenek azokat a makromolekulákba 

beépíteni. A másik lehetőség a helyspecifikus módosításra, amikor egy adott aminosavra 

specifikus kémiai reakcióval juttatjuk be bioortogonalizált, bifunkciós linker formájában a 

kémiai hírvivőt.42,43 A kémiai hírvivő méretét tekintve fontos követelmény, hogy a jelölés 

hatására ne történjen jelentős szerkezet- vagy funkcióbeli változás a biomolekulában. 
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3.3. A fehérjekomplexek vizsgálati módszerei 

A biokémiai kutatások számos területén van igény a fehérje-fehérje interakciók vizsgálatára. 

In vitro és in vivo módszerek széles skálája áll rendelkezésünkre a keresett kölcsönhatások 

felderítésében, pl. affinitás vizsgálat,44 immunprecipitáció,45 pull-down technika,46 kémiai 

keresztkapcsolás,47 élesztő kettős hibrid rendszer,48 Förster-típusú rezonancia energiatranszfer 

(FRET),49 biolumineszcencia rezonancia energiatranszfer (BRET),50 bimolekuláris 

fluoreszcencia komplementáció (BiFC).51 

Az egyik legegyszerűbb eljárás, amikor affinitáskromatográfiára alkalmas fehérjéhez 

fuzionálják a vizsgálandó fehérjét, majd az oszlopon végigfuttatják a lehetséges interakciós 

partnereket tartalmazó oldatot. Elúciót követően elvégzik a specifikusan kötődött komplexek 

analízisét (elektroforézis, tömegspektrometria, Western-blot).44 Az immunprecipitáció 

esetében a fehérjék megkötése a komplex egyik tagja elleni antitest segítségével történik.45 A 

pull-down technika során az immunprecipitációt elektroforézis és Western-blot is követi.46 Az 

egymás közelében levő fehérjéket kémiai vagy fotoreakítv keresztkötő anyagok 

felhasználásával össze lehet kapcsolni a kívánt helyen, amelyek ezután elektroforézissel vagy 

tömegspektrometriával vizsgálhatók.47 A fehérje chipek esetében a hordozó meghatározott 

helyein immobilizált fehérjékhez a megfelelő kölcsönható partnerek fognak hozzákötődni.52 A 

fág-display technikával szintén a specifikus kötődésről kaphatunk információkat. A fágok 

DNS-ét ennek során úgy módosítják, hogy azok burokfehérjéjükhöz egy adott fehérjét 

fuzionáljanak. A különböző vektorokkal transzformált baktériumokból kiszabaduló fágokat 

olyan oszlopon futtatják végig, amelyre a feltételezett kölcsönható partnerfehérjét 

immobilizálták. A ciklus többszöri ismétlése után a legspecifikusabban kötődő fág cDNS-éből 

megállapítható a keresett fehérje szekvenciája.53 

Érdekes példa a fehérje-fehérje interakciós partnerek in vivo vizsgálati módszerei közül az 

élesztő kettős hibrid rendszer. A Gal4 (galaktóz-érzékeny transzkripciós faktor) fehérje két 

doménját külön-külön a két kölcsönható fehérjéhez fuzionálva külön-külön expresszálják. A 

riporter gén (lacZ) aktivációja csak akkor történik meg, ha a két vizsgált fehérje között kialakul 

az interakció.48 

A biomolekulák nyomon követésére – akár élő szervezeten belül is – kiváló lehetőséget 

nyújtanak a különböző fluoreszcens technikák, amelyek mind a molekuláris biológiai, mind a 

gyógyszerkémiai kutatásokban kulcsszerepet játszanak. 
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3.3.1. BiFC 

Az egyik gyakran alkalmazott, fluoreszcencián alapuló technika a BiFC (Bimolecular 

Fluorescence Complementation) nevű eljárás.51 Ennek során az általunk vizsgált 

fehérjekomplex mindkét tagját egy választott fluoreszcens fehérje megfelelő helyen hasított 

részegységével kötjük össze. Az interakció során a tanulmányozott fehérjék egymás közelébe 

kerülve lehetővé teszik az eredeti fluoreszcens fehérje önszerveződését, mely a fluoreszcencia 

megjelenésével jár (12. ábra), így az interakció akár mikroszkóppal is nyomon követhető. A 

módszer kiválóan alkalmazható fehérjék aggregációjának, feltekeredésének, topológiájának 

tanulmányozására és konformációs változások megfigyelésére; továbbá FRET-tel vagy BRET-

tel kombinálva még fehérje tetramerek vizsgálatát is lehetővé teszi. A jelenség kialakulása 

azonban időigényes, ezért nem szolgáltat valós idejű információkat a fehérje-fehérje 

interakcióról. Ráadásul a fluoreszcens fehérje kialakulása irreverzibilis folyamat, így a létrejött 

komplex további kölcsönhatásai már nem vizsgálhatók, ezért nem lehet a tér- és időbeli 

változásokat követni. A módszer nem alkalmas új interakciós partnerek keresésére sem, mert a 

jelenséghez szükséges, hogy a kölcsönható partnereket előzetesen fuzionálják a fluoreszcens 

fehérjével. További hátrányt jelenthet, ha a fúziós fluoreszcens fehérje-részek mérete 

befolyásolja a fehérjék interakciós tulajdonságait. 

 

 
12. ábra: A BiFC alapelve. A bal oldali ábrán a fluoreszcens fehérje N-terminális fragmense szerepel a 
vizsgált A fehérjéhez kötve. A középső szerkezet a C-terminális fluoreszcens fragmenst ábrázolja az 
kölcsönható fehérjekomplex másik tagjához (B) kapcsolva. A jobb oldalon a felépült fluoreszcens 
fehérje és az A/B fehérjekomplex látható. 
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3.3.2. FRET 

Széles körben elterjedt módszer a biomolekulák közötti kommunikáció tanulmányozására a 

Förster-típusú rezonancia energiatranszfer (FRET, Förster Resonance Energy Transfer), amely 

egy olyan távolság-függő folyamatot jelöl, ahol egy gerjesztett állapotú donor fluorofór energiát 

ad át az akceptornak nem-radiatív, Coulomb-kölcsönhatások által.54,55 Ennek megfelelően 

alapkövetelmény, hogy a donor emissziós és az akceptor gerjesztési spektruma megfelelő 

mértékben átfedjen (13. ábra). A folyamatot nagymértékű távolságfüggés (1–10 nm) jellemzi: 

a FRET hatékonysága fordítottan arányos a távolság hatodik hatványával.49 A módszer 

érzékeny és dinamikus (reverzibilis), akár valós idejű követést is lehetővé tevő eszközt biztosít 

az in vitro és in vivo fehérje-fehérje interakciók jellemzésére, továbbá kiválóan alkalmazható 

mind spektroszkópiai, mind képalkotó eljárásokban.56 Mivel a kapott jel intenzitása a két 

kölcsönható partner mennyiségével arányos, a vizsgált biomolekulák kvantitatív meghatározása 

is lehetséges.57 Számos esetben problémás lehet a valódi FRET-jel intenzitásának mérése a 

donor és az akceptor spektrumának kedvezőtlen átfedése miatt: az akceptor a donor gerjesztési 

hullámhosszán is gerjeszthető, vagy a donor emissziós spektruma átfedhet az akceptoréval. 

Ezért fontos, hogy olyan fluorofórokat válasszunk, melyeknek gerjesztési és emissziós 

spektrumai kellően szeparáltak.58 A technikával lehetőség van a komplex egyensúlyi kötődési 

állandójának (Kd) meghatározására is, ahogy ezt Samuel csoportja is tette. A SUMO (Small 

Ubiquitin-like Modifier) fehérjecsalád egy-egy tagját ECFP (Enhanced Cyan Fluorescent 

Protein) és Venus-YFP (Yellow Fluorescent Protein) fehérjékkel jelölték meg, amelyek az 

energiatranszfer-rendszer donor és akceptor tagjaként szolgáltak. Az eljárás segítségével kis 

térfogatú és koncentrációjú mintákból is meg tudták határozni a kötődési állandót, különböző 

pufferösszetételek és hőmérsékletek mellett.57 

 

 

13. ábra: A FRET kialakulása 
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4. CÉLKITŰZÉSEK 

Doktori munkám során, kutatásaim célja olyan aminosav- (cisztein és tirozin) specifikus 

bifunkciós linkerek (kémiai hírvivők) előállítása volt, melyek lehetővé teszik bioortogonális 

funkciós csoportot tartalmazó fluoreszcens (esetleg fluorogén) festékek bevitelét. Ennek első 

állomásaként a megfelelő bifunkciós vegyületeket állítottam elő. Második lépésként a 

peptideken és fehérjéken történő jelölés körülményeinek (pH, hőmérséklet) kialakítását 

végeztem el. Három különböző típusú linker-molekulát állítottam elő: a cisztein-szelektív vinil-

szulfon vagy oxadiazol-metilszulfon csoportot tartalmazó vegyületeket és a tirozinra specifikus 

triazolin-dion-származékot. 

Kutatócsoportunkban korábban már történtek előkísérletek a vinil-szulfon származékokkal 

történő cisztein jelölésre.59 Ebből kiindulva, továbblépésként célunk egyrészt a korábban 

peptidek esetében sikeresen alkalmazott jelölési körülmények átültetése fehérjékre, másrészt a 

bifunkciós linkerek továbbfejlesztése volt. A korábbi acetilén motívum helyett feszült gyűrűs 

ciklooktinnal terveztük a molekulát funkcionalizálni. Így a festékek bevitele nem igényel 

fehérjékre káros rézkatalizátort, ráadásul tetrazinokkal is képes reagálni. Két ciklooktin-

származékkal terveztük a linkereket módosítani: a csoportunkban kifejlesztett reaktív COMBO-

val60 és egy kevésbé reaktív, ám könnyebben előállítható vegyülettel, a CyO-val61 (14. ábra). 

 

 

14. ábra: A tervezett, vinil-szulfon csoportot tartalmazó bifunkciós linkerek 

 

Terveink között szerepelt továbbá egy másik típusú cisztein-jelölő molekula szintézise, 

amelynek a sebessége felülmúlhatja a vinil-szulfonét. Az oxadiazol-metilszulfon csoportra esett 

a választásunk. Ebben az esetben bővíteni terveztük az alkalmazott bioortogonális csoportok 

körét, ezért feszült gyűrűs ciklooktinként egy kereskedelmi forgalomban is kapható ciklooktin-

vegyület, a biciklio[6.1.0]nonin (BCN)62 beépítését terveztük. Ez esetben ugyancsak 

szándékunkban állt a bifunkciós linker tetrazinnal szubsztituált származékának előállítása is. A 

jelölési körülmények kidolgozása mellett célul tűztük ki, hogy a linkeren keresztül olyan azid- 

vagy tetrazin-tartalmú fluorogén festékekkel módosítsuk a fehérjét, amelyek energiatranszfer 

(FRET) párt alkotnak. Ennek segítségével egy adott fehérjekomplex kialakulása vizsgálható 

(15. ábra). 



24 

 

A tetrazint tartalmazó linker kiválasztásakor figyelembe kell vennünk a tetrazinok esetében 

fennálló reaktivitás és stabilitás közötti ellentétet is.63 Fontos szempont, hogy a jövőben 

biomolekulákon alkalmazott vegyület stabil maradjon fiziológiás körülmények között is, 

azonban megfelelő sebességgel reagáljon a bioortogonális partnerrel. 

 

 

 

15. ábra: A tervezett oxadiazol-metilszulfon-tartalmú kémiai hírvivők 
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További feladatként tűztük ki a tirozinon történő fehérjemódosítást. A tirozin-szelektivitást 

az aromás gyűrűhöz kapcsolódó triazolin-dion funkciótól vártuk (16. ábra). Hasonlóan az 

előzőhöz, a bioortogonális elemet ez esetben is feszült gyűrűs ciklooktinként vagy tetrazinként 

képzeltük el. 

 

16. ábra: A tervezett triazolin-dion funkciójú kémiai hírvivők 
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5. SAJÁT EREDMÉNYEK 

5.1. Vinil-szulfon alapú cisztein-jelölés 

Vizsgálataink kiinduló pontjául csoportunk egy korábbi kutatása szolgált, mely 

bebizonyította a vinil-szulfon funkció, mint cisztein-specifikus motívum működőképességét 

peptidek szekvenciális, fluorogén festékekkel történő jelölésénél.59 Már ezek az eredmények is 

rámutattak a kétlépéses jelölés előnyeire, ugyanis ennek során csak a kémiai hírvivőhöz 

kapcsolódott festék fog fluoreszcens jelet szolgáltatni. Mivel az elreagálatlan vegyületek nem 

fluoreszcensek, így nincs szükség mosási lépésre a festék hozzáadása után (17. ábra). 

 

 

17. ábra: Az egy- és kétlépéses jelölési utak összehasonlítása a vinil-szulfon alapú linker használatán 
keresztül 

 

Ennek a munkának a folytatásaként a vinil-szulfon alapú linkerek felhasználhatóságát 

akartuk fehérjékre kiterjeszteni. Szerkezetük miatt a fehérjék nagyobb kihívást jelentenek: 

gyakran előfordul a szabad tiolcsoporttal rendelkező ciszteineknek gátolt a hozzáférhetősége. 

Ugyancsak számolnunk kell a diszulfid-hidak kialakulásával. A korábbi munkánkban 

peptidekre alkalmazott kémiai hírvivő vinil-szulfon linkerek Cu(I)-katalizált azid-alkin 

reakcióban voltak jelölhetők fluorogén festékekkel. Fehérjék esetében ez nem optimális, itt 
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nehézfémmentes jelölésre alkalmas linkereket kell alkalmaznunk. Így fő feladataink közé 

tartoztak: 

 ciklooktintartalmú vinil-szulfon kémiai hírvivők szintézise 

 a jelölési körülmények (pH, hőmérséklet, reagensek koncentrációja) optimálása 

 a reakció időbeli lefolyásának megállapítása 

 a jelölt ciszteinek számának meghatározása. 

Jelölési kísérletekhez modellfehérjének a mitogén-aktivált fehérjekináz család (MAPK – 

mitogen-activated protein kinase) egyik tagját, a p38α/MAPK14 intracelluláris fehérjét 

választottuk (44 kDa; pI 5,6), amely a gyulladásos válaszok fő közvetítője.64,65 A fehérje négy 

ciszteint tartalmaz (a 39, 119, 162 és 211 pozíciókban), amelyek közül kettő helyezkedik el a 

felszín közelében, hozzáférhető helyen, a Cys 119 és a Cys 162 (18. ábra),66 amit a PDB: 

1A9U65 molekulamodell alapján számoltunk ki PyMol programmal. 

 

 
18. ábra: A p38α helye a MAPK-családban67 (a) és szerkezete a ciszteinekkel (b) 

 

5.1.1. A jelölővegyületek szintézise 

Elsőként a kémiai hírvivő molekula szerkezetét kellett megváltoztatni, vagyis a korábbi 

terminális acetilén funkciós csoportot lecseréltem feszült gyűrűs ciklooktinra. Erre azért volt 

szükség, mert a linker és a festék közötti azid-alkin cikloaddíció terminális alkinok esetében 

csak a fehérjékre nézve toxikus rézkatalizátor jelenlétében megy végbe. Ciklooktinoknál 

viszont a gyűrűfeszültség következtében, katalizátor nélkül is lejátszódik a reakció. A 
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módosításhoz két ciklooktint választottam: egy lassúbb kinetikával rendelkező (2,4 × 10−3 M−1 

s−1),9 ám egyszerűen előállítható származékot, a metil-4-(ciklookt-2-in-1-ilmetil)benzoátot,61 

vagy röviden CyO-t (8), és a szintetikusan nagyobb kihívást jelentő, de jóval gyorsabban 

reagáló (0,8 M−1 s−1) 7,8-didehidro-5,6,9,10-tetrahidrobenzo[8]annulén-2-karbonsavat, azaz a 

COMBO-t (7).60 

A bifunkciós linker szintézisének (19. ábra) első lépéseként a Boc-védett metil-aminoetanolt 

(10) Michael-addícóban reagáltattam divinil-szulfonnal (DVS) katalitikus tBuOK jelenlétében, 

így közepes termeléssel kaptam a 11 vegyületet. A 12 vegyülethez a Boc védőcsoport 

trifluorecetsavas eltávolításával jutottam, azonban a terméket nem sikerült tisztán kinyerni. 

Ezért a Boc-eltávolítást in situ előállított HCl vízmentes metanolos oldatával is megkíséreltem, 

ami a szabad amin analitikai tisztaságú HCl-sóját eredményezte, kvantitatív hozammal. Ezután 

COMBO- (7) vagy CyO-savból (8) kiindulva állítottam elő a kémiai hírvivőket, hagyományos 

peptidkapcsolási körülményeket alkalmazva (DIPEA, HOBt, HBTU). 

 

 

19. ábra: A vinil-szulfont tartalmazó jelzővegyületek szintézise 
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5.1.2. A fehérjejelölés általános menete 

A fehérjék jelölésének általános menete direkt és kétlépéses esetben a következőképpen 

zajlott (20. ábra). Első lépésként elkészítettem a fehérje 50 µM-os oldatát a megfelelő 

pufferben. Direkt jelölésnél ezután ehhez adtam hozzá a linker-festék konjugátum DMSO-ban 

készült oldatát. A szükséges inkubációs idő után a feleslegben adott reagens eltávolítását 

méretkizárásos kromatográfiával végeztem, amely egy Sephadex G25 tölteten történő tisztítást 

jelentett, ami a 10 kDa-nál nagyobb tömegű anyagokat átengedte. A kétlépéses jelölésnél az 50 

µM-os fehérje-oldathoz elsőként a DMSO-ban oldott linkert adtam hozzá, majd a reakcióidő 

letelte után a komplementer bioortogonális funkciót hordozó festék hozzáadása következett. A 

jelölt fehérje tisztítása ebben az esetben is méretkizárásos kromatográfiával történt. A minták 

inkubálása minden esetben szobahőmérsékleten (25°C) és sötétben zajlott. 

