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1. Rövidítések jegyzéke 

AcCl ............................................ acetil-klorid 

AIBN ........................................... azobiszizobutironitril 

BODIPY...................................... bór-dipirrometén, 

4,4-difluor-1,3,5,7-tetrametil-4-bora-3a,4a-diaza-s-indacén 

n-BuLi ......................................... n-butil-lítium 

cc. ................................................ tömény 

CDCl3 .......................................... deuterált kloroform 

DCM............................................ diklórmetán 

DCE ............................................. 1,2-diklóretán 

DIPA ........................................... diizopropilamin 

DMF ............................................ N,N-dimetilformamid 

DMSO ......................................... dimetil-szulfoxid 

DMSO-d6 ................................... perdeuterált dimetil-szulfoxid 

EtOAc ......................................... etil-acetát 

EtOH ........................................... etanol 

FRET ........................................... Förster-típusú (rezonancia) energia transzfer 

GFP ............................................. zöld fluoreszcens fehérje 

HOAc .......................................... ecetsav 

HRMS ......................................... nagyfelbontású tömegspektrometria 

HOMO ........................................ legnagyobb energiájú betöltött molekulapálya 

iEDDA ........................................ inverz elektronigényű Diels-Alder cikloaddíció 

LUMO ......................................... legkisebb energiájú betöltetlen molekulapálya 

MeCN .......................................... acetonitril 

MS ............................................... tömegspektrometria 

NBS ............................................. N-bróm-szukcinimid 

NIR .............................................. közeli infravörös 

NMR............................................ mágneses magrezonancia spektroszkópia 

1H-NMR ...................................... proton (hidrogén) NMR 

13C-NMR ..................................... szén NMR 

Op ................................................ olvadáspont 

OTf .............................................. trifluormetánszulfonát (triflát) csoport 

PPh3 ............................................. trifenil-foszfin 
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Rf.................................................. retenciós faktor 

TBAF .......................................... tetrabutil-ammónium-fluorid 

TBET ........................................... kötésen keresztüli energia transzfer 

TCO ............................................. transz-ciklooktén 

TEA ............................................. trietilamin 

THF ............................................. tetrahidrofurán 

TMS- ........................................... trimetilszilil csoport 

UV ............................................... ultraibolya fény 

VRK ............................................ vékonyréteg kromatográfia 
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2. Bevezetés 

Biomolekulák in vivo tanulmányozása fontos szerepet tölt be az elő szervezetekben leját-

szódó folyamatok megértésében. A különböző képalkotó technikák segítségével nagyon kis 

koncentrációban jelen levő vegyületek, akár egyetlen molekula kimutatása, fehérjék lokalizá-

lása és követése is lehetővé vált. Fehérjék jelölésével képet kaphatunk azok szerkezetéről, vizs-

gálhatjuk a feltekeredés folyamatát, működési mechanizmusukat, a poszt-transzlációs módosí-

tásokat és a közöttük lejátszódó kölcsönhatásokat, ezeket az ismereteket pedig felhasználhatjuk 

például gyógyszerhatóanyagok tervezésére. A sejtfelszíni biomolekulák jelölésével bepillantást 

nyerhetünk a sejt-sejt kölcsönhatásokba, illetve feltérképezhetjük a receptorok szerkezetét, kon-

formációs változásait. 

Jó tér- és időbeli felbontása, a többcsatornás képalkotás lehetősége, valamint olcsósága miatt 

a fluoreszcens képalkotó technika előszeretettel alkalmazott módszer mind in vivo, mind in 

vitro kísérleteknél. A fluoreszcens vizsgálatok ezen kívül nem invazívak, a detektálás érzékeny 

és specifikus1. Az endogén fluoreszcens csoportok (pl. aromás aminosavak, nukleotidbázisok, 

porfirinvázas vegyületek, fluoreszcens fehérjék) csak korlátozott mértékben használhatók bio-

lógiai képletek vizsgálatára, így szükségünk van szintetikus jelzővegyületek előállítására is, 

melyek fotofizikai és kémiai tulajdonságai jól tervezhetőek. A kémiai biológia egyik fő kihívása 

napjainkban olyan kismolekulás jelölők szintézise, melyekkel a vizsgálni kívánt biomolekulák 

kémiailag módosíthatóak, anélkül, hogy szerkezetük számottevően megváltozna és funkciójuk 

sérülne. E vegyületek leggyakoribb bevitele a vizsgált rendszerbe a természetes vegyületek in 

situ jelölésével, nem természetes aminosavak géntechnológiai úton való bejuttatásával, vagy az 

élő rendszer természetes metabolizmusát kihasználva történik. 

A fluoreszcens képalkotás jelentőségét mutatja, hogy az elmúlt években két Nobel-díjat ad-

tak át a témában. Az elsőt 2008-ban, a fluoreszcens fehérjék felfedezéséért és vizsgálatáért 

kapta Osamu Shimomura, Martin Chalfie és Roger Y. Tsien2. A második Nobel-díjat a szuper-

felbontású mikroszkópiáért kapta Eric Betzig, Stefan W. Hell, és William E. Moerner3. Felfe-

dezésükig a fénymikroszkópok felbontóképességének határt szabott az ún. diffrakciós limit, 

mely alapján a legjobb elérhető felbontás a látható fény hullámhosszának fele (kb. 200 nm). A 

szuperfelbontású mikroszkópia segítségével azonban a 10-50 nanométeres mérettartományban, 

azaz makromolekuláris szinten is vizsgálhatók az élő rendszerekben lejátszódó folyamatok, így 

pl. a szinapszisok kiépülése, vagy fehérjék változásai különböző betegségekben, pl. Alzhei-

mer,- Parkinson- vagy Huntington-kórnál. 
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3. Irodalmi áttekintés 

3.1. Fluoreszcens jelzővegyületek 

Elektromágneses sugárzás segítségével elektronikus gerjesztést idézhetünk elő szerves mo-

lekuláknál. Ha az alapállapotba való visszajutás során fénykibocsátás történik, akkor luminesz-

cenciáról beszélünk. Fluoreszcencia akkor történik, ha az elektronátmenet spin megengedett 

(pl. szinglet-szinglet, S0 ↔ S1) folyamat, ekkor a gerjesztett állapot élettartama, egyúttal a fény-

kibocsátás időtartama ∼10-8 s. Az emittált fény energiája általában kisebb (a hullámhossza na-

gyobb), mint a gerjesztő fényé, mivel szinte mindig lejátszódik sugárzásmentes (pl. rezgési) 

relaxáció is. A gerjesztés és alapállapotba való visszajutás során lejátszódó folyamatokat az 1. 

ábrán bemutatott Jablonski-diagram foglalja össze. 

 

1. ábra4 

Jablonski-diagram. A lila és kék nyilakkal jelzett átmenetek abszorpciót jelentenek, a zöld nyíl a 

fluoresznecciára utal. A fekete nyilak sugárzásmentes átmeneteket jelölnek. 

Jellemzően a merev, aromás rendszerek mutatnak fluoreszcenciát, mivel ezek esetében a 

sugárzásmentes relaxációs utaknak (például rezgési relaxáció, konformációváltozás) kisebb a 

valószínűségük. A fluorofórok fő jellemzői a gerjesztési és emissziós spektrumuk , valamint a 

kvantumhasznosítási tényezőjük. A konjugált rendszer kiterjesztésével a gerjesztési és emisz-

sziós hullámhossz a vörös tartomány (kisebb energia) felé tolódik. A kvantumhasznosítási té-

nyező megadja, hogy a gerjesztett molekulák hányad része kerül alapállapotba 

fotonemisszióval. A kvantumhasznosítási tényező a molekula vázának merevítésével növel-

hető, ugyanakkor a legtöbb esetben nagymértékben függ az oldószertől is5.  

A biológiai minták vizsgálatára használt képalkotó technikák esetén fontos, hogy a használt 

jelzővegyületek gerjesztési és emissziós spektruma a távoli vörös – közeli infravörös (NIR) 
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tartományba essen. Az ilyen hullámhosszú sugárzás előnye a látható és UV sugárzással szem-

ben, hogy behatolási mélysége sokkal nagyobb, mivel ebben a tartományban található az ún. 

vízablak (650 nm – 950 nm), ahol az élő szöveteknek nincs számottevő elnyelése6. Ezen kívül 

kis energiája miatt kevesebb terhelésnek teszi ki a sejtet, valamint a természetes fluorofórok 

ebben a tartományban nem gerjesztődnek számottevően, így csökken az autofluoreszcencia is7. 

Kedvező továbbá, ha a fluorofórok nagy Stokes-eltolódással rendelkeznek, azaz a gerjesztési 

és az emissziós maximumuk hullámhossza között nagy a különbség. Ekkor ugyanis az önab-

szorpció mértéke csökken, illetve a gerjesztés során alkalmazott fény sokkal kisebb hátteret 

okoz az emisszió mérésekor, ezzel is növelhető a módszer felbontóképessége8. A Stokes-elto-

lódás bemutatása két fluorofórra a 2. ábrán látható. Mivel a biológiai vizsgálatok gyakran hosz-

szú időt vesznek igénybe, így fontos az alkalmazott fluorofórok fotostabilitása, vagyis fluoresz-

cencia intenzitásuk tartós besugárzás hatására sem csökken, azaz nem történik számottevő mér-

tékben fotokémiai reakció a vizsgálat ideje alatt9. 

 

2. ábra5 

Nagy Stokes-eltolódású (benzoxazinon-származék, felső ábra) és kis Stokes-eltolódású (rodamin 6G, alsó ábra) 

fluorofórok abszorpciós (ABS.) és emissziós (EM.) spektrumai. A Stokes-eltolódások hullámszámban vannak 

feltüntetve. 
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3.2. Fluorogén jelzővegyületek 

A kémiai biológiában a biomolekulák módosítására előszeretettel alkalmaznak fluoreszcens 

jelzővegyületek. A fluoreszcens jelzővegyületeket a legtöbb esetben nagy feleslegben alkal- 

mazzák a jelöléshez, a felesleg eltávolítása viszont sokszor nehézkes. Az így visszamaradó, 

nem specifikusan kötött markerek magas háttérfluoreszcenciát okoznak, ami rontja a jel-zaj 

arányt. Ennek kiküszöbölésére használhatunk olyan származékokat, melyek emissziós hullám-

hossza nagymértékben megváltozik a reakciót követően (kromogén jelzővegyületek)10. Ennél 

azonban elterjedtebb az ún. fluorogén jelzővegyületek használata, melyek kiindulási formájuk-

ban nem, vagy csak gyengén fluoreszkálnak, a kapcsolást követően azonban az emittált fény 

intenzitása megsokszorozódik. A fluorogén jelzővegyületek két típusát a 3. ábra mutatja be. 

 

3. ábra11 

A fluorogenicitás lehetséges módjai. 

A 3a. ábrán látható típusba olyan jelzővegyületek tartoznak, melyekre a fluoreszcencia le-

töréséért felelős csoport (quencher) kovalensen kötött, és a kapcsolási reakció során lehasad a 

molekuláról. Az ilyen típusú vegyületekben a fluoreszcencia kioltásához egy donor-akceptor 

rendszer kiépítése szükséges, melyben a donor (fluorofór) energiája átadódik az akceptornak, 

így a fluorofór által kibocsátott fény intenzitása nagymértékben lecsökken. Az energiaátadás 

történhet például a Förster-típusú energia transzferrel (FRET), ebben az esetben a quencher egy 

olyan kromofór, melynek abszorpciós spektruma nagymértékben átfed a donor emissziós spekt-

rumával. Az energiaátadás foton kibocsátása nélkül, dipól-dipól csatolás által megy végbe, 

Coulomb-kölcsönhatásokon keresztül. A FRET hatékonysága a fluorofór és a quencher távol-

ságának növekedésével meredeken csökken (a távolságfüggés r-6-os), tehát a quencher lehasa-

dásakor a kioltó hatás megszűnik12. 

