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1. Bevezetés 

Biomolekulák természetes környezetükben való tanulmányozása során az egyik 

legnagyobb kihívást a részt vevő reakciópartnerek láthatóvá tétele jelenti, amelynek egyik 

lehetősége a vizsgálni kívánt biomolekula fluoreszcens jelölése. 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 befolyásolhatják a módosított fehérje tulajdonságait.1 A genetikai kód 

kiterjesztésével, ún. STOP-kodon szupresszióval,2 lehetőség nyílik nem-természetes 

aminosavak helyspecifikus bevitelére is. Bizonyos esetekben megvalósítható fehérjék 

fluoreszcenssé tétele hagyományos kémiai reakciók segítségével is. A szelektivitás biztosítása 

érdekében ilyenkor ritkán előforduló aminosavakon (pl. cisztein, tirozin) keresztül történő 

kémiai reakciók segítségével történik a jelölés.3,4 

A biomolekulák ún. bioortogonális jelölése kétlépéses úton kivitelezhető. Első lépésként 

egy olyan bifunkciós linkert (kémiai hírvivőt) építenek be, mely egyik végén egy, a 

biomolekulával kapcsolatot létesítő molekularésszel rendelkezik, a másik oldalon pedig egy 

olyan funkciós csoportot tartalmaz, mely biokompatibilis, szelektív reakciót (bioortogonális 

reakciót) tesz lehetővé.5 Ezzel a bioortogonális motívummal biztosítható a szelektivitás a 

második lépésben hozzáadott, komplementer funkciós csoportot hordozó jelölőmolekulával. 

Az ilyen szekvenciális jelölések egyik előnye, hogy lehetőség nyílik ún. fluorogén festékekkel 

való módosításra. A fluorogén festékek fő jellemzője, hogy azok nem, vagy csak igen alacsony 

intenzitással emittálnak, a specifikus kémiai reakciót követően viszont intenzíven 

fluoreszkálnak. A módszer 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 nem-specifikus 

háttérfluoreszcencia jelentősen csökkenthető.6 

Az ilyen bifunkciós linkerek remek lehetőséget kínálnak fehérjék fluoreszcens jelölésére, 

így pl. energiatranszfer rendszerek (FRET, Förster Resonance Energy Transfer) kialakítására 

pl. fehérje-fehérje interakciók tanulmányozása céljából. A jelenség olyan távolság-függő 

folyamatot jelöl, ahol egy gerjesztett állapotú donor fluorofór energiát ad át az akceptornak 

nem-radiatív, Coulomb-kölcsönhatások által.7,8 Ennek megfelelően alapkövetelmény, hogy a 

donor emissziós és az akceptor gerjesztési spektruma megfelelő mértékben átfedjen. A módszer 

érzékeny és dinamikus (reverzibilis), akár valós idejű követést is lehetővé tevő eszközt biztosít 
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az in vitro és in vivo fehérje-fehérje interakciók jellemzésére, továbbá kiválóan alkalmazható 

mind spektroszkópiai, mind képalkotó eljárásokban.9 

2. Célkitűzések 

Doktori munkám során olyan bifunkciós linkerek tervezése és szintézise volt célom, melyek 

egyrészt alkalmasak arra, hogy ritkán előforduló aminosavakkal szelektív reakcióba lépjenek, 

másrészt pedig olyan bioortogonális funkciós csoporttal rendelkeznek, melyen keresztül a 

szelektív jelzés fluorogén festékek által megvalósítható. A kutatás során nemcsak a reagensek 

előállításával, hanem a biológiai alkalmazhatóságukkal is foglalkoztam. Munkám három fő 

részre tagolódik: 

 Vinil-szulfon és ciklooktin tartalmú, cisztein-szelektív bifunkciós linkerek szintézise; a 

natív fehérjén történő jelölés körülményeinek optimálása; a jelölés sebességének és 

hatékonyságának számszerűsítése. 

 Oxadiazol-metilszufon és ciklooktin / tetrazin tartalmú, cisztein-szelektív linkerek 

szintézise; hatékony FRET párok azonosítása, fehérje-konjugáció és a jelölt 

biomolekulák közötti interakció tanulmányozása energia-transzfer rendszeren keresztül. 

 Triazolin-dion és ciklooktin / tetrazin alapú, tirozin-szelektív linkerek előállítására 

történő kísérletek. 

3. Saját eredmények 

A kutatásaim során elért eredményeket a következő pontokban foglalhatjuk össze. 