 

 

20. ábra: A fehérjejelölés menete 
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5.1.3. A p38 direkt jelölése fluoreszcens festék-linker konjugátummal 

A reakció időbeli lefolyását direkt (egylépéses) fluoreszcens jelzés során vizsgáltam. Ehhez 

a laborunkban korábban előállított, kumarinnal összekapcsolt vinil-szulfont (13) használtam 

fel.59 A p38 HEPES pufferben (pH 8,0) készült oldatát összekevertem a 13 vegyület DMSO-

ban készült oldatával, majd kapilláris elektroforézis mérésekből fluoreszcens detektálással a 

jelölt p38 csúcsterületének növekedése és a 13 festék csúcsterületének csökkenése alapján 

megállapítottam, hogy a jelölés 60 perc alatt teljesen lezajlott (21. ábra). 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 

21. ábra: A 13 vegyülettel történő jelölés időbeli alakulása 
 

A linker szelektivitásának bizonyítékaként megvizsgáltam, hogy a ciszteinek 

jódacetamiddal történő alkilezése után a 13 vegyület képes-e még kötődésre. Három fehérjén, 

a p38-on, a p38C162S-en (a p38 olyan mutáns változata, ahol a Cys 162 helyett szerin található), 

és az ERK2-n (szintén jelátviteli fehérje, hét cisztein található benne, kettő van a felszínen) 

végeztem el ezt a kísérletet, és mindhárom esetben megerősítő eredményeket kaptam a 

kapilláris elektroforézis után (22. ábra). A jódacetamiddal kezelt minták esetében a 13 vegyület 

csak elhanyagolható mértékben tudott a fehérjéhez kapcsolódni, így ez a kísérlet meggyőzött 

bennünket arról, hogy a vinil-szulfon és a ciszteinek közötti reakció szelektív, a vegyület nem 

reagál más aminosavakkal, és nem-specifikus kötődés sem történik a fehérjékhez. 
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22. ábra: Kapilláris elektroforézis lézer-indukált fluoreszcens detektálással (CZE-LIF) a 13 vegyülettel 
jelölt p38 (1, 2), p38C162S (3, 4) és ERK2 (5, 6) fehérjékről (a 2, 4, 6 mintákat előzetesen jódacetamiddal 
alkileztük). Az a csúcs a 13 vegyületnek felel meg, a b pedig a jelölt fehérjéknek. 

 

A jelölt ciszteinek számát tömegspektrometriával vizsgáltuk (23. ábra). Ehhez mind a natív, 

mind az előzetesen jódacetamiddal kezelt p38-at a 13 számú vegyülettel kezeltem, majd 

tripszines emésztés után a ciszteint tartalmazó fragmensek tömegét összevetettük a kezeletlen 

fehérje megfelelő fragmenseivel. Az LC-MS MRM átmenetek alapján a Cys 119 a leginkább 

hozzáférhető (97%-os módosítás), a másodlagos célpont pedig a Cys 162 cisztein (60%-os 

jelölés), míg a másik két ciszteinen (39 és 211) elhanyagolható volt a reakció. Az előzetesen 

jódacetamiddal kezelt p38 esetében egyik fragmensnél sem tapasztaltunk tömegváltozást, 

vagyis a vizsgált peptidek más aminosavaival nem lépett reakcióba a linker. A kapott 

eredmények kiváló egyezést mutattak a fehérje röntgenszerkezete alapján számolt 

hozzáférhetőségekkel (ASA: Cys 119 – 91 Å2, Cys 162 – 23 Å2, Cys 211 – 2 Å2 és Cys 39 – 1 

Å2). 
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23. ábra: A tripszines emésztés után felvett MRM kromatogramok a p38-ról (1); jódacetamiddal, majd 
az 1 linkerrel kezelt p38-ról (2); az 1 linkerrel kezelt p38-ról (3) és 13 vegyülettel jelölt p38-ról (4). A 
csúcsok a különböző peptidfragmenseket jelölik, elnevezésük az elúciós sorrend alapján történt; a: 
[119-121]; b: [46-49] – belső standard; c: [150-165]; d: [24-45]; e: [190-220]; f: [119-121] az 1 linkerrel 
konjugálva; g: [150-165] az 1 linkerrel konjugálva; h: [119-121] a 13 vegyülettel konjugálva; i: [150-
165] a 13 vegyülettel konjugálva. 
 

5.1.4. A p38 szekvenciális jelölése 

A szekvenciális jelölési kísérletek során a fehérjét elsőként a bifunkciós linkerrel 

konjugáltam, majd a tisztítást követően került sor a komplementer funkciót hordozó fluorogén 

festékkel való jelölésre. A reakció után az azid csoport fluoreszcencia-kioltó tulajdonsága 

megszűnik. Ezután csak azok a jelzővegyületek fognak fluoreszkálni, amelyek a linkerrel jelölt 

fehérjéhez tudtak kapcsolódni, a fehérjéhez aspecifikusan kötődők nem; így a zavaró 

háttérfluoreszcencia kiküszöbölhető. A második lépésben hozzáadott festékeket a laborunkban 

fellelhető, azid csoportot tartalmazó fluorogén festékek közül választottuk ki. Az előzetes 

várakozásoknak megfelelően az 1-es számú, COMBO-t tartalmazó vegyület jóval gyorsabban 

reagált ezekkel, mint az 2-es CyO-val kapcsolt linker, ezért az előbbi használata mellett 

döntöttem a továbbiakban. 

Alapvető fontosságú, hogy a fluorogén festékek stabilak maradjanak az alkalmazott jelölési 

körülmények között, akár reduktív környezetben is. A céljainknak legmegfelelőbb festékek 
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kiválasztásához a lehetséges reakciópartnereket különféle redukálószerek (TCEP, ME, Cys: 1 

ekv, GSH: 17 ekv) mellett teszteltük (1. táblázat), mivel az azidok redukálódni képesek akár a 

fehérje ciszteinjének jelenlétében is.68 A biológiai kísérletek tervezésénél azt is szem előtt kell 

tartanunk, hogy a citoplazma glutation (GSH) tartalma erősen redukáló közeget jelent, 

amelyben az azid funkció alkalmazása alapos körültekintést igényel, mivel annak redukálódása 

a nem-specifikus jelölődésből eredő fluoreszcencia megjelenését is okozhatja. További 

vizsgálatként natív és jódacetamiddal kezelt BSA-hoz (egy cisztein a 34-es pozícióban) adtuk 

hozzá a fluoreszcens festékeket (linker nélkül). A 14–19 festékek közül a stabilitás és reaktivitás 

szempontjából legmegfelelőbbeket választottuk ki. A festékeket a fluoreszcencia-intenzitásban 

történő változás alapján rangsoroltuk: a redukálószerek mellett (a BSA-t is beleértve) mutatott 

legkisebb fluoreszcencia-növekedés a legnagyobb stabilitásnak, míg a linker jelenlétében 

mutatott nagy növekedés a magas reaktivitásnak és fluorogenicitásnak felelt meg. A BSA-val 

történő kezelés után a 14,69 15,70 1670 és 1970 festékek esetében intenzív fluoreszcens jelet 

kaptunk (az előzőleg jódacetamiddal alkilezett albuminnal nem történt változás). Ezek azt 

támasztják alá, hogy a festékek bomlástermékei – amit a cisztein redukáló hatása okozott – nem 

kovalensen kötődnek a fehérjéhez, ez pedig hamis pozitív eredményt szolgáltat. A 1743 és 1843 

festékeknél viszont elhanyagolható mértékű emissziót tapasztaltunk a BSA mellett. Ebből, és a 

többi redukálószerrel mért eredményből levonható a következtetés, hogy ezeket a festékeket 

szinte alig befolyásolja a redukáló környezet. A 18 festék nagyobb fluoreszcens jelet adott az 1 

linkerrel, mint a 17, így az előbbit választottuk további alkalmazásokra. A jelölésekhez a 14-es 

festéket is felhasználtuk összehasonlításként, ugyanis a 13-as linker-festék konjugátum is ezt 

az azidokumarin típusú festéket tartalmazza. 
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Fluorogén azid festékek 

 14a 15a 16a 17b 18c 19a 
 

 A fluoreszcencia-intenzitás változása a szabad festékhez képest (I/I0) 

Linkerek 
1 (LCOMBO) 1,5 1,4 1,1 8,0 10,3 3,2 

2 (LCyO) 0,9 1,1 0,8 1,4 2,4 0,9 

Redukáló-
szerek 

TCEP 7,3 1,4 1,5 1,2 1,5 1,6 

ME 1,6 2,0 1,6 1,0 1,4 2,0 

Cys 2,3 2,5 2,6 0,9 1,2 2,6 

GSH 2,2 3,1 1,5 0,9 1,2 16,2 

BSA 2,4 11,2 18,9 4,0 7,0 52,2 

CN-PAGE 
BSA + festék       

jódacetamid +   – +   – +   – +   – +   – +   – 

 
1. táblázat: A 14-19 festékek fluoreszcens jele az 1 vagy 2 linkerekkel való konjugáció után és 
redukálószerek hatására (a használt gerjesztési és emissziós hullámhosszok: a410/500 nm, b355/410 
nm, c355/450 nm). A gélen alkalmazott gerjesztési hullámhossz 365 nm volt. 

 

Az linkerekkel történő konjugáció sikerességét a 13 vegyület utólagos hozzáadásával is 

bizonyítottuk. Amennyiben az összes hozzáférhető cisztein reagált az 1 vagy 2 linkerrel, a 13 

már nem tudott kötődni a fehérjéhez. Ezt SDS-PAGE segítségével ellenőriztük (24. ábra): a 

fenti módon elkészített minta (3. és 4. sáv) esetében nem tapasztaltunk fluoreszcens jelet, 

szemben a kontroll mintával (2. sáv), ahol csak a 13 vegyületet adtuk a fehérjéhez. Az 5. sáv 

mintájához jódacetamidos kezelés után adtuk a 13 konjugátumot. Az enyhe fluoreszcencia oka, 

hogy a feleslegben adott 13 feltételezhetően reakcióba tudott lépni az eddig a fehérje belsejében 

elhelyezkedő Cys 39 és 211 aminosavakkal, amelyek az SDS hatására hozzáférhetővé váltak. 

Ez volt az egyik oka, hogy a továbbiakban az SDS-PAGE használatáról áttértünk a natív 

gélelektroforézisre (CN-PAGE). 

A leírtakat az MS mérések (23. ábra) is alátámasztották, ami emellett még a jelölt 

ciszteinekről is információkat szolgáltatott: hasonlóan a direkt konjugációhoz a Cys 119 és 162 

vett részt a jelölésben, 95% és 69%-os átalakulással. 
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24. ábra: A linkerek szelektivitásának ellenőrzése SDS-PAGE segítségével: 1 – p38; 2 – (p38+13); 3 – 
(p38+2+13); 4 – (p38+1+13); 5 – (p38+jódacetamid+13). A feslő gél a fluoreszcens jeleket mutatja be 
(λex = 365 nm), az alsó pedig a Coomassie-festést. 

  

A jelölést további két fehérjén (p38C162S és ERK2 – 44 kDa, pI 6,3) is elvégeztük, amelyek 

sikerességét CN-PAGE mérésekkel támasztottuk alá (25. ábra). A gélen mindhárom fehérjénél 

először a kezeletlen biomolekula szerepel, ezt követően a 13 vegyülettel módosított változat, 

majd az 1 linker + 14 festék, végül pedig az 1 linker + 18 festékkel módosított származék. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
25. ábra: A p38 (1-4. sáv), p38C162S (5-8. sáv) és az ERK2 (9-12. sáv) fehérjék jelölése a 13 vegyülettel 
vagy az 1 linkerrel, és a 14 vagy a 18 fluorogén festékekkel, CN-PAGE követéssel. A felső gél a 365 nm-
en gerjesztett fluoreszcens emissziót ábrázolja, az alsó pedig a Coomassie Blue festést. A sávok a 
következő mintáknak felelnek meg: 1 – natív, kezeletlen p38; 2 – (p38 + 13); 3 – (p38 + 1 + 14); 4 – (p38 
+ 1 + 18); 5 – natív, kezeletlen p38C162S; 6 – (p38C162S + 13); 7 – (p38C162S + 1 + 14); 8 – (p38C162S + 1 + 18); 
9 – natív, kezeletlen ERK2; 10 – (ERK2 + 13); 11 – (ERK2 + 1 + 14); 12 – (ERK2 + 1 + 18). 
 

A szekvenciális jelölés második lépését, a fluorogén festék hozzáadását és a fluoreszcens jel 

kialakulását szemlélteti a 26. ábra. Az időfüggő analízis is bizonyította, hogy a reakció gyors, 

20 perc alatt teljesen lejátszódik. Figyelemre méltó, hogy a p38 + 1 linker + 18 festék 

konjugátum (3) fluoreszcenciája jóval magasabb volt (százszoros növekedés), mint a csak 

linkert és festéket tartalmazó oldaté (2; hússzoros növekedés), ugyanis a fehérje lokálisan 

apoláris környezetet teremtett a vegyületek számára, ami intenzívebb fluoreszcenciát 

eredményezett. 
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26. ábra: A bioortogonális SPAAC reakció időfüggő analízise az (1 + 18) és a (p38 + 1 + 18) 
konjugátum esetében a 18 festék fluoreszcenciájához viszonyítva (λex: 355 nm/λem: 450 nm; n = 3) 

 

5.1.5. Összefoglalás 

Négylépéses, egyszerű szintézisutak eredményeként előállítottam két, vinil-szulfont és 

ciklooktint tartalmazó bifunkciós linkert. Az előállított tiol-specifikus reagenseket felhasználva 

kidolgoztunk egy módszert, amellyel a felszínükön ciszteint tartalmazó fehérjék jelölése 

hatékonyan, gyorsan és szelektív módon elvégezhető. A bemutatott vegyületekkel sikeresen 

megvalósítottuk a p38 fehérje kétlépéses (szekvenciális) jelölését, mellyel a direkt (linker-festék 

konjugátummal történő) jelöléshez képest hatékonyan csökkenthető az elreagálatlan 

jelzővegyület okozta háttérfluoreszcencia. A bifunkciós linkerek natív fehérjével való 

biokonjugációja során bevitt, specifikus reakcióra képes ciklooktin motívumon keresztül a 

fehérjét egy sor, azid csoportot tartalmazó fluorogén jelzővegyülettel módosítottuk, azid-alkin 

cikloaddíciós reakcióban. Tömegspektrometriával bizonyítottuk a reakció szelektivitását -SH 

csoportokra, továbbá a jelölhető, hozzáférhető ciszteinek helyét is meghatároztuk. A 

biokonjugációs reakció időbeli lefutását tanulmányozva arra a következtetésre jutottunk, hogy 

a csaknem egy órás reakcióidő bizonyos esetekben kielégítő lehet, ám a biológiai vizsgálatoknál 

gyakran ennél kevesebb idő áll rendelkezésre, így felmerülhet az igény egy gyorsabb jelölést 

biztosító kémiai hírvivő molekulára. 
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5.2. Oxadiazol-metilszulfon alapú cisztein-jelölés 

Bár a vinil-szulfon funkcióval rendelkező bifunkciós kémiai hírvivők segítségével sikeresen 

lehetett ciszteinen keresztül szelektív reakcióra képes ciklooktin motívumot bevinni, a jelölés 

időbeli lefutásával nem voltunk elégedettek, tekintettel a közel egy órás reakcióidőre. Ezért 

szándékomban állt egy gyorsabb kinetikával rendelkező cisztein-specifikus bifunkciós 

molekula előállítása. Továbbá, célunk már nemcsak a fehérjék szekvenciális jelölése volt, 

hanem olyan módszer kidolgozása is, mely a jelölés segítségével lehetővé teszi fehérjék további 

tulajdonságainak tanulmányozását is, ez esetben fehérje-fehérje interakció vizsgálatát, 

energiatranszfer rendszer segítségével (FRET). További céljaink között szerepelt egy olyan 

bifunkciós linker előállítása is, amely bioortogonális funkcióként tetrazint tartalmaz. 

5.2.1. A jelölővegyületek szintézise 

A fenti megfontolások alapján olyan bifunkciós linkert terveztünk, amely cisztein-specifikus 

motívumként oxadiazol-metilszulfon funkcióval rendelkezik, a második lépésben 

megvalósítandó szelektív jelölési reakció céljából pedig továbbra is ciklooktin funkciós csoport 

bevitelét terveztem, mely ez alkalommal egy kereskedelmi forgalomban is kapható származék, 

a BCN volt. 

A vegyület szintézisénél (27. ábra) Boc-védőcsoporttal ellátott aminoetoxietanolból (20) 

indultam ki, majd a kapott 21 vegyület hidroxilcsoportját tozil-kloriddal aktiváltam, így jutva a 

22 vegyülethez. A terméket etil-hidroxibenzoáttal reagáltatva, kiváló termeléssel kaptam a 23 

molekulát. Az 24-es hidrazid előállításához a 23-as vegyületet hidrazin-monohidráttal 

reagáltattam, majd ezt követően a terméket bázikus körülmények között, szén-diszulfiddal 

alakítottam a 25-ös oxadiazollá. Az így kapott szulfhidrilcsoport metilezését metil-jodiddal 

végeztem, majd a képződött 26-os vegyületet m-klórperbenzoesavval oxidálva jutottam a 27-es 

vegyülethez. A Boc-védőcsoport eltávolítását trifluorecetsavval végeztem, mely reakció 

kvantitatív hozammal eredményezte a 28-as amint, amit BCN-NHS-dal reagáltatva jutottam a 

bifunkciós célmolekulához (3). 
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27. ábra: A 3 vegyület szintézise 
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Az oxadiazol-metilszulfon funkciót tartalmazó linker esetében további céljaink között 

szerepelt a tetrazinnal funkcionált származék megalkotása is. Ezt a vegyületet a jövőben tiol-

funkcionalizált DNS-szálak szekvenciális jelölésénél tervezzük felhasználni. A szintézishez a 

28, amin csoporttal rendelkező vegyületet használtam fel. A molekulát trifoszgénnel 

reagáltattam, majd a trietil-amin hatására képződő izocianáthoz adtam hozzá a benzilamino-

tetrazin (BAT, 30)71 diklórmetános oldatát (28. ábra). A reakcióelegyből LC-MS-sel sajnos sem 

a várt vegyület, sem a kiindulási anyagok tömegét nem sikerült kimutatni, valószínűleg a 

tetrazin a trietil-amin hatására elbomlott. 