A 3b. ábrán bemutatott típusba tartoznak azok a jelzővegyületek, melyeknél a jelölési re-

akcióban részt vevő csoport felelős a fluoreszcencia kioltásáért, így miután a letörő csoport a 

kapcsolás során átalakul, a fluoreszcencia intenzitása megnövekszik. Több ilyen tulajdonsággal 
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rendelkező funkciós csoport is ismert, melyek különböző mechanizmus útján törik le a fluo-

reszcenciát. A bioortogonális kémiában (lásd 3.3. fejezet) alkalmazott reagensek közül az 

egyik, erre alkalmas funkciós csoport az azid csoport, ami a fluoreszcenciát pl. fotoindukált 

elektron transzferrel13, vagy szabad forgása és rezgése útján új relaxációs utak megnyitásával 

képes tompítani.14. A fluoreszcencia letörése foszfánokkal is lehetséges. Ekkor a foszforatom 

magányos elektronpárja szintén képes lecsökkenteni a fluoreszcenciát. A foszfán oxidációjával 

(például Staudinger-ligáció során, lásd 3.3. fejezet) keletkező foszfán-oxid már nem oltja ki az 

alapváz fluoreszcenciáját15. Kromofór lévén, a tetrazin csoport is képes FRET-mechanizmus 

szerint letörni a fluoreszcenciát, amennyiben a fluorofór emissziós spektruma átfed a tetrazin 

abszorpciós spektrumával (jellemzően 500 – 600 nm, λmax = 520 nm16). Ha a tetrazin váz kon-

jugált π-elektronrendszerrel kapcsolódik a fluorofórhoz, akkor egy ennél hatékonyabb, kötése-

ken keresztüli relaxációra is lehetőség nyílik, ez az úgynevezett TBET (through-bond energy 

transfer) rendszer17 (lásd. 3.5. fejezet). 

 

3.3. Jelzés beviteli lehetőségei 

Az A. victoria medúzából izolált zöld fluoreszcens fehérje (GFP) áttörést hozott a biológiai 

folyamatok in vivo vizsgálata terén. A fluoreszcens fehérjét alkalmazó eljárások során a GFP 

génjét tartalmazó DNS-szakaszt a vizsgálni kívánt fehérje génje után építik be, így a két fehérje 

együtt fejeződik ki (fúziós fehérje)18. A vad típusú GFP hátránya, hogy gerjesztési hullámhosz-

szai a kék és UV tartományban találhatók, ezért számos helyspecifikus, illetve random 

mutagenezissel módosított analógot is előállítottak, melyek kedvezőbb fotofizikai tulajdonsá-

gokkal rendelkeznek, nagy hatékonysággal expresszálódnak és veszik fel natív térszerkezetüket 

emlős sejtekben is (37 °C-on), illetve a sejtek számára nem toxikusak19. A módszer hátránya, 

hogy így csak közvetlenül génszinten kódolt fehérjék vizsgálhatók, transzlációs módosulatok, 

poliszacharidok, lipidek, nukleinsavak és másodlagos metabolitok nem, valamint a GFP na-

gyobb mérete miatt könnyen befolyásolhatja a vizsgált fehérje szerkezetét20. 

A GFP nagy méretéből adódó hátrányok miatt elterjedt a kisebb méretű enzimekkel, például 

haloalkán-dehalogenázzal (Halo-tag), O-alkilguanin-DNS-alkiltranszferázzal (SNAP-tag), 

vagy E. coli dihidrofolát-reduktázzal (TMP-tag) való fuzionálás21. A vizsgálni kívánt fehérjé-

hez kapcsolódó enzim olyan folyamatot katalizál, melynek eredményeként egy fluoreszcensen 

jelzett szubsztrát a fúziós fehérjéhez kötődik. A módszer hátránya, hogy elsősorban N- és C-

terminális jelölésére alkalmas. 
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Az utóbbi időben több olyan kismolekulás jelölőt fejlesztettek ki, melyek egy minimális 

peptidszekvencia felismerésére képesek. Kis méretük miatt sem a peptid, sem a jelzővegyület 

nem befolyásolja zavaró mértékben a vizsgálni kívánt biomolekula szerkezetét. Az első képvi-

selői ennek a vegyületcsaládnak a tetracisztein részre specifikus ún. FlAsH és ReAsH 

organoarzén származékok, melyek további előnyük a kis méret mellett a fluorogén tulajdon-

ság22. Ugyanakkor hátrányos tulajdonságuk az arzénvegyületre jellemző toxicitás23, illetve, 

hogy ez a módszer is csak fehérjékre, azon belül is csak N-és C-terminális jelzésre alkalmas. 

Ezekre a problémákra megoldást jelent különféle kismolekulás jelzővegyületek kémiai kap-

csolása a célmolekulákra. A jelölésre alkalmas kémiai reakcióktól megköveteljük, hogy gyor-

san és kvázi-kvantitatívan játszódjanak le fiziológiás körülmények között is (bio), valamint 

hogy a reagensek ortogonálisak legyenek, azaz egymással nagy szelektivitással reagáljanak és 

ne lépjenek kölcsönhatásba a biológiai közeg egyéb funkciós csoportjaival. További feltétel, 

hogy a reakciópartnerek szervezetidegenek és a biológiai rendszerrel szemben inertek (nem 

toxikusak) legyenek. Ezeket a reakciókat összefoglaló néven bioortogonális reakcióknak ne-

vezzük20, melyek leggyakrabban használt típusai a következők: 

1. Staudinger-ligáció24 (4. ábra): 

 

4. ábra 

2. Azidok és alkinok közti 1,3-dipoláris cikloaddíció: 

a. Cu(I) katalizált („klikk” reakció)25 (5. ábra): 

 

5. ábra 

b. Gyűrűfeszültség által gyorsított26 (6. ábra): 

 

6. ábra 
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3. Alkének és tetrazolok fotoindukált 1,3-dipoláris cikloaddíciója („photoclick” reakció)27 

(7. ábra): 

 

7. ábra 

4. Tetrazinok inverz elektronigényű Diels-Alder cikloaddíciója (8. ábra): 

 

8. ábra 

 

3.4. Tetrazinok inverz elektronigényű Diels-Alder cikloaddíciója 

A kutatómunkám szempontjából kiemelendő jelentőségű bioortogonális reakció a tetrazinok  

inverz elektronigényű Diels-Alder cikloaddíciója (iEDDA) 28. A normál Diels-Alder cikloaddí-

cióval ellentétben iEDDA esetén a dién (pl. tetrazin) elektronhiányos, a dienofil (pl. vinil-éter, 

transz-ciklooktén, ciklooktin) pedig elektrondús és/vagy feszített szerkezetű. A kölcsönhatás-

ban a dién LUMO- és a dienofil HOMO-pályája vesz részt, normál Diels-Alder cikloaddíció 

esetében a helyzet fordított. Az inverz elektronigényű cikloaddíciós lépés során elsőként egy 

feszült biciklusos szerkezet keletkezik, ami retro-Diels-Alder cikloaddíció során elbomlik, egy 

nitrogénmolekula távozása mellett, így alakul ki a 4,5-dihidropiridazin. Ebből protikus közeg-

ben általában egy tautomerizációs lépéssel 1,4-dihidropiridazin keletkezik, mely tovább oxidá-

lódhat piridazinná. A mechanizmust a 9. ábra mutatja be. 

Az iEDDA előnye abban rejlik, hogy nem igényel potenciálisan toxikus fémion katalizátort, 

az egyetlen melléktermék a N2, valamint ez a jelenleg ismert leggyorsabb klikk-reakció, jel-

lemzően 2000 – 22000 M-1s-1 másodrendű sebességi együtthatóval jellemezhető29. A nagy re-

akciósebességnek köszönhetően nagyon kis mennyiségű tetrazinnal is hatékonyan megvalósít-

ható a jelölés. 
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9. ábra30 

Az inverz elektronigényű Diels-Alder cikloaddíció mechanizmusa. 

Megfelelő körülmények mellett az iEDDA ortogonális a többi ismert klikk -reakcióval, így 

szimultán jelölés hajtható végre például azid – alkin és tetrazin – feszült gyűrűs dienofil 

bioortogonális párokkal, anélkül, hogy keresztreakciók játszódnának le. Egy lehetséges kölcsö-

nösen ortogonális bioortogonális párt mutat be a 10. ábra. 

 

10. ábra31 

Az azid-dibenzociklooktin és a tetrazin-transz-ciklooktén bioortogonális párok kölcsönösen ortogonálisak. Az 

alkalmazott körülmények mellett a tetrazin és a dibenzociklooktin, valamint az azid és a transz-ciklooktén között 

gyakorlatilag nem játszódik le reakció (több, mint 5 nagyságrenddel kisebb sebességi állandók). 

Az iEDDA reakciósebességének növelése szempontjából kedvező, ha a LUMOdién – 

HOMOdienofil energiaszintek egymáshoz közel esnek. A dienofil HOMO-ját növeli, ha elektron-

küldő csoportokkal szubsztituáljuk, míg a dién LUMO-ját elektronszívó csoportokkal csök-

kenthetjük, ami a HOMO-LUMO energiakülönbség csökkenéséhez, tehát a reakciósebesség 
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növekedéséhez vezet. A reakciósebességet növelhetjük, ha a dienofilt feszült gyűrűs szerke-

zetbe építjük be, ami csökkenti a reakció aktiválási energiáját32. 

Ellentétben a réz(I)-katalizált azid-alkin cikloaddícióval és a Staudinger-ligációval, a 

tetrazinok iEDDA reakciója esetén a reakciósebesség jól finomhangolható mind a dienofil fe-

szült gyűrűrendszerének módosításával, mind a tetrazin különböző funkciós csoportokkal tör-

ténő ellátásával. A 11. ábra mutatja be a lehetséges iEDDA reakciópartnerek relatív reaktivitá-

sát. 

 

11. ábra30 

a) dienofilek (transz-biciklo[6.1.0]nonén (6), transz-ciklooktén (7), metilciklopropén (8), biciklo[6.1.0]nonin 

(9), ciklooktin (10), norbornén (11), ciklopentén (12), sztirol (13)) és b) 3,6-szubsztituált tetrazinok relatív reak-

tivitása. 

A tetrazinok reaktivitását a 3-as és 6-os pozícióban való szubsztitúcióval lehet befolyásolni. 

A piridin és a pirimidin elektronszívó szubsztituensek, ezért használatuk elterjedt  a tetrazin-

kémiában, ugyanakkor a legreaktívabb tetrazinszármazékok biológiai rendszerekben való al-

kalmazhatóságát korlátozza, hogy nem stabilak vizes közegben30. Ezen kívül a sztérikus gátlás 

sem elhanyagolható, a nagyobb méretű, aromás rendszerekkel kétszeresen szubsztituált 

tetrazinoknál kisebb reakciósebességet figyeltek meg, mint amit az elektronikus hatás indokolt 

volna, amit csoportunk nikotinsavval szubsztituált tetrazinok felhasználásával mérésekkel és 

elméletei kémiai számításokkal igazolt is33. Reaktívabb dienofilt, például transz-ciklooktént 

használva lehetőség nyílik lassabb, de stabilabb tetrazinszármazékokkal való kapcsolásra. Je-

lenleg a leggyorsabb ismert iEDDA-reakciót transz-biciklo[2.6.0]nonénnel hajtották végre, a 

mért másodrendű sebességi állandóra 380000 M-1s-1 adódott, ami 5 nagyságrenddel nagyobb a 

gyűrűfeszültség által gyorsított azid-alkin cikloaddíciónál34. 
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3.5. TBET-rendszerek 

3.5.1. A TBET-rendszerekről általában 

A tetrazinok bioortogonalitásán kívüli további előnyük, hogy kétféle mechanizmussal is 

tudják gyengíteni a fluorofórok fényemisszióját. Ezen mechanizmusokat sematikusan a 12. 

ábra mutatja be. 

 

12. ábra17 

Energia transzfer (a) téren át (FRET) és (b) kötésen át (TBET) és téren át. Ha az energia transzfer döntően köté-

sen át zajlik le, nem szükséges FRET-mechanizmusnak működnie a hatékony kioltáshoz.  

FRET során az energiaátadás a téren át történik, tehát akkor játszódhat le, ha a tetrazin és a 

fluorofór között egy nem konjugált kötésrendszerrel rendelkező linker található. A FRET-rend-

szerek alkalmazását limitálja, hogy a donor emissziós spektrumának és az akceptor abszorpciós 

spektrumának nagymértékben át kell fednie, így csak korlátozott számú fluorofór tehető 

fluorogénné tetrazinnal ily módon kapcsolva. Ezen kívül a FRET hatékonysága elhanyagolha-

tóvá csökken, ha a donor emissziós momentuma és az akceptor abszorpciós momentuma me-

rőlegesek, így a linker tervezése komoly elméleti számításokat igényel. Alternatív megoldás 

flexibilis linker használata, ami nagyszámú konformációt tesz lehetővé35. Ezeket a hátrányokat 

TBET-rendszerek használatával küszöbölhetjük ki36. 

