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1. Rövidítések 

 

AIBN – 2,2-azobisz(izobutironitril) 

BCN – biciklo[6.1.0]nonin 

BuLi – butillítium 

COMBO – karboxil-monobenzociklooktin 

Cy – cianin 

DA – Diels-Alder reakció 

DCC – N,N’-diciklohexilkarbodiimid 

DCE – 1,2-diklóretán 

DCM – diklórmetán 

DIPEA – N,N-diizopropil-etilamin 

DMF – dimetil-formamid 

DMSO – dimetil-szulfoxid 

DSC – diszukcinimidil-karbonát 

E. coli – Escherichia coli 

EDG – elektronküldő csoport (electron-

donating group) 

Et2O – dietil-éter 

EtOAc – etil-acetát 

EWG – elektronszívó csoport (electron-

withdrawing group) 

FE – fluoreszcencia serkentés 

(fluorescence enhancement) 

FRET – Förster rezonancia 

energiatranszfer 

GFP – zöld fluoreszcens fehérje (green 

fluorescent protein) 

HEK – human embryotic kidney 

HOMO – highest occupied molecular 

orbital 

IEDDA – inverz elektronigényű Diels-

Alder reakció (inverse electron demand 

Diels-Alder reaction) 

IR – inzulin receptor 

LUMO – lowest unoccupied molecular 

orbital 

MeCN – acetonitril 

MeOH – metanol 

MsCl – metánszulfonil-klorid 

NHS – N-hidroxi-szukcinimid 

NIR – közeli infravörös (near infrared) 

ntAS – nem-természetes aminosav 

OTf – trifluormetánszulfonát 

PFA – paraformaldehid 

Pyl – pirrolizin 

rt – szobahőmérséklet (room temperature) 

RS – tRNS-szintáz 

SiR – sziliko-rodamin 

SRM – szuper-felbontású mikroszkópia 

(super-resolution microscopy) 

TAMRA – tetrametilrodamin 

TBET – kötéseken keresztüli (through-

bond) energiatranszfer 

TCO – transz-ciklooktén 

THF – tetrahidrofurán 

VRK – vékonyréteg kromatográfia 

YFP – sárga fluoreszcens fehérje (yellow 

fluorescent protein)
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2. Bevezetés 

 

A fluoreszcens jelölés az egyik leggyakrabban alkalmazott detektálási módszer alap és 

alkalmazott, biotechnológiai és gyógyszerkutatásokban egyaránt. A fehérjék specifikus 

jelölésének egyik legelterjedtebb módszere fluoreszcens fúziós fehérjék használatán alapul 

(pl. GFP – green fluorescent protein/zöld fluoreszcens fehérje, kémiai Nobel-díj, 2008), habár 

számos hátrányuk miatt (nagyméretűek, nem alkalmazhatók poszt-transzlációs módosítások 

követésére) egyre több figyelem irányul a kismolekulás fluoreszcens detektálási 

lehetőségekre. A fehérjék in vivo fluoreszcens módosítására hatékony módszerek a 

bioortogonális reakciókon alapuló eljárások. Az egyik legújabb jelölési módszerben nem-

természetes aminosavak (ntAS) genetikai kódolásával helyspecifikusan bioortogonális 

funkció (feszültgyűrűs ciklooktin és transz-ciklooktén-TCO) építhető be a fehérjékbe. A 

feszültgyűrűs funkcióval helyspecifikusan módosított fehérjék tetrazint tartalmazó 

fluoreszcens festékekkel gyors és szelektív Diels-Alder reakcióban akár in vivo körülmények 

között jelölhetők. Ez a stratégia lehetővé teszi fehérjék jelölését egyetlen aminosavon 

keresztül, nagy fúziós fehérjestruktúrák helyett, továbbá utat nyit a kedvező fotofizikai 

tulajdonságokkal rendelkező, kismolekulás fluoreszcens festékek használatának is. Különösen 

fontos ez a legújabb mikroszkópos technikák (szuper-felbontású mikroszkóp – kémiai Nobel-

díj, 2014) széleskörű alkalmazhatósága szempontjából. 

Az irodalomban számos TCO-ntAS-módosított, sejtmembránon elhelyezkedő fehérje 

fluoreszcens jelölése ismert tetrazin-származékokkal. Azonban a módszer sejten belüli 

(intracelluláris) alkalmazhatóságát két tényező is limitálja: 1) a TCO-ntAS-ak hidrofóbicitása, 

mely megakadályozza a be nem épült aminosavak eltávolítását a citoplazmából, ezáltal magas 

háttérfluoreszcenciát eredményezve a jelölés során; illetve 2) a kereskedelmi forgalomban 

kapható tetrazin-alapú, szuper-felbontásra alkalmas fluoreszcens festékek gyenge 

membránpermeabilitása. 

Doktori munkám során e két probléma megoldási lehetőségeit vizsgáltam. Az első 

probléma áthidalására hidrofil TCO-aminosavakat állítottam elő, majd vizsgáltam azok 

genetikai kódolhatóságát mind sejtfelszínen, mind intracellulárisan elhelyezkedő fehérjékbe. 

Vizsgálataim során igazoltam, hogy a növekvő hidrofilicitás csökkenti a fluoreszcens háttér 

mértékét a jelölés során, így intracellulárisan elhelyezkedő fehérjék fluoreszcens jelölését 

valósítottam meg alacsony háttér mellett. Másrészt új, a távoli vörös-tartományban emittáló 

tetrazin-alapú fluoreszcens jelzővegyületeket terveztem és állítottam elő. Ezek a karboxil-
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sziliko-rodamin (SiR)-alapú festékek kétszeresen fluorogének: polaritás- és bioortogonális 

reakció-függő fluoreszcenciával is rendelkeznek. Munkám során vizsgáltam a fluoreszcencia-

letörő hatás változását különböző módon és pozícióban tetrazin-szubsztituált sziliko-

rodaminokon, illetve az IEDDA reakcióban való reaktivitás növelésére is kísérletet tettem. 

Végezetül, a vegyületeket intracelluláris jelölésben teszteltük konfokális és szuper-felbontású 

mikroszkóppal. 

Dolgozatom bevezető részében bemutatom a bioortogonális reakciókat, külön figyelmet 

fordítva a TCO-k és tetrazinok között lezajló IEDDA reakcióra. A fehérjejelölési lehetőségek 

rövid összefoglalása után ismertetem a nem-természetes aminosavak genetikai kódolásának 

hátterét és felhasználását. Végezetül összefoglalom a fluoreszcens jelzővegyületek aktuális 

fejlesztési irányait és kihívásait intracelluláris alkalmazásokban. Ezt követően ismertetem a 

doktori munkám során tervezett aminosavak és fluoreszcens jelzővegyületek kémiai 

szintézisét, és in vitro vizsgálatát. Továbbá bemutatom az in vivo vizsgálatok eredményeit 

prokarióta és eukarióta sejtvonalakon. 
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3. Irodalmi előzmények 

 

3.1. Bioortogonális kémia 

 

A biológiai rendszerekben lejátszódó folyamatok biopolimerek és kismolekulás szerves 

anyagok (pl. metabolitok, hormonok stb.) kölcsönhatásain alapulnak. Ahhoz, hogy megértsük 

a sejtek és élőlények biológiai működését, olyan módszerek kifejlesztésére van szükség, 

amelyekkel megbízhatóan és valós időben követni tudjuk a biomolekulák széles skáláját. A 

GFP és más genetikailag kódolható hírvivők pontos információkkal tudnak szolgálni az élő 

rendszerek fehérjéinek állapotáról és helyzetéről.
1
 Azonban, ezek a módszerek jelentősen 

befolyásolhatják a fehérjék szerkezetét és viselkedését, továbbá nem alkalmasak nem-fehérje 

természetű biopolimerek (szénhidrátok, lipidek) követésére, mivel azok nem a genomban 

kódoltak, pedig e biomolekulák vizsgálata is nagy jelentőséggel bír számos biológiai folyamat 

(pl. jelátvitel, sejtadhézió, immunfolyamatok) megértésében. Ahhoz hogy bármely tetszőleges 

biomolekulát láthatóvá és ezzel vizsgálhatóvá tudjunk tenni, olyan kémiai átalakításokra van 

szükségünk, melyek fiziológiás körülmények közt is lehetővé teszik jelzővegyületek bevitelét. 

Az ilyen kémiai átalakításokat bioortogonális reakcióknak nevezzük.
2,3

 

A bioortogonális reakcióknak számos követelménynek kell megfelelniük: a reaktánsok 

és a termékek nem lehetnek mérgezőek, illetve elvárás, hogy a reakciók a biológiai 

folyamatokkal összemérhető sebességgel, magas hozammal (kvázi kvantitatíve) játszódjanak 

le kovalens kötés kialakítása közben, fiziológiai körülmények között (bio). Továbbá, a 

reakcióban résztvevő molekulák egyike sem léphet kölcsönhatásba más funkciós 

csoportokkal, különösképpen a biológiai rendszerekben előforduló funkciókkal (ortogonális). 

A reakcióban résztvevő funkciós csoportoknak stabilaknak kell lenniük fiziológiás 

körülmények között (vizes közeg, magas tiol-koncentráció, 37 °C). A gyakorlatban ezt olyan 

szervezetidegen –abiotikus– csoportokkal oldják meg, melyek nem mutatnak semmiféle 

reaktivitást a természetben fellelhető funkciós csoportokkal. Előnyös az is, ha a bejutatott 

csoportok a lehető legkevésbé változtatják meg a vizsgálandó makromolekula szerkezetét és 

funkcióját. 

Az első bioortogonális reakciót Bertozzi és munkatársai írták le 2000-ben,
4
 ők vezették 

be a bioortogonalitás fogalmát is 2003-ban,
5
 mely tulajdonképpen a Sharpless által definiált 

„click”- reakciók biológiai rendszerekre való kiterjesztésének tekinthető.
6
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A bioortogonális jelölés kétlépéses folyamat: először a vizsgálandó biopolimert 

bioortogonális funkcióval ellátott molekulával (kémiai hírvivő) módosítjuk kémiai, 

enzimatikus, metabolikus vagy genetikai úton (1. ábra). Ezáltal a bioortogonalizált struktúra 

szelektíven jelölhetővé válik egy második, szintén bioortogonális funkcióval ellátott 

jelzőanyaggal. Ez a jelölési séma lehetővé teszi a biomolekulák célzott kovalens módosítását 

fiziológiás körülmények között, ezáltal számos makromolekula vizsgálatára lehetőség nyílik 

azok természetes környezetében, lehetővé téve azok funkciójának és működésének 

megértését.  

 

 

 

1. ábra: A bioortogonális jelölés kétlépéses folyamata. 

 

3.1.1. Bioortogonális reakciók 

 

Az eddig ismert szerves kémiai reakciók közül csupán néhány tesz eleget a 

bioortogonalitás követelményeinek.
2,3,7,8,9

 Manapság általában öt kémiai reakciót használnak 

bioortogonális célokra, melyek a következők (2. ábra): 

 

1. Azidok és foszfánok Staudinger-Bertozzi reakciója 

2. Azidok és alkinek között lejátszódó Cu-katalizált 1,3-dipoláris cikloaddíciós reakció 

3. Azidok és feszültgyűrűs alkinek Cu-mentes cikloaddíciós reakciója 

4. Tetrazolok és alkének fotoindukált cikloaddíciója 

5. Feszültgyűrűs alkének/alkinek és tetrazinok inverz elektronigényű Diels-Alder 

reakciója 
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Bertozzi és mtsai használták először az azid funkciós csoportot bioortogonális 

reakciókban.
4,10

 Az azid-funkció előnye, hogy kis térigényű és biológiailag inert, semmilyen 

élő szervezetben nem fordul elő. Hátránya, hogy a sejtekben előforduló tiol-tartalmú 

molekulák (pl. glutation) redukálhatják, különösképpen fiziológiás hőmérsékleten (37 °C). 

Három bioortogonális reakcióban is reakciópartnerként használható: a Staudinger-Bertozzi 

ligációban, alkinekkal való Cu-katalizált 1,3-cikloaddíciós reakcióban és feszültség-indukált 

azid-alkin cikloaddíciós reakcióban.
11,12 

2. ábra: Bioortogonális reakciók típusai és sebességük (kép forrása: ref [46]). 

 

Hermann Staudinger 1919-ben írta le azidok reakcióját trifenil-foszfánnal aza-ilid 

köztitermék keletkezése közben.
13

 Az aza-ilid intermedierből víz hozzáadására, foszfán-oxid 

keletkezése mellett, primer amin képződik. Csak 2000-ben, Bertozzi és Saxon ismerték fel, 

hogy ha a foszfán reagenst egy elektrofil csapdával (észter-csoport orto-pozícióban) kötjük 

össze, a keletkező aza-ilid intermedier intramolekuláris ciklizációval, majd azt követő 

hidrolízissel amiddá alakítható.
4
 Így a két reaktáns kovalens kötéssel, bioortogonális 

körülmények között Staudinger-Bertozzi ligációban összekapcsolható. Habár számos 

alkalmazása ismert, a reakció használata komplex biológiai rendszerekben visszaszorulóban 

van, egyrészt alacsony reakciósebessége (k2~10
-3

 M
-1

s
-1

, 2. ábra), másrészt a foszfán-

reagensek spontán oxidációra való hajlama miatt. 

Az azid funkciós csoport nemcsak elektrofilként, hanem 1,3-dipólusként is 

felhasználható bioortogonális reakciókban. A Sharpless és Meldal által 2002-ben leírt Cu(I)-
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katalizált 1,3-dipoláris cikloaddícióban (CuAAC) az azid-funkció, 1,4-triazol termék 

keletkezése közben, gyorsan és szelektíven reagál terminális alkinekkel.
14,15

 Réz(I)-katalizátor 

alkalmazásával az eredetileg csak magas hőmérsékleten lejátszódó cikloaddíciós reakció már 

szobahőmérsékleten is végbemegy.
16

 Habár a mai napig ez az egyszerűen csak „click”-

reakcióként emlegetett átalakítás az egyik legelterjedtebben használt bioortogonális reakció in 

vitro kísérletekben, in vivo körülmények közt kevésbé használják. Ennek oka a Cu(I)-

katalizátor citotoxicitása, mely nitrogén-tartalmú ligandumok (pl. trisz(3-

hidroxipropiltriazolilmetil)amin, THPTA) alkalmazásával csökkenthető.
17

 Nincs szükség a 

citotoxikus réz használatára viszont, ha az alkin reakciópartner egy nyolctagú feszült gyűrűs 

alkin. Wittig és Krebs 1961-ben írták le a gyűrűfeszültség-által hajtott azid-alkin 

cikloaddíciós reakciót (strain-promoted azide-alkyne cycloaddition-SPAAC),
18

 melyet 

bioortogonális célokra 2004-ben ugyancsak Bertozzi és mtsai használtak elsőként.
19

 A reakció 

hajtóerejét a ciklooktinban lévő ideális alkin-kötésszögtől való eltérés (180° helyett kb. 160°) 

által előidézett ~18 kcal/mol energiájú többletenergia adja, mely elegendő ahhoz, hogy 

azidokkal már szobahőmérsékleten is lejátszódjon a reakció. A reakció sebessége azonban 

nagyságrendekkel elmarad a rézkatalizált verzióhoz képest. Ennek javítására számos, 

propargil helyzetben elektronszívó csoporttal (fluor)-módosított vagy a gyűrűfeszültség 

további növelése céljából egyéb gyűrűrendszerekkel fuzionált ciklooktinszármazék 

ismert.
9,11,20

 

 A rézmentes „click”-reakciók egy másik csoportját a tetrazolok és alkének között 

lejátszódó, ún. „fotoclick”-reakciók alkotják. A reakció első leírása szintén Huisgen nevéhez 

fűződik,
21

 melyet később Lin és mtsai sikerrel alkalmaztak alkénnel módosított biomolekulák 

fotokémiai átalakítására.
22

 A reakció során a tetrazol-gyűrűből UV-fény hatására nitrogén 

kilépése közben egy nitrilimin dipólus képződik, ami 1,3-dipoláris cikloaddícióban reagál 

alkénekkel. A reakció előnye, hogy a képződő pirazolin-származék fluoreszcens. Hátránya, 

hogy végbemeneteléhez citotoxikus UV-fény besugárzásra van szükség. Bár számos kísérlet 

ismert az utóbbi évekből az aktiváló fény vörös tartomány felé való eltolására, átütő sikereket 

eddig még nem értek el e téren.
23,24

 

Az azidokon alapuló bioortogonális reakciók használata igen elterjedt: az azid-

funkcióval módosított cukor- és aminosavszármazékokat a prokarióta és eukarióta sejtek 

metabolikus és transzlációs rendszere felismeri, és a természetes analógokhoz hasonlóan a 

biológiai képletekbe beépíti, így azok Staudinger-Bertozzi,
25,26

 CuAAC
27,28

 vagy SPAAC
29

 

reakciókban módosíthatók foszfánnal vagy (ciklo)alkinnal módosított jelzővegyületekkel. 

Ismertek továbbá terminális alkin-,
30

 alkén-
31

 tetrazol-
32

 és ciklooktin-tartalmú
33

 kémiai 
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hírvivők is. Azonban az eddig bemutatott reakciók korlátozottan használhatók in vivo 

komplex biológiai rendszerekben (intracelluláris, szövet, élő állat) illetve alacsony 

koncentrációban előforduló biomolekulák esetén, alacsony reakciósebességük (Staudinger-

Bertozzi reakció, SPAAC) illetve citotoxicitásuk (CuAAC, „fotoclick” reakció) miatt. Ilyen 

esetekben az 1,2,4,5-tetrazinok és feszült gyűrűs ciklo-alkinek/alkének közti inverz-

elektronigényű Diels-Alder reakciók használta terjedt el. 

 

3.1.2. Inverz-elektronigényű Diels-Alder (IEDDA) reakció 

 

A Diels-Alder (DA) reakció periciklusos [4+2]-cikloaddíciós reakció diének és 

dienofilek között. Első leírása (1928) óta a szerves kémia számtalan területén alkalmazták, az 

egyik legfontosabb módszer szén-szén kötések kialakítására.
34,35

 A szubsztituensek diénre és 

dienofilre kifejtett elektronikus hatása alapján két fajtáját különböztetjük meg: a normál- és az 

inverz-elektronigényű Diels-Alder (IEDDA) reakciót. Normál-elektronigényű DA reakcióban 

a dienofilen elektronszívó csoport helyezkedik el, míg a dién elektrondús. Az IEDDA 

reakcióban ezzel szemben elektronszegény dién és elektrondús dienofil reagál egymással. A 

DA reakciók kinetikáját a dién HOMO-ja (highest occupied molecular orbital) és a dienofil 

LUMO-ja (lowest unoccupied molecular orbital) közötti energiakülönbség szabályozza. 

Minél kisebb a két molekulapálya közti energiakülönbség, a reakció annál gyorsabban 

játszódik le. IEDDA reakciónál viszont a dién LUMO-ja és a dienofil HOMO-ja lép 

kölcsönhatásba egymással. A diénbe elektronszívó, míg a dienofilbe elektronküldő 

szubsztituens beépítésével így az IEDDA reakció sebessége növelhető (3. ábra).
36

  

 

3. ábra: A normál- és az inverz-elektronigényű Diels-Alder reakció energiadiagramja. 
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A hidrofób effektusnak köszönhetően a DA reakciók sebessége vízben jelentősen 

növekszik, ami előnyös bioortogonális alkalmazásoknál. A normál elektronigényű Diels-

Alder reakciók azonban korlátozottan használhatók fiziológiás környezetben, ugyanis az 

elektronszegény dienofilek (pl. maleimidek) a biológiai környezetben megtalálható 

nukleofilekkel (pl. amin- és tiol-csoportok) könnyen elreagálnak. 

Az IEDDA reakciók használata viszont igen elterjedt a bioortogonális kémiában.
37

 Az 

1,2,4,5-tetrazinok (dién) feszült gyűrűs alkénekkel vagy alkinekkel (dienofil) [4+2] 

cikloaddíciós reakcióban reagálnak (4. ábra). A biciklusos áthidalt intermedier retro-Diels-

Alder reakcióban nitrogén kilépése mellett dihidropiridazinná illetve piridazinná alakul. Az 

alkénekkel való reakcióban keletkező 4,5-dihidropiridazin izomerizációval az 1,4-dihidro-

izomerré alakulhat, majd az alkén szerkezetétől függően vagy oxidálószerek hatására 

piridazinná oxidálódhat. Alkinekkel való reakcióban a dienofil szerkezetétől függetlenül az 

oxidált termék keletkezése figyelhető meg. 

 

 

4. ábra: Az inverz-elektronigényű Diels-Alder (IEDDA) reakció mechanizmusa. 

 

Az 1,2,4,5-tetrazinok piridazin-szintézisben betöltött szerepét Carboni és Lindsey írták 

le először 1959-ben,
38

 Boger és Sauer az 1980-as években behatóan tanulmányozták különféle 

tetrazinoknak változatos szerkezetű dienofilekkel való reakcióinak kinetikáját.
39,40

 Az IEDDA 

reakciót a bioortogonális kémiába először, egymástól függetlenül 2008-ban Fox és Weissleder 

vezette be.
41,42

 

 

3.1.2.1. Tetrazinok típusai és szintézisük 

 

Az első bioortogonális reagensként történő alkalmazást követően számos 1,2,4,5-

tetrazin-származékot állítottak elő, mely szintézisek fő célja a tetrazinok fiziológiás stabilitása 

és reaktivitása közötti egyensúly optimalizálása volt. Habár nagyszámú tetrazin ismert, 

ezeknek csak töredéke stabil biológiai körülmények között (5. ábra).
43,44 

A tetrazin-gyűrű 

IEDDA reakcióban való reaktivitása növelhető, ha a gyűrű LUMO-energiáját csökkentjük a 

3-as és a 6-os pozícióban elhelyezett elektronszívó szubsztituensekkel. Az in vivo 
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kísérletekben gyakran használt tetrazin-származékok a piridin- és pirimidin-szubsztituenst 

tartalmazó molekulák (1, 2, 6 vegyület, 5. ábra). A dialkil-szubsztituált tetrazin-származékok 

reaktivitása az előbbiekétől igencsak elmarad az alkilcsoportok elektronküldő sajátsága miatt. 

Alkil/aril-szubsztituált tetrazinok (3-5) gyorsabbban reagálnak dienofilekkel, miközben a 

tetrazin-gyűrű fiziológiás közegben stabil marad. A 3b jelzésű vegyület (benzilaminotetrazin-

BAT) a bioortogonális jelölések során az egyik leggyakrabban használt származék. A 

reaktivitást a nagy térkitöltésű szubsztituensek sztérikus okok miatt csökkenthetik,
45

 így a 3b 

vegyület monoszubsztitált analógja (3a) a fiziológiás körülmények közt stabil vegyületek közt 

az egyik leggyorsabban reagáló tetrazin-származék IEDDA reakciókban. 

 

5. ábra: A bioortogonális kémiában leggyakrabban használt tetrazinok és dienofilek szerkezete, és 

másodrendű sebességi állandóik (k2 [M
-1

s
-1

]) a zárójelben jelzett tetrazin-származékokkal való IEDDA 

reakcióban. 

 

Az 1,2,4,5-tetrazinok szintézise leggyakrabban módosított Pinner-szintézissel történik 

(6a. ábra).
36,43

 Kiindulási anyagként két nitril-vegyületet (monoszubsztituált tetrazin esetén 

egy nitril-vegyületet és formamidin-acetátot) használnak, amelyeket hidrazinnal reagáltatva 

dihidrotetrazin termékhez juthatunk. A következő lépésben a dihidrotetrazint oxidálószerrel 
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(nitrózus gázok, bróm, hidrogén-peroxid, kinonok, stb.) tetrazinná alakítják. A reakcióhoz 

kén-katalizátort adagolva magasabb termeléshez juthatunk.
43

 Míg ez a szintézisút 

hatékonynak bizonyult aromás nitrilek estén, alifás nitrileknél nem, vagy kis hozammal 

keletkezik tetrazin. Ilyen esetekben fémkatalizátor (Ni(II)-, Zn(II)-sók) alkalmazásával 

javíthatjuk a reakció hozamát.
46

 Tetrazinokhoz juthatunk továbbá nukleofil aromás 

szubsztitúcióval is 3,6-dikloro-, 3,6-bisz(metiltio)-, illetve 3,6-bisz(3,5-dimetilpirazol-1-il)-

1,2,4,5-tetrazin kiindulási anyagokból (6b. ábra).
44,47

  

 

 

6. ábra: Az 1,2,4,5-tetrazinok szintézisének általános módszerei. 

 

 

3.1.2.2. Dienofilek típusai és reaktivitásuk 

 

Dienofilek esetén a reaktivitás elektronküldő szubsztituensekkel illetve a 

gyűrűfeszültség beépítésével növelhető. Az egyik leggyakrabban használt dienofil biológiai 

környezetben a transz-ciklooktén motívum (TCO, 7, 5. ábra), mely a legkisebb, transz-kettős 

kötést tartalmazó cikloalkén.
40,41,48

 Tetrazinokkal való IEDDA reakciójának sebességi 

állandója igen nagy, 10
1
-10

4
 M

-1
s

-1
 nagyságrendű. A szubsztituált TCO-k közül a 

szubsztituenseket axiális helyzetben hordozó izomerek általában gyorsabban reagálnak 

tetrazinokkal, mint az ekvatoriális izomerek.
49

 Fox és mtsai 2011-ben előállítottak egy cisz-

helyzetű, 3-tagú gyűrűvel fuzionált, nagy reaktivitású TCO-származékot is (s-TCO, 8).
50

 A 

nagymértékű reaktivitásnövekedés (3,3 × 10
6
 M

-1
s

-1
) oka, hogy a fuzionált gyűrű a nyolctagú 

gyűrűt magasabb energiájú félszék konformációba kényszeríti. Azonban a molekula biológiai 

közegben nem bizonyult stabilnak: csupán fluoreszcens festékkonjugátumként, rövid 

inkubációs idővel alkalmazható.
51

 A stabilitás növelhető volt  öttagú dioxolángyűrű fúziójával 

(d-TCO, 9), igaz, a reaktivitás így egy nagyságrenddel csökkent (3,66 × 10
5
 M

-1
s

-1
).