 

 

28. ábra: Sikertelen kísérlet a 4 vegyület előállításra 

 

Egy másik szintézisúton is megpróbáltam előállítani a 4 célmolekulát (29. ábra). A 28 

vegyületet N,N’-diszukcinimidil-karbonáttal reagáltattam, majd az így aktivált származékhoz 

(29) adtam hozzá a BAT-ot (30), DIPEA bázis jelenlétében. Sajnos, az egyik melléktermék a 

termékkel azonos retencióval rendelkezett, így oszlopkromatográfiával nem lehetett őket 

elkülöníteni, azonban egy kloroformos mosással sikerült a két komponenst szétválasztanom, és 

a kívánt vegyületet (4) rózsaszín szilárd anyag formájában kiszűrnöm. 
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29. ábra: A 4 vegyület előállítása 

 

A biológiai előkísérletek során kiderült, hogy a jelölésekhez szükséges pH-n (PBS, pH 7,4) 

és redukálószer jelenlétében ez a vegyület nem stabil, ami biológiai alkalmazhatóságát erősen 

limitálja. 

A 4 vegyület stabilitási problémái miatt a 30 tetrazint egy stabilabb származékra kellett 

cserélnünk, amely tulajdonság sajnos együtt járt a reaktivitásának csökkenésével is.63 

Választásunk a csoport által korábban leírt,72 6-cianonikotinsavból egy lépésben egyszerűen 

előállítható 31 tetrazinra esett. A vegyületet HBTU, HOBt kapcsolószerek és DIPEA bázis 

hozzáadásával sikeresen kapcsoltam az 28 molekulához (30. ábra), így kapva a 32 célterméket. 

 

 

 
30. ábra: A 32 vegyület előállítása 
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5.2.2. Festékpárok kiválasztása energiatranszfer rendszerhez 

Fehérje-fehérje interakciók vizsgálatához a már jól ismert p38α-ra (MAPK14) és közvetlen 

szubsztrátjára, a MK2-re (MAPKAP2) esett választásunk. Az MK2 a p38-hoz hasonlóan a 

mitogén-aktivált fehérjekináz család kulcseleme, és a gyulladási citokinek termelésében játszik 

fontos szerepet. Az előző fejezetben bemutatott méréseknek köszönhetően már átfogó képpel 

rendelkeztünk a p38 ciszteinjeinek szerkezetéről és hozzáférhetőségéről (a Cys 119 és 162 

jelölhetők). Kísérleteinkhez a p38C162S mutánst választottuk, ugyanis ennek a pozíciónak 

érintetlennek kell maradnia, mivel ez a fehérje kötőzsebének közelében helyezkedik el. Az 

MK2 esetében a megcélozható ciszteinekről ASA számítások segítségével tájékozódtunk. Hét 

ciszteinjéből két helyen vártunk reakciót, a 224-es és a 98-as számú ciszteineken (2. táblázat). 

 

Protein 
PDB 
ID 

Cys ASA RSA 

p38C162S 2Y8O 

39 1 0,01 

119 103 0,62 

211 2 0,01 

MK2 2OZA 

98 45 0,32 

114 5 0,03 

133 14 0,10 

140 35 0,25 

224 110 0,77 

244 3 0,02 

258 5 0,04 

 

2. táblázat: A p38C162S és az MK2 ciszteinjeinek hozzáférhetősége 
 

A 3 vegyület cisztein-szelektivitásának bizonyításaként tandem tömegspektrometriás 

méréseket végeztünk tripszinnel emésztett natív és 28 linkerrel kezelt p38C162S fehérjén. Ezek 

a vizsgálatok megerősítették, hogy a jelölés szelektív volt a SH-csoportokra nézve, és a linker 

főleg a 119-es ciszteinnel reagált, ami kiválóan egybevág az elméleti ASA számításokkal. 

Ezután a rendelkezésünkre álló azid vagy tetrazin csoportot tartalmazó festékek közül ki 

kellett választanunk a legalkalmasabb FRET-festékpárt. Olyan festékeket kerestünk, 

amelyeknél a donor emissziós és az akceptor gerjesztési tartománya a legkedvezőbb mértékben 

fed át. Mivel a festékek fotofizikai tulajdonságai megváltozhatnak a konjugáció után, a 

mikrokörnyezet polaritása miatt, a festékek gerjesztési és emissziós spektrumát konjugált 

formában hasonlítottuk össze. Ehhez a heterobifunkciós linker felhasználásával egy 

bioortogonálisan célozható, azid- vagy tetrazin-tartalamú festékkel tetszőlegesen jelölhető 

fehérjevázat hoztunk létre. Elsőként a p38C162S-t megjelöltük a 3 számú linkerrel, majd a 
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második lépésben „beszíneztük” bioortogonális festénkpalettánk egy-egy tagjával. A 

termékeket CN-PAGE segítségével választottuk el, és különböző hullámhosszokon gerjesztve 

készítettünk róluk felvételt (31. ábra). 

 

 
 
31. ábra: A 3 linkerrel konjugált p38C162S fluoreszcens jelölése a bioortogonális festékekkel (33–37), SDS-
PAGE követéssel (a). A feslő gélen a fluoreszcens emisszió látható különböző hullámhosszokon (3373: 
488/520; 3474: 532/580; 35–3675,76: 488/610; 3774: 633/670). Az alsó gél a Coomassie festést mutatja. 
A b) ábrán a felsorolt festékek gerjesztési és emissziós spektruma látható, fehérjéhez konjugált 
formában. 
 

A festékkel konjugált fehérjék gerjesztési és emissziós spektrumainak tanulmányozása után 

a 33–34 és a 33–35 számú festékpárokat találtuk legmegfelelőbbnek (32. ábra). Bár a 

legnagyobb átfedés a 33 és 35 festékpár spektrumában látható, azonban ebben az esetben 

felmerülhet a probléma, hogy a 33 festék gerjesztésekor bizonyos mértékben a 35-öt is 

gerjesztjük, így annak emissziója a FRET kialakulása nélkül is megfigyelhető. 
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32. ábra: A lehetséges FRET-pár festékek gerjesztési és emissziós spektrumai, p38C162S fehérjéhez 
konjugált formában 

 

A nem-specifikus jelölődés vizsgálatához a 3 linkerrel kezelt vagy a kezeletlen p38-hoz 

négyszeres feleslegben adtuk a fluoreszcens festéket. Tisztítás után megmértük a minták 

fluoreszcencia-intenzitását. A festékek nem-specifikus (nem-kovalens) asszociációjából 

származó fluoreszcencia-intenzitása elhanyagolható volt a specifikus jelölésből adódóhoz 

képest, egyik esetben sem haladta meg a 7%-ot. 

 

Fe
st

é
k Fluoreszcencia intenzitás (RFU) 

% 
3 linkerrel 3 nélkül 

33 131733 8515 6,5 

34 34462 574 1,7 

35 86334 38 0,0 

36 19164 463 2,4 

37 6787 44 0,6 

 
3. táblázat: A nem-specifikus jelölődés aránya a p38C162S és a 33–37 festékek között. A fluoreszcencia 

intenzitást az egyes festékeknek megfelelő hullámhosszokon követtük (exc/em nm-ben 33: 434/482; 
34: 580/600; 35: 515/602; 36: 530/630; 37: 670/692). 
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5.2.3. A FRET-rendszer kialakítása 

Mielőtt rátértünk volna a fehérje-fehérje FRET mérésekre, elvégeztünk néhány előkísérletet 

egy egyszerűbb rendszeren, melyben az MK2 helyett annak egy rövid, 22 aminosavból álló 

szakaszát (CQIKIKKIEDASNPLLLKRRKK, pepMK2) használtuk, amely megfelelt az MK2 

ciszteinnel megtoldott dokkoló motívumának. A peptidből elkészítettük a linkerrel (3) és a Cy3-

tetrazinnal (34) módosított származékot, ezzel párhuzamosan pedig a p38C162S-en a linker (3) + 

Cy1-azid (33) jelölési utat követtük (33. ábra). Az intakt fehérjén végzett tömegspektrometriás 

mérések megerősítették, hogy a mutáns p38-ra csak egy helyen, a Cys 119-en keresztül 

kapcsolódott a jelölővegyület. 

 

 

33. ábra: A peptid/fehérje 3 linkerrel és 33 vagy 34 festékkel történő szekvenciális jelölése 
eredményeként kialakuló Cy1- és Cy3-konjugátumok. Reakciókörülmények: PBS (pH 7,4), 25°C, 45 perc, 
sötét). 

 

A FRET-jelenség észleléséhez különböző koncentrációjú keverékeket készítettünk a két 

konjugátumból PBS-ben. A donor, vagyis a p38-linker-Cy1 koncentrációját minden esetben 0,5 

µM-ra állítottuk be, amit növekvő mennyiségű akceptorral, azaz pepMK2-linker-Cy3-mal 

titráltunk (0 – 8 µM), mindeközben az elegyeket a donor fluorofór hullámhosszán gerjesztettük 

(λexc = 420 nm). A FRET kialakulása a donor fluoreszcenciájának fokozatos csökkenését, ezzel 
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egyidejűleg az akceptor fluoreszcenciájának hasonló mértékű növekedését jelentette. A FRET-

hatékonyságot a következő egyenlet alapján számítottuk ki: 

𝐸𝐹𝑅𝐸𝑇 = 100 (1 − 𝐷 𝐷0⁄ ) , 

ahol 𝐷 a donor fluoreszcenciája az akceptor jelenlétében, különböző koncentrációknál, 𝐷0 

pedig a donor fluoreszcenciája akceptor nélkül (mindkét paraméter 482 nm-en, a donor 

intenzitás-maximumánál értendő). Ahogy a 34. ábrán látható, a görbe 87%-nál érte el a 

telítettséget, ami kiváló FRET-hatékonyságra utal, ami egyebek közt a két jelölt cisztein közötti 

kis távolságnak köszönhető (10.6 Å). 

 

34. ábra: a) A p38C162S fehérje és az MK2 peptid komplexe (a hozzáférhető ciszteinek sárgával kiemelve). 
b) A fluoreszcencia-intenzitás változása a p38C162S-linker-Cy1 és a pepMK2-linker-Cy3 interakció 
hatására (a kis ábrán a számított FRET-hatékonyság látható). 

 

A disszociációs konstans számításához a következő egyenletet használtuk fel: 

 

𝐼 = 𝐼𝑚𝑖𝑛 +
(𝐼𝑚𝑎𝑥 − 𝐼min ) · (𝑇0 + 𝐾0 + 𝐾𝑑 − √(𝑇0 + 𝐾0 + 𝐾𝑑)2 − 4𝑇0𝐾0)

2𝐾0
 

ahol 

𝐼𝑚𝑖𝑛 – a FRET hatékonyság a minimum pontban, 

𝐼𝑚𝑎𝑥 – a FRET hatékonyság a maximum pontban, 

𝑇0 – MK2 vagy pepMK2 koncentrációja az adott pontban, 

𝐾0 – a p38 koncentrációja (konstans), 

𝐾𝑑 – a disszociációs konstans a két kölcsönható partner között. 

 

Számításaink alapján a disszociációs konstans Kd = 240 nM-nak adódott, ami az irodalmi 

értéknél valamivel magasabb (50 nM a p38wt és a CF-pepMK2wt között, FP pufferben). Az 
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eltérésnek több oka is lehet a két mérési módszer során alkalmazott különböző körülmények 

miatt: 

(i) a módszer – fluoreszcencia polarizáció vs. FRET-hatékonyság 

(ii) a puffer összetétele, pH-ja, ionerőssége – FP puffer [20 mM Tris (pH 8,0), 100 mM 

NaCl, 0,05% Brij35P, and 2 mM DTT] vs. PBS [10 mM Na2HPO4, 1,8 mM 

KH2PO4, 137 mM NaCl, 2,7 mM KCl, (pH 7,4)] 

(iii) a jelölő fluorofór – fluoreszcein N-terminális aminocsoporton vs. Cy3 N-terminális 

ciszteinen 

(iv) a fehérje aminosav-összetétele a 162-es pozícióban – cisztein vs. szerin 

(v) a peptidszekvencia – CQIKIKKIEDASNPLLLKRRKK (pepMK2) vs. 

IKIKKIEDASNPLLLKRRKK (pepMK2b). 

 

Az irodalmi és a mért Kd értékek közötti különbségek okának megértése érdekében több 

különböző fehérje-peptid összeállításban is meghatároztuk a Kd-t a p38 és az MK2 peptid 

között. A fehérje oldaláról nézve mind a vad típusú, mind a szerinnel módosított p38-at 

felhasználtuk a mérésekhez. A fluoreszcencia-polarizáción alapuló mérések miatt az MK2 

pepidből csak a Cy3-mal módosított változatot használhattuk. Mivel a pepMK2-linker-Cy3 

fluoreszcencia-intenzitásának változásai arányosak voltak a fehérje koncentrációjával, ez 

alapján becsültük meg a disszociációs állandót (4. táblázat). 

 

Fehérje Peptid Puffer Kd (nM) 

p38wt pepMK2-Cy3 FP 175 

p38wt pepMK2-Cy3 PBS 314 

p38wt 
pepMK2-

fluoreszcein 
FP 5077 

p38C162S pepMK2-Cy3 PBS 96 

p38C162S-Cy1 pepMK2-Cy3 PBS 49 

 

4. táblázat: A különböző módszerekkel számított Kd értékek a p38 és a pepMK2 között 

 

Összefoglalva, a p38 és az MK2 kötődésére kapott disszociációs állandók értéke erősen függ 

az alkalmazott puffer ionerősségétől és pH-jától, a peptidszekvenciától, a jelölő fluorofórtól 

továbbá a 162-es pozícióban elhelyezkedő aminosavtól. 
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A fehérje-peptid interakció tanulmányozása után áttértünk a fehérje-fehérje kölcsönhatás 

vizsgálatára. Ehhez elsőként meg kellett határoznunk, hány jelzővegyület kapcsolódik az MK2-

höz. A Cy3-mal konjugált MK2 tripszines emésztését követő tömegspektrometriás mérések 

segítségével megállapítottuk, hogy a fehérjében két ciszteinre, a Cys224-re és Cys98-ra 

kapcsolódik a 3 vegyület. Ez az eredmény kiváló összhangban van az ASA-számításokkal 

kapott értékekkel (5. táblázat). 

 
 

Peptid 
fragmens 

Cys pozíció Kezeletlen 
MK2 

Cy3-konugált 
MK2 

Maradék 
módosítatlan 

forma (%) Normalizált intenzitás 

1 94-100 98 0,619 0,193 31 

2 101-132 114 0,187 0,169 90 

3 133-149 133; 140 0,033 0,028 85 

4 213-239 224 0,700 0,028 4 

 

5. táblázat: Az MK2 fehérje helyspecifikus jelölése a 3 linkerrel 

 

A FRET-mérésnél az előzőhöz hasonló módon jártunk el. 0,5 µM p38C162S-linker-Cy1 

konjugátumot titráltunk MK2-linker-Cy3-mal (0-4 µM). A hatékonyság számításánál az előző 

egyenletet használtuk, néhány módosítással. Számításba kellett vennünk ugyanis a 

fehérjekörnyezet hatását a donor fluoreszcenciájára. Erre azért volt szükség, mert megfigyeltük, 

hogy az MK2 jelenléte valószínűleg egy kevésbé poláris környezetet teremett a donor számára, 

ami növekedést okozott a fluoreszcenciájában (35. ábra). Ezért a számolásnál p38-Cy1 

fluoreszcenciáját normalizáltuk a megfelelő koncentrációjú, jelöletlen MK2 mellett mért 

fluoreszcenciával. 
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35. ábra: A p38C162S-linker-Cy1 konjugátum fluoreszcencia intenzitásának változása a jelöletlen MK2 
jelenlétében a megfelelő koncentrációknál 



48 

 

A számítások eredményeként kapott FRET-hatékonyság így 74%-nak adódott. A peptiddel 

mért értékhez képest kisebb hatékonyság a p38 Cys119 és az MK2 Cys224 közötti nagyobb, 

29,8 Å távolsággal magyarázható (a p38 Cys119 és az MK2 Cys98 közötti távolság 23,7 Å). 

Az irodalomban megtalálható Kd értékek széles tartományban, 1–100 nM között változnak az 

aminosav-sorrendtől, az adott fragmens nagyságától, a kölcsönható vegyületek 

foszforiláltságától és a közeg ionerősségétől függően. A mi mérési összeállításunkban a Kd 

értékére 145 nM-t kaptunk. Esetünkben valószínűsíthető, hogy az alacsonyabb affinitás oka az 

MK2 aggregációjának megakadályozása miatt alkalmazott magas sókoncentráció volt. 

 

36. ábra: a) A p38C162S és az MK2 fehérje komplexe (a hozzáférhető ciszteinek zölddel kiemelve). b) A 
fluoreszcencia-intenzitás változása a p38C162S-linker-Cy1 és az MK2-linker-Cy3 interakció hatására (a kis 
ábrán a számított FRET-hatékonyság koncentráció-függése látható). 

 

A cisztein-specifikus molekula alkalmazhatóságának kiterjesztése érdekében direkt jelölésre 

alkalmas linker-festék konjugátumokat (39, 41, 42) is előállítottam (37. ábra). Ezek 

szintézisénél a 28 amin funkciót tartalmazó molekulából indultam ki. A Cy3-festéket 

tartalmazó jelzővegyület (39) kialakításánál ezt kapcsoltam a Cy3-savból78 N-hidroxi-

szukcinimiddel képzett aktivált származékhoz (38). A másik két festék előállításához először a 

28 molekulát 5-hexinsavval reagáltattam kapcsolószerek jelenlétében, majd az így kapott 

terminális acetilén funkcióval rendelkező 40 vegyülethez adtam hozzá a 33 vagy 35 számú, 

azid funkciót tartalmazó vegyületeket, szerves rézkatalizátor és trietil-amin bázis mellett. 
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36. ábra: A direkt jelölésben használható, oxadiazol-metilszulfon funkciót tartalmazó linker-festék 

konjugátumok szintézise 
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5.2.4. Összefoglalás 

Egy olyan heterobifunkciós linker (oxadiazol-metilszulfon és ciklooktin funkciók) szintézisét 

és felhasználását mutattam be, amely lehetővé teszi a fehérjék szelektív, gyors és hatékony 

jelölését a ciszteinen keresztül. A linker kiváló bioortogonális felületet kínál, ami egyszerű és 

magas hozamú módosítást tesz lehetővé úgy azid mint tetrazin csoportot tartalmazó 

fluoreszcens festékekkel. Ezt a tulajdonságot kihasználva a vegyületet először a lehetséges 

FRET festékpárok kiválasztására használtuk. Ezt követően a p38C162S-t és interakciós partnerét, 

az MK2-t, vagy annak rövid dokkoló motívumát, a pepMK2-t a kiválasztott donor és akceptor 

festékekkel módosítottuk. A két jelölt fehérje összekeverése után mért FRET-mérésekkel 

bizonyítottuk a fehérjék specifikus interakcióját, és az általunk alkalmazott módszer 

használhatóságát. A partnerek között mért magas FRET-hatékonyság segítségével a kötődés 

erősségének (Kd) becslését is elvégeztük. 