TBET-rendszer akkor jöhet létre, ha a fluorofór egység és a fluoreszcencia kioltásáért fele-

lős csoport (például tetrazin) között konjugált, de elektronikusan nem kapcsolt π-elektronrend-

szer szolgál linkerként. Az elektronikus kapcsolat lekapcsolásáért a linkernek a kromofór és a 

tetrazin közti nem koplanáris térállása felelős. Az elterjedten alkalmazott linkereket a 13. ábra 

mutatja be. Ezek fenilgyűrűt, vagy vinilén kötést tartalmaznak különböző konjugált rendsze-

rekkel kombinálva, mint például alkin, fenil, triazol vagy tiofén. 

TBET-rendszerekben is lehetséges téren keresztüli energia transzfer, így a két folyamat 

gyakran egymástól elkülöníthetetlen, mivel viszont az energia transzfer kötésen át gyorsabb, 

így megfelelően tervezett rendszerekben a TBET dominánssá válhat37 és megvalósulhat olyan 

rendszerekben is, melyekben az átmeneti momentumok merőleges orientációja miatt FRET 

nem játszódhat le. Ezen kívül fontos, hogy a TBET-mechanizmust nem befolyásolja a közeg 
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polaritása16, így hatékonysága mind szerves oldószerekben, mind fiziológiás körülmények kö-

zött megmarad. 

 

13. ábra35 

Példák TBET-rendszerekben alkalmazható linkerekre. 

Fontos megjegyezni, hogy a kötéseken keresztüli energiatranszfer csak akkor működhet ha-

tékonyan, ha a folyamat elég gyors a sugárzásmentes relaxációkhoz képest17. Burgess és mun-

katársai kimutatták, hogy az energia transzfer sebessége és az akceptor minősége között nincs 

szisztematikus összefüggés. Továbbá, a donor és az akceptor távolságának csökkentése nem 

okozott szignifikáns növekedést az energiaátadás sebességében. Az energiatranszfer sebességét 

legnagyobb mértékben a donor és akceptor S1 ↔ S0 átmeneti momentumainak, valamint a 

linker tengelyének egymáshoz viszonyított térállása befolyásolja38. Az általuk vizsgált 3 külön-

böző típusú TBET-rendszer képviselőit a 14. ábra mutatja be. 

A 14a. ábrán feltüntetett antracén-BODIPY rendszerben (I.) a donor antracén átmeneti mo-

mentuma és a fenilacetilén linker tengelye (a linker tengely körüli elfordulásának szögétől füg-

getlenül) koaxiális, míg az akceptor BODIPY ezekre merőleges. A 14b. ábrán szereplő TBET-

rendszer (II.) esetén az akceptor BODIPY a hosszú tengelyével párhuzamosan kapcsolódik a 

linkerhez, így az átmeneti momentumok és a linker is párhuzamosak. A 14c. ábra egy olyan 

fluoreszcein-rozamin rendszert (III.) mutat be, melynél a donor és az akceptor átmeneti mo-

mentumai egymással párhuzamosak, illetve a linker tengelyére merőlegesek.  

Az 1. táblázatban foglaltam össze az energia transzferre mért időket. Az eredmények alap-

ján az energiatranszfer sebessége akkor a legnagyobb, ha mind a donor és az akceptor átmeneti 

momentuma egybeesik a linker tengelyével. Ugyanakkor az energiatranszfer minden esetben 

kielégítő hatékonysággal megtörtént, tehát TBET-nél nincs olyan szigorú megkötés az átmeneti 

momentumok orientációját tekintve, mint FRET esetén. 
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14. ábra38 

A 3 vizsgált TBET-rendszer alaptípusai. A nyilak az S1 ↔ S0 átmeneti momentumok irányát jelölik. 

 

Vizsgált TBET-rendszer Energia transzfer ideje / ps 

I. 0,40 

II. < 0,2 

III. 6,0 

1. táblázat38 

Az energia transzfer idejének vizsgálata különböző TBET-rendszerek esetén. 

 

3.5.2. TBET-rendszer kialakítása tetrazinokkal 

Összehasonlítva az energiatranszfer hatékonyságát tetrazinnal tompított fluoreszcenciájú  

FRET és TBET rendszerekben azt tapasztalták, hogy ha az energia transzfer TBET mechaniz-

mussal történik, a fluoreszcencia növekedése (103-os nagyságrend) két nagyságrenddel is na-

gyobb lehet, mint FRET-mechanizmus esetén (jellemzően 101 nagyságrend39). Weissleder és 

munkatársai a fluorogenicitás optimalizálása érdekében különböző BODIPY-tetrazin jelzőve-

gyületeket állítottak elő, és vizsgálták a kiindulási tetrazin-festék, valamint a transz-

ciklooktenollal való reakcióban keletkező termék spektrális tulajdonságait40. Az előállított ve-

gyületeket a 15. ábra mutatja be, a 2. táblázat pedig a kvantumhasznosítási tényezőket vízben 

és acetonitrilben, valamint a bioortogonális reakciót követő fluoreszcencia-intenzitás növeke-

dést tartalmazza (a III. vegyület igen gyenge vízoldhatósága miatt a mérést vízben nem lehetett 

elvégezni). 
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15. ábra40 

BODIPY-tetrazin származékok reakciója transz-ciklooktenollal. 

 

Jelzővegyület 
Φf (termék) 

vízben 

Φf (termék) 

acetonitrilben 

Intenzitásnöveke-

dés vízben 

Intenzitásnövekedés 

acetonitrilben 

I. 0,80 0,23 900-szoros 340-szeres 

II. 0,73 0,58 1600-szoros 1100-szoros 

III. - 0,22 - 120-szoros 

2. táblázat40 

A BODIPY-tetrazin jelzővegyületek spektrális tulajdonságai. 

A mérések szerint a linker para helyzetből (I. vegyület) meta helyzetbe (II. vegyület) való 

elmozdításával közel kétszer akkora intenzitásnövekedést értek el. Ennek oka valószínűleg a 

fluorofór és a quencher távolságának csökkenése a para helyzetben mért 8,4 Å-ről 7,0 Å-re. 

Ezzel ellentétben a III. BODIPY-származék fluoreszcencia intenzitásának növekedése alulma-

rad a másik két vegyülethez képest. Ennek magyarázata abban rejlik, hogy a tetrazin átmeneti 
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momentuma a gyűrű síkjára merőleges41, míg a BODIPY-é a kondenzált rendszer hossztenge-

lyével párhuzamos. Ebből következően a III. vegyület esetén a két átmeneti momentum egy-

másra merőleges, míg a másik két esetben párhuzamos, ami kedvez az energiatranszfer leját-

szódásának. 

Ennél is hatékonyabb fluorogéneket sikerült előállítani tetrazinok kapcsolásával különféle 

kumarinszármazékokra16. A kumarinok előnye a BODIPY-vegyületekkel szemben, hogy job-

ban oldódnak vízben, így biológiai vizsgálatokra előnyösebben használhatóak. A 16. ábra mu-

tatja be a vizsgált kumarin-tetrazin vegyületeket (HELIOS-vegyületek, a szám a gerjesztési ma-

ximumra, a Me pedig a tetrazin 6-os helyzetben levő metil szubsztituensére utal), illetve reak-

ciójukat egy vízoldható transz-ciklooktén származékkal. A HELIOS vegyületekből keletkező 

kumarin-dihidropiridazinok gerjesztési hullámhosszai (λgerj) a kék tartományban, emissziós 

hullámhosszai (λem) a kék és zöld tartományban találhatók, kvantumhasznosítási tényezőik a 

kumarinokra jellemző magas értékek. A spektrális tulajdonságokat, valamint a mért fluoresz-

cens intenzitásnövekedéseket a 3. táblázat tartalmazza. A méréseket vizes közegben (foszfát-

puffer, pH = 7,4) végezték. 

Jelzővegyület λgerj/λem Φf Intenzitásnövekedés 

HELIOS400pMe - - 1000-szeres 

HELIOS400Me 400/502 0,41 4000-szeres 

HELIOS388Me 388/482 0,38 11000-szeres 

HELIOS347Me 347/455 0,29 2500-szoros 

3. táblázat16 

Kumarin-tetrazin származékok spektrális tulajdonságai, valamint a transz-ciklooktén származékkal történt reak-

ciót követő intenzitásnövekedés a fluoreszcenciában. 

A HELIOS400pMe és a HELIOS400Me között az a különbség, hogy az előbbi esetben a 

tetrazin a kumarinhoz képest para helyzetben van, utóbbi esetben pedig meta helyzetben. Emi-

att a HELIOS400pMe-nél a tetrazin és a kumarin átmeneti momentuma egymásra merőlegesek, 

míg utóbbi esetben közel párhuzamosak, és kismértékben térnek el a linker tengelyének irányá-

tól, így az energiatranszfer utóbbi esetben hatékonyabb, ami a nagyobb mértékű intenzitásnö-

vekedésben nyilvánul meg. A HELIOS388Me esetén észlelték a legkiemelkedőbb intenzitás-

növekedést a bioortogonális reakciót követően, 11000-szeres növekedést mértek a fényintenzi-

tásban. A HELIOS347Me pedig azért figyelemreméltó, mert emissziós spektruma minimális 

átfedést mutat a tetrazin abszorpciós spektrumával, így FRET-rendszerrel nem lehetne 

fluorogén jelzővegyületet létrehozni az adott kumarin tetrazinnal való kapcsolásával.  
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16. ábra16 

Fluorogén kumarin-tetrazin származékok. 

Az eddig bemutatott tetrazin-alapú TBET-rendszerek hátránya, hogy a fluorofórok gerjesz-

tési és emissziós spektruma a látható fény kisebb hullámhosszú régióiban esett, melyek a bio-

lógiai vizsgálatokra kevésbé alkalmasak (lásd 3.1. fejezet). A közelmúltban a kutatócsopor-

tunkban fejlesztettek ki olyan fenoxazin-tetrazin származékokat, melyek emissziós spektruma 

a vörös tartományba esik, ezen kívül membránpermeábilisek, így lehetőség nyílik intracellu-

láris vizsgálatra in vivo, a sejthártya permeabilizálása nélkül42. Az előállított vegyületek reak-

cióját a hidrofil OxTCO transz-ciklooktén származékkal a 17. ábra, a spektrális tulajdonságo-

kat a 4. táblázat foglalja össze. 
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17. ábra42 

Fenoxazin-tetrazin származékok reakciója OxTCO-val. 

 

Jelzővegyület λgerj/λem Intenzitásnövekedés 

Fenil-tetrazin (a) 590/625 8-szoros 

Fenil-tetrazin (b) 590/625 70-szeres 

Fenil-tetrazin (c) 590/625 275-szörös 

Vinil-tetrazin (a) 600/635 13-szoros 

Vinil-tetrazin (b) 600/635 35-szörös 

Vinil-tetrazin (c) 600/635 53-szoros 

4. táblázat42 

A fenoxazin-tetrazin származékok spektrális tulajdonságai, valamint az OxTCO-val történt reakciót követő in-

tenzitásnövekedés a fluoreszcenciában. 

Általánosságban elmondható a fenoxazin-származékokról, hogy a fenilén-linkerrel rendel-

kező vegyületek jobb fluorogenicitással rendelkeznek, ami hatékonyabb energia transzferre 
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utal, ugyanakkor a vinilén-linkert tartalmazó vegyületek kb. 10-szer gyorsabban reagálnak 

OxTCO-val. A fenoxazin-származékok vizes közegben nem-fluoreszcens dimerek, illetve agg-

regátumok kialakítására hajlamosak43, ezért olyan N,N-diszubsztituált származékokat állítottak 

elő, melyeknél az aggregáció sztérikusan gátolt. Mind a fenilén, mind a vinilén linkerrel ren-

delkező vegyületeknél annál nagyobb növekedést tudtak elérni a fluoreszcencia intenzitásában, 

minél nagyobb méretű szubsztituent alkalmaztak, ezáltal növelve a sztérikus gátlást és csök-

kentve az aggregációt. 