49
 A 

TCO-k az egyik leggyakrabban használt dienofilek IEDDA reakcióban, annak ellenére, hogy 

biológiai közegben nem reaktív cisz-izomerré alakulhatnak. Szintézisük a megfelelő cisz-

izomerekből történik, melyeket fotokémiai reakcióban alakítanak a transz-izomerré, ezüst-

nitráttal impregnált szilikagélt tartalmazó átfolyásos reaktorban.
52
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Az eredetileg SPAAC reakciókra kifejlesztett ciklooktinszármazékokat is széleskörűen 

használják IEDDA reakcióban. Gyűrűkondenzációval nemcsak TCO-k, de cikloalkinek 

reaktivitása is fokozható: a biciklo[6.1.0]nonin (BCN, 10) tetrazinokkal a TCO-khoz mérhető 

másodrendű sebességű állandóval reagál, mindemellett fiziológiásan stabil.
51,53,54

 Az egyszerű 

ciklooktingyűrű (SCO, 11) is stabil biológiai közegben, habár IEDDA reakciókban igen 

lassan reagál.
19,55

 Fontos megemlíteni, hogy elméleti kémiai számítások szerint a ciklooktinok 

monoszubsztituált tetrazinokkal való DA reakciója nem inverz, hanem normál 

elektronigénnyel megy végbe, valószínűleg a ciklooktin elektrofilicitása miatt.
56

 

A legkisebb bioortogonálisan használható cikloalkén a ciklopropén-gyűrű (12,13). 1-

metil-szubsztitúcióval nemcsak a vegyületek in vivo stabilitása, hanem reaktivitása is 

javítható, bár az így is elmarad a nyolctagú TCO-hoz képest (k2=1-5 M
-1

s
-1

).
57,58

 Nagy 

előnyük azonban, hogy kis méretük miatt a dienofilek közül a lehető legkisebb perturbációt 

jelentik a biológiai rendszerekben. A ciklookténen kívül a terminális alkén- (14-17)
59

 és az 

azetinszármazékok (18)
60

 is a kisméretű dienofilek közé tartoznak. Az egyik elsőként használt 

dienofil IEDDA reakciókban a biciklusos norbornén (19) volt, azonban alacsony reaktivitása 

(k2 = 1-2 M
-1

s
-1

) miatt kevésbé használják.
42,61

 2016-ban Bonger és mtsai vinilboronsav-

származékokat (20) használtak dienofilként, melyek reaktivitása a normál alkénokhoz képest 

jelentősen nagyobb (k2=27 M
-1

s
-1

).
62

 

 

3.1.2.3. Biopolimerek jelölése IEDDA-val 

 

Az IEDDA reakció használatára számos biomolekula (pl. nukleinsavak, fehérjék, 

glikánok, lipidek, antitestek, bioaktív kis molekulák) módosításánál találunk példát.
37,44,63,64

 

Jäschke és Royzen nukleinsavak IEDDA-funkcióval való módosításáról publikáltak számos 

közleményt, melyekben norbornén- és TCO-módosított bázisokat építettek 

oligonukleotidokba, majd hajtották végre azok fluoreszcens jelölését tetrazin-

származékokkal.
65,66

 Egy sor ciklopropénnel módosított cukorszármazék is ismert, melyeket a 

sejtek saját metabolikus rendszere a természetes analógokhoz hasonlóan használ fel, így a 

bakteriális sejtfalakon bioortogonálisan módosított glikán-típusú epitópok tetrazinokkal 

jelölhetők.
67,68,69

 Bertozzi és mtsai azt is bebizonyították, hogy nemcsak a kis térkitöltésű 

ciklopropén, hanem BCN-nel módosított sziálsavszármazék is beépíthető metabolikusan, 

lehetővé téve így zebrahal embriók glikozilációjának vizsgálatát.
33

 

IEDDA-reakcióra alkalmas kémiai hírvivők mind in vitro, mind in vivo alkalmazhatók, 

nemcsak sejttenyészetek, de szövetek, sőt élő állatok esetén is. Chin és mtsai baktériumokba 



14 

 

és emlős sejtekbe, sőt fonálférgekbe (Caenorhabditis elegans)
70

 és egér (Mus musculus) 

agyába
71

 is sikerrel juttattak be genetikai úton norbornénnel illetve ciklopropénnel módosított 

aminosavakat, melyeket ezt követően fluoreszcens tetrazin-származékokkal jelöltek meg. 

A jelölőanyag minőségétől függően az IEDDA reakciók alkalmazhatók különböző 

képalkotási technikákban (pl. PET, fluoreszcens és szuper-felbontású mikroszkópia, target ID, 

miRNS detektálás). Devaraj és Weissleder megvalósította több gyógyszermolekula (taxol, 

AZD2281) TCO-val vagy tetrazinnal való módosítását is.
63,72

 A PARP1-inhibitor tetrazin-

AZD2281 in vivo 
18

F-TCO-val reagáltatva lehetővé teszi tumorsejtek szelektív PET-jelölését 

élő egérben.
73

 

 

3.2. Fehérjék fluoreszcens jelölése 

 

A fehérjék számos biológiai folyamatban központi szerepet játszanak: lehetnek 

receptorok, transzporterek, enzimek vagy strukturális elemek. Emiatt nagy az igény olyan 

módszerekre, amelyekkel a fehérjék helyzete meghatározható, működése, szerkezete és 

dinamikája tanulmányozható. A leggyakrabban alkalmazott módszer fluoreszcens fúziós 

fehérjék (pl. GFP) használatán alapul.
74,75

 Hátrányuk, hogy nagy méretükből (kb. 30 kDa) 

adódóan befolyásolhatják a vizsgált fehérje szerkezetét vagy viselkedését.
76

 Továbbá 

fotofizikai tulajdonságaik elmaradnak a kismolekulás fluoreszcens festékekéhez képest. Ezen 

hátrányok kiküszöbölésére számos módszert fejlesztettek ki.
1 

 

7. ábra: Fehérjék fluoreszcens jelölésének lehetőségei: a) fúziós fluoreszcens fehérje (GFP-green 

fluorescent protein/zöld fluoreszcens fehérje); b) tetracisztein-motívumot tartalmazó peptidszekvencia 

és bisz-arzén-vegyületek reakciója; c) módosított, önjelölő enzimek (self-labeling peptide ‒ SLP), POI 

‒ protein of interest (vizsgált fehérje); d) módosított, peptid-szekvenciákat felismerő enzimek (képek 

forrása: M. Boyce, C. R. Bertozzi, Nat. Methods 2011, 8, 638-642; ref [77]). 
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Az egyik jelölési stratégia módosított enzimeket (pl. biotin-ligáz, liponsav-ligáz, 

szortáz) használ, melyek a vizsgált fehérjéhez kötött rövid peptid-szekvenciákat ismernek fel, 

és azt kovalensen egy fluoreszcensen jelölt szubsztráttal módosítják.
77

 Ting és mtsai TCO-t 

tartalmazó zsírsav-szubsztráttal módosítottak fehérjéket, majd azokat tetrazin-fluorofór 

konjugátummal jelöltek meg.
78

 Egy másik lehetőség önjelölő szekvenciák (tetracisztein)
79

 és 

enzimek (SNAP-tag,
80

 CLIP-tag,
81

 Halo-tag
82

) használata, melyek szintén a fehérjéhez kötött 

hosszabb-rövidebb peptidszekvenciákon alapulnak. Ezek a technikák ugyan kisebb méretű 

fúziós peptidek beépítésével biztosítják a szerves kismolekulás festékek használatával járó 

fotofizikai előnyöket, azonban pozíciójuk a fehérjén előre meghatározott: általában az N- 

vagy a C-terminálison helyezkedik el. Lehetséges egy-egy ritkán előforduló aminosav (pl. 

cisztein, tirozin) specifikus jelölése is pl. maleimid funkciót tartalmazó fluorofórokkal, 

azonban ezzel a módszerrel a fehérjében és a biológiai mátrixban jelenlevő összes 

cisztein/tirozin aminosavat megjelöljük, mivel az egyes aminosavak között nem lehet 

különbséget tenni. Ezen technikáknál a fehérjék szerkezetére lényegesen kisebb zavaró hatása 

van az ún. nem-természetes aminosavak (ntAS) genetikai kódolásán majd azok bioortogonális 

jelölésén alapuló technikáknak. 

 

3.2.1. Nem-természetes aminosavak genetikai kódolása 

 

Az utóbbi években a ntAS-ak használata lehetővé tette olyan fehérjék tanulmányozását 

is, amelyek eddig nem voltak vizsgálhatók a fenti módszerekkel. Fehérjébe való 

beépítésüknek kétféle módja ismert: a) szelektív nyomás alatti beépítés (selective pressure 

incorporation), mely folyamán egy adott természetes aminosav összes tagját ntAS-ra 

cserélünk;
83

 b) genetikai kódolás: egyetlen, meghatározott pozíciójú aminosav cseréje ntAS-ra 

egy adott fehérjén belül.
84,85

 

 

8. ábra: Nem-természetes aminosavak genetikai kódolása (kép forrása: 

http://2015.igem.org/Team:TU_Eindhoven/Project/Expression_System). 
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A nem-természetes aminosavak fehérjékbe történő helyspecifikus beépítése ortogonális 

aminoacil-tRNS-szintáz (RS)/tRNS párok segítségével lehetséges. Az ortogonális tRNS 

transzláció közben, a fehérjét kódoló génben a vizsgálni kívánt pozícióba helyezett „amber” 

STOP kodon (UAG) helyére illeszti az ntAS-t a növekvő polipepdtid-láncba (8. ábra). Az 

ortogonalitás fontos tulajdonsága az RS/tRNS pároknak, azaz az RS szelektíven csak a STOP 

kodonra specifikus tRNS-t aminoacilezi az ntAS-val, az endogén tRNS-eket nem; illetve 

fordítva, a tRNS-t nem aminoacilezi semmilyen más RS. Ilyen ortogonális RS/tRNS párokat, 

melyek specifikusak egy adott ntAS-re, általában irányított evolúcióval (directed evolution) 

hoznak létre.
86

 

A ntAS-ak genetikai kódolására az egyik leggyakrabban alkalmazott ortogonális 

RS/tRNS-pár a pirrolizil(Pyl)-RS/tRNS
Pyl

 pár.
87,88,89

 Ez a pár olyan, oxigéntől elzártan (pl. 

mélytengeri környezetben) élő metán-termelő baktériumokból származik (Methanosarcina 

mazei, Methanosarcina barkeri), melyek az emlőssejtekben megtalálható 20 aminosavon felül 

egy 21. aminosavat, pirrolizint is használnak fehérjéik felépítéséhez (9. ábra). Az ezt szállító 

tRNS antikodonja (CUA) az amber STOP kodonnal (UAG) komplementer. Mivel a legtöbb 

élőlényben az amber STOP-kodonhoz nem tartozik tRNS, többféle gazdaszervezetben is 

használható (prokarióta, eukarióta, állat). A pirrolizin miatt eredetileg is nagyméretű 

kötőzsebe pedig könnyen módosítható nagy térkitöltésű funkciós csoportok (pl. cikloalkinek, 

TCO-k) befogadására.
87

 

 

 

9. ábra: A pirrolizin kémiai szerkezete. 

 

3.2.1.1. Nem-természetes aminosavak IEDDA funkciós csoporttal  

 

Bioortogonális funkcióval ellátott ntAS-ak genetikai kódolásával lehetőség nyílik 

fehérjék helyspecifikus jelölésére megfelelően funkcionalizált jelzővegyülettel. Így lehetővé 

teszi fehérjék jelölését a következő előnyös tulajdonságokat biztosítva: (i) egyetlen genetikai 

rendszerrel számos jelölési lehetőség (pl. PET, fluoreszcencia) megvalósítható; (ii) mivel az 

eljárás során mindössze egyetlen aminosav cseréje történik, minimális a méretből fakadó 

zavaró hatás. 
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Számos dienofillel funkcionalizált lizinszármazék genetikai kódolása ismert, sőt 

legtöbbjük kereskedelmi forgalomban is kapható (SiChem, Bremen) (10. ábra). Vad típusú 

vagy módosított PylRS/tRNS
Pyl

 pár segítségével genetikailag fehérjékbe építhetők ciklooktin-

lizin (21, 22),
90

 norbornén-lizin (23, 24),
55,61,91

 biciklononin-lizin (25)
51,54,92

 és TCO-lizin 

(26)
51,55

 származékok mind Escherichia coli, mind emlős sejtekben. A TCO-lizin (26) 

stabilitásának és genetikai kódolásának hatékonysága növelése céljából Lemke és mtsai két 

TCO-izomert állított elő (27, 28), melyek közül a TCO*-lizin axiális izomere ma az egyik 

leggyakrabban használt ntAS bioortogonális jelölésekben.
93

 A fent említett aminosavak 

mindegyike használható fehérjék bioortogonális jelölésre fluoreszcens tetrazin-

származékokkal IEDDA reakcióban. Ismert a leggyorsabb, cisz-gyűrűvel kondenzált TCO-

lizin (s-TCO-Lys, 29) genetikai kódolása is, azonban az sejtes közegben nem stabil, így nem 

végezhető rajta bioortogonális átalakítás.
51

 Ismertek kis térkitöltésű funkciós csoportokat, 

úgymint terminális alkéneket (30, 31)
94

 és ciklopropén-gyűrűt tartalmazó (32)
71,95,96

 lizin-

származékok is. Számos fent említett molekula tirozin-analógja (33-39) is ismert, azonban 

ezek használata kevésbé elterjedt, valószínűleg annak köszönhetően, hogy a kódolhatóságukat 

biztosító RS/tRNS rendszer hosszas optimalizálást igényel.
94,97

 

 

 

10. ábra: Genetikailag kódolható nem-természetes aminosavak, melyek felhasználhatók 

fehérjék fluoreszcens jelölésében inverz-elektronigényű Diels-Alder reakcióval. 
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Míg dienofillel módosított nem-természetes aminosavakból számos alkalmas a genetikai 

bevitelre, tetrazin-funkciót tartalmazó ntAS-ak ily módon történő alkalmazása meglehetősen 

problémásnak bizonyult. Ennek oka, hogy egyrészt a dienofilekhez képest a tetrazin-gyűrű 

stabilitása vizes közegben kisebb, másrészt genetikai kódolásuk is nagyobb kihívás. Eddig két 

tetrazin-tirozin-származék (40, 41) genetikai kódolása ismert, melyek a Methanosarcina 

jannaschi-ból származó módosított tirozil-RS/tRNS párral kódolhatók E. coliban.
98,99

 

 

3.2.2.  Fluoreszcens jelzővegyületek  

 

A biokémiai folyamatok megértését célzó képalkotó eljárások közül a fluoreszcens 

jelzésen alapuló technikákat alkalmazzák a leggyakrabban. A fluoreszcens 

jelzővegyületeknek három típusát használják leggyakrabban biológiai környezetben: 1) 

szervetlen, ún. „quantum dot” jelzőanyagokat, 2) fluoreszcens fehérjéket és 3) szerves 

kismolekulás fluorofórokat.
100,101,102

 A „quantum dot” elnevezés olyan nanoméretű félvezető 

részecskéket takar, melyek lumineszcencia kibocsátására alkalmasak. A felsorolt típusok 

közül a szerves kismolekulás fluoreszcens festékek biztosítják a legszélesebb 

felhasználhatóságot, a legkisebb méretet, illetve a legelőnyösebb fotofizikai tulajdonságokat, 

ezért használatuk egyre szélesebb körben elterjedt. 

 

3.2.2.1. Fluoreszcens alapvázak típusai 

 

Az első fluoreszcens molekula leírása óta (kinin, 1845, Herschel),
103

 számtalan 

fluoreszcens vegyületet előállítottak, azonban ezek szinte kivétel nélkül csupán néhány 

fluoreszcens alapvázon alapulnak (11. ábra).
104,105,106

  

A biológiai rendszerekben történő fluoreszcens jelöléseknél problémát jelenthetnek az 

UV/kék fénnyel gerjeszthető endogén fluorofórok (pl. aromás aminosavak, NADH, flavinok, 

porfirin, stb.), melyek fluoreszcenciája csökkenti a jel/zaj arányt. Ez az ún. autofluoreszcencia 

elkerülhető, ha olyan fluorofórokat alkalmazunk, melyek a vörös/közeli infravörös (near 

infrared-NIR) tartományban gerjeszthetők. Ez azért is előnyös, mert a hosszabb hullámhosszú 

fénnyel mélyebben elhelyezkedő biológiai struktúrák is tanulmányozhatók (pl. szövetek, belső 

szervek élő állatban). Továbbá, a vörös tartományban kibocsátott fénynek nincs DNS-károsító 

hatása, így a citotoxicitás is jelentősen csökken. 

A kumarinok számtalan természetes anyag és gyógyszermolekula alkotóelemei.
107

 A 7-

es pozícióba helyezett elektronküldő (EDG) csoporttal erősen fluoreszcens származékokhoz 
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juthatunk (42, 43, 11. ábra). Habár a kumarinok széles körben használt fluorofórok (pl. 

enzim-szubsztrátok, fluorogén jelzővegyületek), in vivo alkalmazásukat UV-

gerjeszthetőségük limitálja.
108,109 

A bór-difluoro-dipirrometén (BODIPY)-vázas fluorofórokat (44) elsősorban akkor 

használják, ha fontos, hogy a jelzőmolekula ne legyen érzékeny környezeti hatásokra. 

Azonban kis Stokes-eltolódással és alacsony polaritással rendelkeznek, mely sokszor 

problémát jelenthet intracelluláris alkalmazásokban.
110

 

 

11. ábra: A biológiai jelölésekben leggyakrabban használt fluoreszcens alapvázak reprezentatív 

képviselői (a feltüntetett spektroszkópiai adatok forrása: ref [104]). 

 

A fluoreszcein (45) az egyik legelterjedtebb kismolekulás fluoreszcens festék. A 

látható tartomány zöld régiójában emittál, kvantumhasznosítási tényezője (quantum yield, ) 

nagy. Fotostabilitása ezzel szemben igen alacsony, ami a 2-es és 7-es pozícióban elhelyezett 

fluor-szubsztituensekkel javítható (pl. Oregon Green, 46).
111

 Ha a fluoreszcein gyűrű belső 

oxigénjét geminális dimetil- (47), vagy dimetil-szilil-csoportra (48) cseréljük, a molekula 

spektrális tulajdonságaiban batokróm és batofluor eltolódás figyelhető meg.
112,113

 A 

fluoreszcein nem-fluoreszcens „zárt” lakton-formája és a fluoreszcens „nyitott” ikerionos 

(zwitterionos) formája között egyensúly áll fenn, mely bizonyos szubsztituensek segítségével 

(pl. O-aciloximetil) eltolható a nem-fluoreszcens lakton forma felé (AM-fluoreszcein, 49), 
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ezáltal csak akkor válik fluoreszcenssé ha in vivo jelöléseknél a sejtmembránon átjutva az 

intracelluláris észterázok dianionos fluoreszceinné hidrolizálják.
114

  

A fluoreszceinhez hasonló, azonban oxigén helyett nitrogén-szubsztituenseket 

tartalmazó xantén-vázas vegyületeket rodaminoknak nevezzük. A leggyakrabban használt 

rodamin-származék a karboxilezett tetrametil-rodamin (TAMRA, 50), melyet gyakran 

használnak GFP-vel Förster rezonancia elektrontranszferen (FRET) alapuló kísérletekhez. 

Lavis és mtsai szerint a gátolt Caril-N rotáció elősegíti a molekula emisszióval járó 

relaxációját, melyet a nitrogén alkilezésével tudunk befolyásolni: az azetidin-rodamin (51) a 

TAMRA-hoz képest kétszer nagyobb kvantumhasznosítási tényezővel rendelkezik.
115

 Az 

oxigén cseréje dimetilszilil-csoportra – a fluoreszceinhez hasonlóan – szintén spektrális 

eltolódást okoz. A sziliko-rodamin (SiR, 52) esetében, az oxigéntartalmú rodaminokhoz 

képest, ~90 nm emisszió-eltolódás figyelhető meg, NIR tartományban való gerjeszthetősége 

ideálissá teszi in vivo alkalmazásokhoz.
116

 

 A fenoxazin-vázas fluoreszcens molekulák szerkezetükben hasonlóak a 

fluoreszceinekhez és rodaminokhoz, azonban az oxazin gyűrű nitrogénje nagy batokróm 

eltolódást eredményez. Sűrűn használt polaritásérzékeny fluorofór a Nílus vörös (Nile red, 53, 

absz/em=591 nm/657 nm), mely apoláris közegben (pl. xilol) hipszokróm eltolódással emittál 

(absz/em=523 nm/565 nm).
117

 

Külön fluoreszcens szerkezeti osztályt alkotnak a R2N-(CH=CH)n-CH=N
+
R2 általános 

képlettel leírható cianin(Cy)-festékek (pl. Cy3 - 54, Cy5 - 55). Nagy fotostabilitással 

rendelkeznek, emellett a szulfonált Cy-festékek jól oldódnak vízben is, emiatt széles körben 

használják őket in vivo jelöléseknél. A polimetin lánc növekedésével a fluorofór egyre 

magasabb hullámhosszon gerjeszthető. 

 

3.2.2.2. Szuper-felbontású mikroszkópiára alkalmas festékek  

 

A fluoreszcens mikroszkópok felbontóképessége a diffrakció jelensége miatt limitált. 

Abbé diffrakciós törvénye értelmében a laterális felbontóképesség a gerjesztő fény 

hullámhosszának a fele, tehát a leggyakrabban használt 488 nm-es zöld lézer esetén ~200 ‒ 

250 nm (12. ábra).
118

 E mérettartomány alá eső struktúrák, tehát pl. vírusok, szinapszisok 

vagy fehérjék, hagyományos fluoreszcens képalkotó eljárásokkal nem vizsgálhatók. Mivel az 

elektronnyaláb alacsonyabb hullámhosszal rendelkezik, elektronmikroszkóppal nagyobb 

felbontás érhető el, viszont ennek használata élő szöveteken nagyon nehéz, a minta 
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előkészítése körülményes, így fiziológiás körülmények között nem megvalósítható. Ahhoz 

hogy a jóval kevésbé drasztikus mintaelőkészítést követelő fluoreszcens mikroszkópokkal 

nagy felbontást lehessen elérni, Abbé diffrakciós korlátjának áthidalására volt szükség.  

 

12. ábra: Az Abbé-féle diffrakciós limit és az általa definiált felbontási korlátok (d: felbontási határ, λ: 

besugárzott fény hullámhossza, n: a minta és a lencse közti közeg törésmutatója, θ: a lencse 

felnyílásszöge – apertúra) (kép forrása: nobelprize.org). 

 

A fluoreszcencia molekuláris szintű detektálásának gyakorlati igazolása után
119,120

 az 

első mikroszkópos megoldás 2000-ben született,
121

 mely a fluoreszcencia stimulált kioltásán 

alapul, míg a valódi, egy molekulára kiterjedő felbontás 2006-ban vált lehetővé.
122

 Az ún. 

szuper-felbontású mikroszkópia (super-resolution microscopy – SRM) megteremtéséért Eric 

Betzig, William E. Moerner és Stefan W. Hell 2014-ben kémiai Nobel-díjat kapott. A ma 

használt szuper-felbontású mikroszkópok működési mechanizmusuk alapján két csoportra 

oszthatók.
123

 Az első csoportba tartoznak az olyan besugárzást használó mikroszkópok, 

melyek valamilyen mintázatot követnek (pl. STED, RESOLFT, SIM).
124,125

 Ilyen például a 

stimulált emisszió-kioltáson alapuló mikroszkópia (stimulated emission depletion microscopy 

– STED), amely a gerjesztő lézer körül egy másik, „fánk-alakban” elhelyezett kioltó 

(depletion) lézert is alkalmaz, mely a gerjesztett fluorofórt az alapállapotba juttatja, emisszió 

nélkül. Így az emissziós fénypont forrása nagyobb felbontással vizsgálható (13. ábra-felső 

panel). A másik csoportba a valódi molekuláris mikroszkópos technikák tartoznak, melyek a 

fluorofórok emissziójának ki/bekapcsolásán (fotokapcsolás-photoswitching) vagy 

fotoaktiválásán (photoactivation) alapulnak (STORM, dSTORM, PALM, GSDIM).
126,127,128

 

Bizonyos fluorofórok emissziója kontrollálható (pl. fénnyel vagy pufferek alkalmazásával), 

így lehetséges kis populációjának (~1%) gerjesztése és emissziójának rögzítése. A kevés 

számú gerjesztett fluorofór a diffrakciós határon túl helyezkedik el egymástól, így azok 

pozíciója nagy pontossággal meghatározható. Több ezer kép analízisével és egymásra 

vetítésével pedig rekonstruálható a nagy felbontású fluoreszcens kép (13. ábra-alsó panel).  
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13. ábra: A szuperfelbontású mikroszkópok kétféle működési elvének bemutatása (kép forrása: ref 

[123]). 

 

A SRM-ban használt fluoreszcens festékekkel szemben szigorú követelmények 

vannak.
129

 Ahhoz hogy magas jel/zaj arányt érjünk el, a fluoreszcens molekuláknak nagy 

fényességgel kell rendelkezniük (ez a gyakorlatban nagy moláris abszorpciós koefficienst és 

nagy kvantumhasznosítási tényezőt jelent), azért, hogy a kibocsátott fotonok száma 

maximalizálható legyen. STED-en alapuló technikáknál elvben bármelyik fluorofór 

használható, hiszen mindegyik képes stimulált emmisszióra.
130

 Gyakorlatban azonban olyan 

festékeket használnak, amelyek fotostabilitása és kvantumhasznosítási tényezője nagy. Ilyen 

festékek például a fluoreszcens fehérjék közül az EYFP és a Citrine, kismolekulás festékeknél 

pedig a rodaminvázas Atto 647N, Atto 590 és Atto 565.  
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14. ábra: A cianin-festékek feltételezett fluoreszcens (ON) és sötét (OFF) formája és a STORM-ban 

használt ON/OFF-jelenség Jablonski-diagrammon (képek forrása: ref [136] és [138]). 

 

A STORM-ban használnak quantum dot-alapú és kismolekulás fluorofórokat is. Ez 

utóbbiból azok hasznosak molekuláris SRM-ban, amelyek képesek a photoswitching 

jelenségére, azaz rendelkeznek egy fluoreszcens állapottal (ON) egy adott hullámhosszon és 

egy olyan sötét állapottal (OFF), melyben ezen a hullámhosszon nem bocsátanak ki 

fluoreszcenciát.
131,132

 Az ON/OFF állapot a fluorofór gerjesztési ciklusában keletkezik (14. 