A tetszőlegesen funkcionalizálható, amin csoportot tartalmazó oxadiazol-metilszulfon 

származékból további jelölőmolekula-típusokat is megalkottam. Előállítottam egy tetrazint, 

mint bioortogonális csoportot tartalmazó ciszteinspecifikus bifunkciós linkert is, melyet a 

jövőben DNS szálak közötti interakció vizsgálatánál tervezünk felhasználni. Továbbá három 

linker-festék konjugátum szintézisét is kidolgoztam, amelyekkel a későbbiekben a p38 és az 

MK2 foszforiláltsági állapotának követése a célunk. 
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5.3. Tirozin-jelölés triazolin-dionnal 

A szelektíven jelölhető fehérjék/motívumok számának bővítése érdekében a doktori 

munkám másik részében egy szintén ritkán előforduló aminosavra, a tirozinra specifikus 

bifunkciós vegyület szintézisével is foglalkoztam. A vegyület a tirozin-specifikusságát a 

triazolin-dion csoport biztosítja, mely addíciós reakcióban képes reagálni a tirozin 

oldalláncával.31 Elsőként a triazolin-diont és a tetszőlegesen funkcionalizálható aminocsoportot 

egyaránt tartalmazó alapvázat terveztem előállítani. A szintézis egyik kulcslépése az urazol 

oxidációja triazolin-dionná, mely lépésnek ugyan kiterjedt irodalma van, de ezekben a 

példákban csak ritkán találunk olyanokat, melyek más reaktív csoportot is tartalmaznak.79 Így 

feladatom elsőként olyan körülmények vagy reakcióutak felfedezése volt, mely lehetővé teszi 

feszült gyűrűs ciklooktin (BCN) vagy tetrazin beépítését is. 

Sikeres szintézis esetén a bifunkciós linkert peptid- és fehérjejelölésben kívántuk tesztelni. 

Terveink szerint a jelölési körülményeket egy tirozint tartalmazó, peptiden optimalizálnánk, 

majd ezt követően több, hozzáférhető tirozinnal rendelkező fehérjén (pl. szuperoxid-dizmutáz, 

karboanhidráz és a citokróm-C) is megvizsgálnánk a vegyület alkalmazhatóságát. Mivel a 

felsorolt fehérjék katalitikus aktivitással rendelkeznek, vizsgálni kívántuk a jelölőmolekula 

enzimaktivitást befolyásoló hatását is. Mind a peptid, mind a fehérjék esetében MS mérésekkel 

terveztük bizonyítani a molekula tirozin-szelektív kötődését és számszerűsíteni a jelölés 

sebességét és hatékonyságát. 

5.3.1. A jelölővegyület szintézise 

A tirozin-specifikus vegyület szintézisének első lépéseként aminofenolt Boc-védőcsoporttal 

reagáltattam, majd az így kapott 44 vegyület szabad hidroxilcsoportját dibrómpropánnal 

alkileztem. Az alacsony termelés oka, hogy a termék (45) és a melléktermékként képződő, 

mindkét oldalán aromás gyűrűt tartalmazó dimer retenciós tulajdonságai nagyon hasonlóak 

voltak, mely megnehezítette a termék oszlopkromatográfiás tisztítását. A következő lépésben a 

brómot azidra cseréltem, majd a kapott 46 vegyületet PPh3-nal redukáltam a 47 aminná. A 

reakcióban keletkező trifenilfoszfin-oxidtól való elválasztás ugyancsak sok nehézséget okozott. 

Sikerült azonban egy hatékonyabb megoldást találni, amellyel az előző két lépés 

megspórolható. Az alkilezés után a dimert és a 45 terméket is tartalmazó keveréket metanolos 

ammóniában kevertettem két napig. Így nemcsak a reakcióút rövidült le, de a dimertől is sikerült 

megszabadulni az oszlopkromatográfiás tisztítás során (37. ábra). 
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37. ábra: Az 5 célmolekula szintézisének első része 

 

A 47 amint karboxibenzilcsoporttal (Cbz) védtem, majd a Boc-védőcsoportot TFA-val 

eltávolítottam. A 49 vegyület felszabadított aminocsoportját in situ előállított izocianáton 

keresztül az etil-karbazáttal reagáltattam. Az 50 vegyület gyűrűzárását bázikus körülmények 

között történő forralással végeztem, majd az 51 komponensről katalitikus hidrogénezéssel 

lehasítottam a Cbz-csoportot. Az 52 molekula urazol gyűrűjének oxidációjára több kísérletet is 

tettem különböző oxidálószerekkel (dibróm-dimetil-hidantoin, nitrózus gázok, N-bróm-

szukcinimid), de sajnos egyik sem vezetett a várt 53 céltermékhez (38. ábra). A témához 

kapcsolódó bőséges irodalom tanulmányozása során egy példát sem találtam amin csoporttal 

funkcionalizált urazol gyűrű oxidációjára, így más megoldás mellett döntöttem. 
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38. ábra: Az 5 célmolekula szintézisének második része 

 

Az új szintézisút szerint először a bioortogonális funkciót hordozó vegyületet kapcsoltam az 

urazol gyűrűs származékkal, és ezt követően terveztem az oxidációs lépést végrehajtani. 

Időközben egy gyorsabb szintézisútra is ráakadtam, amely az eddigi 8 reakciólépés helyett 5 

(+2 párhuzamosan végezhető) lépésben szolgáltatja az 52 molekulát. Ez hasznos észrevétel 

volt, ugyanis az eddigi tapasztalatok alapján nagy mennyiségben volt szükség az 52 vegyületre 

az sikeres oxidációs reakció megtalálásához. 

A szintézis (39. ábra) első lépéseként a hidrazin-monohidrátot Boc-védőcsoporttal láttam el, 

majd az 55 vegyületet p-nitrofenil-kloroformáttal aktiváltam. A másik prekurzormolekula 

előállításához brómpropil-amin HBr-sóját is Boc2O-tal védtem, majd az 58 anyagot bázikus 

körülmények között p-nitrofenol hidroxilcsoportjához kapcsoltam. Az így kapott 59 vegyület 

nitrocsoportját katalitikus hidrogénezéssel alakítottam a 60-as aminná. Az 56 és 60 prekurzor 

molekulát piridinben melegítve jutottam a 61 Boc-védett triazolin-dion származékhoz. 

Érdekesség e reakciólépés során, hogy várt három Boc-védőcsoport helyett a termékben csak 

kettő jelent meg. Az 52-es aminhoz a védőcsoportok trifluorecetsavas eltávolításával jutottam.  
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39. ábra: Az 53 vegyület alternatív előállítása 

 

Ezt követően az 52 aminból kiindulva terveztem előállítani az 5 bifunkciós linkert (40. ábra). 

Mivel mind az urazol, mind a ciklooktin meglehetősen érzékeny, egy lépésben próbáltam a két 

reakciót, a BCN kapcsolását és az urazol gyűrű oxidációját végrehajtani. Az N-bróm-

szukcinimidet 1 ekvivalens mennyiségben adtam az 52 vegyülethez, aminek hatására az oldat 

pirosra változott. 20 perc reakcióidő után az oldathoz adtam a BCN-NHS-et is, DIPEA bázis 

mellett. A reakcióelegyből mért LC-MS mérések során azonban nem sikerült az 5 termék 

jelenlétét kimutatni. 
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40. ábra: Kísérlet az 5 vegyület előállítására 

 

Egy alternatív úton (41. ábra) a két lépés felcserélésével próbáltam meg a célvegyülethez 

eljutni. Az 52 anyagot elsőként BCN-NHS-del reagáltattam, majd a kapott 62 vegyület 

oxidációját NBS-del, deuterált acetonitrilben végeztem el, és 2 perc reakcióidő után felvettem 

a reakcióelegy NMR-spektrumát. Sajnos beigazolódtak várakozásaink, és a BCN nem bírta ki 

az oxidatív lépés körülményeit. Az NMR-spektrum sem a kiindulási anyag, sem a termék várt 

spektrumára nem hasonlított, továbbá az LC-MS mérések sem mutatták ki egyik vegyületet 

sem, így e célvegyület előállításáról letettünk, helyette tetrazinnal módosított bifunkciós linker 

előállítására tértünk át.  

 

41. ábra: Kísérlet az 5 vegyület előállítására 

 

Az oxadiazol-metilszulfon esetében már bemutatott negatív tapasztalatok következtében a 

benzilamino-tetrazinnal már nem végeztünk kísérleteket, egyből a 31 nikotinsav-származékkal 

próbálkoztam (42. ábra). Az 52 amint HBTU, HOBt kapcsolószerek mellett reagáltattam a 31 

tetrazinnal, DIPEA-t használva bázisként. Sajnos sem NMR, sem LC-MS segítségével nem 

sikerült a várt terméket kimutatni. 
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42. ábra: Kísérlet a 6 célvegyület előállítására 

 

5.3.2. Összefoglalás 

A triazolin-dion funkcióval rendelkező, tirozin-specifikus molekula előállítási lehetőségeivel 

foglalkoztam ebben a fejezetben. Két különböző szintézisúton is kíséreltem meg az amin 

csoportot tartalmazó urazolszármazék kialakítását, melyek közül az egyik alkalmasnak 

bizonyult a vegyület előállítására. A további oxidációs és bioortogonális funkciókhoz bevitelét 

célzó reakciókra több kísérletet is tettem. Sajnos a triazolin-dion oxidációja nem ortogonális 

sem a ciklooktin sem a tetrazin motívumokkal, így nem sikerült előállítani a mindkét végén 

reaktív funkciós csoportokat tartalmazó linkert. Egy lehetséges megoldás lehet, ha a tetrazin 

motívumot dihidrotetrazin formájában viszem be és egyszerre végzem el az urazol és a 

dihidrotetrazin oxidációját. 
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6. KÍSÉRLETI RÉSZ 

6.1. Általános 

A reakciókban alkalmazott vegyszerek és oldószerek kereskedelmi forgalomban kaphatók 

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

termékei), amelyek előzetes tisztítás nélkül kerültek felhasználásra. A vízmentes oldószereket 

a megfelelő szárítószerről desztillálva készítettük, és felhasználásig inert körülmények között 

tároltuk. A reakciók vékonyréteg kromatográfiás követéséhez Kieselgel 60 F254 VRK lapokat 

(Merck) használtunk, az alkalmazott eluenseket a megfelelő helyen tüntettem fel. A detektálást 

UV-lámpával végeztük, 254 és 365 nm-en. Néhány esetben kálium-permanganátot használtunk 

előhívószerként. Az oszlopkromatográfiás tisztításhoz Zeochem szilikagélt (0,06–0,2 mm) 

használtunk. A flash kromatográfiás tisztításokat CombiFlash Rf+ készülékkel végeztük. A 

termelés meghatározása előtt a megtisztított anyagokat tömegállandóságig vákuumon 

szárítottuk. 

A kapott anyagok tisztaságát és szerkezetét NMR spektroszkópiával és MS-mérésekkel is 

alátámasztottuk. A 1H és 13C NMR méréseket deuterált dimetilszulfoxidos, deuterált metanolos, 

deuterált acetonitriles vagy deutero-kloroformos oldatokban végeztük, Varian Inova 500 MHz 

és Varian 600 MHz spektrométereken. A kémiai eltolódásoknál az adott oldószer jelét vettük 

referenciának, a kémiai eltolódásokat (δ) ppm-ben adtuk meg, a csatolási állandókat (J) Hz-

ben. Felhasadások rövidítése: s (szingulett), d (dublett), t (triplett), q (kvartett), qv (kvintett), m 

(multiplett), br (széles). Feldolgozáshoz MestReC kiértékelő programot használtunk. A 

reakciók követését Shimadzu LCMS-2020 műszeren végeztük. A pontos tömegmeghatározás 

(HRMS) Agilent 6230 MS-TOF tömegspektrométeren történt. Az olvadáspontok 

meghatározásához OptiMelt automata olvadáspontmérő készüléket használtunk. 
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6.2. A vinil-szulfon származékok szintézise 

 

 

terc-butil (2-hidroxietil)(metil)karbamát (10) 

70 mL vízmentes CH2Cl2-ban feloldottam 2-(metilamino)-etanolt (1,60 mL; 19,9 mmol) N2 

áram alatt, amihez hozzácsöpögtettem a 30 mL vízmentes CH2Cl2-ban feloldott di-terc-butil-

dikarbonátot (4,35 g; 19,9 mmol). 18 órányi szobahőmérsékletű keveredés után 35 mL telített 

NH4Cl oldatot adtam a reakcióelegyhez. A szerves fázist elválasztottam, a vizes fázist pedig 

2 × 100 mL CH2Cl2-nal extraháltam, végül az egyesített szerves fázist MgSO4-on szárítottam. 

Az oldószer bepárlása után a nyersterméket oszlopkromatográfiával tisztítottam (hexán / etil-

acetát = 1/1), így 2,52 g (72%) színtelen olajat kapva termékül. 

Rf = 0,30 (hexán / etil-acetát = 2/1). 1H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 3,64 (2H; s); 3,29 (2H; s); 

3,15 (1H; brs); 2,84 (3H; s); 1,38 (9H; s). 13C NMR (125 MHz, CDCl3): δ 155,8; 79,8; 61,1; 

51,4; 35,5; 28,4. HRMS: C8H17NNaO3
+ [M+Na]+-ra számított 198,1101; mért 198,1097. 

 

 

terc-butil metil(2-(2-(vinilszulfonil)etoxi)etil)karbamát (11) 

100 mL vízmentes THF-ban feloldottam a 10 vegyületet (500 mg; 2,85 mmol) és a divinil-

szulfont (860 μL; 8,55 mmol) N2 áram alatt. A reakcióelegyhez 10 mL vízmentes THF-ban 

szuszpendált tBuOK-ot (52 mg; 0,43 mmol) csöpögtettem. 45 percnyi keveredés után az 

oldószert bepároltam, és a nyersterméket 5 × 15 mL etil-acetáttal extraháltam. A vegyület 

tisztítását oszlopkromatográfiával végeztem (hexán / etil-acetát = 1/1 – 1/2), 428 mg (51%) 

színtelen olajat kapva eredményül. 

Rf = 0,38 (hexán / etil-acetát = 1/1). 1H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 6,68 (1H; m); 6,37 (1H; d; 

J = 16,7 Hz); 6,06 (1H; d; J = 9,9 Hz); 3,83 (2H; t; J = 5,7 Hz); 3,54 (2H; s); 3,36 (2H; s); 3,21 

(2H; t; J = 5,7 Hz); 2,86 (3H; s); 1,43 (9H; s). 13C NMR (125 MHz, CDCl3): δ 155,8; 137,9; 

128,9; 79,7; 66,3; 64,6; 55,1; 53,1; 35,4; 28,5. HRMS: C12H23NNaO5S
+ [M+Na]+-ra számított 

316,1189; mért 316,1180. 
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N-metil-2-(2-(vinilszulfonil)etoxi)etán-1-amin HCl só (12) 

Az 5 M-os metanolos HCl oldat készítéséhez 20 mL vízmentes metanolhoz 2,4 mL acetil-

kloridot csöpögtettem 0°C-on, N2 áram alatt. Ehhez adtam hozzá hűtés mellett a 11 vegyület 

(570 mg; 1,94 mmol) 5 mL metanolban készült oldatát, majd 4 órán át kevertettem 

szobahőmérsékleten. Bepárlás után a végterméket tisztán megkaptam, 430 mg (97%) sárga olaj 

formájában. 

1H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 9,22 (2H; brs); 6,87 (1H; dd; J = 16,3 Hz; 9,3 Hz); 6,39 (1H; d; 

J = 16,3 Hz); 6,16 (1H; d; J = 9,3 Hz); 3,93 (2H; s); 3,87 (2H; s); 3,41 (2H; s); 3,17 (2H; s); 

2,73 (3H; s). 13C NMR (125 MHz, CDCl3): δ 137,3; 130,1; 65,9; 64,3; 54,3; 48,6; 33,7. HRMS: 

C7H16NO3S
+ [M+H]+-ra számított 194,0845; mért 194,0849. 

 

 

N-metil-N-(2-(2-(vinilszulfonil)etoxi)etil)-7,8-didehidro-5,6,9,10-

tetrahidrobenzo[8]annulén-2-karboxamid (1) 

2 mL vízmentes DMF-ban feloldottam az 7 vegyületet (24 mg; 0,12 mmol), HBTU-t (43 mg; 

0,13 mmol) és HOBt × H2O-t (18 mg; 0,12 mmol), majd 15 perc keveredés után hozzáadtam a 

DIPEA-t (63 µL; 0,36 mmol) és a 12 vegyületet (30 mg; 0,13 mmol), és további 3 óráig 

kevertettem a reakcióelegyet N2 atmoszféra alatt. Az oldószer eltávolítása után a tisztítást 

oszlopkromatográfiával végeztem (CH2Cl2 / MeOH = 30/1), 9 mg (20%) színtelen olajat kapva 

termékként. 

Rf = 0,62 (MeOH / etil-acetát = 1/9). 1H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 7,26-7,21 (2H; m); 7,18 

(1H; d; J = 8,2 Hz); 6,79-6,54 (1H; m); 6,40 (1H; d; J = 16,6 Hz); 6,07 (1H; d; J = 9,9 Hz); 3,90 

(2H; s); 3,74 (2H; s); 3,55 (2H; s); 3,42 (2H; t; J = 12,6 Hz); 3,25 (2H; s); 3,07 (3H; s); 2,85 

(2H; d; J = 12,5 Hz); 2,45 (2H; d; J = 16,1 Hz); 2,28 (2H; t; J = 14,2 Hz). 13C NMR (150 MHz; 

CDCl3): δ 173,6; 143,1; 141,7; 137,8; 134,6; 131,0; 129,7; 129,3; 125,4; 99,4; 99,3; 69,1; 64,7; 

55,1; 47,4; 39,0; 37,7; 37,6; 22,8; 22,8. HRMS: C20H25NNaO4S
+ [M+Na]+-ra számított 

398,1402; mért 398,1400. 
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4-(ciklookt-2-in-1-ilmetil)-N-metil-N-(2-(2-(vinilszulfonil)etoxi)etil)benzamid (2) 

3 mL vízmentes DMF-ben feloldottam a 8 vegyületet (24 mg; 0,10 mmol), HBTU-t (36 mg; 

0,09 mmol) és HOBt × H2O-t (15 mg; 0,10 mmol), majd 15 perc keveredés után hozzáadtam a 

DIPEA-t (52 µL; 0,30 mmol) és a 12 vegyületet (25 mg; 0,11 mmol), és további 3 óráig 

kevertettem a reakcióelegyet N2 atmoszféra alatt. Az oldószer eltávolítása után a tisztítást 

oszlopkromatográfiával végeztem (CH2Cl2 / MeOH = 30/1), 20 mg (47%) színtelen olajat 

kapva termékként. 