Az eddig bemutatott tetrazin-szubsztituált fluorogének egyike sem felel meg maradéktalanul 

a fluoreszcens jelzővegyületekkel szemben támasztott követelményeknek, így kutatócsopor-

tunkban kísérletek folynak sejtjelölésre optimálisabb tetrazin származékok, például sziliko-

rodamin- vagy cianin vázú jelölők fejlesztésére. 
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4. Célkitűzés 

Munkám során egy olyan fluoreszcens jelzővegyület előállítását tűztem ki célul, ami  

bioortogonális reakcióba vihető, várhatóan fluorogén, illetve gerjesztési és emissziós maxi-

muma a biológiai vizsgálatokhoz legalkalmasabb távoli vörös – közeli infravörös tartományban 

található. A célvegyület fluoreszcens alapvázának a szilikorodamint választottam, amihez kon-

jugált π-elektronrendszeren keresztül egy tetrazin funkciós csoportot terveztem kapcsolni a flu-

oreszcencia letörése érdekében. A szilíciumatom beépítése a fluoreszcens vázba csökkenti a 

LUMO-energiát, ezáltal a gerjesztési és az emissziós spektrumot a vörös tartomány felé tolja 

(akár 90 nm-es eltolódás is elérhető a rodaminhoz képest). Ezen felül a szilícium heteroatommal 

módosított váznál is megmaradnak a rodaminokra jellemző előnyös tulajdonságok, így a kitűnő 

fotostabilitás és a nagy kvantumhasznosítási tényező (Φf = 0,30 – 0,45) vizes közegben44. 

Ezen kívül fontos szempont volt a vegyület tervezése során, hogy kis méretű és nagy pola-

ritású legyen, amitől a membránpermeabilitás növekedését reméltem, így a festék várhatóan 

alkalmas lesz sejten belüli jelölésre is. A tervezett célvegyület (1) a 18. ábrán látható. 

 

18. ábra 

A célvegyület: tetrazin-funkcionált szilikorodamin-származék. 

A szakirodalomban kevés hivatkozás elérhető a célvegyület prekurzorainak előállítására, és 

a leírt reakciók bruttó termelése alacsony, így terveztem olyan szintetikus módszerek kidolgo-

zását, melyekkel ezek az anyagok nagyobb méretben is jó termeléssel állíthatók elő.  
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5. Saját eredmények 

Az 1 célvegyület előállításának tervét a 19. ábrán látható retroszintetikus analízis mutatja 

be, mely a 3, 4 és 5 prekurzorok szintézisét tette szükségessé. 

19. ábra 

Az 1 fluorogén jelzővegyület előállításának terve. 

A szintézis első lépéseként a szilikorodaminváz részét képező 4 diaril-szilil-étert állítottam 

elő n-butil-lítiummal és dimetil-diklór-szilánnal a 20. ábrán bemutatott reakcióúton 3-bróm-

N,N-dimetilanilinből (6) kiindulva. A 7 litiált köztiterméket nem izoláltam. A szintézist először 

dietil-éterben, 0 °C-on hajtottam végre45, ezzel a módszerrel azonban a vártnál rosszabb terme-

lést értem el (16 %), így a továbbiakban THF-et és -78 °C-os hőmérsékletet alkalmaztam46, 

mellyel már 65 % – 71 %-os termeléssel kaptam meg a kívánt anyagot. A dietil-éterben végre-

hajtott reakció rossz kitermelése valószínűleg annak is köszönhető, hogy az oldószer nem volt 

megfelelően vízmentes, illetve a magasabb hőmérsékleten bomlástermékeket eredményező 

mellékreakciók is előtérbe kerültek.  

 

20. ábra 

Diaril-szilil-éter (4) előállítása. 
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Következőként a 4-etinil-2-formilbenzoesav (5) előállítását optimalizáltam 50 mg-os méret-

ben, 5-brómftalidból (5-bróm-izobenzofurán-1(3H)-on, 8) kiindulva. Először a 21. ábrán lát-

ható, az irodalomban ismert szintézisúttal próbálkoztam45. 

 

21. ábra45 

A 4-etinil-2-formilbenzoesav (5) előállítására tervezett első reakcióút 

Ehhez a 8 brómatomját cseréltem Sonogashira-reakcióval TMS-etinil csoportra TMS-aceti-

lént használva, frissen desztillált DMF oldószerben, réz(I)-jodid és tetrakisz-trifenilfoszfin-pal-

ládium katalizátor jelenlétében. A keletkező HBr megkötésére trietilamint használtam. A reak-

ció az irodalomban leírt módon közepes termelést eredményezett  (34 %), ennek javítására a 

következő alkalommal oldószerként és egyben bázisként frissen desztillált DIPA-t használtam, 

ami jelentős növekedést hozott a termelésben (74 % - 95 %). Az így előállított 9 

ftalidszármazékot (5-(trimetilszilil-etinil)-izobenzofurán-1(3H)-ont) NBS-sel, AIBN 

gyökiniciátor jelenlétében brómoztam a 3-as szénatomján, így jutottam a 10 termékhez. A re-

akció változatos (0 % - 41 %), jellemzően rossz termeléssel (< 10 %) játszódott le, sok mellék-

termék keletkezett és a kiindulási anyag sem fogyott el. A melléktermékek közül a 3-bróm-5-

etinilftalidot (10b) és az 5-etinilftalidot (9b) sikerült azonosítanom, melyek a 22. ábrán látha-

tóak. 

22. ábra 

A 9 ftalidszármazék gyökös brómozása során keletkező vegyületek. A 9, 10, és 9b vegyületeket sikerült tisztán 

izolálnom, a 10b-t a 10 mellett 1H-NMR-rel mutattam ki. 
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A termelés és a reprodukálhatóság javítása érdekében különböző hőmérsékleteken (50 °C – 

85 °C), különböző oldószerekben (DCE, kloroform, szén-tetraklorid) és különböző reakció-

időkkel (5 óra – 24 óra) próbáltam ki a reakciót. A termelésben számottevő javulást nem értem 

el, de a rövidebb reakcióidő reprodukálhatóbb, közepes termeléseket eredményezett (35 % – 

41 %, de előfordult 6 % is). Nem javított a termelésen az sem, ha AIBN mellett UV-fénnyel 

katalizáltam a gyökös reakciót47. Az alkalmazott körülmények az 5. táblázatban láthatók. 

Oldószer Reakcióidő Hőmérséklet 
Egyéb 

gyökiniciátor 
Termelés 

14 visszanye-

rése 

DCE 16 h 85 °C (reflux) - 7 % 28 % 

DCE 9,5 h 85 °C (reflux) - 25 % 

0 % 

38 % 

23 % 

CCl4 16 h 80 °C (reflux) - 8 % 14 % 

DCE 6 h 65 °C - 41 % 

6 % 

30 % 

58 % 

CHCl3 20 h 50 °C UV 7 % 24 % 

DCE 5 h 85 °C (reflux) - 35 % 28 % 

5. táblázat 

A 9 ftalidszármazék gyökös brómozásához kipróbált körülmények. 

Végül a 10 brómozott ftalidból metanolos közegben kálium-karbonáttal reagáltatva kaptam 

meg az 5 karbonsavat közepes termeléssel (55 %). Ez a reakcióút, figyelembe véve a gyökös 

brómozás rossz reprodukálhatóságát, igen gyenge termelést eredményezett (összességében 

21 % a legjobb esetre számolva), ezért más úton próbáltam eljutni a kívánt karbonsavhoz. 

A 23. ábrán látható a második szintézisút az 5 előállítására. Mivel az irodalom szerint a 8  

brómftalid brómozása NBS és AIBN segítségével sokkal jobb termeléssel játszódik le, mint a 

9 származéké, így Sonogashira-reakció helyett az első lépés a 8 brómftalid brómozása volt, 

melyet a 10 előállításához hasonlóan kiviteleztem45. Az így kapott 11 köztiterméket tisztítás 

nélkül vittem a következő reakcióba és a gyűrű hidrolízisével a 12 karbonsavat jó kitermeléssel 

kaptam meg (65 – 85 % két lépésre). Ezt a vegyületet Sonogashira-reakcióval alakítottam to-

vább a 13 vegyületté DIPA oldószerben kiváló termeléssel (∼99 %, a terméket nem sikerült 

teljesen megtisztítani). A TMS-csoport eltávolítását először kálium-karbonáttal, metanol – THF 

1:1 arányú elegyében kíséreltem meg48, de ebben az esetben a kiindulási anyag elbomlott, ter-
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mék nem keletkezett. Ezek után TBAF-ot használtam a TMS-csoport lehasítására49, ekkor ke-

letkezett az 5 karbonsav, de csak közepes termeléssel (36 %). Nem javított a termelésen az sem, 

ha lúgos hidrolízissel végeztem a reakciót (23 %). Összességében a legjobb esetben 30 %-ban 

kaptam meg a kívánt anyagot, így ez a reakcióút sem bizonyult alkalmasnak az 5 vegyület na-

gyobb mennyiségben való előállítására. 

 

23. ábra 

A 4-etinil-2-formilbenzoesav (5) előállítására tervezett második reakcióút. 

A harmadik reakcióutat a 24. ábrán tüntettem fel. Ennek első lépéseként a kiváló termeléssel 

működő Sonogashira reakcióval előállítottam a 9 ftalidszármazékot, majd ezt lúgos hidrolízis-

nek vetettem alá, mely során a ftalid 5 tagú laktongyűrűje felnyílt és a TMS-csoport is lehasadt, 

így keletkezett a 14 metilénhidroxi-benzoesav származék50. A hidrolízis kitűnő termeléssel 

ment végbe (93 % – 97 %). A 14 vegyületet először az alkoholokra szelektív Schwern-oxidá-

cióval próbáltam továbbalakítani51: -78 °C-on oxalil-kloriddal és DMSO-val reagáltattam az 

anyagot DCM oldószerben, majd trietilamint adtam hozzá. A reakció nem játszódott le, a kiin-

dulási anyagot visszanyertem. Az oxidációt ezt követően mangán-dioxiddal THF-ben hajtottam 

végre52 közepes termeléssel (46 % – 68 %). A próbareakció során 200 mg kiindulási anyagot 

kevertettem szobahőmérsékleten 14 órán keresztül. Maradt kiindulási anyag is, és egy UV-ban 

abszorbeáló melléktermék keletkezett a terméken kívül. A reakcióelegyből a mangán-dioxidot 

kiszűrtem, a nyersterméket oszlopkromatográfiásan választottam el a maradék kiindulási 

anyagtól és a mellékterméktől is. Fontos megjegyezni, hogy az ennél hosszabb reakcióidő, a 

hőmérséklet emelése és a méretnövelés is rontott a termelésen. A hosszú reakcióidő és maga-

sabb hőmérséklet esetén a termék elbomlását figyeltem meg a reakció vékonyréteg-kromato-
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gráfiás követésével, míg nagyobb méret esetén a konverzió csökkent. Összesítve ezen a reak-

cióúton kis (200 mg-os) méretben legjobb esetben 63 %-os termeléssel sikerült előállítanom a 

kívánt 2-formil-benzoesavat 5-brómftalidból (8) kiindulva. 

 

24. ábra 

A 4-etinil-2-formilbenzoesav (5) előállítására tervezett harmadik reakcióút. 

Nagyobb mennyiségű előállításhoz az előzőek alapján a 3. reakcióutat választottam. Az első 

két lépést ugyanúgy kiviteleztem, mint a kisebb mennyiségek esetén, viszont mivel az utolsó 

oxidációs reakció nagyobb mennyiségben rosszabb termeléssel játszódik le, így a kiindulási 14 

benzoesavszármazékot több kisebb (kb. 250-300 mg-os) részletre osztottam és reakciókban oxi-

dáltam. A feldolgozás kb. 1 gramm 14 esetén hasonló módon volt kivitelezhető, mint kisebb 

méretben, ugyanakkor az oszlopkromatográfiás tisztítás ideje drasztikusan megnőtt. Ennél is 

nagyobb méretben (kb. 8 gramm kiindulási 14 felhasználásakor) problémát okozott a termék 

adszorpciója a reakcióelegyből kiszűrt mangán-dioxidra, ami miatt leoldása nagy mennyiségű 

oldószert igényelt. Ezen felül a termék rosszul vált el a szennyezőitől oszlopkromatográfia so-

rán, ezért megkíséreltem átkristályosítani. Sajnos etanolból a termékkel együtt a melléktermék 

is kivált, ugyanakkor a maradék kiindulási anyagot sikerült elválasztanom ilyen módon. A to-

luolos átkristályosítás sem vezetett eredményre, mert hűtés hatására nem vált ki kristályos 

anyag, víz hozzáadásának eredményeként viszont a termék mellett a kiindulási anyag és a mel-

léktermék is kicsapódott. 