ábra): a molekula a sötét szingulett alapállapotból (OFF, S0) fény hatására szingulett 

gerjesztett állapotba (S1) kerül, ahonnan vagy visszatér az alapállapotba fluoreszcencia 

kibocsátása közben (ON, kFL), vagy spinváltó átmenettel (intersystem crossing, kISC) triplett 

állapotba (OFF, T1) kerül. Ebben a sötét triplett állapotban néhány milliszekundumig marad, 

majd az emissziós ciklus újrakezdődik reverz spinváltó átmenettel pl. oxigénnel való ütközés 

hatására.
133

 Elvárás, hogy a fluorofór főként sötét állapotban maradjon, és adott pillanatban 

csak néhány százalékuk fluoreszkáljon – a lehető legnagyobb fotonszámmal – mielőtt sötét 

állapotba tér vissza (blinking microscopy). Ezt redox pufferekkel (reducing and oxidizing 

system – ROXS) is elő lehet segíteni. Mivel a fotostabilitás csökkenéséért (photobleaching) az 

oxigén a felelős, korábban oxigén-eltávolító enzimeket alkalmaztak képalkotó pufferekben.
134

 

Azonban azt tapasztalták, hogy így megnő a triplett állapotban tartózkodó fluoreszcens 

molekulák száma is: a triplett fluorofórt az oxigén segíti vissza gerjesztési állapotba, így a 

csökkent oxigénkoncentráció hosszabb triplett élettartamnak kedvez. Az oxigén eltávolítása 

helyett ma redukálószereket (pl. -merkaptoetanol, Trolox, aszkorbinsav) adnak a 
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képalkotáskor használt pufferhez, melyek redukálják (kRED) a fluorofórt triplett állapotban 

gyökaniont (F
•-
) vagy gyökkationt képezve, ami oxigénnel való oxidációval (kox) jut vissza 

alapállapotba.
135,136

 Ilyen pufferek STORM-ban használhatók a Dronpa és rsCherry 

fluoreszcens fehérjék esetén, kismolekulák közül pedig a rodamin-
137

 és a cianin-vázas
138

 

vegyületek terjedtek el. Különösen jó felbontás érhető el SiR-vázas molekulák 

alkalmazásával, melyek akár redox puffer nélkül is használhatók in vivo SRM-ra élő 

sejteken.
92,139,140 

 

 

3.2.2.3. Fluorogén jelzővegyületek  

 

A bioortogonális jelöléseknél a fluoreszcensen jelzett molekulából jellemzően kisebb 

vagy nagyobb felesleget alkalmaznak, a reakció sebességétől függően. Tehát a viszonylag 

lassú Staudinger-Bertozzi ligációban 1-100 mM is lehet a fluorofór koncentrációja. A felesleg 

eltávolítására több egymást követő mosási lépést alkalmaznak, azonban a biológiai 

képletekhez nem-specifikusan kötődött, kimoshatatlan jelzővegyületekből származó 

háttérfluoreszcencia ennek ellenére is problémákat okozhat a detektálásnál. Ennek 

kiküszöbölésére fejlesztették ki az ún. fluorogén vagy turn-on próbákat, melyek 

alapállapotban nem-emittáló „sötét” formában vannak és csak valamilyen külső hatásra 

válnak fluoreszcenssé. 

A fluorogenicitás egyik lehetséges formája a xantén-vázas molekulák előző 

fejezetekben bemutatott laktonizációja (polaritás-függő fluorogenicitás). Johnsson és mtsai 

írták le először, hogy a karboxil-funkcióval ellátott SiR poláris közegben nyílt, fluoreszcens 

ikerionos formában fordul elő; míg nem-specifikusan apoláris felületekhez tapadva zárt, nem-

fluoreszcens lakton-formában van (15. ábra). Ezt a tulajdonságot kihasználva SiR-SNAP-tag, 

SiR-Halo-tag és SiR-tetrazin próbákkal képesek voltak tubulin, aktin, és akár neuronális 

fehérjék jelölésére is patkányagyban.
116 

 

15. ábra: A sziliko-rodamin (SiR) nem-fluoreszcens és fluoreszcens formája közti egyensúly. 
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A fluoreszcencia kontrollálásának egy másik lehetséges módja a reakció-függő 

fluorogenicitás. Ebben az esetben a fluorofórra egy olyan reaktív funkciós csoportot 

kapcsolnak, mely valamilyen mechanizmussal letöri a molekula fluoreszcenciáját 

(fluorescence quenching), majd egy kémiai reakció után a molekula újra fluoreszcenssé válik. 

A bioortogonális kémiában két ilyen funkciós csoport is található: az azid- és a tetrazin-

motívum. 

 

16. ábra: A fluorogén jelzővegyületek néhány képviselője. 

 

Számtalan fluorofór azid-funkcionalizált verziója ismert, néhány példa látható a 16. 

ábrán. Wang és mtsai állítottak elő elsőként 3-azido-kumarin-származékokat, melyek közül a 

hidroxil-funkciós csoporttal ellátott 56 számú molekula 100-szoros fluoreszcencia serkentést 

(fluorescence enhancement-FE) mutatott alkinekkal való CuAAC reakcióban.
141

 Az 

azidfunkció fluoreszcencia-letörő képességét az aromás gyűrűhöz kapcsolódó azid -N 

atomjának elektronsűrűségével magyarázták. Kutatócsoportunk is foglalkozott sztilbén-vázas 



26 

 

azid-fluorogének előállításával (pl. 57), melyek esetében elméleti kémiai számítások alapján 

az azidcsoport gyors rotációjából adódó nem-radiatív relaxációs útvonal a felelős a 

fluorogenicitásért.
109,142

 Ismertek továbbá BODIPY- (58),
143

 fluoreszcein- (59),
144

 sőt SiR-

alapú
145

 (60) azid-fluorogének is. Ez utóbbi esetében a fluoreszcencia letörése feltehetően 

fotoindukált elektrotranszferrel (PeT) jön létre. Ritkábban, (ciklo)alkin-funkció is okozhat 

fluoreszcencia-letörést. Ismertek terminális alkinnel (61), illetve ciklooktinnel (62) módosított 

kumarinvázas fluorogének is, habár alacsonyabb FE értékekkel, mint az azid 

megfelelőik.
146,147

  

 

3.2.2.4. Tetrazin-alapú fluorogén jelzővegyületek 

 

A tetrazin-gyűrű téren keresztüli FRET-tel képes olyan fluorofórok fluoreszcenciájának 

elnyelésére, melyek megfelelő emissziós hullámhosszal rendelkeznek (17. ábra). A legtöbb 

tetrazin-származék abszorpciós maximuma 520 és 540 nm között található, ezért ez a 

mechanizmus csak olyan festékekre alkalmazható, melyek ebben a hullámhossztartományban 

fluoreszkálnak.
51,57,148

 Például Weissleder és mtsai amid-kötésen keresztül BODIPY FL (63) 

és Oregon Green (64) fluorofórokhoz kapcsolta a 3a jelű molekulát, így alakítva ki FRET-

alapú tetrazin-fluorogéneket.
72

 TCO-val való IEDDA reakció során a molekulák 1-10-szeres 

fluoreszcencia erősítést mutattak. A FRET-alapú módszer hátránya, hogy csak olyan 

fluorofórokra használható, melyek 520 nm körüli hullámhosszon emittálnak. Továbbá a 

FRET-tel elérhető fluoreszcencia-serkentés is csekély (maximum 30-szoros), mely nem 

biztosít elegendő jel/zaj arányt alacsony koncentrációban expresszálódó fehérjék vizsgálata 

vagy SRM esetén.
149

 

 

17. ábra: A Förster rezonancia energiatranszfer (FRET) és a kötéseken keresztüli 

energiatranszfer (TBET) vázlatos összehasonlítása. Tetrazin-fluorofór konjugátumok esetén a tetrazin 

tölti be az akceptor, a fluorofór a donor szerepét. 



27 

 

A tetrazin-gyűrű képes a fluoreszcencia letörésére egy másik mechanizmussal is: 

kötéseken keresztüli energiatranszferrel (through-bond energy transfer, TBET, 18. 

ábra).
150,151

 A FRET-tel ellentétben ez az energiatranszfer (ET) oldószer-független, továbbá 

nem függ sem az akceptor, sem a donor elnyelési maximumától. TBET-alapú fluorogénekben 

a donor fluorofór és az akceptor tetrazin egy konjugált összekötő egységgel (linkerrel) 

kapcsolódik egymáshoz, ami π-kötéseken keresztül biztosítja az energiatranszfert, mely 

sokkal hatékonyabb, mint FRET esetén. A donor-akceptor konjugátum azonban nem vesz fel 

planáris szerkezetet: sztérikus okok miatt a kromofórok közötti linker csavart állapotban van, 

így biztosítja, hogy a molekulában létrejöjjön az ET és ne egyetlen konjugált festékként 

viselkedjen.
152

 Weissleder és mtsai írták le az első fluorofór-tetrazin TBET rendszereket 

BODIPY fluorofórokra.
153

 A tetrazin-gyűrűt egy aromás linkeren keresztül para- vagy meta-

helyzetben kötötték a fluorofórra, így érve el akár 1600-szoros fluoreszcencia serkentést vizes 

közegben. Később a módszert kumarin fluorofórokra (pl. 65) is kiterjesztették, jelentős FE 

növekedést elérve (akár 11.000-szeres), ami lehetővé tette aktin-filamentumok in vivo 

vizualizációját a festék előzetes kimosása nélkül.
149

 Azt tapasztalták, hogy jelentős eltérés van 

a para-, illetve a meta-szubsztituált festék fluorogenicitása között, amit az átmeneti 

momentumok nem megfelelő orientációjával magyaráztak. Wombacher és mtsai azt is 

bebizonyították, hogy az energiatranszfer hatékonysága függ a kromofórok közötti távolságtól 

is, hosszú konjugált linker esetén (66) csökken az FE értéke.
154

 Nemcsak a kromofórok 

közötti távolság, hanem a fluoreszcens alapváz is befolyásolja a fluorogenicitást, általános 

trend, hogy az emissziós hullámhossz maximumának növekedésével csökken a turn-on 

mértéke, pl. a 666 nm-es emissziós maximummal rendelkező 67-es molekula esetén már csak 

5,6-szoros.
155

 TBET-alapú próbákkal in vivo fehérjejelöléseket valósítottak meg emlős 

sejtekben, akár a festék kimosása nélkül, Bertozzi és mtsai pedig fehérjék glikozilációját 

vizsgálták élő zebrahal embrióban Oregon Green-TBET-tetrazin festékkel.
33

 Habár a 

tanulmányok szerzői mindenhol kiemelik a TBET-alapú fluorogén-tervezési módszer előnyeit 

SRM esetén, alkalmazásukra eddig még nem került sor. 

 

3.3. Fehérjék fluoreszcens IEDDA-jelölése genetikai úton 

 

Az első példa ntAS-val genetikailag módosított fehérjék fluoreszcens jelölésére IEDDA 

által 2012-ben született: Lemke és mtsai ciklooktin- (21), norbornén- (23, 24) és TCO-lizin 

(26) (10. ábra) genetikai kódolását végezték el a 39-es pozícióban amber STOP kodonnal 

módosított GFP-ben E. coli sejteket használva.
55

 A kódoláshoz módosított PylRS/tRNS-t 
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használtak (Y306A és Y384F mutációkkal: PylRS
AF

/tRNS
Pyl

), melynek kifejlesztésére az 

enzim kötőzsebének megnagyobbítása céljából volt szükség.
156

 A fluoreszcens jelöléshez 

maltóz-kötő fehérjét (maltose binding protein-MBP) TCO-val módosítottak (MBP-26), majd 

Cy5-6 tetrazinnal (5. ábra) reagáltatták IEDDA reakcióban. Liu és mtsai prokariótákban 

vizsgálták a 33-37 jelű tirozin-származékok genetikai kódolását és fluoreszcens jelölését 

fluoreszcein-3a tetrazint használva.
97

 Az első emlős sejtben végrehajtott fluoreszcens IEDDA 

jelölést Chin és mtsai hajtották végre szintén 2012-ben.
51,61

 Norbornén- (23), majd később 

TCO- (26) és BCN-lizint (25) sikeresen építettek be amber STOP kodonnal módosított 

epidermális növekedési faktor receptorba (epidermal growth factor receptor-EGFR), és 

FRET-fluorogén tetrazin-származékokkal jelölték őket. 2014-ben Lemke és mtsai inzulin 

receptorok vizsgálatát is megvalósították módosított TCO-származékok (27, 28) 

segítségével.
93

 Nemcsak először alkalmaztak IEDDA reakciót SRM-t használva genetikailag 

módosított fehérjéken, de megvalósították inzulin receptorok vizsgálatát egyidejűleg két 

fluoreszcens jelzőanyagot használva. Ezt az SCO-lizin és a TCO-lizin tetrazinokkal szemben 

mutatott reaktivitás-különbsége tette lehetővé: szekvenciális jelölésben a metil-tetrazin-

származék Cy5-3b szelektíven reagál TCO*-lizinnel, míg a monoszubsztituált tetrazin 

Atto532-3a az SCO-lizinnel. Míg Lemke és mtsai egy kodont használtak két különböző 

aminosav genetikai kódolására, addig Chin és mtsai megvalósították két különböző aminosav 

két különböző kodonon való kódolását ortogonális PylRS/tRNS-t, MjTyrRS/tRNS-t és 

módosított riboszómát (ribo-Q1) használva, de a kifejlesztett módszer csak in vitro 

alkalmazható.
157

 Habár a genetikailag módosított fehérjék IEDDA-jelölése alig két év alatt 

fejlődött az első prokarióta alkalmazástól a komplex, többfestékes SRM technikáig, mindez 

csak a sejtmembránon elhelyezkedő fehérjékre volt használható.
158

 A sejten belüli 

(intracelluláris) alkalmazásnak azonban számos akadálya van. Az egyik limitáló tényező az 

alkalmazott ntAS-ak hidrofóbicitása, ami nem-specifikus kötődésének köszönhetően 

megakadályozza a genetikai kódolás után a citoplazmában maradt felesleg kimosását, így 

fluoreszcens jelölésnél magas háttérfluoreszcenciát okozva. Az egyetlen aminosav, amit eddig 

sikerrel alkalmaztak intracelluláris alkalmazásokban, a BCN-lizin, azonban ez is csak hosszú 

(6-8 h), többlépéses mosási lépések beiktatásával alkalmazható.
51,92

 BCN-lizint használva 

emlős sejtekben megjelölhetők transzkripciós faktorok (jun) és citoplazmatikus vázfehérjék 

(aktin, vimentin), mely utóbbi SiR-3a festékkel jelölve SRM-ben is használható. Az 

intracelluláris alkalmazások másik korlátja a membrán-permeábilis, fényes, fotostabil és 

esetleg SRM-re alkalmazható festékek alacsony száma. Peng és Hang számos festéket 

vizsgáltak TCO*-lizinnel jelzett fehérjék intracelluláris jelölésében, és BODIPY-3a-t 
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használva egy mérete miatt eddig GFP-vel nem vizsgálható fehérje (IFITM3) sejten belüli 

mozgását tanulmányozták.
159

 Annak ellenére, hogy az emlős sejtben található fehérjék 

jelentős százaléka (~60%) intracellulárisan helyezkedik el, csupán a fent említett néhány 

példában fordul elő genetikai kódoláson keresztül in vivo jelölésük.  



30 

 

4. Célkitűzések 

 

Doktori munkám során kutatásaim célja olyan új megközelítések keresése volt, melyek 

lehetővé teszik intracellulárisan elhelyezkedő fehérjék fluoreszcens jelölését inverz 

elektronigényű Diels-Alder reakcióban, nem-természetes aminosavak kódolásán keresztül. Az 

intracelluláris fehérjék jelölése a fluoreszcens IEDDA jelölés, és a ntAS-ak széles körű 

genetikai kódolhatóságának gyors fejlődése ellenére sem triviális feladat.  

Az egyik fő problémát az olyan ntAS-ak hiánya jelenti, amelyek háttérfluoreszcencia és 

nem-specifikus kötődés nélkül használhatók intracellulárisan. Ennek oka az ismert nyolctagú, 

csupa szénatomból álló ciklooktin és transz-ciklooktén gyűrűk nagy hidrofóbicitása, mely 

megakadályozza eltávolításukat a citoplazmából a fluoreszcens jelölés előtt. Ezért célunk 

olyan hidrofil ntAS-ak előállítása és genetikai kódolása volt, melyek háttérfluoreszcencia 

nélkül lennének használhatók intracelluláris jelöléseknél. Ehhez a csoportunk által korábban 

előállított ciklooktin és TCO-származékok lizin-konjugációját, és az így előállított 

aminosavak genetikai kódolását tűztem ki célul (a tervezett szerkezeteket lsd. 18. ábra). 

Célom volt az ntAS-val módosított intracelluláris fehérjék IEDDA fluoreszcens jelölése is. 

Továbbá bizonyítani kívántam a hidrofilicitás előnyét ntAS-ak esetén intracelluláris 

fehérjejelöléseknél. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. ábra: A tervezett hidrofil nem-természetes aminosavak szerkezete. 

 

A fluoreszcens intracelluláris jelölések másik korlátját a membránpermeábilis, 

fluorogén, vörös/NIR régióban emittáló festékek alacsony száma jelenti. Használatuk lehetővé 

tenné fehérjék bioortogonális jelölését, élő sejten, auto- és háttérfluoreszcencia nélkül. 

Munkámban a sziliko-rodaminok (SiR) polaritás-függő laktonizációs fluorogenicitását és a 

TBET-alapú tetrazin turn-on próbák előnyeit kívántam kombinálni, mely lehetővé tenné 
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intracelluláris fehérjék SRM vizsgálatát. A cél érdekében a 19. ábrán bemutatott szerkezeti 

elemekkel rendelkező SiR-tetrazin származékok szintézisét tűztem ki célul. Az előállított 

tetrazin-származékokat ntAS-val módosított intracelluláris fehérjék bioortogonális 

fluoreszcens jelölésében kívántuk tesztelni. Terveim közt szerepelt továbbá a festékek 

alkalmazása szuper-felbontású mikroszkópiában is. 

 

 

 

 

 

19. ábra: A tervezett SiR-tetrazinok vázlatos szerkezete. 
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5. Eredmények és értékelésük
1
 

 

5.1. Hidrofil nem-természetes aminosavak 

 

Kutatócsoportunk korábban is foglalkozott új, bioortogonális kémiában használható 

ciklooktin és transz-ciklooktén származékok szintézisével. 2012-ben négylépéses szintézisben 

állítottunk elő olyan reaktív karboxil-monobenzociklooktint (COMBO), mely 

gyűrűfeszültség-indukált cikloaddíciós reakcióban (SPAAC) gyorsan és szelektíven reagált 

azid-származékokkal.
20

 A karboxil-funkciónak köszönhetően a COMBO könnyen 

funkcionalizálható: fluoreszceinhez és rodamin B-hez kötve alkalmas aziddal módosított 

glikánstruktúrák
20

 és mesterséges organellumok fluoreszcens jelölésére,
160

 de alkalmazható 

receptorok összekapcsolására is.
161

 A ciklooktinokat reaktivitásuk fokozására - gem-fluor 

csoportok bevitele mellett – sokszor két benzolgyűrűvel kondenzálják a gyűrűfeszültség 

fokozása érdekében. A monobenzociklooktin COMBO azonban a legsűrűbben használt 

fluorozott vagy dibenzociklooktinoknál jobb reakciókinetikai értékekkel rendelkezik aziddal 

való SPAAC reakcióban. Mindemellett lipofilicitása és mérete is kisebb az ismert ciklooktin-

származékoknál, ezért optimális jelölt hidrofil aminosav-származék előállítására. 

 A Weissleder csoport olyan transz-ciklooktén származékokat állított elő, amelyek 

vagy a nyolctagú gyűrűben, vagy a gyűrűn kívül poláris heteroatomokat tartalmaznak (a 

szintéziseket kutatócsoportunk tagja, Varga Balázs végezte).
162

 Ez jelentősen megnövelte a 

molekulák polaritását, így célul tűztük ki aminosav-származékaik szintézisét. Az ntAS-ak 

alapjául szolgáló nyolctagú gyűrűk szerkezete a 20. ábrán látható. 

 

 

20. ábra: Az ntAS-szintézishez kiválasztott ciklooktin és transz-ciklooktének szerkezete. 

 

                                                 
1
 A fejezetben bemutatott eredmények az MTA TTK Kémiai Biológiai Kutatócsoportjának és az EMBL Edward 

Lemke által vezetett kutatócsoportjának együttműködésében jöttek létre, számos társszerző együttműködésével, 

ezért dolgozatomban leírásukra többes szám első személyt használok. Azonban a kísérletek tervezését, 

kivitelezését és értékelését magam végeztem, amennyiben ez nem így történt, de az eredmények értékeléséhez 

leírásukra szükség van, az adott fejezetnél lábjegyzetben jeleztem. 
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5.1.1. Szintézisek és genetikai kódolás 

 

A ntAS-ak szintéziséhez a COMBO-t és a hidrofil TCO-kat (OXTCO, DOTCO) L(+)-

lizinhez kötöttük annak -aminocsoportján keresztül. A választásunk azért esett erre az 

aminosavra, mert genetikai kódolásukat a lizin-származékokra alkalmazott PylRS/tRNS párral 

terveztük végbevinni. A COMBO lizinhez való kapcsolására a kutatócsoportunkban korábban 

több kísérletet is tettek különbözőképpen védett aminosav-funkciókat tartalmazó lizint 

használva. Abban az esetben, ha a kapcsolás sikeres is volt, az aminosav védőcsoportjainak 

eltávolításához használt reagensek a termék bomlásához vezettek. Ezért először egy 

kíméletes, könnyen eltávolítható védőcsoport-stratégia kidolgozása volt a célom. 

A hagyományos lizin -NH2 védőcsoportok (terc-butoxi-karbonil ̶ Boc, fluorenil-

metiloxi-karbonil ̶ Fmoc) eltávolításához savas vagy bázikus közegre van szükség. 

Rzeszotarska és mtsai 1999-ben olyan -N-Boc-lizin szintézist írtak le, melyben az -

szénatomon elhelyezkedő –COOH és –NH2 funkciót Cu-komplexben védték, majd az -

védőcsoport beépítése után a lizin-származékot 8-hidroxikinolinnal szabadították fel a 

fémkomplexből.
163

 A védőcsoport kiépítése és eltávolítása enyhe körülmények között, vizes 

közegben, szobahőmérsékleten zajlott. van Delft és mtsai ugyanezt a védőcsoport-stratégiát 

követték: a BCN-lizin szintézise magas hozammal enyhén lúgos közegben zajlott.
54

 Mi is ezt 

az útvonalat választottuk a COMBO-lizin szintéziséhez. 

 

 

21. ábra: A COMBO-lizin (72) szintézise. 
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Első lépésben a COMBO (68) karboxil funkciós csoportját N-hidroxi-szukcinimiddel 

aktiváltuk (21. ábra). Az L(+)-lizin-t CuSO4*5H2O-t használva NaHCO3-as vizes közegben 30 

perc alatt komplexáltuk, majd hozzáadtuk a COMBO-NHS (71) acetonitriles oldatát. A 

reakció lezajlása után az acetonitrilt eltávolítottuk, és a vizes oldatból kiváló Cu-komplexált 

COMBO-lizin egyszerűen, szűréssel tisztítható volt. A 8-hidroxikinolinnal végzett 

dekomplexálás után 14% termeléssel (két lépésben) jutottunk a termékhez (72). 

 

22. ábra: Az előállított ntAS-ak genetikai kódolhatóságának vizsgálata E. coli sejteken: kontroll és 

vizsgálandó ntAS-akat tartalmazó minták SDS-PAGE vizsgálata Coomassie blue festékkel 

vizualizálva. Negatív kontroll: GFP
39TAG

 ntAS nélkül expresszálva (-ncAA); vad-típusú GFP
wt

 a 

megfelelő molekulatömeg kontrolljaként. 

 

Ezután teszteltük a COMBO-lizin (72) genetikai kódolhatóságát prokarióta E. coli 

sejteken (22. ábra). A genetikai kódoláshoz a PylRS
AF

/tRNS
Pyl

 ortogonális párt használtuk és 

tesztfehérjének a GFP
Y39TAG

 fehérjét választottuk. A vizsgálatot emlős HEK293T sejteken is 

elvégeztük, ezekben a kísérletekben tesztfehérjének egy olyan fehérjét választottunk, 

amelyben mCherry és GFP
Y39TAG

 fluoreszcens fehérjék vannak összekapcsolva (NLS-

mCherry-GFP
Y39TAG

) (23. ábra). Amennyiben a transzfekció sikeres, az mCherry fehérje 
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kifejeződik, és vörös fluoreszcenciát tapasztalhatunk, azonban a GFP fluoreszcenciája csak 

akkor detektálható, ha a fehérjébe a vizsgált ntAS beépül, hiszen a STOP kodon a kromofór 

előtt, a 39-es pozícióban helyezkedik el. Sajnos azonban sem az E. coli sejtek SDS-PAGE, 

sem a HEK293T sejtek konfokális mikroszkópos vizsgálata során nem tapasztaltunk fehérje-

expressziót a COMBO-lizin jelenlétében. 

 

23. ábra: Az előállított ntAS-ak genetikai kódolhatóságának vizsgálata emlős HEK293T sejteken 

NLS-mCherry-GFP
Y39TAG

 tesztfehérjét és PylRS
AF

/tRNS
Pyl

 párt használva konfokális mikroszkóppal. 

Pozitív kontrollként a PylRS
AF

/tRNS
Pyl 

ismert szubsztrátjait alkalmaztuk (TCO*-lizin, BCN-lizin). 