Rf = 0,64 (MeOH / etil-acetát = 1/9). 1H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 7,26 (2H; d; J = 7,8 Hz); 

7,18 (2H; d; J = 7,8 Hz); 6,75-6,45 (1H; m); 6,31 (1H; d; J = 16,6 Hz); 6,00 (1H; d; J = 9,9 Hz); 

3,88-3,37 (6H; m); 3,18 (2H; s); 2,98 (3H; s); 2,72-2,51 (3H; m); 2,08 (2H; m); 2,02-1,84 (2H; 

m); 1,83-1,65 (3H; m); 1,56 (1H; m); 1,37 (2H; m). 13C NMR (125 MHz, CDCl3): δ 171,7; 

141,9; 137,6; 134,0; 129,0; 128,8; 127,0; 96,4; 94,7; 68,8; 64,5; 54,9; 47,2; 41,6; 40,1; 38,8; 

36,5; 34,8; 29,9; 28,4; 20,8. HRMS: C23H31NNaO4S
+ [M+Na]+-ra számított 440,1872; mért 

440,1873. 
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6.3. Az oxadiazol-metilszulfon származékok szintézise 

 

 

terc-butil (2-(2-hidroxietoxi)etil)karbamát (21) 

2-(2-aminoetoxi-etán-1-ol) (1,04 mL; 10,4 mmol) CH2Cl2-os oldatához (60 mL) di-terc-butil-

dikarbonátot (2,26 g; 10,4 mmol) adtam, majd a reakcióelegyet 25°C-on kevertettem 18 órán 

keresztül. Az oldószer lepárlása után a nyersterméket oszlopkromatográfiásan tisztítottam 

(hexán / etil-acetát = 1/1). A termék 2,05 g (96%) színtelen olaj lett. 

Rf = 0,29 (hexán / etil-acetát = 1/1). 1H NMR (500 MHz, CDCl3) δ 3,71 – 3,68 (m, 2H); 3,55 – 

3,50 (m, 4H); 3,29 (t, J = 5,1 Hz, 2H); 1,41 (s, 9H). 13C NMR (126 MHz, CDCl3) δ 156,3; 79,5; 

72,4; 70,4; 61,8; 40,6; 28,5. HRMS: C9H19NO4Na+ [M+Na]+-ra számított 228,1212; mért 

228,1211. 

 

 

2-(2-((terc-butoxikaronil)amino)etoxi)etil 4-metilbenzolszulfonát (22) 

21 (2,05 g; 10,0 mmol) és trietilamin (4,9 mL; 35,0 mmol) CH2Cl2-os oldatát 0°C-ra hűtöttem, 

majd ehhez hozzáadtam a p-toluolszulfonsav-klorid (5,72 g; 30,0 mmol) CH2Cl2-os oldatát 

(10 mL). A reakcióelegy szobahőmérsékleten keveredett 18 órán át. Leszűrtem, majd a szűrletet 

10%-os citromsavval (3 × 100 mL) és tömény NaCl-oldattal (1 × 100 mL) mostam és MgSO4-

on szárítottam. Az oldószer bepárlása után a nyersterméket oszlopkromatográfiásan tisztítottam 

(hexán / etil-acetát = 3/1). Termékként 6,13 g (68%) színtelen olajat kaptam. 

Rf = 0,54 (hexán / etil-acetát = 1/1). 1H NMR (500 MHz, CDCl3) δ 7,79 (d; J = 8,2 Hz; 2H); 

7,34 (d; J = 8,0 Hz; 2H); 4,78 (s; 1H); 4,16 – 4,13 (m; 2H); 3,63 – 3,60 (m; 2H); 3,43 (t; J = 5,1 

Hz; 2H); 3,22 (t; J = 4,8 Hz; 2H); 2,43 (s; 3H); 1,43 (s; 9H). 13C NMR (126 MHz, CDCl3) δ 

156,0; 145,0; 133,2; 129,9; 128,1; 79,5; 70,5; 69,2; 68,5; 40,4; 28,5; 21,7. HRMS: 

C16H25NO6SNa+ [M+Na]+-ra számított 382,1300; mért 382,1296. 

 

 

Etil 4-(2-(2-((terc-butoxikarbonil)-amino)etoxi)etoxi)benzoát (23) 

Vízmentes DMF-ben feloldottam az etil-4-hidroxibenzoátot (0,92 g; 5,5 mmol), a 22 vegyületet 

(2,00 g; 5,5 mmol) és vízmentes K2CO3-ot (2,30 g; 16,62 mmol) N2 áram alatt, és 18 órán át 
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kevertettem 60°C-on. Szobahőmérsékletre hűtés után 80 mL CH2Cl2-t adtam hozzá, majd 3 × 

80 mL vízzel és 80 mL telített NaCl-oldattal mostam, majd MgSO4-on szárítottam. A 

nyersterméket oszlopkromatográfiával tisztítva (hexán / etil-acetát = 10/1 – 1/1) 1,94 g (99%) 

fehér kristályos anyaghoz jutottam. 

Rf = 0,67 (hexán / etil-acetát = 1/1). Op = 48-52°C. 1H NMR (500 MHz, CD3OD): δ 8,03 (d; J 

= 8,9 Hz; 2H); 7,09 (d; J = 8,9 Hz; 2H); 4,40 (q; J = 7,1 Hz; 2H); 4,29 – 4,26 (m; 2H); 3,92 – 

3,89 (m; 2H); 3,65 (t; J = 5,7 Hz; 2H); 3,38 (s; 4H); 3,32 (t; J = 5,6 Hz; 2H); 1,50 (s; 9H); 1,44 

(t; J = 7,1 Hz; 3H). 13C NMR (126 MHz, CDCl3) δ 166,5; 162,5; 133,0; 131,7; 123,4; 114,3; 

110,2; 70,7; 69,4; 67,6; 60,8; 57,8; 28,6; 14,5. HRMS: C18H27NO6Na+ [M+Na]+-ra számított 

376,1736; mért 376,1735. 

 

 

terc-butil (2-(2-(4-(hidrazinkarbonil)fenoxi)etoxi)etil)karbamát (24) 

A 23 vegyületet (1,92 g; 5,44 mmol) és hidrazin-monohidrátot (792 µL; 16,32 mmol) 30 percig 

refluxhőmérsékleten kevertettem. A reakciót szobahőmérsékletre hűtöttem, és 1,3 mL etanol 

hozzáadása után további 6 órán át kevertettem. Az oldószer bepárlása után 

oszlopkromatográfiás tisztítással (etil-acetát / MeOH = 20/1) 1,83 g (99%) színtelen olajat 

kaptam termékként. 

Rf = 0,31 (etil-acetát / MeOH = 20/1). 1H NMR (500 MHz, DMSO-d6): δ 7,82 (d; J = 8,6 Hz; 

2H); 7,14 (d; J = 8,8 Hz; 2H); 6,75 (t; J = 5,3 Hz; 1H); 4,21 – 4,17 (m; 2H); 3,77 – 3,73 (m; 

2H); 3,46 (t; J = 6,0 Hz; 2H); 3,09 (q; J = 6,0 Hz; 2H); 1,37 (s; 9H). 13C NMR (126 MHz, 

CDCl3) δ 168,2; 161,7; 156,1; 128,9; 125,2; 114,6; 70,6; 69,3; 67,6; 50,7; 40,4; 28,5. HRMS: 

C16H26N3O5
+ [M+H]+-ra számított 340,1872; mért 340,1863. 

 

 

terc-butil (2-(2-(4-(5-merkapto-1,3,4-oxadiazol-2-il)fenoxi)etoxi)etil)karbamát (25) 

A 24 vegyület (2,00 g; 5,9 mmol) etanolos oldatához (14 mL) szén-diszulfidot (2,34 mL, 

38,8 mmol) és KOH-ot (330 mg; 5,9 mmol) adtam, és az oldatot 18 órán át kevertettem 85°C-

on. Szobahőmérsékletre hűtés után 100 mL etil-acetáttal hígítottam, majd mostam 1 M-os 

sósavval (2 × 80 mL) és tömény NaCl-oldattal (100 mL), végül MgSO4-on szárítottam. A 
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nyersterméket oszlopkromatográfiával tisztítottam (hexán / etil-acetát = 2/1 – 1/9), így 1,95 g 

(87%) fehér szilárd kaptam termékül. 

Rf = 0,57 (hexán / etil-acetát = 1/9). Op = 76-82°C. 1H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 12,51 (s; 

1H); 7,75 (d; J = 8,1 Hz; 2H); 6,95 (d; J = 8,6 Hz; 2H); 5,21 (s; 1H); 4,23 – 4,14 (m; 2H); 3,87 

(d; J = 4,0 Hz; 2H); 3,66 (t; J = 5,0 Hz; 2H); 3,39 (s; 2H); 1,45 (s; 9H). 13C NMR (126 MHz, 

CDCl3) δ 177,8; 161,8; 156,5; 128,9; 128,2; 116,3; 115,1; 70,4; 69,2; 67,5; 40,3; 28,4; 11,4. 

HRMS: C17H23N3O5SNa+ [M+Na]+-ra számított 404,1256; mért 404,1263. 

 

 

terc-butil (2-(2-(4-(5-(metiltio)-1,3,4-oxadiazol-2-il)fenoxi)etoxi)etil)karbamát (26) 

A 25 vegyületet (3,03 g; 7,9 mmol) feloldottam 50 mL THF-ban, 0°C-ra hűtöttem, hozzáadtam 

a metil-jodidot (592 µL; 9,5 mmol) és a trietilamint, (1,33 mL; 9,5 mmol) és 2 órát kevertettem 

szobahőmérsékleten. A THF bepárlása után a nyersterméket 200 mL etil-acetátban oldottam, 

és ezt 3 × 100 mL vízzel extraháltam, majd a vizes fázist 2 × 100 mL etil-acetáttal mostam. 

Végül az egyesített szerves fázist 200 mL NaCl-oldattal mostam és MgSO4-on szárítottam. Az 

oldószer bepárlása után a nyersterméket 10 mL éterben oldottam és hexánt csöpögtettem hozzá, 

aminek hatására halványsárga olaj jelent meg a lombik alján. Az oldószereket pipettával 

eltávolítva és az anyagot vákuumon szárítva 3,14 g (90%) fehér szilárd anyagot kaptam 

termékül. 

Rf = 0,76 (etil-acetát / MeOH = 9/1); 0,25 (hexán / etil-acetát = 1/1). Op =42-44°C. 1H NMR 

(500 MHz, CDCl3): δ 7,91 (d; J = 8,9 Hz; 2H); 7,00 (d; J = 8,9 Hz; 2H); 4,96 (s; 1H); 4,18 – 

4,14 (m; 2H); 3,85 – 3,81 (m; 2H); 3,60 (t; J = 5,1 Hz; 2H); 3,33 (d; J = 4,8 Hz; 2H); 2,74 (s; 

3H); 1,42 (s; 9H). 13C NMR (126 MHz, CDCl3): δ 165,8; 164,4; 161,5; 156,1; 128,5; 116,6; 

115,2; 79,4; 70,6; 69,4; 67,7; 40,4; 28,5; 14,8. HRMS: C18H26N3O5S
+ [M+H]+-ra számított 

396,1583; mért 396,1593. 

 

 

terc-butil (2-(2-(4-(5-(metilszulfonil)-1,3,4-oxadiazol-2-il)fenoxi)etoxi)etil)karbamát (27) 

A 26 vegyületet (1,98 g; 5,0 mmol) 40 mL CH2Cl2-ban feloldottam, és 0°C-ra hűtöttem, amihez 

mCPBA-t (70 wt%; 3,19 g; 18,5 mmol) adtam, és 18 órán át kevertettem szobahőmérsékleten. 
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Az oldhatatlan anyag kiszűrése és az oldószer bepárlása után a nyersterméket 

oszlopkromatográfiával tisztítottam (hexán / etil-acetát = 2/1 – etil-acetát / MeOH = 9/1). 

Termékként 1,77 g (84%) fehér szilárd anyagot kaptam. 

Rf = 0,25 (hexán / etil-acetát = 1/1). Op = 118-120°C. 1H NMR (500 MHz, DMSO-d6): δ 8,03 

(d; J = 8,8 Hz; 2H); 7,21 (d; J = 8,8 Hz; 2H); 6,76 (s; 1H); 4,26 – 4,19 (m; 2H); 3,79 – 3,74 (m; 

2H); 3,69 (s; 3H); 3,47 (t; J = 6,0 Hz; 2H); 3,10 (q; J = 5,8 Hz; 2H); 1,37 (s; 9H). 13C NMR 

(126 MHz, DMSO-d6): δ 165,7; 162,2; 161,6; 155,6; 142,0; 129,4; 115,5; 114,2; 77,5; 69,3; 

68,4; 67,6; 42,9; 28,2. HRMS: C18H25N3O7SNa+ [M+Na]+-ra számított 450,1311; mért 

450,1315. 

 

 

2-(2-(4-(5-(metilszulfonil)-1,3,4-oxadiazol-2-il)fenoxi)etoxi)etán-1-amin trifluoracetát só 

(28) 

A 27 vegyület (269 mg; 0,63 mmol) 5 mL CH2Cl2-os oldatához 20 µL vizet és 1 mL TFA-t 

adtam, és szobahőmérsékleten kevertettem. A reakció lezajlását vékonyréteg-kromatográfiával 

követtem. Egy óra múlva az oldószereket N2-árammal elpárologtattam, és a nyersterméket 3 × 

3 mL éterrel mostam. Termékként 240 mg (86%) fehér port kaptam.  

Op = 146-148°C. 1H NMR (500 MHz, CD3OD): δ 8,09 (d; J = 8,8 Hz; 2H); 7,19 (d; J = 8,8 Hz; 

2H); 4,35 – 4,29 (m; 2H); 3,99 – 3,96 (m; 2H); 3,86 – 3,83 (m; 2H); 3,59 (s; 3H); 3,35 (s; 1H); 

3,21 (t; J = 4,8 Hz; 2H). 13C NMR (126 MHz, CD3OD) δ 168,0; 164,2; 163,5; 130,7; 116,5; 

116,0; 70,6; 69,0; 68,1; 43,3; 40,7. HRMS: C13H18N3O5S
+ [M]+-ra számított 328,0967; mért 

328,0962. 

 

 

Biciklo[6.1.0]non-4-in-9-ilmetil (2-(2-(4-(5-(metilszulfonil)-1,3,4-oxadiazol-2-

il)fenoxi)etoxi)etil)karbamát (3) 

A 28 vegyületet (30 mg; 0,07 mmol) és DIPEA-t (35 μL; 0,20 mmol) 4 mL CH2Cl2-ben 

feloldottam, majd 0°C-on hozzáadtam a BCN-NHS-t (24 mg; 0,08 mmol), és a reakcióelegyet 

3 órán át szobahőmérsékleten kevertettem. Az oldószer bepárlása után a nyersterméket flash 



65 

 

kromatográfiával (CH2Cl2/MeOH = 100/1 – 30/1) tisztítottam, 13 mg (37%) színtelen olajat 

kapva termékként. 

Rf = 0,35 (CH2Cl2 / MeOH = 30/1). 1H NMR (500 MHz, CDCl3) δ 8,06 (d; J = 8,9 Hz; 2H); 

7,06 (d; J = 8,9 Hz; 2H); 5,06 (s; 1H); 4,22 – 4,19 (m; 2H); 4,14 (d; J = 8,0 Hz; 2H); 3,87 – 

3,83 (m; 2H); 3,64 (t; J = 5,1 Hz; 2H); 3,50 (s; 3H); 3,40 (dd; J = 10,5; 5,2 Hz; 2H); 2,34 – 2,12 

(m; 6H); 1,59 – 1,51 (m; 2H); 1,40 – 1,30 (m; 1H); 0,93 (t; J = 9,7 Hz; 2H). 13C NMR (126 

MHz, CDCl3) δ 162,9; 161,8; 156,9; 129,8; 128,9; 115,6; 114,8; 98,9; 70,6; 69,4; 67,9; 63,0; 

53,9; 43,1; 29,2; 21,6; 20,3; 17,9. HRMS: C24H30N3O7S
+ [M+H]+-ra számított 504,1804, mért 

504,1797. 

 

 

2,5-dioxopirrolidin-1-il (2-(2-(4-(5-(metilszulfonil)-1,3,4-oxadiazol-2-

il)fenoxi)etoxi)etil)karbamát (29) 

A 28 komponenst (221 mg; 0,5 mmol), N,N’-diszukcinimidil-karbonátot (320 mg; 1,25 mmol) 

és a DIPEA-t (261 µL; 1,5 mmol) feloldottam 8 mL vízmentes CH2Cl2-ban 0°C-on, majd három 

órán keresztül kevertettem szobahőmérsékleten. A nyersterméket bepárlás után 

oszlopkromatográfiával tisztítottam (CH2Cl2 / MeOH = 100/1 – 10/1). A termék 169 mg (72%) 

színtelen olaj lett. 