Az 1 céltermék tetrazin funkciós csoportjának kialakításához elsőként 4-jódbenzonitrilt (17) 

állítottam elő 4-aminobenzonitrilből kétlépéses reakcióban. Ehhez az aromás amint 

diazotáltam, majd a diazóniumsót kálium-jodiddal elbontva jutottam a kívánt termékhez jó ter-

meléssel (83 %)53. A reakció a 25. ábrán látható. 
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25. ábra 

4-jódbenzonitril előállítása. 

17-ből közepes termeléssel szintetizáltam a 3 tetrazinszármazékot hidrazin-monohidráttal 

acetonitril oldószerben, nikkel-trifluormetánszulfonát (nikkel-triflát) katalizátor jelenlétében54. 

Azonban későbbiekben a reakció rossz termeléssel játszódott le, a korábbi eredményt nem tud-

tam reprodukálni. Az eljárást úgy módosítottam, hogy katalizátorként nikkel-triflát helyett 

cink-triflátot használtam, és a reakció első lépését inert atmoszféra alatt végeztem. A termelés-

ben számottevő javulást nem értem el, de ez már reprodukálhatónak bizonyult és tekintettel a 

cink-triflát jóval kedvezőbb árára, ez utóbbi megoldás gazdaságosabb is. Ezeket a reakciókat a 

26a. ábrán tüntettem fel. 

 

26. ábra 

A 3 tetrazinszármazék előállításának lehetőségei. (a) hidrazin monohidráttal, nikkel-triflát vagy cink-triflát kata-

lizátorral; (b) imidát köztiterméken keresztül. 
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A kutatócsoportban korábban előállított 4-brómfenil származék szintézisekor nyert tapasz-

talatokat felhasználva a tetrazingyűrű kialakítását megkíséreltem imidát köztiterméken keresz-

tül is (26b. ábra), azonban termék alig keletkezett (2 %), a kiindulási anyag nagy részét vissza-

nyertem (82 %). Az alacsony termelés oka, hogy a 19 imidát köztitermék nagyon kis mennyi-

ségben keletkezik – ellentétben a jód helyett brómot tartalmazó vegyülettel, amely esetében ez 

a lépés kvantitatív volt. 

A céltermék felé vezető út következő lépéseként a 2 spirolakton szerkezetű szilikorodamint 

alakítottam ki nyomásálló edényben, oldószermentes közegben az 5 etinil-formilbenzoesav és 

a 4 diaril-szilil-éter kapcsolásával, réz(II)-bromid katalizátor jelenlétében. A reakcióelegy élénk 

zöldes elszíneződése, illetve VRK-n 0,30-as Rf-nél megjelenő kék folt a termék képződésére 

utal. Poláros közegben, így normál fázisú szilikagélen felnyílik a  színtelen spirolakton gyűrű, 

az így keletkező ikerionos vegyület pedig kiterjedt konjugált π-elektronrendszert tartalmaz, 

emiatt intenzív elnyelése van a látható tartományban is. A 2 szilikorodamin származék két for-

máját a 27. ábra mutatja be. 280 nm-es hullámhossz alatt a termék narancssárgán fluoreszkál. 

A reakciót kis méretben, 100 mg diaril-szilil-éter (4) felhasználásával próbáltam ki, ami sajnos 

rossz, még az irodalmi 16 %-nál is kisebb termeléssel ment végbe, így tisztán nem sikerült 

izolálni az anyagot, azonban LC-MS és 1H-NMR segítségével sikerült kimutatni a keletkezését. 

 

27. ábra 

A 2 szilikorodaminszármazék spirolakton gyűrűjének felnyílása. 

  



29 
 

6. Az eredmények értékelése, további tervek 

Összességében elmondhatom, hogy sikeresen előállítottam a célvegyület prekurzorai közül 

a 3 jódfenil-tetrazint, a 4 diaril-szilil-étert és az 5 etinil-formilbenzoesavat, melyekhez kis mé-

retben (≤ 500 mg) jó termeléssel járó reakcióutat dolgoztam ki. A jódfenil-tetrazin és az etinil-

formilbenzoesav előállítását kb. 1 g kiindulási anyagból is ugyanolyan jó termeléssel hajtottam 

végre, mint kisebb méretben. A tetrazinszármazék esetén az irodalomban leírt termelést nem 

sikerült elérnem, ugyanakkor az általam használt módszer reprodukálhatóbbnak és gazdaságo-

sabbnak bizonyult az irodalmi eljáráshoz képest. Az etinil-formilbenzoesavat jobb termeléssel 

sikerült előállítanom, mint az irodalomban leírt módszer (63 %-ot értem el, míg az irodalmi 

érték 37 %), azonban ezt csak maximum 1 g-os méretben tudtam megvalósítani. 

A 4 diaril-szilil éter, a 13 formilbenzoesav-származék, valamint a 14 metilénhidroxi-ben-

zoesav származék az irodalomban korábban nem leírt vegyületek, melyek előállítását  jó, illetve 

kitűnő termeléssel valósítottam meg és elvégeztem a karakterizálásukat. Ezen kívül a 15 etinil-

formilbenzoesavról is kevés információ állt rendelkezésre (csak 1H-NMR spektrum), munkám 

során részletesebb karakterizálást végeztem el hozzá. 

A továbbiakban szükséges a 15 etinil-formilbenzoesav nagy mennyiségben való előállításá-

nak optimalizálása. A 24. ábrán bemutatott reakcióút első két lépése kiváló termeléssel (90 %, 

illetve 97 %) játszódik le, így érdemes lehet más oxidálószert kipróbálni az utolsó lépés meg-

valósításához. Az oxidálószernek eleget kell tennie annak a feltételnek, hogy a metilénhidroxi 

csoport oxidációja megálljon aldehidnél, valamint szelektívnek kell lennie hármas kötés jelen-

létében is. A reakciót szelén-dioxiddal, nikkel-oxid-hidroxiddal, piridínium-dikromáttal, 

piridínium-klorokromáttal, IBX-szel vagy Dess-Martin reagenssel lehet érdemes a későbbiek-

ben kipróbálni. 

Ezen kívül a 2 szilikorodamin származék előállításának optimalizálása is szükséges, mivel 

a kis méretben végrehajtott reakciók alapján a termelés rendkívül alacsony, kisebb 2 %-nál. A 

reakció nagyobb méretben való kivitelezése javíthatja a heterogén reakció termelését, mivel  a 

több kiindulási anyag nagyobb túlnyomást tud biztosítani. 

A végső cél az 1 célvegyület előállítása és fluoreszcens tulajdonságainak vizsgálata, illetve 

ezek összehasonlítása már ismert tetrazin-szubsztituált szilikorodamin származékokkal. Ezen 

kívül a célvegyület sejtjelölési kísérletekben való alkalmazhatóságának vizsgálatát is terveztem 

elvégezni. 
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7. Kísérleti rész 

7.1. Általános 

Hacsak nincs más említés, az elvégzett reakciók kiindulási anyagaiként és oldószerekként a 

kereskedelmi forgalomban beszerezhető anyagokat (a Sigma Aldrich, a Merck, az Alfa Aesar, 

a Fluka, a Molar Chemicals és a Fluorochem cégek termékei) használtam, azokat további tisz-

tításnak nem vetettem alá. 

Vékonyréteg kromatográfiás vizsgálatokhoz a Merck által gyártott Kieselgel 60 F254 VRK-

lapokat használtam (UV-aktív, 254 nm, szilikagél alumínium hordozón), előhíváshoz UV-

fényt, kálium-permanganátot, jódot, illetve ninhidrint alkalmazva. Az oszlopkromatográfiás 

tisztításokat Merck Silica Gel 60 szilikagélen végeztem, a flash kromatográfiás tisztításokhoz 

Teledyne ISCO COMBI Flash műszert és ZEOprep Silica Gel 60 (25-40 μm) szilika gélt hasz-

náltam. 

Az LC-MS vizsgálatokat Shimadzu LC-MS 2020 műszeren végeztem (Gemini C18 oszlop, 

illetve sorosan kötött UV-Vis diódasoros (220-800 nm) és ESI-MS detektorok), lineáris gradi-

ens elúcióval (0 min 0% B; 1,0 min 100% B; 3,5 min 100% B; 4,5 min 0% B; 5,0 min 0% B). 

Az A eluens 2% NH4HCO3, 5% acetonitril és 93% víz elegye volt, a B eluens 2% NH4HCO3, 

80% acetonitril és 18% víz, az áramlási sebesség pedig 0,5 mL/min, 30 °C-os hőmérsékleten). 

A HRMS mérések folyamatban vannak. 

A gázkromatográfiás méréseket Shimadzu GC-2010Plusz (detektor GCMS-QP2010 Ultra) 

készülékekkel végeztem, HP-5 oszlopokkal. A hőmérséklet program: injektor: 250°C, oszlop-

tér: 80°C, majd 15°C/min 250°C-ig. 

Az NMR spektrumokat Varian Inova 500 MHz spektrométeren vettem fel, a kémiai eltoló-

dások (δ) pedig ppm-ben szerepelnek az oldószer jelét használva referenciaként. A csatolási 

állandók (J) Hz-ben értendőek. Felhasadások rövidítése: s (szinglett), d (dublett), t (triplett), q 

(kvartett), qn (kvintett), m (multiplett), br (széles). 

Az olvadáspont méréseket OptiMelt Automated Melting Point System készülékkel kivite-

leztem. 

 

7.2. A vegyületek szintézise 

 

3,3'-(dimetilszilanediil)-bisz-(N,N-dimetilanilin) (4): 
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50 ml-es előzetesen kihevített és nitrogénnel átöblített gömblombikba beinjektáltam abszo-

lút THF-ban (17 ml) oldott 3-bróm-N,N-dimetilanilint (6, 500 mg, 2,52 mmol) és az oldatot 

-78 °C-ra hűtöttem. Hűtés és kevertetés mellett n-butillítiumot (1,6 M n-hexánban, 1,65 ml, 

2,65 mmol) csepegtettem hozzá, majd a reakcióelegyet még fél óráig kevertettem. Ezután 

dimetil-diklórszilánt (0,18 ml, 1,51 mmol) csepegtettem a lombikba és hagytam szobahőmér-

sékletre melegedni, majd egy órát kevertettem. A reakciót víz (5 ml) hozzáadásával törtem le, 

majd a vizes fázist telített NaHCO3 oldattal óvatosan lúgosítottam és etil-acetáttal extraháltam 

(4 × 10 ml). Az egyesített szerves fázist telített NaCl oldattal (1 × 10 ml) mostam és MgSO4-

tal szárítottam. A szárítószer kiszűrését követően az oldatot vákuumon bepároltam. A nyerster-

mék sötétzöld olaj, amit flash kromatográfiával tisztítottam, gradiens elúciót alkalmazva: hexán 

→ hexán – EtOAc 15 v/v % eluenssel. A termék narancssárga olaj (267 mg, 72 %). Rf = 0,53 

(hexán – EtOAc 5:1). 1H-NMR (500 MHz, CDCl3): δ = 0,60 (s, 6H); 2,98 (s, 12H); 6,82 (d, J 

= 8,2 Hz, 2H); 6,98 (d, J = 7,1 Hz, 2H); 7,01 (s, 2H); 7,30 (t, J = 7,7 Hz, 2H). 13C-NMR (126 

MHz, CDCl3): δ = -2,1; 40,7; 113,6; 118,4; 122,8; 128,5; 139,0; 150,0. MS (ESI): számolt 

C18H27N2Si+ [M+H]+: 299; mért: 299. 