 

Mivel a COMBO-lizin mérete nem tér el jelentősen a PylRS
AF

/tRNS
Pyl

 ismert 

szubsztrátjainak méretétől, ezért azt feltételeztük, hogy a negatív kódolási kísérletek oka a 

nem megfelelő lizin/aromás gyűrű-kapcsolódási egység, amely nem tud kötődni a PylRS 

enzim felismerő egységéhez. A natív PylRS az általa felismert szubsztráttal (a természetben 

pirrolizinnel) két hidrogén-kötést hoz létre: az egyik a pirrolizin gyűrűláncon lévő amid-kötés 

oxigénje és a N346 amid nitrogénje, a másik a pirrolin-gyűrű nitrogénje és a Y384 fenolos 

oxigénje között jön létre (24. ábra).
87

 Ezért azt feltételeztük, hogy a lizin -amino-csoportján 

kívül a ntAS-ban az enzimfelismeréshez két hidrogén-kötés donorra vagy akceptorra van 

szükség, amelyek geometriailag a pirrolizin oxo-csoportjának és a pirrolin-gyűrű 

nitrogénjének megfelelő helyzetben vannak.  
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24. ábra: a) A PylRS aktív centruma, b) a PylRS kötőzsebe; mindkettő pirrolizin-AMP szubsztráttal 

(kép forrása: ref [87]). 

 

Ennek a feltételezésnek a megerősítésére két teszt-aminosavat állítottunk elő: az aromás 

gyűrűhöz amid-kötéssel kapcsolódó 73 molekulát és a karbamát-kötést tartalmazó 74 

molekulát (25. ábra). Mindkét aminosavat 1 mM-os koncentrációban inkubáltuk HEK293T 

sejtekkel, miközben a sejtekben NLS-mCherry-GFP
Y39TAG 

fehérjét expresszáltunk. Az amid-

kötést tartalmazó ntAS (73) jelenlétében nem tapasztaltunk fehérje-expressziót, míg a 

karbamát-származék (74) genetikailag kódolhatónak bizonyult és intenzív GFP-fluoreszcencia 

volt látható. Ezzel a kísérlettel bebizonyítottuk, hogy a ciklooktin/TCO és a lizin közötti 

linker nagyban befolyásolja a molekula genetikai kódolhatóságát, ezért a továbbiakban 

karbamát-kötést tartalmazó ntAS-kal dolgoztunk tovább. A kapott eredmény azonban 

meglepő annak fényében, hogy a Y384 fenolos oxigénje, amely miatt az egyik H-kötés 

donorra/akceptorra szükség van, a PylRS
AF

-ben nem található meg, mivel az tirozin helyett 

fenilalanint tartalmaz. 

 

  

25. ábra: A PylRS
AF

/tRNS
Pyl

 szubsztrát-preferenciájának tesztje NLS-mCherry-GFP
Y39TAG

 

tesztfehérjén fluoreszcens mikroszkóppal (GFP csatorna). Negatív kontrollként ntAS-mentes 

tápoldatot, pozitív kontrollként TCO*-lizint használtunk. 
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A hidrofil transz-ciklooktének közül két molekulát választottunk. Az OXTCO-ra annak 

tiolokkal szembeni stabilitása és a tetrazinokkal való reakcióban mutatott nagy másodrendű 

reakciósebességi állandója (k2=29242 M
-1

s
-1

) miatt esett a választásunk. A DOTCO ugyan 

kevésbé bizonyult stabilnak és reakciókinetikai paraméterei (k2=332 M
-1

s-1) is kevésbé 

előnyösek, azonban kis mérete miatt alkalmasnak ítéltük genetikai kódolásra. 

A karbamát-kötés kialakításához az OXTCO-t (69) és a DOTCO-t (70) N,N’-

diszukcinimidil-karbonáttal (N,N’-DSC) reagáltattuk trietil-amin bázis jelenlétében (26., 27. 

ábra). Kísérleteinkhez az OXTCO sztereoizomereinek 4:1 arányú elegyét használtuk. A 

reakció lejátszódása után a NHS-karbamát-származékokat (75, 77) kromatográfiásan 

tisztítottuk, amihez speciálisan felületkezelt szilikagélt tartalmazó Redisep Gold 

kromatográfiás oszlopot használtunk az izomerizáció elkerülése miatt. A kapott 

származékokat pedig a fent leírt módon reagáltattuk Cu-védett L(+)-lizinnel, így jutva a 

karbamát-kötést tartalmazó OXTCO-lizinhez (76) és DOTCO-lizinhez (78). 

 

 

26. ábra: Az OXTCO-lizin (76) szintézise (az ábrán csak az egyik izomert tüntettük fel, azonban a 

szintézis 4:1 arányú izomerelegyből történt). 
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27. ábra: A DOTCO-lizin (78) szintézise. 

 

Sajnos az OXTCO-lizin nagyon alacsony fehérje-expressziót mutatott E. coli és emlős 

sejtekben is. Azt feltételeztük, hogy ez a TCO-gyűrű és a lizin közötti viszonylag hosszú 

alifás linkernek köszönhető: a molekula túl hosszú ahhoz, hogy beférjen az enzim 

kötőzsebébe. Ezért előállítottuk az OXTCO rövidebb, csupán egy etilén-glikol linkert 

tartalmazó analógját (short-linker OXTCO - sOXTCO).  

Ehhez az OXTCO-hoz hasonló szintézisutat választottunk (28. ábra):
162

 1,5-

Ciklooktadiént (79) epoxidáltunk 3-klór-peroxibenzoesavval (m-CPBA) (80), majd az epoxid-

gyűrűt mikrohullámú reaktorban 2-aminoetan-1-ollal nyitottuk fel (81). A kapott vegyületen 

N,N’-diszukcinimidil-karbonáttal kívántunk gyűrűzárást végrehajtani, azonban nem a várt 

biciklusos (82), hanem a 83 jelű oxazolidin-származékhoz jutottunk. 

 

 

28. ábra: A sOXTCO szintézisére tett első próbálkozások. 

A mellékreakció elkerülésének céljából megpróbáltunk védőcsoportot kialakítani a 

láncvégi hidroxil-csoporton (29. ábra). Sem a terc-butil-dimetil-szilil- (TBDMS), sem a terc-
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butil-difenil-szilil- (TBDPS), sem pedig a trimetil-szilil (TMS)-védőcsoporttal nem jártunk 

sikerrel: a reakciókban csak kis mennyiségű termék keletkezett és még a nagyobb térkitöltésű 

szubsztituenseket tartalmazó szililezőszerek sem voltak szelektívek a láncvégi –OH csoportra. 

Ezért előállítottuk a 2-aminoetan-1-ol TBDMS-védett származékát és ezzel kíséreltük meg az 

epoxid-gyűrű felnyitását. Azonban a magas hőmérsékleten valószínűleg a TBDMS-

védőcsoporttal ellátott kiindulási anyag és/vagy termék elbomlott, számos melléktermék 

keletkezését tapasztaltuk. 

 

 

 

29. ábra: A sOXTCO szintézisére tett próbálkozások védőcsoport használatával. 

 

Mivel nem sikerült olyan megoldást találnunk, amelyikben az epoxid-gyűrű felnyitását 

az etilén-lánccal már ellátott amin-csoporttal meg tudtuk volna oldani, ezért a következőkben 

a gyűrű felnyitását ammóniával végeztük, és az etilén-linkert később terveztük a molekulához 

kapcsolni. A reakciót 25%-os ammóniaoldattal hajtottuk végre metanol oldószerben, 

mikrohullámú reaktorban 90 °C-on (30. ábra). A reakcióelegyet ezután cc. HCl-oldattal 

pH=1-ig savanyítottuk, majd az oldatot diklórmetánnal (DCM) extraháltuk (DCM-1 fázis). A 

vizes fázis töményítése után az oldatot telített NaOH-oldattal lúgosítottuk pH=14-ig, és újra 

extraháltuk DCM-nal (DCM-2 fázis). A szerves fázisok összetételét NMR-rel vizsgáltuk. A 

DCM-1 fázisban nem a kiindulási epoxid (80) volt megtalálható, hanem a valószínűleg HCl 

hatására belőle keletkező 8-klorociklookt-4-en-1-ol (89), 29% termeléssel (a kívánt termék – 

88 – termelése 41% a DCM-2 fázisból). Azonban a mellékterméket (89) ammónia-oldattal 

való egy éjszakán át tartó forralással a kívánt termékké (88) tudtuk alakítani.  

Amennyiben a hőmérsékletet 110 °C-ra emeltük, a DCM-2 fázisból 69%-os termeléssel 

jutottunk a 88 jelzésű molekulához. A termelésen próbáltunk javítani eltérő hőmérséklet, 
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mikrohullámú reaktor helyett olajfürdő, illetve töményebb, 2 M-os etanolos ammónia-oldat 

használatával, azonban egyik sem eredményezett jelentős termelésbeli javulást.  

 

 

30. ábra: Az epoxidgyűrű felnyitása ammóniával sOXTCO szintéziséhez. 

 

Az oxazolidinon-gyűrű kialakítását N,N’-diszukcinimidil-karbonáttal végeztük, 86%-os 

termeléssel (90). A gyűrű nitrogénatomjának alkilezéséhez etilén-glikolt tetrahidropirán 

(THP)-védőcsoporttal láttunk el, majd a szabad hidroxil-csoportot meziláttá alakítottuk (91). 

Az oxazolidin-gyűrű alkilezését az irodalomnak megfelelően n-butillítium (n-BuLi) bázis 

mellett kíséreltük meg,
164

 azonban a reakció nem játszódott le. Nem tapasztaltuk termék 

keletkezését terc-butillítiummal (t-BuLi) sem. A NaH bázis jelenlétében azonban egy éjszaka 

alatt szobahőmérsékleten lejátszódott, a terméket (92) 61% termeléssel izoláltuk. A 

védőcsoport eltávolítása után a cisz-konfigurációjú kettőskötést tartalmazó molekulát (93) 

transz-származékká (94) izomerizáltuk fotokémiai úton. Ehhez a Fox és mtsai által 

kifejlesztett átfolyásos fotokémiai reaktort használtuk, melynek felépítése a 31. ábrán 

látható.
52

 A reaktor a TCO termék AgNO3-tal impregnált szilikához való szelektív kötődésén 

alapul, amely így a reakcióelegyből eltávolítható, míg a cisz forma visszajut a 

reakcióedénybe. A termodinamikailag nem kedvező transz-termék folyamatos eltávolítása a 

reakcióelegyből eltolja az egyensúlyt. A reakció lezajlása után a TCO az AgNO3-tal 

impregnált szilikáról vizes ammóniaoldattal vagy NH4Cl-dal dekomplexálható. A 

fotoizomerizációs lépés 31% termeléssel eredményezte a kívánt rövid linkert tartalmazó 

sOXTCO-t (94), amelyből az OXTCO-lizinhez hasonló módon képeztünk nem-természes 

aminosavat (sOXTCO-lizin, 96). A molekula sikeres szintézisének leírása a 32. ábrán 

található. 
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31. ábra: A TCO-szintézishez használt átfolyásos fotokémiai reaktor felépítése (kép forrása: ref [52]). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32. ábra: A sOXTCO-lizin (96) szintézise. 
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A sOXTCO-lizin genetikai kódolhatóságát teszteltünk a fent említett prokarióta és 

eukarióta tesztrendszeren is, azonban sajnos egyik esetben sem tapasztaltunk szignifikáns 

fehérje-expressziót. Azt gondoljuk, hogy ez a lizin-funkcionalizáció nem megfelelő 

helyzetéből adódhat, a PylRS
AF

 enzim kötőzsebébe valószínűleg nem illeszkedik olyan öttagú 

gyűrűvel kondenzált TCO-származék, melyen a lizin az öttagú gyűrűn keresztül kapcsolódik. 

Ennek az elméletnek a bizonyítására a kutatócsoportunkban továbbra is folynak a kísérletek. 

A DOTCO-lizin azonban, az előállított aminosavak közül egyedüliként, genetikailag 

kódolhatónak bizonyult mind prokarióta (E. coli), mind eukarióta (HEK293T) sejtekben 

PylRS
AF

/tRNS
Pyl 

párt használva (22., 23. ábra). A fehérje-expresszió jó termeléssel történt 

(ca. 6 mg 1 l sejtkultúrából), mely összemérhető a TCO*-lizinnel és a BCN-lizinnel 

tapasztaltakkal. A megtisztított fehérjét tömegspektrometriásan is vizsgáltuk, és a natív 

vizsgálatok megfelelő molekulatömeget (28879 Da [M+H]
+
) mutattak. 

 

5.1.2. Stabilitásvizsgálatok 

 

Ismert, hogy a feszült gyűrűs ciklooktinok és transz-ciklooktének instabilak lehetnek 

magas nukleofil-tartalmú környezetben. Ilyen körülmények között, pl. magas tiol-

koncentráció hatására, a transz-ciklooktének nem-reaktív cisz-ciklookténekké 

izomerizálódhatnak.
57

 Az előállított nem-természetes aminosavak (COMBO-lizin, OXTCO-

lizin, sOXTCO-lizin, DOTCO-lizin) stabilitásának vizsgálatához 6 mM koncentrációjú 

oldatokat készítettünk MeOD, DMSO-d6 és D2O oldószerekben, az ntAS oldatához 1, 3 vagy 

10 ekvivalens ciszteamint adtunk, az oldatokat 37 °C-on tartottuk és a ntAS-ak stabilitását 
1
H-

NMR spektroszkópiával vizsgáltuk.  

A nukleofil környezetben legkevésbé stabil ntAS-nak a COMBO-lizin bizonyult, 1 

ekvivalens ciszteaminnal inkubálva DMSO-d6-ban már néhány óra alatt jelentős mértékű 

bomlást szenvedett és 6 nap alatt teljesen eltűnt a reakcióelegyből (33. ábra). A TCO-lizin 

származékok stabilabbak voltak a ciklooktin-tartalmú COMBO-lizinnél. Az OXTCO-lizin 

még 9 nap után is csak ~30%-ban alakult nem-reaktív cisz-ciklooktén származékká 1 ekv. 

ciszteamin hatására (34. ábra). Az etilén-glikol linker hossza nem befolyásolta a molekula 

stabilitását, a sOXTO-lizin az OXTCO-lizinhez hasonló izomerizációs profillal rendelkezett 

(35. ábra).  
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33. ábra: A COMBO-lizin (6 mM) stabilitásának vizsgálata (1 ekv. ciszteamin, 37 °C, DMSO-d6) 

1
H-NMR spektroszkópiával. 

 

 34. ábra: Az OXTCO-lizin (6 mM) stabilitásának vizsgálata (1 ekv. ciszteamin, 37 °C, MeOD) 
1
H-

NMR spektroszkópiával. A nyilak a cisz- és transz-kettős kötés jelét mutatják. 
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35. ábra: Az sOXTCO-lizin (6 mM) stabilitásának vizsgálata (1 ekv. ciszteamin, 37 °C, MeOD) 
1
H-

NMR spektroszkópiával. A nyilak a cisz- és transz-kettős kötés jelét mutatják. 

 

A DOTCO-lizin a nyolctagú gyűrűben lévő heteroatomok miatt nagyobb 

gyűrűfeszültséggel rendelkezik. Ez lehet az oka az OXTCO-lizinhez és a sOXTCO-lizinhez 

képest csökkent stabilitásnak. 1 ekvivalens ciszteaminnal MeOD-ban inkubálva a DOTCO-

lizin esetén már 4 óra után izomerizációt figyeltünk meg és a ntAS ~70%-a cisz-izomerré 

alakult 10 nap alatt (36. ábra). A biológiai kísérletek időtartama során a ntAS csupán 2 napig 

van kitéve a nukleofilekben dús környezetnek tetrazinnal való reakció előtt, ezen időtartam 

alatt a DOTCO-lizin csupán 20%-a alakult cisz-izomerré. A DOTCO-lizin stabilitását 

magasabb tiolkoncentráció (10 ekv., 60 mM ciszteamin) jelenlétében is vizsgáltuk (37. ábra). 

2 nap elteltével nem tapasztaltunk jelentős eltérést az alacsonyabb tiolkoncentráció 

jelenlétében végzett kísérlethez képest, a ntAS mintegy egyötöde volt az inaktív cisz-

formában, 3 nap elteltével pedig ~50%-a. A stabilitásvizsgálatot elvégeztük tiszta D2O 

oldószerben is, 3 ekv. (18 mM) ciszteamint használva (38. ábra). A DOTCO-lizin vizes 

közegben stabilabbnak bizonyult, mint szerves oldószerekben, csupán ~20%-a alakult cisz 

izomerré.  



45 

 

 

36. ábra: A DOTCO-lizin (6 mM) stabilitásának vizsgálata (1 ekv. ciszteamin, 37 °C, MeOD) 
1
H-

NMR spektroszkópiával. 

 

 

37. ábra: A DOTCO-lizin (6 mM) stabilitásának vizsgálata magasabb tiolkoncentráció jelenlétében 

(10 ekv. ciszteamin, 37 °C, MeOD) 
1
H-NMR spektroszkópiával. 
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38. ábra: A DOTCO-lizin (6 mM) stabilitásának vizsgálata magasabb tiolkoncentráció és fiziológiás 

oldószer jelenlétében (3 ekv. ciszteamin, 37 °C, D2O) 
1
H-NMR spektroszkópiával. 

 

Az élő sejtekben történő jelölési reakció során a fehérjékbe épített DOTCO-lizint 

fluoreszcensen jelzett tetrazin-származékkal reagáltatjuk IEDDA reakcióban. A reakció 

terméke dihidropiridazin (97), amely piridazinná oxidálódhat, miközben az éterkötéssel 

kapcsolódó lizinszármazék eliminálódhat.
165,166

 Ezért vizsgáltuk, hogy a DOTCO-lizin 

keresztül tud-e menni ezen a β-eliminációs folyamaton tetrazinnal való reakció során. Ehhez a 

ntAS-at 2 ekv. 3a jelű tetrazinnal reagáltattuk PBS pufferben (pH 7,4) (39. ábra) és a mintát 

37 °C-on inkubáltuk, majd a reakcióelegyet LC-MS analízissel vizsgáltuk. 24 óra elteltével 

nem tapasztaltunk jelentős degradációt (40. ábra). Az LC-MS analízis eredményét NMR 

spektroszkópiai mérésekkel is megerősítettük (41. ábra). 

 

 

 

39. ábra: A DOTCO-lizin IEDDA reakciója a 3a jelű tetrazinnal. 
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40. ábra: A DOTCO-lizin és a 3a jelű tetrazin IEDDA reakciótermékének (97) stabilitásvizsgálata 

LC-MS analízissel. a) UV-Vis kromatogram 24 óra elteltével (254 nm); b) az 1,025 percnél eluálódó 

termék MS analízise, a dihidropiridazinhoz (97) tartozó termékcsúccsal [M+H
+
]=506; c) az 1,189 

percnél eluálódó termék MS analízise a kiindulási tetrazinhoz (3a) tartozó termékcsúccsal 

[M+H
+
]=229 (ESI pozitív mód). 

 

 

41. ábra: A DOTCO-lizin és a 3a jelű tetrazin IEDDA reakciótermékének (97) stabilitásvizsgálata 

1
H-NMR analízissel. DOTCO-lizint (6 mM, 1 ekv., D2O) 3a jelű tetrazinnal reagáltattunk (3 mM, 0,5 

ekv). A nyolctagú gyűrűhöz kapcsolódó –CHO- proton jele 2 nap múlva is csak minimális mértékben 

csökkent. A számok a dihidropiridazin –CHO- protont (#) és a transz-ciklooktén –CHO- proton (*) 

integráljait jelölik. 
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5.1.3. Kinetikai mérések
2
 

 

A DOTCO-lizin reaktivitásának kinetikai karakterizálását tisztított fehérjén végeztük, 

hiszen így pontosabb képet kaphatunk a ntAS fiziológiás közegben történő viselkedéséről. 

Ehhez E. coliban GFP
Y39TAG→DOTCO-lizin

-t expresszáltunk és a fehérjét a kísérleti módszerek 

fejezetben leírtak szerint tisztítottuk. A kinetikai mérésekhez a tisztított, DOTCO-lizinnel 

módosított fehérjét Cy5-3a konjugátummal reagáltattuk (42. ábra). A reakciót a GFP és a Cy5 

között fellépő FRET-tel követtük (43. ábra). Gerjesztési hullámhosszként a GFP gerjesztési 

maximumát (488 nm) alkalmaztuk, az emissziót pedig a Cy5 emissziós tartományában 

rögzítettük. A méréseket pszeudo-elsőrendű körülmények között végeztük 100 nM 

GFP
Y39TAG→DOTCO-lizin

-t és feleslegben alkalmazott Cy5-3a-t (10-35 µM) használva. A mért 

sebességi állandókat (kobs) a Cy5 fluoreszcencia intenzitás-változási görbéjére illesztett inverz 

exponenciális (𝑡) = 𝐴 ∙ (1 − 𝑒−𝑘𝑜𝑏𝑠∙𝑡) + 𝑐 egyenlet szerinti görbéből számítottuk (43a. ábra). 

A másodrendű sebességi állandót a kobs vs Cy5-3a koncentráció függvény meredekségéből 

nyertük (43b. ábra). 

 

 

42. ábra: A Cy5-3a festék szerkezete. 

                                                 
2
 A kinetikai méréseket Iker Valle Aramburu (EMBL, Heidelberg) végezte. 
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43. ábra: A GFP
Y39TAG→DOTCO-lizin

-nel végzett kinetikai vizsgálatok 

 

A kapott másodrendű sebességi állandó (k=6370 ± 80 M
-1

s
-1

) az ismert TCO-lizin 

származékokhoz képest alacsonyabb.
167

 Ennek oka feltehetően a hidrofil DOTCO esetében 

kisebb jelentőséggel bíró hidrofób effektus. Alacsonyabb polaritással rendelkező TCO-

származékok és tetrazinok közti reakció vizes közegben ugyanis feltételezhetően hidrofób 

„cseppekben” megy végbe, így a megnövekedett lokális koncentráció hatására nő a reakció 

sebessége is. A DOTCO-lizin kalkulált megoszlási hányadosa (
c
logP) azonban pl. a TCO*-

lizinnél három nagyságrenddel kisebb, hidrofilicitása tehát számottevően nagyobb, így 

esetében a hidrofób effektussal nem számolhatunk (44. ábra).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44. ábra: A dolgozatban használt nem-természetes aminosavak szerkezete és 
c
logP értékeik zárójelben 

(a kalkulációkat CS ChemDraw Ultra 12 szoftver BioByte alkalmazásával végeztük). 
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5.1.4. In vitro és in vivo sejtmembrán fehérjejelölés 

 

A sikeres genetikai kódolás után vizsgáltuk, hogy a DOTCO-lizinnel módosított fehérjék 

felhasználhatók-e bioortogonális fluoreszcens jelölési eljárásokban. Elsőként az E. coliban 

kifejezett GFP
Y39TAG→DOTCO-lizin

-t tisztítottuk és vizsgáltuk fluoreszcens jelölhetőségét 

IEDDA reakcióban. A jelöléshez 200 nM GFP
Y39TAG→DOTCO-lizin

-t és Cy3-3a tetrazint (5 ekv., 

1 µM) használtunk (45. ábra). A reakciót SDS-PAGE gélelektroforézist követő fluoreszcens 

gélanalízissel vizsgáltuk (Typhoon FLA 7000 imager), amely alapján megállapíthattuk, hogy 

a Cy3-3a 1 óra alatt 37 °C-on szelektíven reagált a DOTCO-t tartalmazó fehérjével. Negatív 

kontrollként a reaktív funkciós csoportot nem tartalmazó -N-Boc-lizinnel módosított GFP-t 

használtunk, mely esetében nem tapasztaltunk fluoreszcens jelölést. 

 

45. ábra: In vitro fehérjejelölés: a) a Cy3-3a szerkezete; b) az SDS-PAGE gélrészlet Coomassie blue 

festékkel festve; c) ugyanazon gélrészlet fluoreszcens analízise (Typhoon FLA 7000). 

 

Vizsgáltuk a DOTCO-mediált in vivo fehérjejelölés lehetőségét is emlős sejteken. 

Célfehérjeként az inzulin receptort (IR) választottuk. Az IR nagy jelentőségű transzmembrán 

fehérje-receptor, amely a glükóz homeosztázisban vesz részt, így számos rákos 

megbetegedésben és a diabetes mellitusban is központi szerepet játszik.
168,169

 Nikić és mtsai 

2014-ben leírták az IR genetikai manipulációját TCO*-lizinnel emlős sejtekben,
93

 a 

dolgozatban ezt a rendszert használtuk a DOTCO-lizin in vivo tesztelésére. Emlős HEK293T 

sejtekben IR-t expresszáltunk, amelyben a 676-es pozícióban elhelyezett amber STOP kodon 

helyére a PylRS
AF

/tRNS
Pyl 

pár segítségével DOTCO-lizint építettünk. Az IR-t GFP-fúzióval 

láttuk el, ez szolgált pozitív kontrollként a specifikus jelölés azonosításában. A 
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sejtmembránon magas hozammal kifejeződő IR
K676→DOTCO-lizin

-GFP-t Cy5-3a konjugátummal 

jelöltük (46. ábra). A DOTCO-lizinnel módosított IR membránfehérjék már alacsony 

festékkoncentráció mellett (1.5 µM) rövid inkubációs idő alatt (10 min) in vivo körülmények 

között (élő HEK293T sejtek, 37 °C) szelektíven jelölhetőnek bizonyultak. A Cy5 piros 

fluoreszcenciája (46a. ábra) a GFP zöld fluoreszcenciájával (46b. ábra) a sejtmembránon 

átfed, bizonyítva a jelölés specifikusságát (46c. ábra). Megjegyzendő, hogy az IR 

helyspecifikus fluoreszcens jelölése ntAS-akkal nem triviális feladat: a szokatlanul 

nagyméretű (~320 kDa), diszulfid-híddal összekötött transzmembrán-fehérje a transzláció 

után proteolitikus hasításon megy keresztül, homodimer vagy heterodimer képződése közben, 

továbbá gyakran és gyorsan internalizálódhat, ezért a ntAS-nak számos poszttranszlációs 

folyamaton keresztül stabilnak kell maradnia. 

 

46. ábra: In vivo fehérjejelölés a sejtmembránon. Az emlős HEK293T sejtekben kifejezett 

IR
K676→DOTCO-lizin

-GFP-t Cy5-3a tetrazin-konjugátummal specifikusan jelöltük (1.5 µM, 10 min, 37 

°C). a) A GFP fluoreszcenciája (referencia csatorna); b) a Cy5 fluoreszcenciája (jelölési csatorna); c) a 

két fluoreszcens csatorna képe az áteső fénnyel készített felvételre vetítve. 