Rf = 0,50 (CH2Cl2 / MeOH = 9/1). 1H NMR (500 MHz, CDCl3) δ 8,03 (d; J = 8,6 Hz; 2H); 7,06 

(d; J = 8,5 Hz; 2H); 5,78 (s; 1H); 4,25 – 4,19 (m; 2H); 3,87 – 3,82 (m; 2H); 3,68 – 3,63 (m; 

2H); 3,48 (s; 3H); 3,44 (m; 2H); 2,79 (s; 4H). 13C NMR (126 MHz; CDCl3) δ 170,0; 167,0; 

162,8; 161,7; 151,6; 129,8; 115,6; 114,8; 69,6; 69,5; 67,7; 41,8; 25,7; 25,6. HRMS: 

C18H21N4O9S
+ [M+H]+-ra számított 469,1029; mért 469,1027. 
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1-(4-(1,2,4,5-tetrazin-3-il)benzil)-3-(2-(2-(4-(5-(metilszulfonil)-1,3,4-oxadiazol-2-

il)fenoxi)etoxi)etil)karbamid (4) 

A 29 vegyületet (124 mg; 0,26 mmol) és a 30 BAT-ot (50 mg; 0,17 mmol) 8 mL vízmentes 

CH2Cl2-ban oldottam 0°C-on, DIPEA bázis (88 µL; 0,50 mmol) mellett, majd 25°C-on 

kevertettem két órán keresztül. Az oldószer eltávolítása után az anyagot 

oszlopkromatográfiával tisztítottam (CH2Cl2 / MeOH = 50/1 – 20/1). Az egyik szennyező a 

termékkel azonos retencióval rendelkezett, így oszlopkromatográfiával nem lehetett őket 

elkülöníteni, azonban egy klorformos mosással sikerült a két komponenst szétválasztani, és a 

kívánt 4 céltermék rózsaszín szilárd anyag formájában (25 mg; 28%) kiszűrhetővé vált. 

Rf = 0,45 (CH2Cl2 / MeOH = 9/1). Op = 178–182°C. 1H NMR (500 MHz, DMSO-d6) δ 10,56 

(s; 1H); 8,44 (d; J = 8,1 Hz; 2H); 8,02 (d; J = 8,4 Hz; 2H); 7,53 (d; J = 7,5 Hz; 2H); 7,21 (d; J 

= 8,4 Hz; 2H); 6,58 (s; 1H); 6,10 (s; 1H); 4,24 (m; 2H); 3,79 (m; 2H); 3,69 (s; 3H); 3,51 (m; 

2H); 3,24 (d; J = 5,5 Hz; 2H). 13C NMR (126 MHz, DMSO-d6) δ 166,2; 162,7; 162,1; 158,5; 

146,9; 130,6; 129,9; 128,4; 128,3; 128,2; 128,2; 116,0; 114,7; 70,6; 68,9; 68,2; 43,4; 43,2; 40,6; 

40,5; 40,4; 40,4; 40,3; 40,2; 40,1; 40,0; 39,9; 39,8; 39,7; 39,5; 31,1. HRMS: C23H25N8O6S
+ 

[M+H]+-ra számított 541,1618; mért 541,1616. 

 

 

6-(6-metil-1,2,4,5-tetrazin-3-il)-N-(2-(2-(4-(5-(metilszulfonil)-1,3,4-oxadiazol-2-

il)fenoxi)etoxi)etil)nikotinamid (32) 

A 31 tetrazint (49 mg; 0,23 mmol) 8 mL CH2Cl2-ban oldottam, és 15 percig aktiváltam HBTU 

(68 mg; 0,18 mmol) és HOBt × H2O (29 mg; 0,19 mmol) kapcsolószerekkel. Ezután 

hozzáadtam a DIPEA bázist (100 µL; 0,57 mmol), végül pedig a 28 komponenst (84 mg; 

0,19 mmol). Három órán át szobahőmérsékleten kevertettem a reakcióelegyet, majd bepárlás 
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után flash kromatográfiával tisztítottam (CH2Cl2 / MeOH = 9/1). A termék 40 mg (40%) 

rózsaszín por lett. 

Rf = 0,36 (CH2Cl2 / MeOH = 9/1). Op = 156–159°C. 1H NMR (500 MHz, DMSO-d6) δ 9,24 (s; 

1H); 8,95 (t; J = 4,8 Hz; 1H); 8,56 (d; J = 8,0 Hz; 1H); 8,45 (d; J = 7,8 Hz; 1H); 7,97 (d; J = 

8,5 Hz; 2H); 7,17 (d; J = 8,5 Hz; 2H); 4,28 – 4,22 (m; 2H); 3,86 – 3,81 (m; 2H); 3,69 (s; 5H); 

3,53 (dd; J = 10,5; 5,1 Hz; 2H); 3,06 (s; 3H). 13C NMR (126 MHz, DMSO-d6) δ 167,6; 165,7; 

164,2; 162,8; 162,2; 161,6; 152,0; 149,1; 136,5; 131,6; 129,3; 123,2; 115,5; 114,2; 68,8; 68,5; 

67,6; 42,9; 27,3; 20,9. HRMS: C22H23N8O6S
+ [M+H]+-ra számított 527,1461; mért 527,1462. 

 

 

3,3-dimetil-1-(6-((2-(2-(4-(5-(metilszulfonil)-1,3,4-oxadiazol)-2-il)fenoxi)etoxi)etil)amino)-

6-oxohexil)-2-((E)-3-((E)-1,3,3-trimetilindolin-2-ilidén)prop-1-én-1-il)-3H-indol-1-ium 

bromid (39) 

A 28 vegyületet (154 mg; 0,35 mmol) és a DIPEA-t (130 μL; 0,73 mmol) 4 mL CH2Cl2-ben 

feloldottam N2 áram alatt. 15 perc után hozzáadtam a 38 vegyületet (184 mg; 0,29 mmol) 1 mL 

CH2Cl2-ben, majd a reakcióelegyet 2 óráig kevertettem szobahőmérsékleten. Bepárlás után a 

nyersterméket flash kromatográfiával tisztítottam (CH2Cl2 / MeOH = 100/1 – 9/1). A termék 

20 mg (10%) lila olaj lett. 

Rf = 0,30 (CH2Cl2 / MeOH = 9/1). 1H NMR (500 MHz, CDCl33) δ 8,37 (t; J = 13,3 Hz; 1H); 

7,99 (d; J = 8,5 Hz; 2H); 7,40 – 7,33 (m; 4H); 7,25 – 7,19 (m; 2H); 7,15 – 7,08 (m; 2H); 7,04 

(d; J = 8,4 Hz; 2H); 6,53 (d; J = 13,7 Hz; 1H); 6,46 (d; J = 13,4 Hz; 1H); 4,20 – 4,17 (m; 2H); 

4,04 – 4,00 (m; 2H); 3,85 – 3,81 (m; 2H); 3,65 (s; 3H); 3,64 – 3,60 (m; 2H); 3,47 (s; 3H); 3,45 

(d; J = 5,2 Hz; 2H); 2,26 (t; J = 7,2 Hz; 2H); 1,83 – 1,76 (m; 2H); 1,71 (s; 6H); 1,70 (s; 6H); 

1,50 (d; J = 6,5 Hz; 2H); 1,33 (d; J = 6,4 Hz; 2H). 13C NMR (126 MHz, CDCl3) δ 174,7; 174,2; 

174,0; 166,8; 163,1; 161,7; 150,7; 143,1; 142,7; 142,0; 140,6; 140,5; 129,7; 129,1; 129,1; 

125,7; 122,2; 118,1; 115,6; 114,4; 111,2; 111,0; 103,8; 103,5; 70,0; 69,1; 68,0; 49,3; 49,2; 44,6; 

43,2; 39,2; 36,1; 28,2; 28,1; 27,1; 26,4; 25,5; 25,3. HRMS: C43H52N5O6S
+ [M]+-ra számított 

766,3638; mért 766,3663. 

 



68 

 

 

N-(2-(2-(4-(5-(metilszulfonil)-1,3,4-oxadiazol-2-il)fenoxi)etoxi)etil)hex-5-inamid (40) 

5-hexinsavat (51 μL; 0,46 mmol), HBTU-t (137 mg; 0,36 mmol), HOBt × H2O-t (59 mg; 0,39 

mmol) és DIPEA-t (200 μL; 1,16 mmol) 12 mL CH2Cl2-ban feloldottam, majd 20 perc 

szobahőmérsékletű keveredés után hozzáadtam a 28 vegyületet (170 mg; 0,39 mmol), és a 

reakcióelegyet 18 órán keresztül kevertettem. Az oldószer eltávolítása után a nyersterméket 

flash kromatográfiával tisztítottam etil-acetátban. A termék 73 mg (45%) fehér szilárd anyag 

lett. 

Rf = 0,20 (etil-acetát). Op = 80-82°C. 1H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 8,05 (d; J = 8,8 Hz; 2H); 

7,05 (d; J = 8,8 Hz; 2H); 5,91 (s; 1H); 4,23 – 4,18 (m; 2H); 3,87 – 3,83 (m; 2H); 3,63 (t; J = 5,1 

Hz; 2H); 3,50 – 3,45 (m; 5H); 2,29 (t; J = 7,4 Hz; 2H); 2,23 (td; J = 6,8; 2,4 Hz; 2H); 1,95 (t; J 

= 2,4 Hz; 1H); 1,83 (p; J = 7,1 Hz; 2H). 13C NMR (126 MHz, CDCl3): δ 171,7; 166,0; 162,2; 

161,2; 129,2; 114,9; 114,1; 82,9; 69,6; 68,7; 68,6; 67,2; 42,5; 38,6; 34,5; 23,6; 17,3. HRMS: 

C19H24N3O6S
+ [M+H]+-ra számított 422,1386, mért 422,1385. 

 

 

(Z)-3-etil-2-((3-etil-6-(4-(4-((2-(2-(4-(5-(metilszulfonil)-1,3,4-oxadiazol-2-

il)fenoxi)etoxi)etil)amino)-4-oxobutil)-1H-1,2,3-triazol-1-il)benzo[d]tiazol-2(3H)-

ilidén)metil)benzo[d]tiazol-3-ium hexafluorofoszfát só (41) 

12 mL CH2Cl2-ben feloldottam a következő komponenseket: 33 (163 mg; 0,31 mmol), 40 (157 

mg; 0,37 mmol), Cu(PPh3)2NO3 (100 mg; 0,16 mmol) és Et3N (52 μL; 0,37 mmol), és 18 órán 

át kevertettem szobahőmérsékleten. A reakcióelegyet bepárlás után flash kromatográfiával 

tisztítottam (CH2Cl2 / MeOH = 100/1 – 9/1). Termékként 32 mg (11%) sárga szilárd anyagot 

kaptam. 

Rf = 0,24. Op = 83–85°C (bomlik). 1H NMR (500 MHz, DMSO-d6): δ 8,78 (s; 1H); 8,62 (s; 

1H); 8,27 (d; J = 7,5 Hz; 1H); 8,14 (d; J = 8,0 Hz; 1H); 8,05 (d; J = 8,6 Hz; 1H); 7,98 (d; J = 

7,9 Hz; 2H); 7,96 – 7,85 (m; 2H); 7,72 (t; J = 7,5 Hz; 1H); 7,54 (t; J = 6,8 Hz; 1H); 7,16 (d; J = 



69 

 

8,0 Hz; 2H); 6,77 (s; 1H); 4,72 (s; 4H); 4,21 (s; 2H); 3,78 (s; 2H); 3,67 (s; 3H); 3,51 (s; 2H); 

2,73 (t; J = 7,1 Hz; 2H); 2,20 (t; J = 6,6 Hz; 2H); 1,98 – 1,83 (m; 2H); 1,40 (s; 6H). 13C NMR 

(126 MHz, DMSO-d6) δ 172,3; 166,1; 162,7; 162,4; 148,4; 140,3; 140,0; 133,8; 129,8; 129,2; 

126,9; 125,7; 125,7; 124,2; 121,0; 121,0; 116,0; 115,6; 114,8; 114,7; 114,3; 83,0; 69,7; 68,9; 

68,1; 43,4; 38,9; 35,1; 25,4; 25,0; 12,8; 12,7. HRMS: C38H41N8O6S3
+ [M]+-ra számított 

801,2311; mért 801,2324. 

 

 

(E)-4-(2-(7-(dietilamino)-2-oxo-2H-kromén-3-il)vinil)-1-(3-(4-(4-((2-(2-(4-(5-

(metilszulfonil)-1,3,4-oxadiazol-2-il)fenoxi)etoxi)etil)amino)-4-oxobutil)-1H-1,2,3-triazol-

1-il)propil)piridin-1-ium hexafluorofoszfát só (42) 

15 mL CH2Cl2-ben feloldottam a következő komponenseket: 35 (82 mg; 0,15 mmol), 40 

(76 mg; 0,18 mmol), Cu(PPh3)2NO3 (29 mg; 0,05 mmol) és Et3N (25 μL; 0,18 mmol), és 

18 órán át kevertettem szobahőmérsékleten. A reakcióelegyet bepárlás után oszlopkroma-

tográfiával tisztítottam. Először az elreagálatlan festéket MeCN-lel lemostam az oszlopról, ezt 

követően a terméket eluáltam NH4PF6-tal telített MeCN-lel. A termék 70 mg (48%) bordó por 

lett. 

Op = 152-158°C. 1H NMR (500 MHz, CD3CN) δ 8,38 (d; J = 6,0 Hz; 2H); 8,02 (d; J = 6,8 Hz; 

2H); 7,91 (d; J = 6,0 Hz; 2H); 7,66 (s; 2H); 7,51 (s; 1H); 7,45 (d; J = 8,9 Hz; 1H); 7,26 (d; J = 

4,1 Hz; 1H); 7,11 (d; J = 8,5 Hz; 2H); 6,76 (d; J = 8,5 Hz; 1H); 6,55 (s; 1H); 5,93 (s; 1H); 4,57 

(s; 3H); 4,41 (t; J = 5,5 Hz; 4H); 4,24 – 4,17 (m; 2H); 3,83 – 3,76 (m; 2H); 3,55 (t; J = 5,1 Hz; 

2H); 3,53 – 3,47 (m; 4H); 3,46 (s; 2H); 3,33 (dd; J = 10,7; 5,5 Hz; 2H); 2,63 (t; J = 7,1 Hz; 2H); 

2,52 (dt; J = 13,2; 6,6 Hz; 2H); 1,89 – 1,81 (m; 2H); 1,20 (t; J = 6,9 Hz; 6H). 13C NMR (126 

MHz, CD3CN) δ 204,4; 167,5; 163,7; 161,2; 158,0; 155,7; 153,6; 146,6; 144,6; 138,9; 131,7; 

130,5; 129,3; 128,0; 127,7; 124,6; 123,3; 116,5; 115,9; 115,1; 111,2; 109,9; 97,5; 70,4; 69,9; 

69,0; 58,7; 47,4; 45,8; 44,0; 40,0; 36,0; 31,6; 26,4; 25,4; 12,8. HRMS: C42H49N8O8S
+ [M]+-ra 

számított 825,3394; mért 825,3419. 
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6.4. A triazolin-dion származékok szintézise 

 

 

terc-butil (4-hidroxifenil)karbamát (44) 

A 4-aminofenolt (1,60 g; 15,0 mmol) feloldottam 33 mL metanolban, majd hozzáadtam 5 mL 

trietilamint és a Boc2O-t (3,60 g; 16,3 mmol), majd 18 órán át kevertettem a reakcióelegyet 

szobahőmérsékleten. Az oldószer bepárlása után 40 mL etil-acetátban oldottam a 

nyersterméket, és 25 mL 0,25 M-os HCl-oldattal mostam. A vizes fázist még 2 × 15 mL etil-

acetáttal extraháltam. Ezt követően az egyesített szerves fázist 3 × 20 mL telített NH4Cl-oldattal 

mostam, végül MgSO4-on szárítottam. Az oldószer eltávolítása után kapott anyagot 

oszlopkromatográfiával tisztítottam (hexán / etil-acetát = 5/1), 2,4 g (76%) fehér szilárd anyagot 

kapva termékként. 

Rf = 0,3 (hexán / etil-acetát = 3/1). Op = 92–95°C. 1H NMR (500 MHz, DMSO-d6) δ 8,98 (s; 

1H); 8,92 (s; 1H); 7,21 (d; J = 7,9 Hz; 2H); 6,64 (d; J = 8,8 Hz; 2H); 1,45 (s; 9H). 13C NMR 

(126 MHz, DMSO-d6) δ 153,0; 152,5; 131,0; 120,0; 115,0; 78,4; 28,2. HRMS: C11H15NO3Na+ 

[M+Na]+-ra számított 232,0950; mért 232,0947. 

 

 

terc-butil (4-(3-brómpropoxi)fenil)karbamát (45) 

100 mL CH3CN-ben feloldottam a 44 vegyületet (2,40 g; 11,5 mmol), 1,3-dibrómpropánt 

(3,5 mL; 34 mmol) és K2CO3-ot (12,1 g; 46 mmol), majd egy éjszakán keresztül reflux-

hőmérsékleten kevertettem a reakcióelegyet. Az oldószer bepárlása után flash kromatográfiával 

tisztítottam az anyagot (hexán / etil-acetát = 10/1). Sajnos a reakcióban keletkező dimert, amely 

a propillánc mindkét oldalán aromás gyűrűt tartalmazott, nem lehetett elválasztani a terméktől, 

így a 45 komponenst tisztán csak nagyon kis hozammal, 19%-ban (700 mg) tudtam kinyerni, 

fehér por formában. 

Rf = 0,6 (hexán / etil-acetát = 3/1). 1H NMR (250 MHz, CDCl3) δ 7,26 (d; J = 8,8 Hz; 2H); 6,88 

– 6,78 (m; 2H); 6,37 (s; 1H); 4,06 (t; J = 5,8 Hz; 2H); 3,59 (t; J = 6,5 Hz; 2H); 2,29 (p; J = 6,2 
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Hz; 2H); 1,51 (s; 9H). HRMS: C14H20NO3BrNa+ [M+Na]+-ra számított 352,0524; mért 

352,0525. 

 

 

terc-butil (4-(3-azidopropoxi)fenil)karbamát (46) 

A 45 vegyületet (241 mg; 0,73 mmol) és a NaN3-ot (237 mg; 3,7 mmol) 6 mL DMF-ben 

szuszpendáltam, és 50°C-on kevertettem 2,5 órán át. A reakcióelegyet szobahőmérsékletre 

hűtöttem, majd 80 mL vizet adtam hozzá, amit 2 × 60 mL etil-acetáttal extraháltam. Az 

egyesített szerves fázist MgSO4-on szárítottam. Oszlopkromatográfiás tisztítás után (hexán / 

etil-acetát = 5/1) 194 mg (91%) terméket kaptam, fehér por formájában. 