 

 

5-(trimetilszilil-etinil)-izobenzofurán-1(3H)-on (9): 

100 ml-es kihevített és nitrogénnel átöblített bombacsőbe 5-bróm-izobenzofurán-1(3H)-ont 

(8, 7,028 g, 33,0 mmol), réz(I)-jodidot (1,808 g, 9,49 mmol), tetrakisz-trifenilfoszfin-palládiu-

mot (1,298 g, 1,12 mmol), frissen desztillált diizopropilamint (50 ml) és trimetilszilil-acetilént 

(17,0 ml, 120,3 mmol) mértem be. A reakcióelegyet 80 °C-on egy éjszakán át kevertettem. Az 

elegyet 250 ml-es gömblombikba töltöttem, a bombacsövet kevés etil-acetáttal átmostam, majd 

a lombik tartalmát vákuum alatt szárazra pároltam. A szilárd maradékot etil-acetátban szusz-

pendáltam és celiten szűrtem. A szűrletről az oldószert vákuum alatt eltávolítottam, a sötétbarna 

szilárd nyersterméket oszlopkromatográfiásan tisztítottam, eluensként hexán – etil-acetát 5:1 

elegyet használva. A termék sárgásbarna szilárd anyag (7,646 g, kevés ismeretlen szennyezőt 

tartalmaz). További tisztítás céljából a terméket átkristályosítottam etil-acetát (5 ml) és hexán 

(6,5 ml) elegyében. Az így nyert termék tört fehér kristályos anyag (6,823 g, 90 %). Rf = 0,39 

(hexán – EtOAc 5:1 v/v). Op.: 123 °C – 125 °C. 1H-NMR (500 MHz, CDCl3): δ = 0,26 (s, 9H); 

5,27 (s, 2H); 7,55 (s, 1H); 7,59 (d, J = 7,9 Hz, 1H); 7,83 (d, J = 7,9 Hz, 1H). 13C-NMR (126 
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MHz, CDCl3): δ = -0,3; 69,2; 99,0; 103,4; 125,2; 125,3; 125,5; 129,2; 132,7; 146,4; 170,2. MS 

(ESI): számolt C13H15O2Si+ [M+H]+: 231,1; mért: 231,1. 

 

 

3-bróm-5-(trimetilszilil-etinil)-izobenzofurán-1(3H)-on (10): 

50 ml-es nitrogénnel átöblített gömblombikba bemértem 5-(trimetilszilil-etinil)-

izobenzofurán-1(3H)-ont (9, 396 mg, 1,72 mmol), NBS-t (340 mg, 1,89 mmol), AIBN-t (28 

mg, 0,17 mmol) és 1,2-diklóretánt (10 ml). A reakcióelegyet nitrogén atmoszféra alatt 5 óráig 

reflux hőmérsékleten kevertettem, majd 2 óráig -5 °C-ra hűtöttem. A kivált fehér szukcinimid 

csapadékot (a csapadék csak rázogatás és a lombik falának kapargatása után vált le) kiszűrtem, 

a szűrletet vákuum alatt bepároltam. A sárgásbarna nyersterméket flash kromatográfiásan tisz-

títottam, gradiens elúció alkalmazásával: hexán → hexán – EtOAc 4:1 v/v eluenssel. A termék 

színtelen olaj, lehűtve lassan fehér kristályokként kikristályosodik (187 mg, 35 %). A vissza-

nyert kiindulási 9 fehér szilárd anyag (111 mg, 28 %). Rf = 0,48 (hexán – EtOAc 9:1 v/v). Op.: 

103 °C – 106 °C; 1H-NMR (500 MHz, CDCl3): δ = 0,28 (s, 9H); 7,34 (s, 1H); 7,65 (d, J = 7,9 

Hz, 1H); 7,68 (s, 1H); 7,84 (d, J = 7,9 Hz, 1H). 13C-NMR (126 MHz, CDCl3): δ = -0,2; 74,1; 

100,7; 102,9; 123,4; 125,8; 126,8; 130,7; 134,6; 149,0; 166,7. MS (ESI): számolt C13H13O2Si 

[M–Br–]+ 229,1; mért: 229,2. 

 

 

4-bróm-2-formilbenzoesav (12):  

Nitrogénnel átöblített 50 ml-es gömblombikba bemértem 5-bróm-izobenzofurán-1(3H)-ont 

(8, 500 mg, 2,35 mmol), NBS-t, (460 mg, 2,58 mmol), AIBN-t (38,5 mg, 0,24 mmol) és 1,2-

diklóretánt (10 ml). A reakcióelegyet nitrogén atmoszféra alatt reflux hőmérsékleten kevertet-

tem 4 óráig. A kiindulási anyag nem reagált el maradéktalanul, ezért további NBS-t (80 mg, 

0,45 mmol) és AIBN-t (20 mg, 0,12 mmol) adtam a reakcióelegyhez és még egy óráig kever-

tettem. A reakcióelegyet 2 órára -5 °C-ra hűtöttem, majd a kiváló szukcinimid csapadékot le-

szűrtem. A szűrletről az oldószert rotációs vákuumbepárlón eltávolítottam. A nyerstermék 3,5-
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dibrómizobenzofurán-1(3H)-on (11) sárga, részben olajos szilárd anyag (833 mg), további tisz-

títás nélkül használtam fel a következő reakcióhoz. A nyerstermékhez vizet (5 ml) adtam és a 

reakcióelegyet 2 órán keresztül reflux hőmérsékleten kevertettem. Az így kapott csapadékos 

elegyet hagytam szobahőmérsékletre hűlni, majd egy éjszakán át 4 °C-on tartottam. A csapa-

dékot leszűrtem és vákuumexszikkátorban szárítottam. A termék fehér szilárd anyag (471 mg, 

85 % a két lépésre). Rf = 0,21 (hexán – etil-acetát 3:1 v/v + 0,5 v/v% ecetsav); Op.: 190 – 

196 °C. 1H-NMR (500 MHz, DMSO-d6): δ = 6,63 (s, 1H); 7,74 (d, J = 8,1 Hz, 1H); 7,83 (d, J 

= 8,1 Hz, 1H); 8,24 (br, 1H). 13C-NMR (126 MHz, DMSO-d6): δ = 98,1; 126,3; 126,9; 127,4; 

128,9; 134,2; 149,9; 168,0. MS (ESI): számolt C8H4BrO3
– [M–H]–: 227 (100 %), 229 (97 %); 

mért: 227 (100 %), 229 (97 %). 

 

 

2-formil-4-(trimetilszilil-etinil)benzoesav (13): 

Előzetesen kihevített és nitrogénnel átöblített menetes üvegcsébe bemértem 4-bróm-2-

formilbenzoesavat (12, 346 mg, 1,51 mmol), réz(I)-jodidot (86 mg, 0,45 mmol), tetrakisz-

trifenilfoszfin-palládiumot (87 mg, 0,08 mmol), desztillált diizopropilamint (10 ml) és 

trimetilszilil-acetilént (0,9 ml, 6,03 mmol). A reakcióelegyet a légmentesen zárt edényben 

80 °C-on egy éjszakán át kevertettem. Szobahőmérsékletre hűtés után a reakcióelegyet 2 M 

sósavval pH = 1-ig savanyítottam és etil-acetáttal (3 × 50 ml) extraháltam. Az egyesített szerves 

fázist vízzel (2 × 20 ml) és telített NaCl oldattal (1 × 20 ml) mostam, majd Na2SO4-tal szárítot-

tam. A szárítószer kiszűrése után a reakcióelegyet vákuumon bepároltam. A sötétbarna nyers-

terméket oszlopkromatográfiásan tisztítottam, eluensként hexán – etil-acetát 3:1 v/v + 0,5 v/v% 

ecetsav elegyet használtam. A termék sárgásbarna szilárd anyag, ami kis mennyiségben aromás 

és alifás szennyezőket tartalmaz (376 mg, kvant.). Rf = 0,38 (hexán – EtOAc 3:1 v/v + 0,5 v/v% 

ecetsav). Op.: 110 – 115 °C (bomlik). 1H-NMR (500 MHz, DMSO-d6): δ = 0,26 (s, 9H); 6,64 

(br, 1H); 7,69 (m, 2H); 7,80 (d, J = 7,2 Hz, 1H), 8,22 (br, 1H). 13C-NMR (126 MHz, DMSO-

d6): δ = -0,4; 98,0; 98,5; 103,6; 124,8; 126,5; 126,7; 127,9; 133,7; 147,7; 167,6. MS (ESI): 

számolt C13H13O3Si– [M–H] –: 245; mért: 245. 
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4-etinil-2-(hidroximetil)benzoesav (14): 

250 ml-es gömblombikba bemértem 5-(trimetilszilil-etinil)-izobenzofurán-1(3H)-ont (9, 

8,886 g, 38,6 mmol) és 1 M NaOH oldatot (90 ml, 90 mmol NaOH) adtam hozzá. A szuszpen-

ziót 1 órán át reflux hőmérsékleten kevertettem. A reakcióelegyet szobahőmérsékletre hűtöt-

tem, majd DCM-mel mostam (3 × 50 ml). A vizes fázist 2 M sósavval óvatosan pH = 1-ig 

savanyítottam, a kiváló finom eloszlású sárgás csapadékot leszűrtem és 2-szer kevés jéghideg 

vízzel mostam, majd vákuumexszikkátorban szárítottam. A termék tört fehér selyemfényű szi-

lárd anyag (6,510 g, 96 %). Rf = 0,31 (hexán – EtOAc 3:1 v/v + 0,5 v/v% ecetsav). Op.: 202°C 

– 209 °C. 1H-NMR (500 MHz, DMSO-d6): δ = 4,39 (s, 1H); 4,86 (s, 2H); 5,31 (br, 1H); 7,47 

(d, J = 7,5 Hz, 1H); 7,88 (s, 1H); 7,82 (d, J = 7,7 Hz, 1H); 13,08 (br, 1H). 13C-NMR (126 MHz, 

DMSO-d6): δ = 65,9; 87,9; 88,2; 130,3; 133,7; 134,6; 135,0; 135,6; 150,0; 172,8. MS (ESI): 

számolt C10H7O3
– [M–H] –: 175,0; mért: 175. 

 

 

4-etinil-2-formilbenzoesav (5): 

1. módszer (10-ből, 21. ábra): 50 ml-es gömblombikban 3-bróm-5-(trimetilszilil-etinil)-

izobenzofurán-1(3H)-ont (10, 187 mg, 0,61 mmol) feloldottam metanolban (3 ml) és vízmentes 

kálium-karbonátot (251 mg, 1,8 mmol) adtam hozzá. A reakcióelegyet szobahőmérsékleten 3 

óráig kevertettem. A metanolt rotációs vákuumbepárlóval eltávolítottam, majd vizet (10 ml) 

adtam a szilárd maradékhoz. A vizes fázist mostam DCM-mel (3 × 5 ml), majd 2 M sósavval 

pH = 1-ig savanyítottam. A kiváló sárga csapadékot leszűrtem, 1-szer kevés jéghideg vízzel 

mostam és vákuumexszikkátorban szárítottam. A termék sárga szilárd anyag (58 mg, 55 %). 

2. módszer (13-ból, 23. ábra, TBAF·3H2O segítségével): 25 ml-es nitrogénnel átöblített 

gömblombikban 2-formil-4-(trimetilszilil-etinil)-benzoesavat (13, 98 mg, 0,40 mmol) THF-ben 

(2 ml) oldottam, majd TBAF-trihidrát (189 mg, 0,60 mmol) THF-es (0,6 ml) oldatát adtam 

hozzá. Az elegyet nitrogénatmoszféra alatt 2 óráig kevertettem szobahőmérsékleten. Az oldó-

szert vákuum alatt eltávolítottam, majd a szilárd terméket oszlopkromatográfiásan tisztítottam, 
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eluensként DCM - metanol 20:1 v/v + 0,5 v/v% HOAc elegyet használtam. A termék halvány-

sárga szilárd anyag (25 mg, 36 %). 

3. módszer (13-ból, 23. ábra, NaOH segítségével): 25 ml-es gömblombikban 2-formil-4-

(trimetil-szilil-etinil)-benzoesavat (13, 177 mg, 0,72 mmol) 1 M NaOH oldatban szuszpendál-

tam (1,5 ml, 1,5 mmol NaOH) és a reakcióelegyet egy órán át 50 °C-on kevertettem. Az elegyet 

szobahőmérsékletre hűtöttem és térfogatát 1 M NaOH oldattal 5 ml-re egészítettem ki. A vizes 

fázist DCM-mel mostam (3 × 10 ml), majd 6 M sósavat adtam hozzá lassú cseppekben. A kiváló 

finom eloszlású csapadékot szűrtem, majd kevés jéghideg vízzel mostam. A szűrőről lemosott 

csapadékot a vizes fázisból etil-acetáttal extraháltam (3 × 50 ml) és Na2SO4-on szárítottam. A 

szárítószer kiszűrése után az etil-acetátot rotációs vákuumbepárlóval eltávolítottam. A kiszűrt 

csapadékot és a bepárolt extraktumot egyesítettem és oszlopkromatográfiásan tisztítottam.  