 

5.1.5. Nem-természetes aminosavak citoplazmából való kimoshatóságának 

vizsgálata 

 

Bizonyítani kívántuk azt a feltételezést, miszerint az eddig ismert ntAS-ak intracelluláris 

jelölésekor tapasztalt magas háttérfluoreszcenciát az aminosavak magas hidrofóbicitása miatti 

citoplazmából való eltávolíthatatlansága okozza. Ehhez egy kimosási kísérletet végeztünk 

nem-transzfektált emlős COS7 sejteket használva. A kísérlethez három különböző 

hidrofilicitással rendelkező aminosavat használtunk: az apoláris TCO*-lizint (
c
logP=-0,053), 
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a közepesen lipofil BCN-lizint (
c
logP=-0,753) és a hidrofil DOTCO-lizint (

c
logP=-2,917) 

(44. ábra).  

 

 

47. ábra: A ntAS-ak citoplazmából való kimoshatóságának vizsgálata. A) Reprezentatív 

konfokális mikroszkópos felvételek a fluoreszcensen jelzett maradék ntAS háttérről. B) A maradék 

intracelluláris ntAS kvantitatív fluoreszcens analízise. Egy időpont esetén >15 sejt fluoreszcens 

analízisét végeztük el.   
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COS7 sejteket az aminosavak 1 mM koncentrációjú oldatában növesztettük 16 órán át 37 

°C-on 5% CO2-ot tartalmazó atmoszférában. Ezután az aminosavakat tartalmazó tápoldatot 

eltávolítottuk és a sejteket különböző ideig aminosav-mentes tápoldatban tartottuk 37 °C-on. 

Az inkubációs idők lejárta után a maradék aminosavat sejtpermeábilis TAMRA-3a 

fluoreszcens tetrazin-festékkel reagáltattuk, majd egy fixálási lépés után a sejteket konfokális 

mikroszkóppal vizsgáltuk (47. ábra). A kísérlethez használt TAMRA-3a koncentrációja 5 µM 

volt, mellyel 10 percen keresztül inkubáltuk a sejteket. Ez a koncentráció elegendőnek 

bizonyult ahhoz, hogy minden maradék aminosavat láthatóvá tegyünk a sejten belül, a 

reakcióidő pedig megfelelően rövid volt a TAMRA használata esetén igen gyakran tapasztalt 

magas háttérfluoreszcencia elkerüléséhez.
170

  

A kísérlet alapján a TCO*-lizin citoplazmából való eltávolítása nem lehetséges, még 6 

órás mosási lépés beiktatásával sem. Ezzel szemben a BCN-lizint ennyi idő alatt szinte 

maradéktalanul ki lehet mosni az intracelluláris térből. A DOTCO-lizin eltávolításához 

szükséges idő azonban ennél sokkal rövidebb: már egy 5 perces mosási lépés beiktatása is 

elegendő a maradék aminosav eltávolításához. Ezzel a kísérlettel sikerült bebizonyítanunk, 

hogy a ntAS hidrofilicitása szoros összefüggésben van a maradék aminosav által okozott 

háttérfluoreszcenciával, továbbá sikerült megoldást kínálnunk a problémára egy olyan hidrofil 

aminosav használatával, mely maradéktalanul eltávolítható a citoplazmából mindössze egy 

pár perces mosással. A rövidebb kimosási idő nemcsak gyakorlati szempontból jelentős, 

hanem lehetővé teheti olyan fehérjék vizsgálatát is, melyek gyors turn-overrel rendelkeznek, 

azaz keletkezés után gyorsan el is bomlanak (pl. bizonyos membrán receptorok, nukleáris 

fehérjék, és mitogén-aktivált proteinkinázok).
171,172,173

 

 

5.1.6. In vivo intracelluláris fehérjejelölés
3
 

 

A DOTCO-lizin és a BCN-lizin (a jelenleg használt, kereskedelmi forgalomban is 

kapható ntAS intracelluláris alkalmazásokra) további összehasonlítását genetikailag 

manipulált intracelluláris fehérjét expresszáló emlős sejteken is elvégeztük. Ehhez az előbb 

említett aminosavakkal genetikailag módosítottunk limfocita citoszol SLP76 fehérjéket, 

amely a limfocita jelátviteli rendszer egyik központi adaptor fehérjéje és ezáltal a HIV egyik 

támadási pontja a vírus replikációjakor.
174,175

 Az SLP76 fehérjéhez pozitív kontrollként sárga 

fluoreszcens fehérjét (YFP) fúzionáltunk és az amber STOP kodont a 40. pozícióba helyeztük. 

                                                 
3
 Az amber STOP kodonnal módosított fehérjét Oliver T. Fackler (University of Heidelberg) készítette, ezzel 

Ivana Nikić (EMBL, Heidelberg) végzett intracelluláris jelölési kísérleteket. 
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Az aminosavakkal módosított fehérjéket emlős HEK293T sejtekben expresszáltuk. Ebben a 

sejttípusban a túlexpresszált SLP76 fehérjék eredeti struktúrája elveszik, csupán pontszerű 

megjelenésben láthatók konfokális mikroszkópos vizsgálat során. A sejteket fixáltuk, 

permeabilizáltuk, és a fehérjét Cy5-3a festékkel jelöltük (42. ábra). A 48. ábrán látható 

konfokális mikroszkópos felvételeken tisztán látható a magas nem-specifikus jelölés a TCO*-

lizin használata esetén, és BCN-lizinen keresztül jelölt fehérjék mellett is jelentős nem-

specifikus kötődést tapasztaltunk. Azonban a DOTCO-lizin használatakor a nem-specifikus 

jelölés által okozott háttérfluoreszcencia sokkal alacsonyabb: míg a TCO*-nál a specifikus 

(sárga nyíl) és a nem-specifikus jel (piros nyíl) nehezen megkülönböztethető, addig DOTCO 

esetén ez világosan elválik. 

 

 

48. ábra: Az SLP76-YFP
40TAG→ntAS 

fehérje intracelluláris fluoreszcens jelölése DOTCO-lizint, 

BCN-lizint és TCO*-lizint használva HEK293T sejtekben. A fluoreszcens jelölést 3 µM Cy5-

3a felhasználásával végeztük (37 °C, 10 min). A harmadik oszlopban a YFP (zöld) és a Cy5 

(piros) fluoreszcenciáját egymásra vetítettük, kiegészítve az áteső fényben készített felvétellel. 

A sárga nyilak a specifikus, a piros nyilak a nem-specifikus jelölést jelzik.  
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5.2. Kétszeresen fluorogén karboxil-sziliko-rodamin jelzőanyagok 

 

Az intracelluláris fehérjejelölésekhez céljaink közt szerepelt megfelelő fluoreszcens 

jelzőanyagok fejlesztése is, melyek szuper-felbontású mikroszkópiában használhatók. Ehhez a 

karboxil-sziliko-rodamin (SiR) alapvázat választottuk, mivel a molekula amellett, hogy 

membránpermeábilis, nagy fotostabilitással és fényességgel is rendelkezik.
116,176

 Emellett ez a 

fluorofór a látható fény vörös tartományában gerjeszthető, emiatt az autofluoreszcencia 

elhanyagolható.
177

 A karboxil-SiR ezen felül polaritás-függő fluorogenicitással is 

rendelkezik, mely jelentősen csökkenti a nem-specifikus háttérfluoreszcenciát, mivel apoláris 

közegben nem-fluoreszkáló zárt spirolakton, poláris környezetben nyílt, fluoreszcens 

ikerionos formában van jelen (lásd 15. ábra). Mindezek miatt a SiR számos SRM technikával 

kompatibilis (STORM, STED, PALM).
116,178,179,180

 A SiR alapvázat használták már többek 

között neuronális feszültségmérésre (voltage sensing),
181

 in vivo tumor detektálásra,
182

 

fotodinamikus terápiára
183

 és többszínű képalkotásra (multicolour imaging) is.
184

  

A csoport korábbi munkájának eredményeként számos kék-vörös tartományban emittáló 

azid-, illetve tetrazintartalmú fluorogént fejlesztett ki.
109,195

 Megfigyeltük, hogy az azid vagy a 

tetrazin fluoreszcenciát kioltó hatása a vörös tartományban emittáló, azaz kiterjedtebb 

konjugált rendszerek esetében kevésbé érvényesül. Ahhoz, hogy a vörös-NIR tartományban 

használható fluorogének fluorogenicitását növeljük előállítottunk többszörösen tompított 

fluorogéneket, így pl. két azidcsoportot tartalmazó jelzővegyületeket.
142

 

Munkánk során szintén többszörösen tompított fluorogének előállítását tűztük ki célul, de 

a fenti példákkal ellentétben nem a reaktív tompító csoportok számának növelését, hanem 

kétféle fluorogenicitás kombinálását terveztük. A karboxil-SiR vegyületek polaritásfüggő 

fluorogenicitását a tetrazin motívum által kiváltott reaktivitás-függő fluorogenicitásával 

kívántuk ötvözni. 

Mint arról korábban szó esett, a tetrazin-funkció amellett, hogy bioortogonális funkciós 

csoportként viselkedik, képes a hozzá kapcsolt fluorofór fluoreszcenciájának elnyelésére (lásd 

17. ábra). A TBET (kötéseken keresztüli energiatranszfer) mechanizmuson alapuló tetrazin-

fluorogének kialakítása többféle összekötő elemen (linkeren) keresztül megvalósítható: 

alkin,
154

 alkén-
33

 és fenil-linkerek,
154,153,149

 illetve ezek kombinációira mind található példa az 

irodalomban, sőt linker nélküli megoldások is ismertek.
155

 

Célunk tehát olyan TBET-alapú SiR-tetrazin rendszerek kifejlesztése volt, melyek dupla-

fluorogénként viselkednek: egyrészt rendelkeznek a spirociklizáció által biztosított polaritás-

függő fluorogenicitással, másrészt a tetrazin által elnyelt fluoreszcencia felszabadulásával járó 
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reakció-függő fluorogenicitással. Azt reméltük ezáltal nemcsak a szuper-felbontású 

mikroszkópiában döntő jelentőségű jel/zaj arány javulását érjük el, hanem javíthatunk a vörös 

tartományban emittáló tetrazin-fluorogének fluoreszcencia serkentési (FE) értékeit is növelni 

tudjuk. 

 

5.2.1. Szintézisek 

 

A TBET hatékonysága, más tényezők mellett, a fluorofór és fluoreszcenciát letörő 

csoport (quencher) közötti távolságtól függ.
106 

Weissleder és Wombacher vizsgálták a 

fluorofór-tetrazin TBET rendszerek FE-változásait a linker hosszának függvényében és azt 

találták, hogy a hatékony energiatranszferhez a lehető legrövidebb linker (fenilén, vinilén) az 

előnyös.
149,153,154,155

  

Elsőnek olyan reakcióutat terveztünk, melynek során a tetrazin motívumot közvetlenül a 

festéken alakítjuk ki. A 109-es vegyület (52. ábra) szintéziséhez 3-bromo-N,N-dimetil-

anilinból (98) indultunk ki, amit metilén-bisz(3-bróm-N,N-dimetil-anilin)-né (99) alakítottunk 

37%-os formaldehid segítségével ecetsav jelenlétében 65% hozammal (49. ábra). Ebből a 

dilítium-reagenst fém-halogén csere során n-butillítiummal képeztük, amit rögtön diklór-

dimetil-szilánnal reagáltattunk, majd a kapott vegyületet KMnO4-tal oxidáltuk, így jutottunk a 

100 jelű intermedierhez 35% termeléssel. 

 

49. ábra: A 100 jelű intermedier szintézise. 
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50. ábra: A SiR-tetrazin szintézisére tett próbálkozások. 

 

A 100 jelű vegyületből irodalmi előzményekre támaszkodva aromás lítium-

reagensekkel kívántuk kialakítani a tetrazinnal funkcionált SiR-vázat, a szintetikus 

könnyebbség miatt egyelőre 2-es pozícióban lévő szubsztituens nélkül (102, 50. ábra). Ehhez 

először 3-(4-bróm-fenil)-6-metil-1,2,4,5-tetrazint (101) készítettünk, melyet n-BuLi 

reagenssel próbáltunk a ketonhoz kapcsolni (50. ábra). Komplex termékelegyet kaptunk, 

valószínűleg az organolítium reagensek azafil reakciójának köszönhetően, amelyből sajnos a 

terméket nem tudtuk izolálni.
185,186 

A mellékreakciók elkerülése végett a ketonhoz ezért nem 

közvetlenül a tetrazin-gyűrűt, hanem annak kiindulási anyagát, egy aromás nitrilt kapcsoltunk 

terc-BuLi-t használva. A 103 vegyületből hidrazin és acetonitril segítségével, Ni(OTf)2-

katalízissel kíséreltünk meg a tetrazint kialakítani.
46

 Ugyan analitikai LC-MS-en kis 

mennyiségű terméket detektáltunk, ezt nem sikerült izolálni. 

A karboxil-funkcióval ellátott SiR-tetrazin (110) szintézisét egy másik, a 

rodaminokéhoz hasonló reakcióúton kísérletük meg, mivel attól tartottunk, az organolítiumos 

kapcsolásnál a szabad karboxil-csoport mellékreakciókat okozhat. Ehhez szintén 3-bróm-

N,N-dimetil-anilinból (98) indultunk ki, azonban először Br→Li cserét végzetünk és diklór-

dimetil-szilánnal létrehoztuk a 105 számú diaril-szililétert 71%-os termeléssel (51. ábra).
187

 5-

Cianoflátildot (106) N-brómszukcinimiddel brómoztunk, majd a brómszármazékot 
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hidrolizáltuk, így jutottunk a 4-ciano-2-formilbenzoesavhoz (107). A 105-ös és a 107-es 

vegyületeket oldószermentes körülmények között, 10% CuBr2 jelenlétében kondenzációs 

reakcióban reagáltattuk, mely 20%-os termeléssel eredményezte a 108 jelű intermediert. 

 

 

51. ábra: A 108 jelű intermedier szintézise. 

 

A 108 molekulából az előbbiekben ismertetett módon próbáltunk meg ismét tetrazint 

(109) kialakítani, azonban a terméket csak kis mennyiségben észleltük LC-MS analízis során 

(52. ábra). A fő termék a karboxil-csoport átalakulásával képződő hidrazid terméknek 

megfelelő tömeggel rendelkezett. Ilyen mellékreakció karboxil-rodaminok esetén nem példa 

nélküli az irodalomban.
188,189

 Megpróbáltuk a hidrazidot hidrolízissel, oxidálószerekkel 

(nitrózus gázok, p-klóranil, IBX, KMnO4, izopentil-nitrit, O2) visszaalakítani karboxil-

csoporttá, azonban vagy nem tapasztaltunk átalakulást, vagy pedig a termék bomlása 

következett be.
190

 Megpróbáltunk ezért a tetrazint kialakítani először, és ezután elvégezni a 

kondenzációs reakciót, azonban a brómozott 5-ciano-ftálidból (110) sem sikerült tetrazint 

(111) képeznünk. 

 

52. ábra: A SiR-tetrazin (109) szintézisére tett kísérletek. 
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 A sikertelen tetrazin-szintézisek oka valószínűleg az előnytelen 

reakciókörülményekben keresendő. A nagy feleslegben alkalmazott hidrazin, a magas 

hőmérséklet, és az erős oxidálószerek használata sokféle funkciós csoporttal nem 

kompatibilis, pl. a karbonil- vagy halogenid-funkcióval, így komplex molekulákon való 

alkalmazásuk nem vezet eredményre. Ezért fordult a figyelmünk olyan szintézisutak felé, 

melyekben a tetrazin-linkert keresztkapcsolási reakciókban kapcsoljuk a xanténvázhoz. A 

tetrazinnal való első keresztkapcsolási reakciókat Novák és Kotschy publikálták még 2003-

ban,
191

 fluorofórokra Wombacher és mtsai alkalmazták először.
154

 A Devaraj-csoport 2014-

ben egy olyan TBET-fluorofór-tetrazin szintézisre általánosan alkalmazható módszert írt le, 

amely egy elimináció/Heck-kaszkád eredményeként in situ keletkező alkén keresztkapcsolási 

reakcióján alapul.
192

 A Heck-reakcióhoz használandó vinil-tetrazinok kis 

molekulatömegükből adódóan illékonyak, ezért nehezen izolálhatók, így helyettük a 

keresztkapcsolásban tetrazinil-etilmezilátokat alkalmaztak.
193

 A 

hidrolízis/dehidrohalogénezés/Heck dominó-reakciót először Oláh és mtsai írták le sztirol-

szulfonát sók szintézisére, Devaraj és mtsai ezt módosították tetrazinokra.
194

  

A Heck-reakció halogén-funkcionalizált partnereként, a nitril-származékhoz hasonló 

módon, előállítottuk a Br-funkcióval rendelkező intermediert (114), azonos hőmérsékletet, de 

hosszabb reakcióidőt használva, 21% termeléssel (53. ábra). A halogén-szubsztituenst a 6’-

pozícióba helyeztük, mivel ebben a helyzetben a tetrazin és a fluorofór közötti távolság 

kisebb, mint az 5’-pozíció esetén, ez kedvez a TBET hatékonyságának.
153

 

 

53. ábra: A 114 jelű intermedier előállítása. 
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54. ábra: A metil-szubsztituált vinil-tetrazin prekurzor (117) szintézise. 

 

Az elimináció/Heck-reakció kaszkádhoz elkészítettük a metil-vinil-tetrazin prekurorát 

(117, 54. ábra) a Devaraj és mtsai által leírt módszert használva Zn(OTf)2 katalízissel, 40 órás 

reakcióidővel.  A feldolgozás során azonban az alkohol terméket (116) nem sikerült 

elválasztanunk az elreagálatlan etilén-cianohidrintől (115), mivel szilikagélen azonos 

retenciós faktorral rendelkeznek. Ezért megpróbáltuk a reakcióidő növelésével, és nagyobb 

hidrazin-, illetve MeCN-felesleggel elérni a kiindulási anyag teljes konverzióját, azonban nem 

jártunk sikerrel. Ezért a 3-hidroxi-propionitrilt (115) 3-hidroxi-propionimidáttá (118) 

alakítottuk. Ez kettős célt szolgál: egyrészt a keletkező hidroklorid só már markánsan eltérő 

retenciós faktorral rendelkezik, ezért a termék tisztítása könnyebbé válik, másrészt a nitril 

aktiválásával a reakció enyhe körülmények között, katalizátor nélkül, szobahőmérsékleten és 

jelentősen csökkent reakcióidővel (2 óra) is lejátszódik, 30%-os termeléssel. A kapott 

alkoholból (116) mezil-kloriddal, Et3N bázis jelenlétében 10 perc alatt képeztünk a vinil-

tetrazin prekurzort (117) 91%-os termeléssel. 

A Br-SiR (114) és 117 közötti keresztkapcsolási reakciót mikrohullámú reaktorban 

végeztük Pd2(dba)3 katalizátort, QPhos ligandumot és N,N-diciklohexil-metilamin bázist 

használva (55. ábra). Enyhe körülmények között, 50 °C-on, mindössze 40 perc alatt 48%-os 

termeléssel sikerült izolálnunk a vinilén-linkerrel ellátott SiR-Me-tetrazint (119). 
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55. ábra: A 119 számú SiR-Me-tetrazin szintézise. 

 

A 119-es molekulával végzett előzetes vizsgálatok alapján a molekula OXTCO-val (69) 

való IEDDA reakcióban fluorogénnek bizonyult, azonban az IEDDA reakció lejátszódásához 

vizes közegben ~1,5 órára volt szükség. Ezért megpróbáltuk a Diels-Alder reakció sebességét 

növelni a tetrazin szubsztitúciójának változtatásával. Ismert, hogy a 6-os pozícióban H-t 

tartalmazó monoszubsztituált tetrazinok TCO-kkal nagyságrendekkel gyorsabban reagálnak, 

mint a 6-metil-tetrazinok.
93,167,192

 Ezért az előbbiekben ismertetett módon, formamidin-

acetátot használva, előállítottuk a H-tetrazin mezilát-funkcionalizált megfelelőjét (121, 56. 

ábra). Az OMs-H-tetrazint (121) keresztkapcsolási reakcióban kíséreltük meg a Br-SiR (114) 

alapvázhoz kapcsolni, azonban az előzőekben leírt reakciókörülmények esetén nem 

tapasztaltuk termék (122) képződését. Ezért optimalizáltuk a reakciót: számos katalizátort 

(Pd2(dba)3, Pd(OAc)2, PdCl2(dppf), Pd(tBu3P)2, Pd(PPh3)2Cl2), ligandumot (QPhos, SPhos, 

P(o-Tol)3), bázist (KOAc, Cs2CO3, K2CO3, Et3N, (Cy)2NMe, DIPEA, Bu3N), oldószert 

(DMF, 1,4-dioxán) és hőmérsékletet (50-130 °C) kipróbáltunk. Pd2(dba)3 katalizátort (10%), 

QPhos ligandumot (30%), DIPEA bázist használva 1,4-dioxánban 110 °C-on végezve a 

reakciót LC-MS-en a reakcióelegyben a termék (122) keletkezése detektálható volt, ezért 

megkíséreltük a termék izolálását, azonban sem preparatív HPLC-t, sem preparatív VRK-t, 

sem oszlopkromatográfiát használva nem tudtuk megtisztítani a kívánt terméket, az minden 

esetben elbomlott a tisztítás során. 
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56. ábra: A OMs-H-tetrazin (121) szintézise és a SiR-H-tetrazin (122) szintézisére tett kísérletek. 

 

 

57. ábra: A OMs-CF3-tetrazin (125) és a SiR-CF3-tetrazin (126) szintézise. 
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A sikertelen SiR-H-tetrazin szintézis oka valószínűleg a H-tetrazinok irodalomból 

ismert alacsony stabilitásával magyarázható.
45

 Ezért egy olyan elektronszívó szubsztituenst 

tartalmazó SiR-tetrazin előállítása volt a célunk, amely megfelelő stabilitással rendelkezik, 

azonban IEDDA reakcióban megnövekedett reakciókészséget mutat. Ezért választásunk a 

CF3-fenil-funkcióval ellátott tetrazinra esett, mivel a CF3 erősen elektronszívó funkciós 

csoport, az aromás tetrazinok pedig megfelelő stabilitással rendelkeznek.  

A mezil-csoporttal funkcionalizált CF3-tetrazin (125) szintézisét 4-(trifluor-

metil)benzonitrilből (123) kiindulva valósítottuk meg (57. ábra). A dihidrotetrazin-

szintézishez etilén-cianohidrint (115) és Zn(OTf)2 katalizátort használtunk majd nitrózus 

gázokkal történő oxidáció után jutottunk az alkohol-funkciós CF3-tetrazinhoz (124) 13% 

termeléssel. A mezilát-csoport kialakítását az előzőekhez hasonló módon végeztük (MsCl, 

Et3N, rt, 10 min), azonban alacsonyabb hozammal (55%) jutottunk a termékhez. A Heck-

reakciót a SiR-H-tetrazin szintézise során optimalizált reakciókörülmények között (Pd2(dba)3, 

QPhos, DIPEA, 1,4-dioxán) végeztük, így jutottunk a 126 jelű SiR-CF3-tetrazinhoz 32% 

termeléssel. 

   

58. ábra: A fenil-SiR-tetrazin (129) szintézise. 
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Csoportunkban a Heck-reakción kívül korábban leírtuk Suzuki-reakciók használatát is 

fluorofór-tetrazin TBET-próbák szintézisében.
195

 Ezek a fenil-linkerrel rendelkező próbák 

fenoxazin fluorofórok esetén magasabb FE értékeket mutattak a Heck-reakcióval előállított 

vinil-linkert tartalmazó tetrazin-festékeknél. Ezért előállítottuk a SiR fenil-linkert tartalmazó 

tetrazin-származékát is (129, 58. ábra). Ehhez 4-bróm-benzonitrilből (127) 3-(4-bróm-fenil)-

6-metil-1,2,4,5-tetrazint (101) képeztünk Zn(OTf)2 katalízissel 32% termeléssel. A 101 jelű 

vegyület bróm-funkcióját bisz(pinakol)dibórt használva PdCl2(dppf) katalízissel alakítottuk át 

boronsav-pinakol-észterré (128) 98% termeléssel. A tetrazinfenilboronsav észtert (128) a Br-

SiR intermedierhez (114) kapcsoltuk Suzuki-reakcióban PdCl2(dppf) katalizátorral, Cs2CO3 

bázis jelenlétében, így jutottunk a 129 számú fenil-SiR-tetrazinhoz.  

A terveink közt szerepelt egy harmadik keresztkapcsolási reakció kivitelezése is. A 

Liebeskind-Srogl reakcióban boronsav-származékok tiometil-tetrazinnal jó termeléssel 

reagáltathatók.
196

 Ezért megkíséreltük a Br-SiR intermediert (114) boronsav-származékká 

alakítani, azonban ez többféle reakciókörülmény között sem sikerült, a reakció 

eredményeként csak a Br-funkciót nem tartalmazó SiR vázhoz jutottunk. 

   

 

59. ábra: Az Et-Br-SiR (133) intermedier szintézise. 

 

A rodaminvázas vegyületek esetén a nitrogén alkilezése hosszabb szénláncú alifás 

funkciókkal javíthatja a fotofizikai tulajdonságokat (lásd 3.2.2.1. fejezet).
115

 Ezért 

előállítottuk az eddig leírt SiR-tetrazin származékok Et2N-analógjait is. Először elkészítettük a 

Br-SiR dietil-amin analógját (133, 59. ábra). Kiindulási anyagként 3-brómanilint (130) 

használtunk, melyet etil-jodiddal alkileztünk NaH jelenlétében THF oldószerben, így 

jutottunk a 131-es vegyülethez, 87% termeléssel. A kapott 3-bróm-N,N-dietilanilint (131) a 
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dimetilamin-származékhoz hasonló módon alakítottuk diaril-szililéterré (132) n-BuLi-t és 

SiMe2Cl2-t használva. Az Et-Br-SiR intermediert (133) CuBr2 katalizátorral a 113 jelű formil-

benzoesav feleslegének jelenlétében kondenzációs reakcióban szintetizáltuk 24% termeléssel.  