Rf = 0,63 (hexán / etil-acetát = 3/1). Op = 88–90°C. 1H NMR (500 MHz, CDCl3) δ 7,25 (d; J = 

7,2 Hz; 2H); 6,82 (d; J = 9,0 Hz; 2H); 6,40 (s; 1H); 4,01 (t; J = 5,9 Hz; 2H); 3,49 (t; J = 6,6 Hz; 

2H); 2,02 (p; J = 6,4 Hz; 2H); 1,51 (s; 9H). 13C NMR (126 MHz; CDCl3) δ 154,7; 153,1; 131,7; 

120,6; 114,9; 80,2; 64,9; 48,3; 28,8; 28,3. HRMS: C14H20N4O3Na+ [M+Na]+-ra számított 

315,1433; mért 315,1432. 

 

 

terc-butil (4-(3-aminopropxi)fenil)karbamát (47) 

a) eljárás: Egy gömblombikban feloldottam a 46 anyagot (672 mg; 2,3 mmol) 18 mL THF-

ban, majd hozzáadtam 62 µL vizet (3,5 mmol) és a trifenilfoszfint (724 mg; 2,8 mmol). 18 óra 

szobahőmérsékletű kevertetés után bepároltam az oldószert, és oszlopkromatográfiával (hexán 

/ etil-acetát = 3/1, majd CH2Cl2 / MeOH = 5/1 + 1% Et3N) tisztítottam a reakcióelegyet. Sajnos 

a terméket nem sikerült tisztán kinyerni, ugyanis jelentős mennyiségű trifenilfoszfin-oxidot 

tartalmazott. 

b) eljárás: A 45 vegyületet (598 mg; 1,8 mmol) 6 N-os metanolos NH3-ban feloldottam, és 

48 órán keresztül kevertettem szobahőmérsékleten. Ezután az oldószert rotációs vákuum-

bepárlón eltávolítottam, és a nyersterméket oszlopkromatográfiával tisztítottam (hexán / etil-

acetát = 3/1), melynek eredményeképpen 318 mg (66%) fehér szilárd anyagot kaptam 

termékként. 
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1H NMR (500 MHz, DMSO-d6) δ 9,10 (s; 1H); 7,85 (s; 2H); 7,34 (d; J = 8,3 Hz; 2H); 6,84 (d; 

J = 9,0 Hz; 2H); 3,99 (t; J = 6,0 Hz; 2H); 2,95 (t; J = 7,4 Hz; 2H); 2,03 – 1,94 (m; 2H); 1,45 (s; 

9H). 

 

 

terc-butil (4-(3-(((benziloxi)karbonil)amino)propoxi)fenil)karbamát (48) 

A 47 vegyületet (613 mg; 2,3 mmol) vízmentes CH3CN-ben (25 mL) feloldottam, és 0°C-ra 

hűtöttem a reakcióelegyet. Hozzáadtam a trietilamint (481 µL; 3,5 mmol) és a benzil-

kloroformátot (492 µL; 3,5 mmol), majd szobahőmérsékleten kevertettem a reakcióelegyet egy 

éjszakán keresztül. Az oldószer eltávolítása után a nyersterméket 50 mL etil-acetáttal 

hígítottam, és 3 × 30 mL vízzel mostam. Ezután a szerves fázist MgSO4-on szárítottam. A 

végtermékhez oszlopkromatográfiás tisztítással jutottam, 320 mg (35%) fehér szilárd anyag 

formájában. 

Rf = 0,24 (hexán / etil-acetát = 3/1). Op = 115–118°C. 1H NMR (500 MHz, CDCl3) δ 7,38 – 

7,28 (m; 5H); 7,27 – 7,21 (m; 2H); 6,80 (d; J = 8,6 Hz; 2H); 6,47 (s; 1H); 5,10 (s; 3H); 3,97 (t; 

J = 5,5 Hz; 2H); 3,39 (d; J = 6,1 Hz; 2H); 2,00 – 1,93 (m; 2H); 1,51 (s; 9H). 13C NMR (126 

MHz; CDCl3) δ 156,6; 154,9; 153,3; 136,7; 131,9; 128,6; 128,2; 120,7; 120,7; 115,0; 80,3; 

66,7; 66,3; 38,7; 29,5; 28,5. HRMS: C22H28N2O5Na+ [M+Na]+-ra számított 423,1896; mért 

423,1898. 

 

 

4-(3-(((benziloxi)karbonil)amino)propoxi)benzolamin trifluorecetsav só (49) 

A 48 vegyületet (1,70 g; 4,2 mmol) feloldottam 20 mL CH2Cl2-ban, hozzáadtam 25 µL vizet 

és 3,5 mL trifluorecetsavat. Két órányi szobahőmérsékletű kevertetés után az oldószereket N2-

árammal eltávolítottam, és az így kapott anyagot 3 × 20 dietil-éterrel mostam. Termékként 959 

mg (77%) fehér port kaptam. 

Op =122–124°C. 1H NMR (500 MHz, CD3OD) δ 7,36 – 7,26 (m; 7H); 7,02 (d; J = 8,5 Hz; 2H); 

5,06 (s; 2H); 4,03 (t; J = 6,0 Hz; 2H); 3,31 (t; J = 6,4 Hz; 2H); 1,97 (p; J = 6,4 Hz; 2H). 
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13C NMR (126 MHz, CD3OD) δ 160,6; 159,0; 138,4; 129,4; 128,9; 128,7; 125,0; 124,6; 116,9; 

67,4; 67,0; 38,8; 30,6. HRMS: C17H21N2O3
+ [M+H]+-ra számított 301,1552; mért 301,1545. 

 

 

Etil 2-((4-(3-(((benziloxi)karbonil)amino)propoxi)fenil)karbamoil)hidrazin-1-karboxilát 

(50) 

A 49 vegyületet (1095 mg; 2,6 mmol) 20 mL vízmentes CH2Cl2-ban oldottam, és N2-atmoszféra 

alatt hozzáadtam a trifoszgént (313 mg; 1,1 mmol). 30 perc keveredés után a trietilamint 

(1,2 mL; 8,5 mmol) is hozzáadtam, majd további 30 percig kevertettem, végül a 3 mL CH2Cl2-

ban oldott etil-karbazátot is a reakcióhoz csepegtettem. 20 perc reakcióidő után 30 mL 

desztillált vizet adtam a reakcióelegyhez, amit 3 × 30 mL etil-acetáttal extraháltam, majd az 

egyesített szerves fázist telített sóoldattal mostam, végül MgSO4-on szárítottam. A termék 

képződéséről LC-MS segítségével győződtem meg, és az oldószer bepárlása után további 

tisztítás nélkül használtam fel a következő reakcióhoz. 

Rf = 0,66 (hexán / etil-acetát = 1/1). 

 

 

Benzil (3-(4-(3,5-dioxo-1,2,4-triazolidin-4-il)fenoxi)propil)karbamát (51) 

Az 50 komponenst (870 mg; 2,0 mmol) 60 mL metanolban oldottam, hozzáadtam a K2CO3-ot 

(558 mg; 4,0 mmol), és 16 órán át refluxhőmérsékleten kevertettem. Az oldószer bepárlása után 

a nyersterméket oszlopkromatográfiával tisztítottam (hexán / etil-acetát = 3/1), 241 mg (31%) 

fehér szilárd anyagot kapva termékként. 

Rf = 0,31 (hexán / etil-acetát = 1/1). Op = 134–138°C. 1H NMR (500 MHz, DMSO-d6) δ 11,08 

(s; 1H); 7,56 (d; J = 8,9 Hz; 2H); 7,32 (m; 5H); 6,94 (d; J = 8,9 Hz; 2H); 5,01 (s; 2H); 3,98 (t; 

J = 6,2 Hz; 2H); 3,17 (m; 2H); 1,86 (p; J = 6,5 Hz; 2H). 13C NMR (126 MHz, CDCl3) δ 156,6; 

154,9; 153,3; 136,7; 131,9; 128,6; 128,2; 120,7; 120,7; 115,0; 80,3; 66,7; 66,3; 38,7; 29,5; 28,5. 
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Di-terc-butil hidrazin-1,2-dikarboxilát (55) 

Di-terc-butil-dikarbonát (11,28 g; 51,7 mmol) -10°C-ra hűtött metanolos oldatához (15 mL) 

hidrazin monohidrát (1,14 mL; 23,5 mmol) metanolos oldatát (5 mL) adagoltam cseppenként, 

15 perc alatt, majd a reakcióelegyet szobahőmérsékleten kevertettem 18 órán keresztül. Az 

oldószer bepárlása után a visszamaradó szilárd anyagot 80 mL hexánnal eldörzsöltem, ezt 

leszűrve pedig 5,44 g (99%) fehér port kaptam termékként. 

Op = 118–120°C. 1H NMR (500 MHz, DMSO-d6): δ 8,56 (s; 2H); 1,39 (s; 18H). 13C NMR 

(126 MHz, DMSO-d6): δ 155,53; 78,81; 28,07. 

 

 

1,2-di-terc-butil 1,2-bisz(4-nitrofenil) hidrazin-1,1,2,2-tetrakarboxilát (56) 

Az 55 vegyületet (1,40 g; 6,0 mmol) 30 mL vízmenetes CH2Cl2-ban oldottam, 0°C-ra hűtöttem, 

majd hozzáadtam a trietilamint (2,5 mL; 18,0 mmol) és a p-nitrofenil-kloroformátot (2,66 g; 

13,2 mmol). Az oldatot hagytam szobahőmérsékletre melegedni, majd 18 órán keresztül 

refluxhőmérsékleten kevertettem. A reakcióidő letelte után 2 × 70 mL vízzel, majd 100 mL 

telített NaCl-oldattal mostam, végül MgSO4-on szárítottam. Az oldószert rotációs 

vákuumbepárlón eltávolítottam, és a visszamaradó szilárd anyagot 40 mL éterben további 30 

percig kevertettem. A keletkező fehér anyagot leszűrtem, éterrel mostam, és vákuumon 

szárítottam, 2,23 g (70%) terméket kapva. 

Rf = 0,68 (hexán / etil-acetát = 3/1). Op = 145-146 °C. 1H NMR (500 MHz, CDCl3) δ 8,31 (d; 

J = 8,8 Hz; 4H); 7,38 (d; J = 8,8 Hz; 4H); 1,59 (s; 18H). 13C NMR (126 MHz, CDCl3) δ 154,8; 

149,0; 148,4; 146,1; 125,6; 122,2; 86,8; 28,0. HRMS: C24H26N4O12Na+ [M+Na]+-ra számított 

585,1445; mért 585,1452. 
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terc-butil (3-brómpropil)karbamát (58) 

1-bróm-3-propilamin (5,00 g; 22,8 mmol) CH2Cl2-os oldatához (100 mL) di-terc-butil-

dikarbonátot (6,23 g; 28,6 mmol) és DIPEA-t (5,0 mL; 22,8 mmol) adtam, majd a 

reakcióelegyet 18 óráig kevertettem szobahőmérsékleten. Az oldószer bepárlása után az 

anyagot oszlopkromatográfiával tisztítottam (CH2Cl2 / MeOH = 200/1). Termékként 5,43 g 

(kvant.) színtelen olajat kaptam. 

Rf = 0,63 (hexán / etil-acetát = 3/1). 1H NMR (500 MHz, CDCl3) δ 4,70 (s; 1H); 3,41 (t; J = 6,5 

Hz; 2H); 3,25 (t; J = 6,4 Hz; 2H); 2,03 (p; J = 6,5 Hz; 2H); 1,42 (s; 9H). 13C NMR (126 MHz, 

CDCl3) δ 156,1; 79,5; 39,2; 32,9; 30,8; 28,5. 

 

 

terc-butil (3-(4-nitrofenoxi)propil)karbamát (59) 

4-nitrofenol (1,39 g; 10,0 mmol) és az 58 vegyület (2,47 g; 10,0 mmol) DMF-es oldatához (40 

mL) K2CO3-ot (7,64 g; 77,8 mmol) adtam, és 18 órán át szobahőmérsékleten kevertettem. A 

reakcióidő letelte után 150 mL vízzel hígítottam, majd ezt 3 × 100 mL etil-acetáttal extraháltam, 

végül az egyesített szerves fázist MgSO4-on szárítottam. Bepárlás után oszlopkromatográfiával 

tisztítottam (hexán / etil-acetát = 5/1), így 2,15 g (73%) fehér szilárd anyagot kapva termékként. 

Rf = 0,12 (hexán / etil-acetát = 3/1). Op = 70-72°C. 1H NMR (500 MHz, CDCl3) δ 8,16 (d; J = 

9,0 Hz; 2H); 6,92 (d; J = 9,0 Hz; 2H); 4,76 (s; 1H); 4,10 (t; J = 6,0 Hz; 2H); 3,31 (d; J = 6,0 

Hz; 2H); 2,05 – 1,96 (m; 2H); 1,41 (s; 9H). 13C NMR (126 MHz, CDCl3) δ 164,0; 156,1; 141,7; 

126,0; 114,5; 79,5; 66,6; 37,7; 29,7; 28,5. 

 

 

terc-butil (3-(4-aminofenoxi)propil)karbamát (60) 

Az 59 vegyületet (2,15 g; 7,3 mmol) 50 mL etanolban oldottam, és 10%-os Pd/C (77 mg, 

0,7 mmol) hozzáadása után 18 órán át hidrogéneztem. A reakcióelegy szűrése és bepárlása után 

1,94 g (kvant.) barna olajat kaptam. 
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Rf = 0,12 (hexán / etil-acetát = 3/1, ninhidrin). 1H NMR (500 MHz, CDCl3) δ 6,72 (d; J = 8,7 

Hz; 2H); 6,62 (d; J = 8,7 Hz; 2H); 4,83 (s; 1H); 3,93 (t; J = 5,9 Hz; 2H); 3,45 (s; 1H); 3,30 (d; 

J = 5,9 Hz; 2H); 1,95 – 1,89 (m; 2H); 1,44 (s; 9H). 13C NMR (126 MHz, CDCl3) δ 156,1; 152,0; 

140,3; 116,5; 115,8; 79,2; 66,8; 38,3; 29,7; 28,5. 

 

 

terc-butil 4-(4-(3-((terc-butoxikarbonil)amino)propoxi)fenil)-3,5-dioxo-1,2,4-triazolidin-

1-karboxilát (61) 

Az 56 (1,24 g; 2,2 mmol) és a 60 komponenst (533 mg; 2,0 mmol) feloldottam 8 mL vízmentes 

piridinben, és 5 órán át kevertettem 75°C-on. A piridint rotációs vákuumbepárlón 

eltávolítottam, majd a vegyületet oszlopkromatográfiával tisztítottam. Először CH2Cl2-nal 

lemostam a melléktermékként keletkező nitrofenolt, majd CH2Cl2 / MeOH = 100/1 – 15/1 

eluensre váltva kaptam meg a tiszta terméket 661 mg (73%) barna olaj formájában. 

Rf = 0,10 (hexán / etil-acetát = 3/1). 1H NMR (500 MHz, CDCl3) δ 7,31 (d; J = 8,7 Hz; 2H); 

6,92 (d; J = 8,6 Hz; 2H); 4,74 (s; 1H); 3,99 (t; J = 5,7 Hz; 2H); 3,28 (m; J = 5,1 Hz; 2H); 1,97 

– 1,91 (m; 2H); 1,55 (s; 9H); 1,41 (s; 9H). 13C NMR (126 MHz, CDCl3) δ 158,9; 150,8; 146,7; 

146,1; 127,6; 123,5; 115,1; 86,4; 79,4; 66,1; 38,0; 29,6; 28,5; 28,1. HRMS: C21H30N4O7Na+ 

[M+Na]+-ra számított 473,2012; mért 473,2010. 

 

 

4-(4-(3-aminopropoxi)fenil)-1,2,4-trazolidin-3,5-dion trifluoracetát só (52) 

a) eljárás: Metanolban (8 mL) feloldottam az 50 komponenst (0,52 mmol; 200 mg), majd Pd/C 

katalizátort adtam hozzá (10%; 0,05 mmol; 55 mg), és 3 órán át kevertettem H2-atmoszféra 

alatt. Ezt követően a katalizátort kiszűrtem, és az oldószer bepárlása után 130 mg (kvant.) 

termékhez jutottam, barna olaj formájában. Ebben az esetben nem sóként, hanem szabad 

aminként kaptam meg a vegyületet. 

b) eljárás: A 61 vegyület (500 mg; 1,1 mmol) 10 mL CH2Cl2-os oldatához 40 µL vizet és 

1,5 mL TFA-t adtam, és szobahőmérsékleten kevertettem 1 órán keresztül, majd az 
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oldószereket N2-árammal elpárologtattam. A nyersterméket 3 × 10 mL éterrel mostam. 

Termékként 400 mg (kvant.) barna olajat kaptam. 

Rf = 0,20 (CH2Cl2 / MeOH = 9/1). 1H NMR (500 MHz, DMSO-d6) δ 10,35 (s; 2H); 7,34 (d; J 

= 8,8 Hz; 2H); 7,03 (d; J = 8,8 Hz; 2H); 4,10 (t; J = 5,9 Hz; 2H); 2,98 (dd; J = 12,6; 6,4 Hz; 

2H); 2,05 – 1,97 (m; 2H). 13C NMR (126 MHz, CD3CN) δ 159,2; 156,1; 129,0; 116,3; 115,9; 

66,9; 39,3; 27,4. HRMS: C11H15N4O3
+ [M+H]+-ra számított 251,1144; mért 251,1141. 
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6.5. Biológiai vizsgálatok a vinil-szulfon származékokkal 

 

A fluorogén festékekből (14–19) 10 mM-os, a linkerekből (1, 2) 20 mM-os törzsoldatokat 

készítettünk DMSO-ban. 

6.5.1. Konjugációs reakciók 

6.5.1.1. Direkt jelölés a 13 vegyülettel 

A p38 és a 13 vegyület reakciójánál 50 µM-os oldatot készítettünk a fehérjéből HEPES 

pufferben (50 mM; pH 8,0), és ehhez adtuk hozzá a 13 vegyület DMSO-ban készített oldatát, 

300 µM koncentrációban. A reakcióelegyet két órán keresztül inkubáltuk szobahőmérsékleten, 

sötétben. 

6.5.1.2. Szekvenciális jelölés (linkerrel, majd fluorogén festékkkel) 

A fehérjék és az 1, 2 linkerek konjugációjakor 100 µM fehérjét (HEPES-ben oldott) és 1 mM 

linkert (DMSO-s oldat) reagáltattunk két órán keresztül, sötétben, HEPES pufferben (50 mM; 

pH 8,0). A linker-felesleget Sephadex G-25 “Fine” sómentesítő géllel (Pharmacia Fine 

Chemicals, Sweden) töltött SpinPrep oszlopon (Sigma, St Louis, MO, USA) távolítottuk el. 