Eluensként hexán – EtOAc 1:1 v/v + 0,5 v/v% HOAc elegyet használtam. A termék halvány-

sárga szilárd anyag (29 mg, 23 %). 

4. módszer (14-ből, 24. ábra): 

Közepes méretben, 1 lombikban: 50 ml-es nitrogénnel átöblített gömblombikban 4-etinil-

2-metilénhidroxi-benzoesavat (14, 0,500 g, 2,82 mmol) THF-ben oldottam (25 ml) és MnO2-t 

(2,453 g, 28,2 mmol) adtam hozzá. A reakcióelegyet egy éjszakán át kevertettem szobahőmér-

sékleten. VRK alapján sok kiindulási anyag maradt a rendszerben, ezért további MnO2-t (1,693 

g, 19,5 mmol) adtam hozzá és még két óráig kevertettem. Az MnO2-t celiten kiszűrtem, a szűrőt 

THF-fel és ecetsavas acetonnal (50:1 v/v) mostam, ez utóbbit azért használtam, mert ebben a 

termék jobban oldódik. A szűrletet vákuum alatt bepároltam, így jutottam a sárga szilárd nyers-

termékhez (483 mg), amit oszlopkromatográfiásan tisztítottam, gradiens elúciót alkalmazva: 

hexán – EtOAc 3:1 v/v + 0,125 v/v% HOAc → hexán – EtOAc 1:1 v/v + 0,25 v/v% HOAc. A 

termék halványsárga szilárd anyag (178 mg, 22 %). 

Nagy méretben, több kis részletben: 4-etinil-2-metilénhidroxi-benzoesavat (14, 0,736 g, 

4,18 mmol) THF-ben oldottam (35 ml) és MnO2-t (5,609 g, 64,5 mmol) adtam hozzá. A reak-

ciót 3 db 25 ml-es gömblombikban raktam fel, az egyes beméréseket a 6. táblázat tartalmazza.  

Reakció m14 / g n14 / mmol mMnO2
 / g nMnO2

 / mmol VTHF / ml 

A 0,248 1,41 1,859 21,4 12 

B 0,250 1,42 1,896 21,8 12 

C 0,238 1,35 1,854 21,3 12 

6. táblázat 

A bemérések 4-etinil-2-metilénhidroxibenzoesav oxidációjához 
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A 3 reakcióelegyet nitrogén atmoszféra alatt egy éjszakán át kevertettem, majd egyesítés 

után celites szűrőn eltávolítottam a mangán-dioxid feleslegét. A szűrőn levő csapadékot THF-

fel és ecetsavas acetonnal (50:1 v/v) mostam. A szűrletet vákuumon bepároltam és a nyerster-

méket oszlopkromatográfiásan tisztítottam. Gradiens elúciót használtam: hexán – EtOAc 3:1 

v/v + 0,125 v/v% HOAc → hexán – EtOAc 1:1 v/v + 0,25 v/v% HOAc. A termék halványsárga 

szilárd anyag (497 mg, 68 %). A visszanyert kiindulási 14 halványsárgás szilárd anyag (12 mg, 

2 %). 

Rf = 0,22 (hexán – EtOAc 3:1 v/v + 0,5 v/v% HOAc). Op.: 181 °C – 190 °C (gázfejlődés 

mellett bomlik). 1H-NMR (500 MHz, DMSO-d6): δ = 4,53 (s, 1H); 6,64 (br, 1H); 7,72 (d, J = 

8,0 Hz, 1H); 7,74 (s, 1H); 7,81 (d, J = 7,4 Hz, 1H); 8,20 (br, 1H). 13C-NMR (126 MHz, DMSO-

d6): δ = 82,7; 84,9; 98,5; 125,4; 127,0; 127,3; 128,0; 134,4; 148,1; 168,0. MS (ESI): számolt 

C10H5O3
– [M–H] – 173,0; mért: 173.  

 

 

4-jódbenzonitril (17): 

50 ml-es gömblombikba bemértem 4-aminobenzonitrilt (15, 505 mg, 4,23 mmol), és vízben 

(10 ml) szuszpendáltam. A szuszpenziót 0 °C-ra hűtöttem és kevertetés mellett tömény kénsavat 

(0,75 ml) csepegtettem hozzá. Az elegyet fél óráig kevertettem, majd acetont (4 ml) csepegtet-

tem hozzá és további fél óráig kevertettem. Ehhez az elegyhez nátrium-nitrit (877 mg, 12,7 

mmol) 0 °C-ra hűtött vizes oldatát (5 ml) csepegtettem lassan, majd 1 óráig kevertettem 0 °C-

on. Az így keletkező 16 diazóniumsót nem izoláltam. Kálium-jodid (3,513 g, 21,2 mmol) vizes 

oldatát (5 ml) lassú cseppekben a reakcióelegyhez adtam, majd a hűtést megszüntettem és egy 

éjszakán át kevertettem. A reakcióelegyet etil-acetáttal extraháltam (3 × 5 ml), az egyesített 

szerves fázist 1 N sósavval (1 × 10 ml), majd 1 N NaOH oldattal (2 × 15 ml) mostam. Utána 

Na2S2O3 oldattal mostam a szerves fázist (3 × 25 ml), minden lépésnél 20 percig intenzíven 

kevertettem az elegyet. A szerves fázist végül vízzel (2 × 10 ml) és cc. NaCl oldattal (1 × 10 ml) 

mostam. A nyerstermék sárgásbarna szilárd anyag, amit oszlopkromatográfiásan tisztítottam, 

eluensként hexán – EtOAc 20:1 v/v elegyet használtam. A termék halványsárga szilárd anyag 

(802 mg, 83 %). Rf = 0,31 (hexán – EtOAc 20:1 v/v). Op.: 126 °C – 129 °C. 1H-NMR (500 

MHz, CDCl3): δ = 7,36 (d, J = 8,2 Hz, 2H); 7,84 (d, J = 8,2 Hz, 2H). 13C-NMR (126 MHz, 

CDCl3): δ = 100,2; 111,8; 118,1; 133,1; 138,5. MS (EI): számolt C7H4IN+ [M]+ 229; mért: 229. 
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3-(p-jódfenil)-6-metil-1,2,4,5-tetrazin (3): 

1. módszer: menetes üvegcsébe 4-jódbenzonitrilt (17, 200 mg, 0,87 mmol) mértem be, majd 

acetonitrilt (0,46 ml, 8,73 mmol), hidrazin-monohidrátot (2,2 ml, 45,4 mmol) és nikkel-triflátot 

(157 mg, 0,45 mmol) adtam hozzá, végül a reakcióedényt légmentesen lezártam. A reakcióele-

gyet 60 °C-on 24 órán át kevertettem. A köztitermék 18-at nem izoláltam. A reakcióelegyet 

szobahőmérsékletre hűtöttem és nátrium-nitrit (1,205 g, 17,5 mmol) vizes oldatát (10 ml) adtam 

hozzá. A vizes fázis tetejére etil-acetátot (20 ml) rétegeztem és annyi 1 M sósavat adagoltam 

hozzá lassú cseppekben, míg a vizes fázis pH-ja elérte a 3-at. A kétfázisú elegyet elválasztot-

tam, majd a vizes fázist további etil-acetáttal (2 × 15 ml) extraháltam. Az egyesített szerves 

fázist telített NaCl oldattal (1 × 10 ml) mostam és MgSO4-tal szárítottam. A szárítószert kiszűr-

tem és az elegyet vákuumon bepároltam. A nyerstermék sötétlila szilárd anyag, amit oszlop-

kromatográfiásan tisztítottam, eluensként hexán – etil-acetát 5:1 v/v elegyet használtam. A ter-

mék élénk magentaszínű szilárd anyag (121 mg, 46 %). 

2. módszer: 4-jódbenzonitrilt (17, 822 mg, 3,58 mmol), acetonitrilt (1,9 ml, 35,8 mmol), 

hidrazin-monohidrátot (8,7 ml, 179 mmol) és cink-trifluormetánszulfonátot (605 mg, 1,79 

mmol) mértem be menetes üvegcsébe, és nitrogén atmoszféra alatt, légmentesen zárva 65 °C-

on 24 óráig kevertettem. Az így kapott 18 dihidrotetrazint nem izoláltam. Szobahőmérsékletre 

hűtés után a reakcióelegyről a hidrazint lepároltam, majd nátrium-nitrit (2,5 g, 35,8 mmol) vizes 

oldatát (25 ml) adtam az elegyhez. A vizes fázis tetejére etil-acetátot (50 ml) rétegeztem és 

annyi 2 M sósavat csepegtettem hozzá, hogy a pH elérje a 3-at. A vizes fázist további etil-

acetáttal (3 × 30 ml) extraháltam. Az egyesített szerves fázist vízzel (2 × 20 ml) és telített NaCl 

oldattal (1 × 20 ml) mostam, MgSO4-tal szárítottam, a szárítószer kiszűrése után vákuum alatt 

bepároltam. A sötétlila nyersterméket flash kromatográfiával tisztítottam, gradiens elúciót hasz-

náltam: hexán → hexán – etil-acetát 5:1 v/v eluenssel. A termék élénk, magenta színű szilárd 

anyag (310 mg, 29 %). 

3. módszer: 100 ml-es gömblombikban 4-jódbenzonitrilt (17, 1,00 g, 4,37 mmol) szuszpen-

dáltam etanolban (15,5 ml, 266 mmol) és acetilkloridot (3,1 ml, 43,7 mmol) adtam hozzá lassan 

csepegtetve. Miután a felmelegedő reakcióelegy szobahőmérsékletre visszahűlt, szárazra párol-

tam vákuum alatt. Az így kapott 15 imidát köztiterméket további feldolgozás nélkül használtam 

a következő lépéshez. A lombikot nitrogénnel átöblítettem, a 15 imidáthoz acetamidin-

hidrokloridot (4,127 g, 43,7 mmol) és hidrazin-monohidrátot (11 ml, 218 mmol) adtam, majd 
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a reakcióelegyet egy éjszakán át kevertettem szobahőmérsékleten. A keletkező 18 

dihidrotetrazint nem izoláltam. A szuszpenziót szárazra pároltam és nátrium-nitrit (3,05 g, 

44 mmol) vizes oldatát (50 ml) adtam hozzá. Ehhez annyi 2 M sósavat csepegtettem, hogy a 

pH elérje a 3-at. Az elegyet etil-acetáttal extraháltam (3 × 100 ml), az egyesített szerves fázist 

vízzel (2 × 20 ml) és telített NaCl oldattal (1×20 ml) mostam, majd MgSO4-tal szárítottam. A 

szárítószer kiszűrése után az oldószert rotációs vákuumbepárlóval eltávolítottam. A rózsaszín 

nyersterméket oszlopkromatográfiásan tisztítottam, eluensként hexán – etil-acetát 9:1 v/v ele-

gyet használtam. A termék élénk magenta színű szilárd anyag (27,8 mg, 2 %). A tisztítás során 

visszanyertem a kiindulási anyag nagy részét tört fehér por formájában (822 mg, 82 %). 

Rf = 0,46 (hexán – EtOAc 9:1 v/v). Op.: > 167 °C (bomlik). 1H-NMR (500 MHz, CDCl3): 

δ = 3,09 (s, 3H); 7,94 (d, J = 8,4 Hz, 2H); 8,30 (d, J = 8,4 Hz, 2H). 13C-NMR (126 MHz, 

CDCl3): δ = 21,2; 100,1; 129,2; 131,3; 138,5; 163,7; 167,5. MS (EI): MS (EI): számolt 

C9H7IN4
+ [M]+ 298; mért: 298. 