3.1. Vinil-szulfon alapú cisztein-jelölés 

A bifunkciós linker (kémiai hírvivő) szintéziséhez (1. ábra) metil-aminoetanolt Boc-

védőcsoporttal láttam el, majd a terméket (10) Michael-addícóban reagáltattam divinil-

szulfonnal katalitikus tBuOK jelenlétében, így közepes termeléssel kaptam a 11 vegyületet. A 

védőcsoport eltávolítását in situ előállított HCl vízmentes metanolos oldatával végeztem, ami 

a szabad amin analitikai tisztaságú HCl-sóját (12) eredményezte. Ezután COMBO10- (7) vagy 

CyO-savból11 (8) kiindulva állítottam elő a kémiai hírvivőket, hagyományos peptidkapcsolási 

körülményeket alkalmazva (DIPEA, HOBt, HBTU). Az előállított tiol-specifikus reagenst 

felhasználva kidolgoztunk egy módszert, amellyel a felszínükön ciszteint tartalmazó fehérjék 

jelölése hatékonyan, gyors és szelektív módon elvégezhető. A bemutatott vegyületekkel 

sikeresen megvalósítottuk a p38 fehérje kétlépéses (szekvenciális), fluorogén vegyületekkel 
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történő jelölését, mellyel a direkt (linker-festék konjugátummal történő) jelöléshez képest 

hatékonyan csökkenthető az elreagálatlan jelzővegyület okozta háttérfluoreszcencia. 

 

1. ábra: A vinil-szulfont tartalmazó jelzővegyületek szintézise. Reakciókörülmények: a) Boc2O, CH2Cl2, 
25°C, 14 h, 67%; b) kat. tBuOK, divinil-szulfon, THF, N2, 25°C, 45 min, 52%; c) CH3COCl, MeOH, 0-25°C, 
4 h, 98%; d) HBTU, HOBt × H2O, DIPEA, DMF, 25°C, 3 h, 20% és 47%. 

 

A bifunkciós linkerek natív fehérjével való biokonjugációja során bevitt ciklooktin 

motívumon keresztül a fehérjét azid csoportot tartalmazó fluorogén jelzővegyületekkel 

módosítottuk, azid-alkin cikloaddíciós reakcióban (2. ábra). Tömegspektrometriával 

bizonyítottuk a reakció szelektivitását -SH csoportokra, továbbá a jelölhető, hozzáférhető 

ciszteinek helyét is ilyen módon határoztuk meg. A kiváló eredmények ellenére, a 

biokonjugációs reakció közel 60 perces reakcióidejét tekintve felmerült az igény egy gyorsabb 

jelölést biztosító kémiai hírvivő molekulára. 

 

2. ábra: A p38 (1-4. sáv), p38C162S (5-8. sáv) és az ERK2 (9-12. sáv) fehérjék jelölése a 13 5 vegyülettel 
vagy az 1 linkerrel, és a 14 12 vagy a 18 13 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). 
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3.2. Oxadiazol-metilszulfon alapú cisztein-jelölés 

Ebben az esetben célunk már nemcsak a fehérjék szekvenciális jelölése volt, hanem olyan 

módszer kidolgozása is, mely a jelölés segítségével lehetővé teszi fehérje-fehérje interakciók 

vizsgálatát, energiatranszfer rendszeren keresztül (FRET). További céljaink között szerepelt 

egy olyan bifunkciós linker megalkotása is, amely bioortogonális funkcióként tetrazint 

tartalmaz. 

A vegyület szintézisénél (3. 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 

ciklooktin egységet tartalmazó bifunkciós célmolekulához (3). A tetrazin-származék (32) 

előállításához a 28 vegyületet HBTU, HOBt kapcsolószerek és DIPEA bázis mellett 

reagáltattam a metil-nikotinsav-tetrazinnal.14 

A 3 linker kiváló bioortogonális felületet kínált, ami egyszerű és magas hozamú módosítást 

tesz lehetővé azid vagy tetrazin csoportot tartalmazó fluoreszcens festékekkel. Ezt a 

tulajdonságot kihasználva a vegyületet először az energiatranszferhez leginkább megfelelő 

donor-akceptor festékpárok azonosítására használtuk. Az ideális fluorofór-pár megtalálása után 

a p38C162S-t és interakciós partnerét, az MK2-t, vagy annak dokkoló motívumát, a pepMK2-t a 

kiválasztott donor (Cy1-azid15) és akceptor (Cy3-tetrazin16) festékekkel módosítottuk. A két 

jelölt fehérje összekeverése után mért FRET-jellel bizonyítottuk a fehérjék specifikus 

interakcióját, és az általunk alkalmazott módszer használhatóságát. 
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3. ábra: Az oxadiazol-metilszulfon17 alapú linkerek előállítása. Reakciókörülmények: a) Boc2O, CH2Cl2, 
0-25°C, 14 h, 96%; b) TsCl, Et3N, CH2Cl2, 25°C, 14 h, kvant.; c) etil 4-hidroxibenzoát, K2CO3, DMF, 60°C, 
14 h, 99%; d) N2H4 × H2O, EtOH, Δ, 6 h, 99%; e) CS2, KOH, EtOH, 85°C, 14 h, 87%; f) CH3I, Et3N, THF, 25°C, 
2 h, kvant.; g) mCPBA, CH2Cl2, 0-25°C, 14 h, 84%; h) TFA, H2O, CH2Cl2, 25°C, 1 h, 99%; i) BCN–NHS, DIPEA, 
CH2Cl2, 0–25 °C, 90 min, 25%; j) 6-(6-metil-1,2,4,5-tetrazin-3-il)nikotinsav, HBTU, HOBt, DIPEA, CH2Cl2, 
25°C, 3 h; 40%. 
 