Az Et-SiR-Br intermediert (133) használva kiindulási anyagként, mind a Heck-, mind 

a Suzuki reakciókat elvégeztük (60. ábra). A reakciókörülmények változtatására nem volt 

szükség, viszont a Heck-reakcióban keletkező vinilén-linkerrel rendelkező SiR-tetrazin 

termékek (134, 135) valamivel alacsonyabb termeléssel keletkeztek, mint a Me2N analógjaik. 

A Suzuki-reakció viszont sokkal eredményesebbnek bizonyult a Et2N-származék (136) esetén 

(56%). 

 

 

60. ábra: Az Et-SiR-tetrazinok (134, 135, 136) szintézise. 

 

5.2.2. A kétszeres fluorogenicitás vizsgálata 

 

A szintézisek után elsőként azt vizsgáltuk, hogy az előállított SiR-tetrazin festékek 

valóban dupla-fluorogénként viselkednek-e. A reaktivitás-függő fluorogenicitás vizsgálatához 

a 119 jelű SiR-tetrazint OXTCO-val (69) reagáltattuk és vizsgáltuk az oldatban bekövetkező 

fluoreszcencia-intenzitás változást (61a. ábra). A kísérleteket minden esetben vizes közegben 

végeztük, mely 0,01% SDS-t tartalmazott az aggregáció megelőzésére.
116

 A 61c. ábrán 
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látható, hogy a kezdeti alacsony fluoreszcencia, mely a kiindulási „sötét” SiR-tetrazin (119) 

fluoreszcenciája (fekete vonal), jelentősen intenzívebb lesz (22×) az OXTCO-val való 

reakció során (piros vonal), tehát reaktivitás-függő fluorogenicitást tapasztalhatunk, melynek 

feltétele az IEDDA reakció lezajlása.  

 

 

61. ábra: A SiR-tetrazinok dupla-fluorogenicitása: a,c) reaktivitás-függő b,d) polaritás-függő 

fluorogenicitás. a) A 119 molekula és az OXTCO (69) közötti IEDDA reakció; b) nyitott, 

fluoreszcens ikerionos forma poláris közegben (kék), zárt nem-fluoreszcens spirolakton apoláris 

közegben (fekete); c) a 119 molekula kezdeti alacsony fluoreszcenciája (fekete) megnövekszik 

IEDDA reakció során (piros); d) a 62. ábrán - alsó panel - bemutatott polaritás-függő fluoreszcencia 

görbék integrálja az oldószerelegyek dielektromos állandóinak függvényében ábrázolva. 
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62. ábra: A 137 molekula abszorbanciájának (felső panel) és fluoreszcenciájának (alsó panel) 

változása a polaritás függvényében, különböző összetételű dioxán/víz elegyekben. A 0% dioxánban 

mért adatok az aggregáció miatt nem értelmezhetők, ezért nem ábrázoltuk. A fluoreszcenciát 615 nm-

en történő gerjesztéssel mértük. 

 

Vizsgáltuk az OXTCO-val való reakció során kapott dihidropiridazin (137) polaritás-

függő fluorogenicitását is (61b. ábra). Ismert, hogy a karboxil-rodaminok nemspecifikus 

kötődés során apoláris közegben, illetve aggregátum formájában spirolakton formába 

záródnak, mely nem fluoreszcens. Azonban specifikus kötődés során, poláris környezetben a 

spirolakton gyűrű felnyílik, ikerionos (zwitterionos) formába kerül, mely a létrejövő 

konjugáció miatt fluoreszcencia kibocsátására képes. A polaritás-függő fluorogenicitást 

különböző összetételű 1,4-dioxán/víz elegyekben vizsgáltuk (62. ábra). A 137 jelű molekula 
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abszorbancia-spektrumán a polaritás növekedésével növekvő intenzitást tapasztaltunk 

ikerionos formához tartozó hullámhosszakon (~650 nm). Azonban, ha a dioxán 

koncentrációja nő, a csökkenő polaritás a spirolakton-formának kedvez, a spirolakton 

abszorbanciája (~250 nm) válik dominánssá. Ugyanezt a trendet figyeltük meg a 

fluoreszcencia vizsgálatánál is: 50-nél nagyobb dielektromos állandóval rendelkező 

dioxán/víz elegyekben az ikerionos forma van túlsúlyban, így a molekula fluoreszcenciát 

bocsát ki, míg <50 dielektromos állandójú közegben a molekula spirolakton formában van, 

így nem fluoreszkál (61d. ábra, 62. ábra). 

 

5.2.3. Spektrális és kinetikai karakterizálás 

 

Festék 
exc(max) 

[nm]
a
 

em(max) 

[nm]
a
 

max 

[M
-1

cm
-1

]
a,b

 
F

a,c
 ∆F

d
 FE

e
 

119 
643 

(645) 

665 

(667) 

19700 

(19200) 

0,016 

(0,34) 
21 22 

134 
653 

(652) 

671 

(672) 

20600 

(19800) 

0,015 

(0,80) 
50 49 

126 
647 

(648) 

662 

(665) 

26200 

(22500) 

0,028 

(0,26) 
9 6 

135 
655 

(654) 

673 

(672) 

29000 

(25600) 

0,037 

(0,27) 
7 8 

129 
645 

(644) 

660 

(660) 

23000 

(21600) 

0,012 

(0,34) 
28 31 

136 
651 

(652) 

671 

(670) 

26000 

(23900) 

0,015 

(0,53) 
35 40 

1. táblázat: A SiR-tetrazin konjugátumok fotofizikai tulajdonságai. 
a
 a számok a SiR-tetrazinokra 

vonatkoznak, a zárójelben jelzett értékek pedig az OXTCO-val képzett konjugátumaikra; 
b
 az 

abszorbancia-maximumon mérve; 
c
 referencia: krezil-ibolya MeOH-ban (F=0,53); 

d
 a 

kvantumhasznosítási tényezők hányadosa (SiR-tetrazin OXTCO-val reagáltatva/SiR-tetrazin); 
e
 a 

fluoreszcencia erősítés mértéke OXTCO-val való reakció során az emissziós maximumon mérve. 

 

A dupla-fluorogenicitás bizonyítását követően az összes előállított SiR-tetrazin 

konjugátum fotofizikai tulajdonságait megvizsgáltuk (1. táblázat). A gerjesztési és emissziós 
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maximumokat a tetrazin-funkció kapcsolása nem változtatta meg, azok minimálisan térnek el 

az anyavegyületek tulajdonságaitól (63. ábra, 1. táblázat). A dimetilamin-szubsztituenst 

tartalmazó festékek (119, 126, 129) gerjesztési maximuma 645 nm közelében, a dietilamin-

szubsztituált festékeké (134, 135, 136) 655 nm körül található. A Me2N-festékek emissziója 

665 nm körül, a Et2N-festékeké 670 nm közelében mutatott maximális intenzitást. Sem az 

emissziós, sem a gerjesztési maximumok nem mutattak számottevő spektrális eltolódást 

OXTCO-val való reakció során.  

 

63. ábra: A SiR-tetrazinok gerjesztési és emissziós spektruma. 
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Vizsgáltuk az előállított festékek moláris abszorpciós koefficiensét () is, melyek mind 

20000-30000 M
-1

cm
-1

 körül mozogtak, ez nem változott IEDDA reakció során. Figyelembe 

véve a SiR alapváz 100000 M
-1

cm
-1

 körüli  értékét, ez meglepő, hiszen az energiatranszfer a 

gerjesztett állapotból történik.
116

  

A kvantumhasznosítási tényezők (F) között nagy eltérés mutatkozott, a kapcsolt 

tetrazin-funkció eltérő módon befolyásolta a SiR F értékét. A SiR-tetrazin festékek mind 

alacsony, 0,012-0,037 közötti F értékkel rendelkeznek, mely jelentősen megnövekedik 

OXTCO-val való IEDDA reakció során (0,26-0,80). A legnagyobb kvantumhasznosítási 

tényezővel IEDDA reakció után a Et2N-szubsztituenst tartalmazó, vinilén-linkerrel ellátott 

SiR-Me-tetrazin (134) rendelkezik, F értéke mintegy kétszerese a SiR alapváz 

kvantumhasznosítási tényezőjének.
116

 

Örömünkre szolgált, hogy mindegyik általunk előállított SiR-tetrazin származék 

nagyobb FE értéket mutat IEDDA reakció során, mint az eddig leírt TBET-fluorogén NIR 

tetrazin festékek (5,6×) (1. táblázat, 64. ábra).
155

  Az FE értékek (a reakció előtti és utáni 

fluoreszcencia-maximumok hányadosa) kis eltéréssel megegyeztek a kvantumhasznosítási 

tényezők hányadosaival. A legalacsonyabb FE értékekkel a CF3-tetrazint tartalmazó festékek 

(126, 135) rendelkeznek (6, illetve 8× FE). Magasabb FE értékeket mértünk a fenil-linkerrel 

ellátott SiR-tetrazinok (129, 136) esetén, 31 × és 40 × fluoreszcencia serkentés volt 

tapasztalható OXTCO-val való reakció során. Általánosan, ahogy arra számítottunk, a 

dietilamin-szubsztituált festékek nemcsak vörös-eltolódással és magasabb F értékekkel, 

hanem nagyobb fluoreszcencia serkentéssel is jellemezhetők. A legnagyobb fluoreszcencia-

serkentési értéket (49×) a legnagyobb kvantumhasznosítási tényezővel is rendelkező 134 jelű 

festék esetén mértük. Ez mintegy 10-szer nagyobb érték, mint ami eddig a vörös-spektrumban 

emittáló festékek esetén elérhető volt. Azt gondoljuk, hogy ez a jelentős növekedés 

valószínűleg a kétszeres fluorogenicitásnak köszönhető. 
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64. ábra: A SiR-tetrazinok fluorogenicitása OXTCO-val való reakció során. 
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65. ábra: A SiR-tetrazinok fluoreszcenciájának növekedése OXTCO-val való reakció során az idő 

függvényében. 

 

Festék k2 (M
-1

s
-1

) 

119 333 

134 98 

126 1235 

135 1923 

129 12 

136 20 

2. táblázat: A SiR-tetrazin konjugátumok OXTCO-val való IEDDA reakciójának másodrendű 

sebességi állandói. 

 

Vizsgáltuk a SiR-tetrazin festékek kinetikáját is IEDDA reakció során (65. ábra, 2. 

táblázat). A SiR-tetrazin festékek fluoreszcenciájának változását vizes közegben mértük 
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OXTCO-val való IEDDA reakció során. A gerjesztési és emissziós maximumokat használva 

a fluoreszcenciát azonos körülmények között különböző időpontokban rögzítettük, így 

jutottunk a 65. ábrán bemutatott exponenciális görbékhez. A görbék alapján meghatározott 

másodrendű sebességi állandók jó egyezést mutattak a metil-tetrazinnal végzett korábbi 

kinetikai vizsgálatokkal.
167

 Korábbi tapasztalatainkhoz hasonlóan, fenoxazin fluorofórok 

esetén, az IEDDA reakció során a fenil-linkerrel rendelkező SiR-tetrazinok (129, 136) 

reagáltak lassabban. Várakozásainknak megfelelően a CF3-tetrazint tartalmazó SiR-tetrazin 

festékek (126, 135) sokkal gyorsabban reagáltak OXTCO-val, mint a metil-tetrazint 

tartalmazó analógjaik (119, 134). A tetrazin alacsonyabb elektronsűrűségének köszönhetően a 

126 és 135 jelű fluorofórok IEDDA reakciója pár percen belül lejátszódott, míg a 119 és 134 

jelű molekulák esetén a reakció ~1,5 órát vett igénybe.  

 

5.2.4. In vivo intracelluláris fehérjejelölés
4
 

 

Az előállított SiR-tetrazinok alkalmazhatóságát fluoreszcens jelölésben biológiai 

környezetben is teszteltük. Ehhez genetikai kódolás útján ntAS-val módosított fehérjéket 

használtunk. Mivel a SiR alapváz sejtpermeábilis, modellfehérjének az intracellulárisan 

elhelyezkedő vimentint használtuk. A vimentin egy mesenchymális sejtekben előforduló 

filamentum, mely a mikrotubulusokkal és az aktinnal együtt alkotja a citoszkeletont.  

Mint azt az előzőekben már említettük, a ntAS-alapú intracelluláris fluoreszcens jelölés 

nagy háttérfluoreszcenciával járhat. A háttérfluoreszcenciát okozó egyik tényező a ntAS-ak 

előző fejezetben kifejtett hidrofobicitása. Emellett szerepet játszik még a sejtmagban 

tapasztalt magas háttérfluoreszcencia is, mely sokáig korlátozta a ntAS-ak alkalmazhatóságát 

ebben az organellumban.
55,92

 Lemke és mtsai vették észre, hogy az eredeti M.mazei-ből 

származó PylRS/tRNS
Pyl

 pár, prokariótáknál szokatlan módon, nukleáris lokalizációs szignált 

(NLS) tartalmaz.
197

 Az NLS olyan rövid motívum mely a fehérjéket a sejtmag falán lévő 

importstruktúrákhoz irányítják, és az NLS-szekvenciával rendelkező fehérjék a nukleáris 

transzport mechanizmusokkal bejutnak a sejtmagba.
198

 Ezért Lemke és mtsai a korábban 

használt PylRS
AF

/tRNS
Pyl

 párt egy nukleáris export szignállal (NESPylRS
AF

) látták el a 

szintáz N-terminálisán, mely az eredeti szintáz/tRNS párral ellentétben nem a sejtmagba, 

hanem a citoplazmába irányította a transzlációs fehérjéket.
197,199

 Ez nemcsak a 

                                                 
4
 A kísérleteket Gemma Estrada Girona (EMBL, Heidelberg) végezte 
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háttérfluoreszcenciát csökkentette fluoreszcens jelölés során, de a genetikai kódolás 

hatékonyságát is jelentősen növelte.  

A SiR-tetrazinok teszteléséhez a 116-os pozícióban amber STOP kodonnal módosított 

vimentin-plazmidot emlős COS7 sejtekbe transzfektáltuk. A fehérjét TCO*-lizinnel 

módosítottuk NESPylRS
AF

/tRNS
Pyl

 párt használva. Pozitív kontrollként a vimentint mOrange 

fluoreszcens fehérjefúzióval láttuk el, ez segített a specifikus jelölés azonosításában. A 

módosított fehérjét kifejező élő COS7 sejteket az általunk előállított hat SiR-tetrazinnal (119, 

134, 126, 135, 129, 136) különböző jelölési koncentrációt és inkubációs időt használva (1,5-

10 µM, 10 min-1 h) kezeltük, a sejteket fixáltuk és konfokális mikroszkóppal vizsgáltuk. Mint 

az a 66. ábrán látszik, sajnos egyik általunk előállított festék sem volt képes a genetikailag 

módosított fehérjék helyspecifikus jelölésére. Habár a 119, 134, 129 és 136 jelű festékek 

esetén látható volt némi specifikus jelölés, a jel nehezen detektálható volt a tapasztalt magas 

háttérfluoreszcencia miatt.  

 

66. ábra: A vimentin
116TAG→TCO*-lizin

mOrange fluoreszcens jelölése az előállított SiR-tetrazinokkal élő 

emlős COS7 sejteken. 
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67. ábra: A vimentin
116TAG→BCNendolizin

mOrange fluoreszcens jelölése a 119 jelű SiR-tetrazinnal élő 

emlős COS7 sejteken különböző körülményeket használva (37 °C): a) 3 µM, 30 min, b) 3 µM, 10 min, 

c) 1,5 µM, 10 min. 
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68. ábra: A vimentin
116TAG→BCNendolizin

mOrange fluoreszcens jelölése a 134 jelű SiR-tetrazinnal élő 

emlős COS7 sejteken különböző körülményeket használva (37 °C): a) 3 µM, 30 min, b) 3 µM, 10 min, 

c) 1,5 µM, 10 min. 
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69. ábra: Kvantitatív ko-lokalizációs analízis a SiR és az mOrange fluoreszcens jele között. Felül: a 

vimentin
116TAG→BCNendolizin

mOrange fluoreszcens jelölése a 119 és 134 jelű festékekkel (3 µM, 10 min). 

Alul: az ábrán megjelenített értékek a Mander-koefficiensnek felelnek meg, melyet 12 felvételt 

felhasználva határoztunk meg az ImageJ szoftverhez készült JACoP plugin segítségével.
200
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Feltételeztük, hogy a sikertelen jelölés a tetrazin-TCO* konjugátumok erős -

eliminációs hajlama miatt történt, minek eredményeként a jelzővegyület lehasad a fehérjéről. 

Ezért a jelölési kísérleteket megismételtük egy másik ntAS-at, BCN
endo

-lizint használva is. 

Örömünkre, a ciklooktin-aminosavat használva a vinil-linkerrel rendelkező SiR-Me-

tetrazinok (119, 134) esetén nem tapasztaltuk a TCO*-lizinnél előforduló magas 

háttérfluoreszcenciát, ellenben határozott specifikus jelölést láttunk, mely átfedést mutatott a 

pozitív kontrollként használt mOrange fluoreszcenciájával (67., 68. ábra). A 119 és 134 jelű 

SiR-tetrazinok akár 1,5 µM koncentrációban 10 perces inkubációs idő alatt 37 °C-on képesek 

a helyspecifikusan BCN
endo

-lizinnel módosított vimentin fehérjék intracelluláris jelölésére élő 

emlős COS7 sejtben. A fluoreszcens jelölés specificitását és a háttérfluoreszcencia mértékét 

ko-lokalizációs analízissel ellenőriztük (69. ábra). A kapott Mander-koefficiensek a 119 

molekula esetén 0,9 körül, a 134 molekula esetén 0,7-0,99 között mozogtak, mely mutatók 

megfelelő kolokalizációra utalnak.
200

 

 

70. ábra: A vimentin
116TAG→BCNendolizin

mOrange fluoreszcens jelölése a129 és 136 jelű SiR-

tetrazinokkal élő emlős COS7 sejteken. 

 

A fenil-linkerrel rendelkező 129 és 136 SiR-tetrazinok a 119 és 134 molekulákhoz 

képest kevésbé effektívnek bizonyultak helyspecifikus jelölésben (70. ábra). A magasabb 

háttérfluoreszcencia és az alacsonyabb specifikus jelölés feltehetően a lassabb IEDDA 
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reakciósebességnek köszönhető. Habár a leggyorsabb IEDDA kinetikával rendelkeznek, a 

CF3-tetrazint tartalmazó 126 és 135 SiR-tetrazinok esetén a BCN
endo

-lizint használva sem 

figyeltünk meg semmilyen specifikus jelölést. Ennek oka valószínűleg az, hogy a festékek 

nagy apolaritásuk miatt nem jutnak át a sejtmembránon, vagy azon átjutva nem képesek 

fehérjék specifikus jelölésére.  

 

 

71. ábra: A vimentin
116TAG→BCNendolizin

mOrange jelölése SiR-tetrazinokkal különböző mosási időkkel. 

Felül: a különböző kísérleti körülmények lépésenkénti leírása. Kísérletek a 119 jelű (alul balra) és 134 

jelű molekulával (alul jobbra).  
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Az in vivo fluorogenicitás és a jelölés specificitátásának meghatározásához a festék 

kimosásának hatását vizsgáltuk (71. ábra). COS7 sejteket azonos módon transzfektáltunk és 

jelöltünk fluoreszcensen a 119 és a 134 jelű SiR-tetrazinokkal. A festéket tartalmazó tápoldat 

eltávolítása után a sejteket különböző ideig inkubáltuk festéket nem tartalmazó tápoldattal, 

mielőtt a sejteket fixáltuk és mikroszkópos analízisnek vetettük alá. Mint az az ábrán látható, 

csak öblítés esetén a jelölés specificitása lecsökkent a nagyobb jel/zaj arány miatt. Azonban a 

specifikus jelölést már egy rövid, 45 perces mosási idővel meg tudtuk valósítani. 

 

5.2.5. Szuper-felbontású mikroszkópia
5
 

 

Mostanáig csupán néhány példa található az irodalomban bioortogonálisan használható 

fluorogén tetrazin-alapú intracelluláris jelölésre élő sejtekben SRM detektálással.
92,197,201

 

Mindezek között, legjobb tudomásunk szerint, mindeddig nem akadt példa TBET-

fluorogénekkel való helyspecifikus jelölésre. Ezért teszteltük az élő sejtes jelölésekben 

legjobban teljesítő két SiR-tetrazint (119, 134) szuper-felbontású mikroszkópiában is. 

Az SRM vizsgálatokhoz az előzőekhez hasonló módon fluoreszcensen jelöltünk 

BCN
endo

-val módosított vimentin-mOrange-t. A sejteket fixálás után molekuláris felbontást 

biztosító GSDIM (ground state depletion microscopy followed by individual molecule return) 

technikával vizsgáltuk TIRF (total internal reflection) megvilágítással. Ez utóbbi biztosítja, 

hogy a fluoreszcens mikroszkóppal csupán a tárgylemeztől pár száz nanométeren belüli 

struktúrákat vizsgálhassuk, így javítva a jel/zaj arányt. Sajnos a 134 molekulával nem sikerült 

specifikus jelet mutató képet rögzítenünk, azonban a 119 molekula kompatibilisnek bizonyult 

a GSDIM technikával. A kapott SRM adatokat Fourier-ring korrelációs analízissel dolgoztuk 

fel, és az így kapott képen a SiR-nal jelölt vimentin-szálak 35 nm illetve 28 nm felbontással 

vizualizálhatók (72., 73. ábra), mely jobb, mint a referencia fluorofór mOrange esetén kapott 

felbontás.  

 

                                                 
5
 A kísérleteket Giulia Paci és Gemma Estrada Girona  (EMBL, Heidelberg) végezte 



81 

 

 

72. ábra: A 119 molekulával jelölt (3 µM, 30 min, 37 °C) vimentin
116TAG→BCNendolizin

mOrange 

SRM vizsgálata. Az A és C (kék), illetve B és D (magenta) panelek az mOrange illetve a SiR 

csatornák megfelelő referenciaképeit mutatják hagyományos fluoreszcens mikroszkóppal. Az SRM 

képek az E és F paneleken láthatók 35 nm és 28 nm felbontással. 

 

73. ábra: A hagyományos (A) és a szuper-felbontású (B) fluoreszcens mikroszkópos kép 

vonal analízise. 
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6. Összefoglalás 

 

Doktori munkám célja intracelluláris fehérjék bioortogonális fluoreszcens jelölése volt 

nem-természetes aminosavak genetikai kódolásán keresztül. Ehhez fluoreszcens 

jelzőanyagokat és nem-természetes aminosavakat állítottunk elő, ezeket in vitro módszerekkel 

vizsgáltuk és in vivo felhasználhatóságukat prokarióta és emlős sejteket felhasználva 

teszteltük. 

Az intracelluláris jelöléseknél gyakran tapasztalt háttérfluoreszcencia csökkentésére 

hidrofil ciklooktin- (COMBO-lizin) és transz-ciklooktén (OXTCO-lizin, DOTCO-lizin)-

tartalmú nem-természetes aminosavakat állítottunk elő. A genetikai kódolhatóság érdekében 

8-lépéses szintézisben előállítottuk az OXTCO-lizin rövidebb linkerrel rendelkező analógját 

(sOXTCO-lizin) is. Vizsgáltuk az előállított ntAS-ak genetikai kódolhatóságát prokarióta (E. 

coli) és eukarióta sejtben (HEK293T) is, ezek alapján egyedül a DOTCO-lizin bizonyult 

genetikailag kódolhatónak fehérjékbe az ortogonális PylRS
AF

/tRNS
Pyl

 párt használva. 

Bebizonyítottuk, hogy a PylRS
AF

/tRNS
Pyl

 pár a karbamát-kötéssel rendelkező tesztaminosavat 

(74) igen, de az amid-kötéssel rendelkező aminosavat (73) nem ismeri fel. 
1
H-NMR-

vizsgálatokkal igazoltuk, hogy a DOTCO-lizin vizes közegben stabil, 2 nap alatt az összes 

aminosav mindössze 20%-a alakult nem-reaktív cisz-izomerré. NMR és LC-MS 

vizsgálatokkal a DOTCO-lizin és a monoszubsztituált 3a tetrazin termékének (97) stabilitását 

is igazoltuk. Megmértük a DOTCO-módosított GFP és a Cy5-3a tetrazin közötti IEDDA 

reakció másodrendű sebességi állandóját is. A kapott sebességi állandó (k=6370 ± 80 M
-1

s
-1

) 

az általánosan használt TCO-lizinekénél alacsonyabb, amiért a hidrofób effektus elmaradása 

lehet a felelős. DOTCO-lizinnel genetikailag módosítottunk tisztított fehérjét (GFP) in vitro, 

valamint sejtmembránon elhelyezkedő (inzulin receptor) és intracelluláris fehérjét (SLP76) in 

vivo. A fehérje minőségétől függetlenül a DOTCO-val való módosítás lehetővé tette a 

bioortogonális jelölést fluoreszcens tetrazinokat használva IEDDA reakción keresztül. 

Végezetül nem-transzfektált és fehérjét expresszáló sejteken is bizonyítottuk, hogy hidrofil-

ntAS-ek valóban eredményesen csökkentik a háttérfluoreszcenciát intracelluláris 

alkalmazásokban. A DOTCO-lizin lehetővé tette intracelluláris fehérjék háttérmentes 

fluoreszcens jelölését mindössze pár perces mosási lépés beiktatását követően, mely nemcsak 

gyakorlati szempontból lehet előnyös, hanem hozzájárulhat az ún. gyors turn-overrel 

rendelkező fehérjék ntAS-mediált fluoreszcens vizsgálatához is. A DOTCO-lizin 
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alkalmazhatóságát azonban limitálja lassú reakciósebessége, mely fejlesztésre szorul a 

széleskörű alkalmazhatóság érdekében. 