 

 

3,7-bisz(dimetilamino)-6'-etinil-5,5-dimetil-3'H,5H-spiro[dibenzo[b,e]szilin-10,1'-

izobenzofurán]-3'-on (2): 

Bombacsőbe 4-etinil-2-formilbenzoesavat (5, 272 mg, 1,56 mmol), réz(II)-bromidot (7 mg, 

0,04 mmol) és 4 diaril-szilil-étert (95 mg, 0,32 mmol) mértem be. A bombacsövet lezártam és 

az oldószermentes reakcióelegyet 1,5 órán át kevertettem 140 °C-on. A reakcióidő letelte után 

5 ml DCM-ben szuszpendáltam a lombik tartalmát és oszlopkromatográfiásan tisztítottam. Gra-

diens elúciót alkalmaztam: hexán – EtOAc 5:1 v/v → hexán – EtOAc 3:1 v/v. A nyerstermék 

sárga zsírszerű anyag (17 mg, 12 %, aromás és alifás szennyezők kísérik). A szennyezett nyers-

terméket vékonyréteg kromatográfiával tisztítottam (analitikai vékonyréteg lapon). A termék 

sárga zsírszerű anyag (2,8 mg, 2 %, aromás és alifás szennyezők kísérik) Rf = 0,30 (hexán – 

EtOAC 3:1 + 1 % TEA). 1H-NMR (500 MHz, CDCl3): δ = 0,51 (s, 3H); 0,52 (s, 3H); 2,93 (s, 

1H); 2,97 (s, 12H); 6,57 (d, J = 9,0 Hz, 2H); 6,79 (d, J = 8,8 Hz, 2H) 6,95 (s, 2H); 7,35 (s, 1H); 

7,61 (d, J = 8,3 Hz, 1H); 7,90 (d, J = 8,0 Hz, 1H). MS (ESI): számolt C28H29N2O2Si+ [M+H]+ 

453; mért: 453. 
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8. Összefoglalás 

Biomolekulák in vivo tanulmányozásának egyik legelterjedtebb módszere a fluoreszcens 

képalkotó technika, köszönhetően jó tér- és időbeli felbontásának, relatív olcsó detektálhatósá-

gának és többcsatornás vizsgálatokban való alkalmazhatóságának. A biológiai alkalmazhatóság 

szempontjából ideális fluoreszcens jelzővegyületek fontosabb ismérvei, hogy a vörös/NIR tar-

tományában emittálnak, nagy Stokes-eltolódással rendelkeznek és fotostabilak. A 

biomolekulák kovalens módosítására jó lehetőséget kínálnak a bioortogonális ligációs eljárá-

sok, melyek során szervezetidegen funkciós csoportok között történik szelektív, gyors és közel 

kvantitatív reakció, melyben sem a kiindulási anyagok, sem a végtermékek nem toxikusak a 

vizsgált rendszerre nézve. Napjainkban a jelzővegyületek fejlesztésében előtérbe kerültek a 

fluorogén jelzővegyületek, melyek fluoreszcenciája a bioortogonális kapcsolást követően sok-

szorosára nő, így csökken a zavaró háttérfluoreszcencia. A fluoreszcencia letörésének egyik 

leghatékonyabb mechanizmusa a máig sem tökéletesen tisztázott mechanizmus szerint leját-

szódó kötésen keresztüli energia transzfer (TBET). A bioortogonális funkciós csoportok közül 

a tetrazin TBET-mechanizmussal hatékonyan gyengíteni fluoreszcens alapvázak emisszióját, 

ugyanakkor a szakirodalomban eddig leírt tetrazin-kapcsolt TBET-rendszerek egyike sem felel 

meg maradéktalanul a fluoreszcens jelzővegyületekkel szemben támasztott követelményeknek.  

Szakdolgozati munkám során olyan szilikorodamin-tetrazin származékot terveztem előállí-

tani, ami kiküszöbölheti a korábbi hiányosságokat. A szilikorodamin alapváz, illetve 

prekurzorainak szintézise az irodalomban kevéssé leírt, így először e vegyületek nagyobb 

mennyiségben való előállításának optimalizálására fókuszáltam. Kis és közepes méretben, az 

irodalmit megközelítő, illetve azt felülmúló termeléssel előállítottam 3-(p-jódfenil)-6-metil-

1,2,4,5-tetrazint, 4-etinil-2-formilbenzoesavat és a szilikorodamin váz részét képező 3,3'-

(dimetilszilanediil)bisz(N,N-dimetilanilin)-t. Továbbá megkíséreltem a szilikorodamin váz ki-

alakítását ez utóbbi két vegyület kapcsolásával, termék azonban csak nyomokban keletkezett. 

A preparatív munkám során 3 új vegyületet állítottam elő és karakterizáltam, amit legjobb tu-

dásom szerint még nem írt le a szakirodalom, ezek a 2-metilénhidroxi-4-etinilbenzoesav, a 2-

formil-4-(trimetilszilil-etinil)benzoesav és a 3,3'-(dimetilszilanediil)bisz(N,N-dimetilanilin). 
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9. Summary 

In vivo imaging of biomolecules by means of fluorescent techniques has gained a great im-

portance nowadays due to its excellent spatial and temporal resolution, relative cheapness and 

the potential application in multichannel imaging. Recently, chemical biologists make signifi-

cant efforts to develop red/NIR emitting fluorophores with large Stokes-shift and increased 

photostability. Bioorthogonal labelling schemes are particularly useful for covalent modifica-

tions of biomolecules since these reactions between exogenous, non-toxic functional groups are 

highly selective, proceed rapidly and quasi-quantitatively. Latest research places special em-

phasis on the development of biorthogonal fluorogenic dyes, which fluorescence is increased 

upon reaction with their counterpart, thus the disturbing background fluorescence is greatly 

reduced. One of the most efficient yet not fully understood mechanism of fluorescent quenching 

is the so-called TBET (through-bond energy transfer). Among the widely-used bioorthogonal 

functional groups tetrazine is capable of queching the emission of fluorescent scaffolds by 

TBET, although a few tetrazine-bearing TBET-systems have been reported and none of them 

meet all the criteria that are required in living systems. 

The aim of my diploma work was to prepare a tetrazin-substituted silicon-rhodamine probe, 

which is expected to circumvent the disadvantages of currently existing tetrazine-quenched flu-

orogenic dyes. The synthesis of the silicon-rhodamine scaffold and its precursors is not sub-

stantially documented, so firstly I focused on the optimization of these reactions. I successfully 

synthetized 3-(p-iodophenyl)-6-methyl-1,2,4,5-tetrazine, 4-ethynyl-2-formylbenzoic acid and 

3,3'-(dimethylsilanediyl)bis(N,N-dimethylaniline) on small and medium scale. Furthermore I 

made attempts to link the two latter compounds in order to form the spirolactonized silicon-

rhodamine, however, the product appeared only in traces. In the course of my preparative work 

I synthetized 3 new compounds that, to the best of my knowledge, have not been reported pre-

viously. These are the 4-ethynyl-2-(hydroxymethyl)benzoic acid, the 2-formyl-4-(trimethylsi-

lyl-ethynyl)benzoic acid and the 3,3'-(dimethylsilanediyl)bis(N,N-dimethylaniline), all of 

which were characterized. 
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Biomolekulák in vivo tanulmányozásának egyik legelterjedtebb módszere a fluoreszcens képalkotó 

technika, köszönhetően jó tér- és időbeli felbontásának, relatív olcsó detektálható-ságának és többcsa-

tornás vizsgálatokban való alkalmazhatóságának. A biológiai alkalmazható-ság szempontjából ideális 

fluoreszcens jelzővegyületek fontosabb ismérvei, hogy a vörös/NIR tartományában emittálnak, nagy 

Stokes-eltolódással rendelkeznek és fotostabilak. A biomolekulák kovalens módosítására jó lehetőséget 

kínálnak a bioortogonális ligációs eljárá-sok, melyek során szervezetidegen funkciós csoportok között 

történik szelektív, gyors és közel kvantitatív reakció, melyben sem a kiindulási anyagok, sem a végter-

mékek nem toxikusak a vizsgált rendszerre nézve. Napjainkban a jelzővegyületek fejlesztésében elő-

térbe kerültek a fluorogén jelzővegyületek, melyek fluoreszcenciája a bioortogonális kapcsolást köve-

tően sok-szorosára nő, így csökken a zavaró háttérfluoreszcencia. A fluoreszcencia letörésének egyik 

leghatékonyabb mechanizmusa a máig sem tökéletesen tisztázott mechanizmus szerint leját-szódó kö-

tésen keresztüli energia transzfer (TBET). A bioortogonális funkciós csoportok közül a tetrazin TBET-

mechanizmussal hatékonyan gyengíteni fluoreszcens alapvázak emisszióját, ugyanakkor a szakiroda-

lomban eddig leírt tetrazin-kapcsolt TBET-rendszerek egyike sem felel meg maradéktalanul a fluoresz-

cens jelzővegyületekkel szemben támasztott követelményeknek. 

 

1. ábra: A tervezett szilikorodamin-tetrazin jelzővegyület 

Szakdolgozati munkám során olyan szilikorodamin-tetrazin származékot terveztem előállítani, ami 

kiküszöbölheti a korábbi hiányosságokat. A szilikorodamin alapváz, illetve prekurzorainak szintézise 

az irodalomban kevéssé leírt, így először e vegyületek nagyobb mennyiségben való előállításának opti-

malizálására fókuszáltam. Kis és közepes méretben, az irodalmit megközelítő, illetve azt felülmúló ter-

meléssel előállítottam 3-(p-jódfenil)-6-metil-1,2,4,5-tetrazint, 4-etinil-2-formilbenzoesavat és a 

szilikorodamin váz részét képező 3,3'-(dimetilszilanediil)-bisz-(N,N-dimetilanilin)-t. Továbbá megkísé-

reltem a szilikorodamin váz kialakítását ez utóbbi két vegyület kapcsolásával, termék azonban csak 

nyomokban keletkezett. A preparatív munkám során 3 új vegyületet állítottam elő és karakterizáltam, 

amit legjobb tudásom szerint még nem írt le a szakirodalom, ezek a 2-metilénhidroxi-4-etinilbenzoesav, 

a 2-formil-4-(trimetilszilil-etinil)-benzoesav és a 3,3'-(dimetilszilanediil)-bisz-(N,N-dimetilanilin). 
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In vivo imaging of biomolecules by means of fluorescent techniques has gained a great im-portance 

nowadays due to its excellent spatial and temporal resolution, relative cheapness and the potential ap-

plication in multichannel imaging. Recently, chemical biologists make signifi-cant efforts to develop 

red/NIR emitting fluorophores with large Stokes-shift and increased photostability. Bioorthogonal la-

belling schemes are particularly useful for covalent modifica-tions of biomolecules since these reactions 

between exogenous, non-toxic functional groups are highly selective, proceed rapidly and quasi-quan-

titatively. Latest research places special emphasis on the development of biorthogonal fluorogenic dyes, 

which fluorescence is in-creased upon reaction with their counterpart, thus the disturbing background 

fluorescence is greatly reduced. One of the most efficient yet not fully understood mechanism of fluo-

rescent quenching is the so-called TBET (through-bond energy transfer). Among the widely-used 

bioorthogonal functional groups tetrazine is capable of queching the emission of fluorescent scaffolds 

by TBET, although a few tetrazine-bearing TBET-systems have been reported and none of them meet 

all the criteria that are required in living systems. 

 
Figure 1. The target fluorogenic silicon-rhodamine dye 

The aim of my diploma work was to prepare a tetrazin-substituted silicon-rhodamine probe, which 

is expected to circumvent the disadvantages of currently existing tetrazine-quenched fluorogenic dyes. 

The synthesis of the silicon-rhodamine scaffold and its precursors is not sub-stantially documented, so 

firstly I focused on the optimization of these reactions. I successful-ly synthetized 3-(p-iodophenyl)-6-

methyl-1,2,4,5-tetrazine, 4-ethynyl-2-formylbenzoic acid and 3,3'-(dimethylsilanediyl)bis(N,N-dime-

thylaniline) on small and medium scale. Furthermore I made attempts to link the two latter compounds 

in order to form the spirolactonized silicon-rhodamine, however, the product appeared only in traces. In 

the course of my preparative work I synthetized 3 new compounds that, to the best of my knowledge, 

have not been re-ported previously. These are the 4-ethynyl-2-(hydroxymethyl)benzoic acid, the 2-

formyl-4-(trimethylsilyl-ethynyl)benzoic acid and the 3,3'-(dimethylsilanediyl)bis(N,N-dimethylani-

line), all of which were characterized. 

 