A FRET-jelenség észleléséhez különböző töménységű keverékeket készítettünk a két 

konjugátumból PBS pufferben. Ehhez a donor, vagyis a p38-linker-Cy1 koncentrációját állandó 

értéken tartva, növekvő mennyiségű akceptort, azaz pepMK2-linker-Cy3-t vagy MK2-linker-

Cy3-t tartalmazó oldatsorozatot készítettünk, mindeközben az elegyeket a donor fluorofór 

hullámhosszán gerjesztettük (λexc = 420 nm). A FRET rendszer kialakulása a donor 

fluoreszcenciájának fokozatos csökkenését, ezzel egyidejűleg az akceptor fluoreszcenciájának 

hasonló mértékű növekedését eredményezte. A FRET-hatékonyságot a következő egyenlet 

alapján számítottuk ki: 

𝐸𝐹𝑅𝐸𝑇 = 100 (1 − 𝐷 𝐷0⁄ ) , 
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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). A 4. és az 5. ábrán is látható, hogy mindkét esetben kiváló 

FRET-hatékonyságot értünk el. A partnerek között mért magas FRET-hatékonyság 

segítségével a kötődés erősségének (Kd) becslésére is kísérletet tettünk. 

 

 

4. 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 Kd számított értéke 240 nM lett. 

 

5. 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 látható). A Kd számított értéke 145 nM lett. 
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3.3. Tirozin-jelölés triazolin-dionnal 

A lehetőségek és a célozható fehérjék számának bővítése érdekében a doktori munkám 

harmadik részében egy másik, szintén ritkán előforduló aminosavra, a tirozinra szelektív 

molekula szintézisével foglalkoztam. A vegyület tirozin-specifikusságát a triazolin-dion 

csoport biztosítja.18 Elsőként a triazolin-diont és a tetszőlegesen funkcionalizálható amino-

csoportot egyaránt tartalmazó alapvázat terveztük előállítani. Célunk volt előállítani a 

szekvenciális jelöléshez szükséges bifunkciós kémiai hírvivőt, mely bioortogonális csoportként 

vagy feszült gyűrűs ciklooktint vagy pedig tetrazint tartalmaz. 

A céltermékekhez szükséges 52, amin funkciót és urazol gyűrűt tartalmazó binfunkciós 

kulcsvegyület előállítására több szintézisutat is kidolgoztam, a legeredményesebb 6. ábrán 

látható. Ehhez első lépéseként hidrazin-monohidrátot Boc-védőcsoporttal láttam el, majd az 55 

vegyületet p-nitrofenil-kloroformáttal aktiváltam. A másik prekurzor molekula 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 redukáltam aminná. Az 56 és 60 prekurzor molekulát piridinben 

melegítve jutottam a 61 Boc-védett triazolin-dion származékhoz. A védőcsoportok eltávolítását 

trifluorecetsavban való kevertetéssel értem el, így jutva az 52 aminhoz. A vegyület oxidációjára 

és bioortogonális funkciókhoz történő kapcsolására többféle is kísérletet is tettem. Sajnos a 

triazolin-dion és a ciklooktin/tetrazin motívum érzékenysége miatt nem sikerült előállítani a 

mindkét végén reaktív funkciós csoportokat tartalmazó linkert, így a tervezett biológiai 

vizsgálatokra nem tudtunk sort keríteni. 
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6. ábra: Kísérletek a tirozin-szelektív bifunkciós linkerek előállítására. Reakciókörülmények: a) Boc2O, 
MeOH, -10–25°C, 18 h, kvant.; b) p-nitrofenil-kloroformát, Et3N, CH2Cl2, 0°C–Δ, 13 h, 70%; c) Boc2O, 
DIPEA, CH2Cl2, 25°C, 13 h, kvant.; d) p-nitrofenol, K2CO3, DMF, 25°C, 13 h, 70%; e) Pd/C, EtOH, 25°C, 
13 h, kvant.; f) piridin, 75°C, 4 h, 73%; g) TFA/CH2Cl2 (H2O); 25°C, 1 h, kvant. 
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