Az SRM használatának egyik jelenlegi legnagyobb limitáló tényezője a megfelelő jelölési 

technika kiválasztása. A leggyakrabban alkalmazott módszer fehérjék SRM vizsgálatára az 

antitestek, vagy ahhoz hasonló kisebb fehérjék (pl. nanobody, affimer) használata. Azonban 

egy elsődleges, majd másodlagos antitesttel jelölt fehérje esetén fennáll a veszély, hogy a 

vizsgálandó fehérje és a másodlagos antitestre rögzített festék között mintegy 20 nm távolság 

van, így nem kapunk pontos képet a fehérje helyzetéről. Ennek megoldására fejlesztettek 

többféle jelölési technikát (pl. SNAP-tag, fluoreszcens fehérjék), azonban kétségtelenül a 

legpontosabb lokalizációt a nem-természetes aminosavakon és azok bioortogonális jelölésén 

alapuló stratégia biztosítja, hiszen így a fluorofórt közvetlenül a fehérjén, sőt a vizsgálandó 

pozícióba tudjuk elhelyezni. Egy másik nagy kihívás a jó felbontáshoz elengedhetetlen nagy 

jel/zaj arány biztosítása, mely különösen néhány technikánál fontos (pl. STED-FCS).
202

 

Mindezen előnyök biztosítására kifejlesztettük az első IEDDA reakcióban alkalmazható 

kétszeresen fluorogén SiR-tetrazin festékeket. Az előállított fluorofórok kétféle 

fluorogenicitással rendelkeznek, azaz egyszerre két feltételnek is teljesülni kell az 

alapállapotban „sötét” festékek fluoreszcenciájának megjelenéséhez. Egyfelöl részt kell 

venniük egy IEDDA reakcióban a megfelelően bioortogonalizált biomolekulával (reakció-

függő fluorogenicitás), másrészt specifikusan kell kötődniük a vizsgálni kívánt, hidrofil 

környezetben elhelyezkedő struktúrához (polaritás-függő fluorogenicitás). A SiR-tetrazin 

származékokat Pd-katalizált keresztkapcsolási reakciókban állítottuk elő Br-szubsztituált SiR-

ból (114, 133) 11-56% termeléssel. A tetrazin motívum festéken történő közvetlen 

kialakítására tett kísérleteink sikertelenek voltak, azonban Heck- és Suzuki-reakciókban 

sikeresen valósítottuk meg a tetrazin és a festékváz összekapcsolását vinilén- (119, 134, 126, 

135) és fenilén-linkeren keresztül (129, 136). A SiR-tetrazinok IEDDA reakciósebességének 

növelésére is kísérletet tettünk. Míg a SiR-H-tetrazin (122) szintézise sikertelen volt, jó 

termeléssel szintetizáltunk CF3-fenil-tetrazint tartalmazó SiR-okat (126, 135), melyek vizes 

közegben 1235 és 1923 M
-1

s
-1

 sebességi állandókkal reagálnak OXTCO-val. Az előállított 

festékek a NIR tartományban gerjeszthetők, és megfelelő fotofizikai tulajdonságokkal (,F) 

rendelkeznek. Bár a CF3-tetrazin-származékok (126, 135) alacsony fluorogenicitással 

rendelkeznek, a SiR-Me-tetrazinok FE értékei magasan meghaladják az irodalomban eddig 

ismert NIR-tetrazinokét. A legnagyobb FE értékkel a 134 jelű molekula rendelkezik (49x), 

mely mintegy tízszer nagyobb, mint az eddig előállított SiR-tetrazinok esetén mért, mely 

növekedés feltehetően a kétszeres fluorogenicitásnak köszönhető. Az előállított NEt2-
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analógok nagyobb FE-értékekkel, vörösen eltolt gerjesztési és emissziós maximumokkal és 

magasabb kvantumhasznosítási tényezővel rendelkeznek.  A metil-tetrazint és vinilén-linkert 

tartalmazó festékek (119, 134) in vivo intracelluláris fehérjejelölésben is használhatónak 

bizonyultak emlős sejtekben. A 119 és 134 molekula konfokális mikroszkópos vizsgálatokban 

már 1,5 µM koncentrációban 10 perc alatt fluoreszcensen jelölte a BCN-nel módosított 

vimentin citoszkeletális fehérjéket. A fenil-linkerrel rendelkező SiR-tetrazinok (129, 136) in 

vivo jelölésben kevésbé effektívnek bizonyultak, feltehetően az alacsonyabb IEDDA 

reakciósebesség miatt. A CF3-tetrazinok (126, 135) nem voltak képesek intracelluláris 

fehérjék jelölésére, valószínűleg a gyenge membránpermeabilitásuk következtében. A 119 

molekula viszont kompatibilis volt a GSDIM szuper-felbontású mikroszkópos technikával is, 

így a SiR-jelölt vimentin filamentumok ~30 nm felbontással voltak vizsgálhatók. 
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7. Summary 

 

Methods to site-specifically label proteins in cellular ultrastructures with small, bright and 

photostable fluorophores would substantially advance super-resolution microscopy (SRM). 

Introduction of bioorthogonal functions (eg. trans-cyclooctene-TCO) into the protein of 

interest through site-specific genetic encoding of non-canonical amino acids (ncAAs) creates 

uniquely targetable platforms for fluorescent labeling schemes in combination with tetrazine-

functionalized fluorescent dyes. However, fluorescent labeling of intracellular proteins is 

usually compromised by high background, caused by the hydrophobicity of TCO-ncAAs, 

which makes them difficult to remove from cytoplasm, thus defining lower signal-to-noise 

ratio, and ultimately lower resolution of the image. Another limiting factor in intracellular 

SRM is the unavailability of membrane-permeable, bright, photostable fluorescent dyes in the 

near infrared (NIR) region that are compatible with SRM. In my PhD, I showed two new 

methods to overcome the above mentioned problems and enable SRM imaging of intracellular 

proteins. 

To remove the often encountered high background fluorescence in intracellular labeling 

schemes via ncAAs, we synthesized new, hydrophilic cyclooctyne and trans-cyclooctene 

ncAAs. One derivative (DOTCO-lysine) showed efficient incorporation into membrane 

(insulin receptor) and intracellular proteins (SLP76) in mammalian cells using orthogonal 

PylRS
AF

/tRNA
Pyl

 pair. DOTCO-modified proteins were efficiently labeled with tetrazine-

functionalized fluorescent dyes in vivo in inverse electron demand Diels-Alder reaction 

(IEDDA). Highly hydrophilic DOTCO-lysine (
c
logP=-2.917) enabled rapid (~5 min) 

washout of the residual ncAA from the cytoplasm, while more lipophilic ncAAs (BCN-

lysine, TCO*-lysine) required long (>6 h) washing steps before performing fluorescent 

labeling. Thus, DOTCO-lysine could enable studying proteins with rapid turn-over time (eg. 

MAP kinases, nuclear proteins).  

To further decrease the background fluorescence in protein labeling, we developed the 

first double-fluorogenic probes for intracellular IEDDA labeling. These silico-rhodamin 

(SiR)-tetrazine derivatives combine the inherent polarity-dependent fluorogenicity of SiRs 

with the reactivity-based fluorogenicity of the tetrazine core using through-bond energy 

transfer (TBET). When bound to polar surfaces, carboxyl-SiR exists in a fluorescent 

zwitterionic form, while upon non-specific adhesion to hydrophobic surfaces, they close to a 

non-fluorescent spirolactone (polarity based fluorogenicity). Tetrazines are known to quench 
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the fluorescence of attached fluorophores which reinstates upon IEDDA reaction (reactivity-

based fluorogenicity). Combining these two features, we developed six new SiR-tetrazine 

derivatives, which showed exceptionally high fluorogenicity in the NIR region. These 

membrane-permeable labels allowed site-specific bioorthogonal tagging of genetically 

manipulated intracellular proteins and subsequent imaging using SRM.  
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8. Kísérleti módszerek 

 

6.1.  Spektrális mérések 

 

A fotofizikai mérésekhez a SiR-tetrazin festékek DMSO-val készült törzsoldatát használtuk 

(2,5 mM a 126 és 135 vegyületből, 10 mM a 119, 129, 134, 136 vegyületből). A törzsoldatot 

0,1 w/V% SDS-t tartalmazó vízzel vagy PBS-sel hígítottuk. A 119 molekula abszorbancia és 

fluoreszcencia spektrumát különböző dielektromos állandóval rendelkező oldószerelegyekben 

(víz/1,4-dioxán) 10 µM koncentrációban, OXTCO-val (100 µM) való reakció után 

vizsgáltuk. A gerjesztési és emissziós spektrumokat a SiR-tetrazinok (10 µM) OXTCO-val 

(100 µM) való reakciója előtt és után vizsgáltuk. A kinetikai méréseket 10 ekv. OXTCO-val 

való reakció során vizsgáltuk, folyamatos kevertetés mellett. A 0 min az OXTCO hozzáadása 

előtti fluoreszcencia mértékét jelöli. Minden egyes festék gerjesztéséhez a hozzá tartozó 

gerjesztési maximum hullámhosszát használtuk a fluoreszcenciát az emissziós maximumon 

mértük. A fluoreszcencia serkentési  (FE) értékek az így kapott kinetika görbe kezdő és 

végpontjának fluoreszcencia-hányadosai. A másodrendű sebességi állandókat az OriginPro 

9.0.0 programmal számoltuk: a 𝑦 = 𝑦0 + 𝑦𝑚𝑎𝑥 × (1 − 𝑒−𝑘𝑡) egyenletet használva először 

kiszámítottuk a pszeudo-elsőrendű sebességi állandókat. A másodrendű sebességi állandóra 

való átszámítást a 𝑘2 =
𝑘𝑜𝑏𝑠

[𝐹𝑒𝑠𝑡é𝑘]0
 egyenlet alapján végeztük.

192
 Mivel a görbék komplex 

mintázattal rendelkeztek, ezért a számításokhoz csak a domináns régiót használtuk, kihagyva 

a kezdeti és a késői szakaszokat. A kvantumhasznosítási tényező megállapításához 

metanolban oldott krezil-ibolyát használtunk referenciaként.
106

 

 

6.2.  Rekombináns fehérje expresszió Escherichia coliban 

 

A nem-természetes aminosavak genetikai kódolásához E. coliban az előzőleg leírt  pEvolv 

tRNA
Pyl

/PylRS
AF

 és pBAD GFP
Y39TAG

 plazmidokat használtuk.
55

 A plazmidokat E. coli Top 

10 sejtekbe (Invitrogen) transzformáltuk, és 37 °C-on ampicillin és klóramfenikol 

jelenlétében egy éjszakán át növesztettük. A kultúrából másnap 0,5 ml-t használtunk 50 ml 

Terrific Broth (TB) tápoldat beoltására egy 100 mL-es edényben. A kultúrákat kb. 2 óra alatt 

OD=0,2-0,3-ig növesztettük, majd hozzáadtuk a nem-természetes aminosavak vizes oldatát 1 

mM koncentrációban (50 mM törzsoldat). A kultúrákat tovább növesztettük OD=0,4-0,6 

értékig, majd 0,02% arabinóz hozzáadásával indítottuk el az expressziót. Az expresszió 14 
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órán keresztül zajlott 37 °C-on, majd a sejteket centrifugáltuk. A sejtpelleteket 

újraszuszpendáltuk lízis pufferben (1 mM PMSF, 0,2 mM TCEP és 5 mM imidazol 4x PBS-

ben, pH 8,0) és a sejteket szonikálással lizáltuk. A felülúszót ~50 µl Ni-NTA pellettel 

(Qiagen, Düsseldorf, Németország) inkubáltuk 4 °C-on 90 percig. A Ni-gyöngyöket 10 mM 

imidazolt tartalmazó lízispufferrel mostuk, majd eluáltuk (lízis puffer 500 mM imidazollal). A 

tisztított fehérjemintákból azonos mennyiséget SDS-PAGE gélelektroforézissel vizsgáltunk, 

Coomassie Blue vizualizációt használva. Pozitív kontrollként vad típusú GFP
wt

 plazmidot 

expresszáltunk ampicillin jelenlétében. Negatív kontrollként a GFP
Y39TAG

 fehérjét 

expresszáltuk aminosav jelenléte nélkül.  

In vitro fluoreszcens jelöléshez 200 nM tisztított fehérjét (GFP
Y39TAG→DOTCO-lizin

) használtunk, 

amelyet Cy3-3a-val jelöltünk (5 ekv. 1 µM, 1 óra, 37 °C, CLK-014-05 Jena Bioscience) PBS 

pufferben. Negatív kontrollként GFP
Y39TAG

-et használtunk Boc-lizinnel expresszálva. A 

fehérjeoldatokat ezután SDS-PAGE gélelektroforézissel futtatuk, majd Typhoon FLA 7000 

imager-rel vizualizáltuk.  

A GFP
Y39TAG→DOTCO-lizin 

tömegspektrometriai validálását natív peptidként Q-TOF Premier 

tömegspektrométerrel (Waters, USA) végeztük Acquity UPLC-vel kötve, online kisózással 

C4 reverz fázisú LC oszlopon. 

 

6.3.  Kinetikai mérések 

 

Az IEDDA jelölési reakció kinetikai vizsgálatához stopped-flow spektroszkópiát használtunk 

(SFM-3000, Bio-Logic). A 100 nM GFP
Y39TAG→DOTCO-lizin

 és Cy5-3a (10-35 µM) közötti 

reakciót három párhuzamos mérésben pszeudo-elsőrendű körülmények között vizsgáltuk 

PBS-ben (pH=7,4) 20˚C-on. A reakció követését a GFP gerjesztésével (488 nm-en) és a Cy5 

fluoreszcenciájának detektálásával követtük kihasználva a reakció során fellépő FRET 

jelenséget. A mért sebességi állandókat (kobs) a Cy5 fluoreszcencia-növekedési görbéjére 

illesztett (𝑡) = 𝐴 ∙ (1 − 𝑒−𝑘𝑜𝑏𝑠∙𝑡) + 𝑐 inverz exponenciális függvényből számítottuk az 

Akaide-kritérium alapján.
167

 A sebességi állandót a kobs vs. Cy5-3a koncentráció függvény 

egyenesének meredekségéből nyertük.   

 

6.4.  Plazmidok a fehérje-expresszióhoz emlős sejtekben 

 

A pCMV tRNA
Pyl

/PylRS
AF

, pCI-Flag-GFP
Y39TAG

-6His, NLS-mCherry-GFP
Y39TAG

 és NLS-

MBP-mCherry
TAG

 plazmidok korábban Plass és mtsai által kerültek leírásra, és azt változatlan 
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formában alkalmaztuk.
55

 A pEGFPN1_IR plazmid amely az inzulin receptor génjét 

tartalmazza amber STOP kodonnal a 676-os pozícióban, Nikic és mtsai által került leírásra.
93

 

Az SLP76 expressziójára a pWPIpuro/amp-SLP76-YFP-mut40TAG plazmidot alkalmaztuk. 

A vimentin expressziójára a korábban leírt pVimentin
N116TAG

–PSmOrange és 

tRNA
Pyl

/NESPylRS
AF

 plazmidokat használtuk.
197

  

 

6.5.  Emlős sejtkultúrák és transzfekció 

 

A HEK293T és a COS7 sejteket magas glükóztartalmú (4,5 g/l) DMEM (Dulbecco’s 

Modified Eagle Medium) tápoldatban (Life Technologies) 5% CO2 atmoszférában 37 °C-on 

tenyésztettük, amelyhez 10% (v/v) FBS-t (Fetal Bovine Serum, Sigma-Aldrich), 2 mM L-

glutamint (Sigma-Aldrich), 1 mM nátrium-piruvátot (Life Technologies) és 1% (v/v) 

penicillin/sztreptomicint (Sigma-Aldrich) adtunk. A sejteket 2-4 naponta passzáltuk 20 

passzázs-számig. Mikroszkópos vizsgálathoz a sejteket 24-lyukú üvegalapú lemezre 

(Sensoplate, Greiner Bio-One) növesztettük a traszfekció előtt legalább 16 órával. A lemezre 

helyezés előtt a HEK293T sejteket tartalmazó lemezeket poli-L-lizin hidrobromiddal (Sigma-

Aldrich) inkubáltuk szobahőmérsékleten 4-8 óráig. COS7 sejteknél ez a lépés elhagyható volt. 

A transzfekciót JetPrime reagenssel (PeqLab, Erlangen, Németország) végeztük a korábban 

leírt protokollnak megfelelően.
203

 A ntAS-akat a transzfekció után a szövegben/ábrán 

megjelölt koncentrációban adtuk a tápoldathoz, 100 mM törzsoldatot használva. A TCO*-

lizint és a BCN-lizint a SiChem-től vásároltuk (Bréma, Németország). 

Az előállított aminosavak genetikai kódolhatóságának teszteléséhez HEK293T sejteket a fent 

leírt módon transzfektáltunk NLS-mCherry-GFP
Y39TAG

 és pCMV tRNA
Pyl

/PylRS
AF

 

plazmidokkal. 4 órával a transzfekció után, a transzfekciós tápoldat cseréjét követően a 

sejtekhez a ntAS-ak 1 mM-os oldatát tartalmazó tápoldatot adtunk és a sejteket 16 óráig 

inkubáltuk. A használt 100 mM-os törzsoldatok a TCO*-lizin és a BCN-lizin esetében 15 

v/v% DMSO/0,2 M NaOH elegyében készültek, COMBO-lizin, OXTCO-lizin, DOTCO-

lizin és sOXTCO-lizin esetében pedig vízben.  

A SiR-tetrazinok vizsgálatához 35000 COS7 sejtet 15-20 órával a transzfekció előtt 24-lyukú 

üvegalapú lemezre (Greiner Bio-One) vagy Lab-Tek #1.0 boroszilikát üvegalapú 4-lyukú 

lemezre (Thermo-Fisher) helyeztünk. A sejteket pVimentin
N116TAG

–PSmOrange és 

tRNA
Pyl

/NESPylRS
AF

 plazmidokkat transzfektáltuk JetPrime transzfekciós reagenst használva 

(1:1 arány, összesen 1 µg DNS/lyuk). A táptalajt 4 óra múlva BCN
endo

-lizint tartalmazó 
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tápoldatra cseréltük (250 µM, SiChem). A tápoldatot aminosav-mentes friss tápoldatra 

cseréltük 24 óra elteltével, majd a sejteket egy éjszakán keresztül inkubáltuk. 

 

6.6.  Inzulin receptorok jelölése 

 

HEK293T sejteket transzfektáltunk az INSR
K676TAG

GFP és tRNA
Pyl

/PylRS
AF

 plazmidokkal, 

majd 1 mM koncentrációban DOTCO-lizint adtunk a tápoldathoz (100 mM vizes törzsoldat). 

4-8 órával később a tápoldatot lecseréltük és ismét 1 mM DOTCO-lizint adtunk hozzá. A 

sejteket további 16 órán át 37 °C-on 5% CO2-koncentrációban inkubáltuk. A tápoldatot 

lecseréltük, és a sejteket 2 órán keresztül aminosav-mentes tápoldatban inkubáltuk. A sejteket 

a korábban leírtaknak megfelelően festettük.
93

 Röviden, a sejteket 1,5 µM Cy5-3a-t (Jena 

Bioscience) tartalmazó tápoldatban (500 µM DMSO törzsoldatból hígítva) 10 percig 37 °C-on 

inkubáltuk. A tápoldatot lecseréltük, és a sejteket röviden friss tápoldattal mostuk, majd 37 

°C-on tartottuk őket 1-2 óráig fixálás előtt. A fixálást 2% PFA oldattal szobahőmérsékleten 10 

percig végzetük. (A Cy3-3a, Cy5-3a és TAMRA-3a festékeket a Jena Bioscience-től 

vásároltuk). 

 

6.7.  SLP76 fehérjék intracelluláris jelölése 

 

HEK293T sejteket pWPIpuro/amp-SLP76-YFP-mut40TAG és tRNA
Pyl

/PylRS
AF 

plazmidokkal transzfektáltunk, majd körülbelül 4 óra múlva a tápoldatot frissre cseréltük. 

Ekkor 1 mM koncentrációban aminosavat (DOTCO-lizin 100 mM vizes törzsoldatból, BCN-

lizin és TCO*-lizin 100 mM 0,2 M NaOH/15%DMSO törzsoldatból-HEPES pufferrel) 

adtunk a tápoldathoz. A sejteket az aminosav jelenlétében 37 °C-on 5% CO2 koncentráció 

mellett 18-24 óráig inkubáltuk. A sejteket 2% PFA oldattal 10 percig szobahőmérsékleten 

fixáltuk, majd PBS-sel mostuk és 0,1% Triton-X oldattal 15 percig permeabilizáltuk 

szobahőmérsékleten. A sejteket ismét PBS-sel mostuk, majd 3 µM Cy5-3a-val festettük 

(PBS-ben 500 µM DMSO törzsoldatból) 10 percig 37 °C-on. A jelölés után a sejteket mostuk, 

majd mikroszkópos analízisnek vetettük alá. 

 

6.8.  Maradék-aminosav kimoshatóságának vizsgálata a citoplazmából 

 

Emlős COS7 sejteket 24-lyukú lemezeken tenyésztettünk 70%-os telítettségig. Ekkor a 

sejtekhez 1 mM aminosavat (DOTCO-lizin, TCO*-lizin, BCN-lizin 100 mM 15 v/v% 
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DMSO/0,2 M NaOH törzsoldatban, HEPES pufferrel) tartalmazó táptalajt adtunk és a sejteket 

16 órán keresztül 37 °C-on 5% CO2-tartalmú atmoszférában inkubáltuk. Az aminosav-

tartalmú tápoldatot különböző időpontokban friss aminosav-mentes tápoldatra cseréltük. A 

sejtekben rekedt aminosavat azonos időpontban 5 µM TAMRA-3a festékkel jelöltük 10 

percig 37 °C-on. A tápoldatot lecseréltük, majd a sejteket 2% PFA oldattal 

szobahőmérsékleten 10 percig fixáltuk. A konfokális mikroszkópos képek a TAMRA 

csatornában azonos lézererővel készültek. 

 

6.9.  Vimentin fehérjék jelölése SiR-tetrazinnal 

 

Transzfekció után a sejteket mostuk, majd a festéket tartalmazó tápoldattal inkubáltuk (a 

festékeket DMSO törzsoldatból hígítottuk tápoldatot használva) 37 °C-on az egyes 

kísérleteknél leírt ideig és koncentrációban. A sejteket mostuk, 45 percig friss tápoldattal 

inkubáltuk, majd egy újabb mosás után friss tápoldatban további 45 percig inkubáltuk. A 

mosási lépést még egyszer megismételtük, majd 2 órán keresztül inkubáltuk a sejteket. A 

fixálást ezután 2% paraformaldehiddel (PBS) végeztük szobahőmérsékleten 10 percig.  

 

6.10.  Konfokális mikroszkópia 

 

Fixálás után a sejteket PBS-ben tároltuk és még aznap mikroszkópos analízisnek vetettük alá. 

A felvételeket Leica TCS SP8 mikroszkópon készítettük, mely HC PL APO CS2 63x/1,40 

olajimmerziós objektívvel volt felszerelve (Mannheim, Németország). Pixel méret: 180 nm.  

A SiR-tetrazinok vizsgálatánál ’time gating’ módot alkalmaztunk a háttérfluoreszcencia 

csökkentésére.  

 

6.11. Szuper-felbontású mikroszkópia 

 

A vimentin SRM vizsgálatát Leica GSD mikroszkópon végeztük Leica HCX PL APO 

160x/1.43 Oil CORR TIRF PIFOC objektívet használva. A transzfekció sikerességét az 

mOrange-hoz tartozó 532 nm lézer segítségével ellenőriztük. A SiR festékeket a 642 nm 

lézerrel gerjesztettük és a képeket TIRF módban rögzítettük. Minden felvétel esetén 20,000 

képet rögzítettünk 30 ms expozícióval, az irodalomban leírt puffert használva.
204

 Az SRM 

felvételeket a Localizer Package modullal az IgorPro programban rekonstruáltuk a korábban 

leírt módszert alkalmazva (Wavemetrics, Portland, OR).
205,206
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6.12.  Szintézisek 

 

Általános módszerek 

 

A vegyszerek a Sigma-Aldrich, a Merck, az Alfa Aesar, a Fluka, a Reanal, a Fluorochem, a 

TCI vagy a Molar Chemicals cégek termékei, azokat további tisztítás nélkül használtuk. A 

VRK vizsgálatokhoz alumínium lapra felvitt szilikagél 60 F254-t használtunk a Mercktől. A 

mintafoltok előhívását 254/365 nm-en működő UV lámpával és/vagy vizes KMnO4 oldattal 

(1,5 g KMnO4, 10 g K2CO3, 1,5 ml 10 m/m% NaOH oldat 200 ml vízben) végeztük. A 

félpreparatív HPLC-s tisztításokat Hanbon Sci. & Tech. NP 7010C HPLC-s rendszeren 

végeztük Gemini® 5 µm C18 110 Å, 150  ×  21,20 mm oszloppal, a detektálásra ECOM 

Flash 14 DAD 600 UV-VIS detektort használtunk. Az áramlási sebesség 15 ml/perc volt. A 

flash kromatográfiás elválasztásokat Teledyne Isco CombiFlash® Rf+ automata flash 

kromatográfiás eszközön végeztük állófázisként szilikagélt (25-40 µm, Zeochem) vagy 

Redisep Gold oszlopokat használva. A preparatív VRK elválasztásokat Kieselgel 60 F254 

kromatográfiás lapon végeztük. Az NMR spektrumokat Varian Inova 500 MHz, Varian 400 

MHz illetve Brucker 250 MHz NMR spektrométereken rögzítettük. A kémiai eltolódás () 

ppm-ben szerepel az oldószer jelét használva referenciának. A csatolási állandók (J) Hz-ben 

értendők. Felhasadások rövidítése: s (szinglett), d (dublett), dd (dublett dublett), t (triplett), q 

(kvartett), q(5) (kvintett), m (multiplett), br (széles). A HRMS méréseket elektronspray 

ionizációs (ESI) forrással felszerelt Waters Q-TOF Premier nagyfelbontású 

tömegspektrométeren rögzítettük. Az analitikai RP-HPLC-UV/Vis-MS méréseket LC-MS-

2020 készüléken (Shimadzu) végeztük, melyhez Gemini C18 oszlopot (állófázis: 100 × 2.00 

mm I.D. 5 μm (110) szilika pórusmérettel), fotodiódasoros detektort (UV/Vis 220-800 nm) és 

ESI-MS detektort használtunk. Lineáris gradiens elúciót használtunk (0 min 0% B; 1,0 min 

100% B; 3,5 min 100% B; 4,5 min 0% B; 5,0 min 0% B), eluens A: (2% NH4HCO3, 5% 

MeCN és 93% víz), eluens B (2% NH4HCO3, 80% MeCN és 18% víz) 0,5 mL/min áramlási 

sebességgel 30°C-on. A spektroszkópiai mérésekhez JASCO FP 8300 spektrofluorimétert 

használtunk. A mikrohullámú kísérleteket Monowave 300 mikrohullámú reaktorban végeztük 

(Anton-Paar). 
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COMBO-lizin (72) szintézise  

 

A COMBO-COOH (68) előállítását a korábban leírt módszerrel végeztük.
6,20 

A COMBO-

NHS (71) szintéziséhez a COMBO-COOH-t (68) (40 mg, 0,2 mmol, 1,0 ekv.) és N-hidroxi-

szukcinimidet (23 mg, 0,2 mmol, 1,0 ekv.) 1 ml DCM-ben oldottunk. DCM-ben (1 ml) N,N’-

diciklohexil-karbodiimidet (41 mg, 0,2 mmol, 1,0 ekv.) szuszpendáltunk, majd lassan a 

reakcióelegyhez csepegtettük. A reakcióelegyet nitrogén atmoszféra alatt 3 óráig sötétben 

kevertettük. A csapadékot szűrtük, és a szűrletből az oldószert rotációs vákuumbepárlóval 

eltávolítottuk. A COMBO-NHS-t (71) oszlopkromatográfiásan tisztítottuk (szilika, 

hexán/EtOAc 1/1, Rf=0,5). A vegyületet instabilitása miatt azonnal továbbalakítottuk lizin-

konjugátummá a következők szerint. 