A szekvenciális jelölés második lépéséhez, a linkerrel konjugált fehérjék fluorogén festékekkel 

(14–19) történő reakciójához 50 µM jelölt fehérje HEPES pufferes oldatához az adott fluorogén 

festék DMSO-s oldatából 300 µM-nyi mennyiséget pipettáztunk, és 2 órán keresztül 

szobahőmérsékleten, sötétben inkubáltuk a reakcióelegyet. 

6.5.1.3. Alkilezés jódacetamiddal 

A fehérjék alkilezése hétszázszoros jódacetamid felesleggel történt, 1 órás inkubálási idő alatt, 

sötétben, HEPES pufferben (50 mM; pH 8,0). Az elreagálatlan jódacetamidot Sephadex G-25 

“Fine” sómentesítő szilárd fázissal töltött SpinPrep oszlopon távolítottuk el. 

6.5.1.4. A redukálószerek és a festékek kölcsönhatása 

A redukálószerek és a fluorogén festékek reakciójának vizsgálatakor 300 µM festék HEPES 

pufferrel hígított oldatához adtuk hozzá a redukálószereket vagy a BSA-t (TCEP, ME, cisztein: 

300 µM, glutation: 5 mM, BSA: 50 µM). A fluoreszcens jel intenzitásának változását Biotek 

Synergy 2 Cytation 3 imaging plate reader készüléken mértük, 384-lyukú, gömbölyű aljú plate-

ben (Corning, Corning, NY, USA), a festékek gerjesztési és emissziós maximumának 

megfelelő hullámhosszokon (14, 15, 16, 19: 410/500 nm; 17: 355/410 nm; 18: 355/450 nm). 
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Összehasonlításképpen az 1 vagy 2 linkerrel konjugált festékek fluoreszcens jelének 

intenzitását is megmértük 2 órás reakcióidő után. 

6.5.1.5. A SPAAC reakció időfüggő analízise 

Az 1 linkerhez (50 μM) vagy a 1 linkerrel konjugált p38-hoz (50 μM) adtuk a 18 fluorogén azid 

festéket (300 μM), HEPES pufferben. A fluoreszcencia kialakulását (λex: 355 nm; λem: 450 nm) 

Biotek Synergy 2 Cytation 3 imaging plate reader készülékkel követtük, 384-lyukú, gömbölyű 

aljú plate-ben. 

6.5.2. Analitikai módszerek 

6.5.2.1. Kapilláris elektroforézis 

A háttérelektrolit (BGE) komponensei Tris, Tris HCl és HEPES, NaOH és foszforsav voltak. 

A kapilláris elektroforézist Agilent Capillary Electrophoresis 3DCE rendszeren (Agilent 

Technologies, Waldbronn, Germany) végeztük, 64,5 cm teljes és 56 cm effektív hosszúságú, 

50 µm belső átmérőjű ömlesztett szilika kapillárissal (Agilent Technologies, Santa Clara, CA, 

USA). Az on-line abszorpciót 200 nm-en mértük DAD UV-Vis detektorral. A lézer indukált 

fluoreszcenciát (LIF) ZetaLIF Discovery detektorral (Picometrics, Labege, France) követtük. 

A kapillárist 25°C-on termosztáltuk. A mérések között a kapillárist a következő módszerrel 

mostuk át: 0,1 M HCl, 1,0 M NaOH, 0,1 M NaOH és desztillált víz 3-3 percig, majd BGE 5 

percig. A p38-hoz 500 mM Tris HCl (pH 9,0) puffert használtunk, a többi fehérjéhez pedig 200 

mM Na3PO4-ot (pH 9,0). A mintákat 5 × 103 Pa nyomáson injektáltuk 6 másodpercig. A 

futtatásokat pozitív polaritással végeztük, 30 kV feszültséggel. A 13 vegyület savi disszociációs 

állandójának (pKa) számítása ChemAxon’s Marvin Calculator Plugin szoftverrel történt 

(version 5.9.2; URL: http://www.chemaxon.com/marvin), a fehérjék elméleti izoelektromos 

pontját (pI) pedig az ExPASy Bioinformatics Resource Portal (URL: 

http://web.expasy.org/compute_pi/) segítségével határoztuk meg. 

6.5.2.2. SDS- és natív poliakrilamid gélelektroforézis (SDS-PAGE, CN-PAGE) 

SDS-PAGE: A mintákat 3:1 arányban hígítottuk a mintapufferrel (250 mM Tris-HCl; pH 6,8 + 

10% SDS + 40% glicerin + 0,02% brómfenol-kék + 400 mM DTT). A gél mérete 8,5 cm × 7,5 

cm × 0,1 cm volt, ami két részből állt össze: 4%-os koncentráló és 10%-os szeparáló 

poliakrilamid-gél. Az akrilamid / biszakrilamid arány 29/1 volt; a koncentráló gélnél használt 

puffer 125 mM Tris-HCl + 0,1% SDS (pH 6,8) volt, a szeparáló gél puffere pedig 375 mM Tris-

HCl + 0,1% SDS (pH 8,8). A sávok 7,5 µg fehérjét tartalmaztak. Prestained PAGERuler Plus 
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(Thermo Fisher Scientific) molekulasúly markert használtunk. Az elválasztásokat Mini-Protean 

Tetra Cell (Bio-Rad, Hercules, CA, USA) készüléken végeztük, 25 mM Tris/192 mM glicin + 

0,1% SDS (pH 8,3) futtató pufferben, 180 V feszültségen, 40 percig, 25°C-on. A gél 

dokumentációt Fluorchem FC2 Imager (Alpha Innotech, San Leandro, CA, USA) készüléken 

végeztük. Végül a géleket Coomassie Brilliant-Blue festékkel kezeltük. 

CN-PAGE: A mintákat a mintapufferrel 1/1 arányban hígítottuk (62,5 mM Tris-HCl, pH 6,8 + 

25% glicerin + 0,01% brómfenolkék). A gél mérete 8,5 cm × 7,5 cm × 0,1 cm volt, ami 4% 

koncentráló és 10% elválasztó gél kombinációjával készült (akrilamid / biszakrilamid arány = 

37,5/1), 375 mM Tris HCl pufferben (pH 8,8). Egy-egy sáv 5,0 µg fehérjét tartalmazott. Az 

elválasztásokat Mini-Protean Tetra Cell készüléken (Bio-Rad, Hercules, CA, USA) végeztük, 

25 mM Tris / 192 nM glicin (pH 8,3) futtató pufferben, 150 V feszültéggel, 70 percig. A 

gélekről Fluorchem FC2 Imager (Alpha Innotech, San Leandro, CA, USA) készülékkel 

készítettünk felvételeket, 365 nm-es gerjesztéssel. A gélen a fehérjéket Coomassie-Brilliant-

Blue festékkel tettük láthatóvá. 
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6.6. Biológiai vizsgálatok oxadiazol-metilszulfon származékokkal 

6.6.1. Konjugációs reakciók 

6.6.1.1. A fehérjék konjugációja a linkerrel és a festékekkel 

A p38C162S esetében a fehérje 60 µM-os, PBS-ben (pH 7,4) készített oldatát és a linker 120 µM-

os DMSO-s oldatát kevertük össze, majd 10 percig inkubáltuk szobahőmérsékleten, sötétben. 

A következő lépésben a megfelelő festék (33–37) DMSO-s oldatának hozzáadása következett, 

240 µM-os koncentrációban. 10 perc reakcióidő után a feleslegben adott reagenseket Sephadex 

G-25 sómentesítő géllel töltött SpinPrep oszlopon történő centrifugálással távolítottuk el. 

Az MK2 esetében ugyancsak 60 µM fehérjéhez adtunk 120 µM linkert (PBS, pH 7,4; 25°C, 

10 perc, sötét). A PBS-hez további 160 mM NaCl-ot, 0,1% IGEPAL-t és 400 µM TCEP-et 

tartalmazott a fehérje aggregációjának elkerülése érdekében. A következő lépésben pedig a 34 

festéket (240 µM) adtuk a reakcióelegyhez. Végül a feleslegben adott reagenseket a fent 

említett G25 tölteten történő centrifugálással távolítottuk el. 

6.6.1.2. Az MK2 peptid konjugációja a linkerrel és a festékekkel 

A peptid HEPES (pH 8,0) pufferben készült, 500 µM-os oldatához adtunk hozzá 1 mM TCEP-

et, majd 3 mM [3 + 34] 1:2 arányú keverékét DMSO-ban, és 1 órán keresztül reagáltattuk 

szobahőmérsékleten, sötétben. A reakcióelegyet HPLC-vel tisztítottuk (Phenomenex Jupiter 10 

µm Proteo C18 90 Å, LC Column 250 × 10 mm), H2O + 0,1% TFA és MeCN + 0,1% TFA 

eluenseket használva, az alábbi módon: 

idő (min) MeCN % 

1 5 

40 75 

42 100 

42,5 0 

51 0 
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6.6.2. Analitikai módszerek 

6.6.2.1. SDS-poliakrilamid gélelektroforézis (SDS-PAGE) 

A mintákat 3:1 arányban hígítottuk a mintapufferrel (250 mM Tris-HCl, pH 6,8 + 10% SDS + 

40% glicerin + 0,02% brómfenol-kék + 400 mM DTT). A gél mérete 8,5 cm × 7,5 cm × 0,1 cm 

volt, ami két részből állt össze: 4% koncentráló és 10% szeparáló poliakrilamid-gél. Az 

akrilamid / biszakrilamid arány 29/1 volt; a koncentráló gélnél használt puffer 125 mM Tris-

HCl + 0,1% SDS (pH 6,8) volt, a szeparáló gél puffere pedig 375 mM Tris-HCl + 0,1% SDS 

(pH 8,8). A sávok 7,5 µg fehérjét tartalmaztak. Prestained PAGERuler Plus (Thermo Fisher 

Scientific) molekulasúly markert használtunk. Az elválasztásokat Mini-Protean Tetra Cell 

(Bio-Rad, Hercules, CA, USA) készüléken végeztük, 25 mM Tris/192 mM glicin + 0,1% SDS 

(pH 8,3) futtató pufferben, 180 V feszültségen, 40 percig, 25°C-on. A gél dokumentációt 

Typhoon Trio Imaging System (GE Healthcare, Uppsala, Sweden) készülékkel készítettük. A 

géleket Coomassie Brilliant-Blue festékkel kezeltük a fehérjék láthatóvá tétele céljából. 

6.6.3. FRET mérések 

A jelölt p38C162S minták 1,0 µM-os koncentrációban készültek PBS (pH 7,4) pufferben. A jelölt 

MK2 peptid és fehérje mintákat 16; 8; 4; 2; 1; 0,5; 0,25; 0,125; 0,0625 és 0,03125 µM-os 

koncentrációban készítettük a titráláshoz. A megfelelő oldatokból 10 + 10 µL-t adtunk a 

wellekbe. A két jelölt partner közötti FRET interakciót a fluoreszcens jel (λex: 420 nm; λem: 

450–700 nm) kialakulása alapján követtük PerkinElmer Enspire Multimode Reader 

(PerkinElmer Inc.; Waltham, MA, USA) készüléken, 384-lyukú, gömbölyű aljú plate-ben 

(Corning, Corning, NY, USA), 25°C-on. 
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7. ÖSSZEFOGLALÁS 

Doktori munkám során olyan vegyületek előállításával foglalkoztam, amelyek lehetővé 

teszik egyedi reaktivitással bíró bioortogonális motívumok bevitelét fehérjékbe ritka 

aminosavak – cisztein vagy tirozin – oldalláncain keresztül. Az így módosított fehérjék 

alkalmasak komplementer bioortogonális funkcióval rendelkező fluoreszcens (esetleg 

fluorogén) festékekkel való jelölésre. 

Munkám első részében bifunkciós cisztein-specifikus linkerek szintézisével, majd e 

vegyületek fehérjék jelölésében való alkalmazhatóságával foglalkoztam. 

Egyszerű, viszonylag olcsó és gyors szintézisúton előállítottam olyan, vinil-szulfon 

motívumra épülő linkervegyületeket, melyek bioortogonális funkcióként feszült gyűrűs 

cikloktinokat tartalmaztak. Ez utóbbi csoportot a fehérjék szekvenciális jelölésének második 

lépésében lehetett kiválóan használni, mivel a ciklooktinok képesek azid- és tetrazintartalmú 

jelzővegyületekkel szelektíven reagálni. A fehérjejelölési kísérleteket p38 fehérjén végeztük, 

mellyel mind a direkt (linker-festék konjugátummal egy lépésben történő), mind a szekvenciális 

(kétlépéses) jelölési útvonal optimális körülményeit kidolgoztuk. Ez utóbbi esetben a 

bifunkciós linker natív fehérjével való biokonjugációja során bevitt ciklooktin motívumon 

keresztül kapcsoltuk az azidtartalmú fluorogén jelzővegyületeket, így az elreagálatlan 

festékekből származó háttérfluoreszcenciát sikerült minimálisra csökkenteni. 

Tömegspektrometriával bizonyítottuk a szelektivitást és meghatároztuk a módosított ciszteinek 

számát, számszerűsítettük a módosítás hatékonyságát az egyes cisztein építőelemeken. 

Kapilláris elektroforézissel tanulmányoztuk a reakció időbeli lefolyását is. Tekintettel a közel 

egy órás reakcióidőre – ami a legtöbb biológiai kísérletben problémát jelenthet – előállítottam 

gyorsabb reakcióra képes cisztein-specifikus funkcióval rendelkező bifunkciós linkereket is. Ez 

utóbbi esetben a tiolcsoport-specifikus funkció az oxadiazol-metilszulfon volt, míg 

bioortogonális elemként ciklooktint vagy tetrazint alkalmaztam. A ciklooktint tartalmazó 

változat ebben az esetben is kiváló bioortogonális felületet kínált azid vagy tetrazin csoportot 

tartalmazó fluoreszcens festékekkel való módosításhoz. E ciszteinspecifikus rendszer 

segítségével megvalósítottam fehérje-fehérje interakciók vizsgálatát FRET rendszer 

segítségével. Ehhez elsőként azonosítottam a legmegfelelőbb donor-akceptor festékpárt a 

rendelkezésünkre álló azid/tetrazintartalmú fluoreszcens jelzővegyületek közül. A FRET jelzést 

oly módon végeztük, hogy a jelölt p38 mutáns változatát, illetve annak kölcsönható partnerét, 

az MK2 fehérjét konjugáltuk az oxadiazol-metilszulfont és ciklooktint tartalmazó bifunkciós 

linkerrel, majd jelöltük donor (Cy1-azid) és akceptor (Cy3-tetrazin) festékekkel. A két jelölt 
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fehérje kölcsönhatását eredményesen követtük a FRET jelenség segítségével. A mért magas 

FRET-hatékonyság lehetővé tette, hogy a kötődés erősségére (Kd) is becslést tegyünk. 

Az aminosavs-pecifikus bifunkciós linkerek körének bővítése érdekében, doktori munkám 

harmadik részében egy tirozinra szelektív bifunkciós linkervegyület előállítására is kísérletet 

tettem, mely aminosav-specifikus csoportként traizolin-diont tartalmaz. Több, különböző 

szintézisúton is eljutottam a tetszőlegesen funkcionalizálható, amin csoportot tartalmazó urazol 

gyűrűt tartalmazó prekurzor molekulához, azonban az ezt követő lépések nem bizonyultak 

eredményesnek, mivel az urazol gyűrű oxidációja és a ciklooktin, valamint tetrazin motívumok 

nem bizonyultak kompatibilisnek. 
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8. SUMMARY 

The focus of my PhD work was the synthesis of a series of bifunctional linker compounds 

that contain both a rare-amino acid side-chain selective warhead a bioorthogonal function, 

which enables further modification of manipulated proteins. 

To this end I have synthesized a set of bifunctional, cysteine-targeting linkers, bearing a 

vinyl-sulfone as thiol specific warhead and a cyclooctyne as a bioorthogonal motif. The 

synthesis of the linkers was realized through simple transformation steps using cheap starting 

materials. The cyclooctyne moiety was chosen on the basis of its selective reactivity towards 

azide and tetrazine substituted fluorophores. Protein tagging studies were carried out using p38, 

which bears four cysteine residues. Conditions for direct (using linker-dye conjugates) and 

sequentially driven labeling schemes were both established. In the latter case azide-bearing 

fluorogenic dyes were reacted through the cyclooctyne moieties, previously installed into the 

native protein via the bifunctional linker. Using this process, the background fluorescence 

caused by the unreacted dyes could be eliminated. Mass spectrometry analysis of digested 

proteins proved that two out of the four Cys residues are labeled primarily. The time-scale of 

the reaction was also elaborated by capillary electrophoresis. Considering the ca. sixty-minute 

reaction time – which can be too slow in certain instances – we have designed and synthesized 

another set of bifunctional linkers where an oxadiazole-methylsulfone was the cysteine specific 

warhead. As of the bioorthogonal motif either a cyclooctyne or tetrazine moiety was installed. 

The cyclooctyne motif again, served as an excellent platform for labeling with azide- or 

tetrazine containing fluorogenic dyes. At first, we have used a linker tagged p38 derivative to 

screen for suitable FRET pairs from our existing azide/tetrazine bearing fluorophore pool. We 

have found that a Cy1/Cy3 pair is the most suitable fluorophore pair for our purposes. Next, we 

have labeled mutant p38 and its interacting partner, the MK2 with the chosen donor (Cy1-azide) 

and acceptor (Cy3-tetrazine) dyes through the linker and the interaction of the two labeled 

proteins were followed successfully by the evolving FRET signal. Moreover, the highly 

efficient FRET interaction enabled us to determine the dissociation constant (Kd) of the 

interaction between the two proteins. 

In order to expand the number of targetable proteinic scaffolds, further goal of my PhD work 

aimed at preparing a tyrosine-selective bifunctional linker, where a triazoline-dione derivative 

served as a Tyr-specific warhead. The precursor compound – an amino derivatized urazole 

derivative – was accessed successfully via more routes. However, the last step – 

functionalization with the bioorthogonal group (cyclooctyne or tetrazine) and the oxidation of 
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the urazole ring – failed so far, probably due to the non-compatibility of the bioorthogonal 

motifs with the oxidation conditions of the urazole frame. 
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