Réz(II)-szulfát pentahidrátot (20 mg, 0,08 mmol, 0,4 ekv.) 3 ml vízben oldottunk és L-(+)-

lizin-hidroklorid (29 mg, 0,16 mmol, 0,8 ekv.) telített vizes NaHCO3-tal (2,6 ml) készült 

oldatához adtuk. A keletkező kék elegyet további 30 percig szobahőmérsékleten kevertettük.  

A COMBO-NHS-t (71) acetonitrilben (5,7 ml) oldottuk és a reakcióelegyhez csepegtettük, 

melyet további 2 órán keresztül szobahőmérsékleten kevertettünk. Az acetonitrilt rotációs 

vákuumbepárlóval eltávolítottuk és a vizes elegyhez 8-hidroxikinolint (29 mg, 0,2 mmol, 1,0 

ekv.) adtunk, 2 órán keresztül szobahőmérsékleten kevertettük, majd a keletkező zöld 

csapadékot szűrtük. A csapadékot vízzel (3 × 4 ml) mostuk és a szűrletet fordított fázisú 

félpreparatív HPLC-vel tisztítottuk (0%→100% eluens B 16 perc alatt, eluens A: H2O, eluens 

B: 80% MeCN/ 20% H2O, termék: 9,5 min) így jutottunk 9 mg COMBO-lizinhez (72) (fehér 

kristályos anyag, 14% két lépésben). 

1
H-NMR (600 MHz, DMSO-d6): δ = 8,41 (s, 1H); 7,69 (s, 1H); 7,65 (d, J = 7,8 Hz, 1H); 7,26 

(d, J = 7,9 Hz, 1H); 3,26 – 3,21 (m, 4H); 3,10 (s, 1H); 2,83 – 2,88 (m, 2H); 2,46 – 2,40 (m, 

2H); 2,27 – 2,13 (m, 2H); 1,73 (br s, 1H); 1,59 (br s, 1H); 1,54 – 1,46 (m, 2H); 1,38 (s, 2H). 

13
C-NMR (126 MHz, DMSO-d6): δ = 165,9; 154,4; 144,1; 140,9; 132,9; 130,5; 129,6; 125,1; 

99,4; 99,2; 48,5; 36,8; 36,6; 29,0; 22,1; 22,0. HRMS (ESI): m/z számított 

(C19H23N2O3): 327,1714; mért: 327,1722 [M-H]
-
. 

 

 

 

 

                                                 
6
 A szintézist Varga Balázs végezte 
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N
6
-benzoil-L-lizin (73) szintézise 

 

Benzoesavat (200 mg, 1,64 mmol, 1,0 ekv.) és N-hidroxi-szukcinimidet (188 mg, 1,64 mmol, 

1,0 ekv.) EtOAc-ban (5 ml) szuszpendáltuk. N,N’-diciklohexil-karbodiimidet (338 mg, 1,64 

mmol, 1,0 ekv.) 1 ml EtOAc-ban szuszpendáltuk és kevertetés közben lassan a 

reakcióelegyhez adtuk, melyet további 16 órán keresztül szobahőmérsékleten kevertettünk. 

Az elegyet szűrtük, a csapadékot EtOAc-tal (2 × 2 ml) mostuk és a szűrletről az oldószert 

rotációs vákuumbepárlóval eltávolítottuk. A bepárlási maradékot 46 ml acetonitrilben 

oldottuk és azonnal lizinhez kapcsoltuk. Ehhez réz(II)-szulfát pentahidrátot (164 mg, 0,66 

mmol, 0,4 ekv.) 25 ml vízben oldottunk és L-(+)-lizin-hidroklorid (240 mg, 1,31 mmol, 0,8 

ekv.) telített vizes NaHCO3-tal (20 ml) készült oldatához adtuk. A keletkező kék elegyet 

további 30 percig szobahőmérsékleten kevertettük. Az aktív észter MeCN-es oldatát a 

reakcióelegyhez csepegtettük, melyet további 2 órán keresztül szobahőmérsékleten 

kevertettünk. Az acetonitrilt rotációs vákuumbepárlóval eltávolítottuk, a keletkező kék 

csapadékot szűrtük, vízzel (2 × 2 ml) mostuk és vízben szuszpendáltuk (40 ml). Az elegyhez 

8-hidroxikinolint (238 mg, 1,64 mmol, 1,0 ekv.) adtunk és 2 órán keresztül 

szobahőmérsékleten kevertettük. A keletkező zöld csapadékot szűrtük és vízzel (3 × 10 ml) 

mostuk. A szűrletet DCM-nal (3 × 30 ml) extraháltuk. A vizes fázisról az oldószert rotációs 

vákuumbepárlóval eltávolítottuk, így jutottunk a termékhez (234 mg, 57% két lépésben, fehér 

kristályos anyag). 

1
H-NMR (250 MHz, DMSO-d6) δ = 8,44 (t, J = 5,3 Hz, 1H); 8,29 (br s, 2H); 7,90 – 7,74 (m, 

2H); 7,57 – 7,35 (m, 3H); 3,90 (s, 1H); 3,23 (dd, J = 14,4, 8,4 Hz, 2H); 1,83 (dd, J = 14,9, 9,5 

Hz, 3H); 1,62 – 1,25 (m, 4H). 
13

C-NMR (126 MHz, CF3COOD/CDCl3) δ = 173,4; 134,2; 

131,1; 129,7; 127,3; 54,2; 40,5; 29,5; 28,5; 21,8. HRMS (ESI): m/z számított 

(C13H19N2O3): 251,1396; mért: 251,1388 [M+H]
+
. 

 

N
6
-((benziloxi)karbonil)-L-lizin (74) szintézise 

 

Benzil-alkoholt (1,5 g, 13,9 mmol, 1,0 ekv.) 20 ml DCM-ben oldottunk. A reakcióelegyhez 

foszgén (20%) toluolos oldatát (9 ml, 17,9 mmol, 1,3 ekv.) lassan, nitrogén atmoszféra alatt 

adagoltuk. Az elegyet szobahőmérsékleten 16 órán keresztül kevertettük. A maradék foszgént 

levegőárammal (10% vizes NaOH oldatba vezetve), majd az oldószert rotációs 

vákuumbepárlóval távolítottuk el. A bepárlási maradékot 175 ml MeCN-ben oldottuk és 

rögtön lizinhez kapcsoltuk. Ehhez réz(II)-szulfát pentahidrátot (644 mg, 2,58 mmol, 0,4 ekv.) 
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80 ml vízben oldottunk és L-(+)-lizin-hidroklorid (942 mg, 5,16 mmol, 0,8 ekv.) telített vizes 

NaHCO3-tal (88 ml) készült oldatához adtuk. A keletkező kék elegyet további 30 percig 

szobahőmérsékleten kevertettük. Az aktív észter MeCN-es oldatát a reakcióelegyhez 

csepegtettük, melyet további 2 órán keresztül szobahőmérsékleten kevertettünk. Az 

acetonitrilt rotációs vákuumbepárlóval eltávolítottuk, a keletkező kék csapadékot szűrtük, 

vízzel (3 × 150 ml) mostuk, majd vízben szuszpendáltuk (150 ml). Az elegyhez 8-

hidroxikinolint (936 mg, 6,45 mmol, 1,0 ekv.) adtunk és szobahőmérsékleten 2 óráig 

kevertettük. A zöld csapadékot szűrtük és vízzel (3 × 150 ml) mostuk. A szűrletet DCM-nal 

(3 × 300 ml) extraháltuk. A vizes fázisról az oldószert rotációs vákuumbepárlóval 

eltávolítottuk, így jutottunk a termékhez (1,05 g, 58% két lépésben, fehér kristályos anyag). 

 
1
H-NMR (500 MHz, CF3COOD/CDCl3) δ = 7,35 (d, J = 15,4 Hz, 5H); 5,16 (s, 2H); 4,25 (s, 

1H); 3,26 (s, 2H); 2,17 – 2,01 (m, 2H); 1,67 – 1,46 (m, 4H). HRMS (ESI): m/z számított 

(C14H21N2O4) 281,1501; mért: 281,1493 [M+H]
+
. 

 

OXTCO-lizin (76) szintézise 

 

Az OXTCO-OH (69) előállítását a korábban leírt módszerrel végeztük.
7,162

 Az OXTCO-NHS-

karbamát (75) szintéziséhez OXTCO-OH-t (69) (38 mg, 0,15 mmol, 1,0 ekv.), N,N’-

diszukcinimidil-karbonátot (46 mg, 0,18 mmol, 1,2 ekv.) és trietil-amint (38 µl, 0,27 mmol, 

1,8 ekv.) összekevertünk 1,2 ml acetonitrilben nitrogén atmoszféra alatt és a reakcióelegyet 16 

órán keresztül sötétben kevertettük. Az oldószert 24 °C-on rotációs vákuumbepárlóval 

eltávolítottuk és a nyersterméket Redisep Gold szilikaoszlopon flash kromatográfiásan 

tisztítottuk (eluens: 0,5%-3% metanol gradiens DCM-ben 19 percig). Az oldószereket 24 °C-

on rotációs vákuumbepárlóval eltávolítottuk, így jutottunk 48 mg (80%) fehér kristályos 

termékhez. Az aktivált terméket instabilitása miatt ezután rögtön lizinnel kapcsoltuk. Ehhez 

réz(II)-szulfát pentahidrátot (12 mg, 0,05 mmol, 0,4 ekv.) 2 ml vízben oldottunk és L-(+)-

lizin-hidroklorid (18 mg, 0,1 mmol, 0,8 ekv.) telített vizes NaHCO3-tal (2 ml) készült 

oldatához adtuk. A keletkező kék elegyet további 30 percig szobahőmérsékleten kevertettük. 

Az OXTCO-NHS-karbamát (75) MeCN-es (3 ml) oldatát a reakcióelegyhez adtuk, majd 

további 2 órán át szobahőmérsékleten kevertettük. Az acetonitrilt rotációs vákuumbepárlóval 

eltávolítottuk, majd az elegyhez 8-hidroxikinolint (18 mg, 0,12 mmol, 1,0 ekv.) adtunk és 

szobahőmérsékleten 2 óráig kevertettük. A zöld csapadékot szűrtük és vízzel (3 × 3 ml) 

                                                 
7
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mostuk, majd a szűrletet fordított fázisú félpreparatív HPLC-vel tisztítottuk (B eluens 0%-tól 

100%-ig 16 perc alatt, A eluens: H2O, B eluens: 80% MeCN/20% H2O, termék: 9,5 min). 

Termék: fehér kristályos anyag (27 mg, 52%). 
1
H-NMR (500 MHz, CD3OD) δ = 5,97 (s, 2H); 

5,66 – 5,56 (m, 8H); 4,36 (d, J = 3,2 Hz, 1H); 4,28 – 4,25 (m, 5H); 4,19 (s, 9H); 3,81 (t, J = 

9,6 Hz, 1H); 3,68 – 3,56 (m, 37H); 3,28 – 3,25 (m, 5H); 3,15 (s, 9H); 2,53 (s, 1H); 2,42 (s, 

15H); 2,33 – 2,20 (m, 16H); 2,04 – 1,82 (m, 14H); 1,67 – 1,48 (m, 23H). 
13

C-NMR (126 

MHz, CD3OD) δ = 174,6; 159,3; 158,9; 137,5; 136,8; 135,3; 134,1; 85,4; 85,4; 73,5; 70,4; 

69,6; 69,5; 69,4; 69,2; 66,3; 66,1; 65,2; 62,3; 56,1; 42,9; 42,7; 42,7; 41,4; 41,2; 39,42; 39,3; 

38,2; 35,4; 32,9; 32,8; 32,8; 32,1; 30,6; 26,2; 26,0; 23,6. HRMS (ESI): m/z számított 

C20H34N3O7 428,2397; mért: 428,2384 [M+H]
+
.
 

 

DOTCO-lizin (78) szintézise 

 

A DOTCO-OH (70) előállítását a korábban leírt módszerrel végeztük.
8,162

 A DOTCO-NHS-

karbamát (77) szintéziséhez DOTCO-OH-t (70) (100 mg, 0,57 mmol, 1,0 ekv.), N,N’-

diszukcinimidil-karbonátot (344 mg, 1,14 mmol, 2,0 ekv.) és trietil-amint (239 µl, 1,71 mmol, 

3,0 ekv.) összekevertünk 1 ml acetonitrilben nitrogén atmoszféra alatt és a reakcióelegyet 5 

órán keresztül sötétben kevertettük. Az oldószert 24 °C-on rotációs vákuumbepárlóval 

eltávolítottuk és a nyersterméket Redisep Gold szilikaoszlopon flash kromatográfiásan 

tisztítottuk (eluens: 0,5%-10% MeOH gradiens DCM-ben 25 percig). Az oldószereket 24 °C-

on rotációs vákuumbepárlóval eltávolítottuk, így jutottunk 121 mg (67%) sárga világos olajos 

termékhez (Rf=0,7 DCM/MeOH 9/1). Az aktivált terméket instabilitása miatt ezután rögtön 

lizinnel kapcsoltuk. Ehhez réz(II)-szulfát pentahidrátot (47 mg, 0,19 mmol, 0,5 ekv.) 5 ml 

vízben oldottunk és L-(+)-lizin-hidroklorid (69 mg, 0,38 mmol, 1,0 ekv.) telített vizes 

NaHCO3-tal (5 ml) készült oldatához adtuk. A keletkező kék elegyet további 30 percig 

szobahőmérsékleten kevertettük. A DOTCO-NHS-karbamát MeCN-es (11 ml) oldatát a 

reakcióelegyhez adtuk, majd további 2 órán át szobahőmérsékleten kevertettük. Az 

acetonitrilt rotációs vákuumbepárlóval eltávolítottuk, majd az elegyhez 8-hidroxikinolint (55 

mg, 0,38 mmol, 1,0 ekv.) adtunk és szobahőmérsékleten 2 óráig kevertettük. A zöld 

csapadékot szűrtük és vízzel (3 × 10 ml) mostuk, majd a szűrletet fordított fázisú félpreparatív 

HPLC-vel tisztítottuk (B eluens 0%-tól 100%-ig 16 perc alatt, A eluens: H2O, B eluens: 80% 

MeCN/20% H2O, termék: 8 min). Termék: fehér kristályos anyag (69 mg, 52%). 
1
H-NMR 

                                                 
8
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(400 MHz, D2O) δ = 6,16 (ddd, J = 16,6; 10,5; 3,6 Hz, 1H); 6,03 (dd, J = 16,6; 9,3 Hz, 1H); 

5,18 (d, J = 8,5 Hz, 1H); 4,52 (dd, J = 9,7; 3,6 Hz, 1H); 4,49 – 4,41 (m, 2H); 4,29 – 4,12 (m, 

4H); 3,92 – 3,62 (m, 4H); 3,41 – 3,30 (m, 1H); 3,15 (t, J = 6,7 Hz, 2H); 1,93 – 1,77 (m, 2H); 

1,61 – 1,31 (m, 4H). 
13

C-NMR (101 MHz, D2O) δ = 173,2; 155,6; 135,5; 132,8; 94,8; 79,9; 

73,2; 70,3; 65,5; 61,3; 52,1; 37,2; 27,9; 25,8; 18,9. HRMS (ESI): m/z számított 

C15H27N2O7 347,1818; mért: 347,1806 [M+H]
+ 

 

A 80 jelű molekula szintézise 

 

A már ismert 80 jelű vegyületet a kereskedelmi forgalomban kapható (1Z,5Z)-ciklookta-1,5-

diénből (79) kiindulva állítottuk elő. A ciklookta-1,5-diént (79) (51,1 g, 473 mmol, 1,5 ekv.) 

500 ml DCM-ban oldottuk és az oldatot 0 ˚C-ra hűtöttük. A reakcióelegyhez 3-

klórperbenzoesavat (77%, 70,6 g, 315 mmol, 1,0 ekv.) adtunk 1 óra alatt 10 részletben 

miközben az elegyet 0 °C-on tartottuk. A reakcióelegyet szobahőmérsékletre melegítettük, 

majd 16 órán keresztül kevertettük. A szuszpenziót szűrtük, a szűrletet 300 ml telített vizes 

NaHCO3 oldattal mostuk, majd a szerves fázist vízmentes MgSO4-tal szárítottuk, ezt követően 

az oldószert rotációs vákuumbepárlóval eltávolítottuk. A terméket vákuumdesztillációval (6 

mbar, 70 °C) tisztítottuk. Termék: színtelen olaj (25,4 g, 65%, Rf=0,7 hexán/EtOAc 10/1). 
1
H-

NMR (500 MHz, CDCl3) δ = 5,59 – 5,53 (m, 2H); 3,04 – 2,95 (m, 2H); 2,48 – 2,36 (m, 2H); 

2,16 – 2,07 (m, 2H); 2,05 – 1,96 (m, 4H). 
13

C-NMR (126 MHz, CDCl3) δ = 128,9; 56,7; 28,2; 

23,7. 

 

A 81 jelű molekula szintézise 

 

A 80 jelű vegyületet (2 g, 16,1 mmol, 1,0 ekv.) és etanolamint (1,48 g, 24,2 mmol, 1,5 ekv.) 

G30-as mikrohullámú üvegcsében összekevertük és mikrohullámű reaktorban 30 percig 150 

°C-on kevertettük. Az elegyhez 24 ml 1 N vizes HCl-oldatot adtunk, majd 5 × 30 ml DCM-

nal extraháltuk. A szerves fázist vízmentes MgSO4-tal szárítottuk, majd az oldószert rotációs 

vákuumbepárlóval eltávolítottuk, mely 2,4 g halványsárga olajos terméket eredményezett 

(80%). 
1
H-NMR (250 MHz, CDCl3) δ = 5,71 – 5,42 (m, 2H); 3,66 – 3,53 (m, 2H); 3,40 – 3,29 

(m, 1H); 2,94 – 2,79 (m, 1H); 2,63 – 1,89 (m, 8H); 1,50 – 1,24 (m, 2H). 
13

C-NMR (63 MHz, 

CDCl3) δ = 130,3; 128,0; 76,4; 71,8; 61,5; 50,4; 34,3; 31,9; 22,9; 22,8. 
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A 88 jelű molekula szintézise 

 

A 80 jelű vegyületet (2 g, 16 mmol, 1,0 ekv.) és 10 ml 25% vizes ammónia-oldatot (2,5 g, 147 

mmol, 9,2 ekv.) 3 ml MeOH-ban összekevertünk, majd az elegyet mikrohullámú reaktorban 

45 percig 110 °C-on melegítettünk. A reakcióelegyet cc. HCl-val pH=1-ig savanyítottuk, 

majd DCM-nal (3 × 50 ml) extraháltuk. A vizes fázisról az oldószer felét rotációs 

vákuumbepárlóval eltávolítottuk, telített vizes NaOH-oldattal pH=14-ig lúgosítottuk, majd 

DCM-nal (5 × 40 ml) extraháltuk. A szerves fázist vízmentes MgSO4-tal szárítottuk, majd az 

oldószert rotációs vákuumbepárlóval eltávolítottuk, mely 1,559 g fehér kristályos terméket 

(69%) eredményezett. 
1
H-NMR (250 MHz, CDCl3) δ = 5,70 – 5,44 (m, 2H); 3,38 (td, J = 8.2, 

3.3 Hz, 1H); 2,76 (s, 4H); 2,46 – 1,82 (m, 6H); 1,55 – 1,34 (m, 2H).
13

C-NMR (63 MHz, 

CDCl3) δ = 130,5; 128,1; 72,8; 53,6; 36,2; 34,4; 23,3; 23,1. HRMS (ESI): m/z számított 

C8H16NO 142,1226; mért: 142,1223 [M+H]
+
. 

 

A 90 jelű molekula szintézise 

 

A 88 jelű vegyületet (1,983 g, 14 mmol, 1,0 ekv.) és N,N’-diszukcinimidil-karbonátot (3,777 

g, 15 mmol, 1,05 ekv.) 50 ml acetonitrilben összekevertünk, majd folyamatos kevertetés 

mellett trietil-amint (3,916 ml, 28 mmol, 2,0 ekv.) csepegtettünk hozzá. A reakcióelegyet 16 

óráig szobahőmérsékleten kevertettük, majd az oldószert rotációs vákuumbepárlóval 

eltávolítottuk és a bepárlási maradékot szilika flash kromatográfiás módszerrel tisztítottuk 

(40%→80% EtOAc hexánban 12 perc alatt). Termék: fehér kristályos anyag (2,02 g, 86%, 

Rf=0,3 hexán/EtOAc 1/1). 
1
H-NMR (250 MHz, CDCl3) δ = 6,51 (s, 1H); 5,71 – 5,53 (m, 2H); 

4,44 – 4,35 (m, 1H); 3,83 – 3,68 (m, 1H); 2,41 – 2,07 (m, 5H); 1,99 – 1,90 (m, 1H); 1,72 – 

1,55 (m, 1H); 1,53 – 1,36 (m, 1H). 
13

C-NMR (63 MHz, CDCl3) δ = 159,4; 129,6; 129,3; 82,9; 

58,3; 31,9; 31,3; 22,1; 20,9. HRMS (ESI): m/z számított C9H14NO2 168,1025; mért: 168,1019 

[M+H]
+
. 

 

A 91 jelű molekula szintézise 

 

p-Toluolszulfonsavat (308 mg, 1,6 mmol, 0,0036 ekv.) DCM-ban (150 ml) oldottunk, majd 

etilén-glikolt (28 g, 450 mmol, 1,0 ekv) adtunk hozzá. 3,4-Dihidropiránt (20 g, 239 mmol, 

0,53 ekv.) DCM-ban (150 ml) oldottunk és kevertetés közben lassan a reakcióelegyhez adtuk. 

A reakcióelegyet további 30 percig szobahőmérsékleten kevertettük, majd NaHCO3 telített 
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vizes oldatával (100 ml) mostuk. A vizes fázist DCM-nal (3 × 20 ml) extraháltuk, az 

egyesített szerves fázist vízmentes MgSO4-tal szárítottuk, majd az oldószert rotációs 

vákuumbepárlóval eltávolítottuk. Vákuumdesztillációval (3 mbar, 115 °C) 37,5 g (57%) 2-

((tetrahidro-2H-piran-2-il)oxi)etan-1-olhoz jutottunk, melyet további tisztítás nélkül 

továbbalakítottunk. A THP-védett etilén-glikolt (2,924 g, 20 mmol, 1,0 ekv.) és trietil-amint 

(3,347 ml, 24 mmol, 1,2 ekv.) 50 ml DCM-ban oldottunk. A reakcióelegyet 0 °C-ra hűtöttük, 

majd lassan csepegtetve metánszulfonil-kloridot (1,857 ml, 24 mmol, 1,2 ekv.) adtunk hozzá. 

A reakciót 1 órán keresztül szobahőmérsékleten kevertettük, majd 50 ml DCM-t adtunk 

hozzá. A szerves fázist NaHCO3 telített vizes oldatával (2 × 20 ml), majd telített vizes NaCl 

oldattal (2 × 20 ml) mostuk. A szerves fázist vízmentes MgSO4-tal szárítottuk, majd az 

oldószert rotációs vákuumbepárlóval eltávolítottuk, így jutottunk a 91 jelű vegyülethez (4,2 g, 

94%, barna olaj). 
1
H-NMR (250 MHz, CDCl3) δ = 4,63 – 4,57 (m, 1H); 4,38 – 4,33 (m, 2H); 

3,97 – 3,87 (m, 1H); 3,86 – 3,74 (m, 1H); 3,71 – 3,61 (m, 1H); 3,53 – 3,42 (m, 1H); 3,02 (s, 

3H); 1,81 – 1,41 (m, 6H). 
13

C-NMR (63 MHz, CDCl3) δ = 98,9; 69,4; 65,1; 62,2; 37,5; 30,3; 

25,2; 19,3. HRMS (ESI): m/z számított C8H16O5SNa 247,0616; mért: 247,0617 [M+Na]
+
.
 

 

A 93 jelű molekula szintézise 

 

NaH (581 mg, 24,2 mmol, 2,0 ekv.) vízmentes DMF-dal (70 ml) készült oldatát kevertetés 

közben jeges-vizes fürdővel hűtöttük. A 90 jelű vegyület (2,023 g, 12,1 mmol, 1,0 ekv.) 

vízmentes DMF-dal (30 ml) készült oldatát lassan a reakcióelegyhez adtuk. Az elegyet 1 óráig 

0 °C-on kevertettük, majd lassan hozzácsepegtettük a 91 jelű vegyületet (2,444 g, 10,9 mmol, 

0,9 ekv.). A jeges fürdőt eltávolítottuk, és a szobahőmérsékletre való felmelegedés után a 

reakciót 16 óráig kevertettük. A reakcióelegyhez jeges hűtés mellett NH4Cl telített vizes 

oldatát adagoltuk a gázképződés megszűnéséig, majd az elegyet 5 × 50 ml DCM-nal 

extraháltuk. A szerves fázist vízmentes MgSO4-tal szárítottuk, majd az oldószert rotációs 

vákuumbepárlóval eltávolítottuk. A bepárlási maradékot szilika flash oszlopkromatográfiával 

tisztítottuk (45%→80% EtOAc hexánban 25 perc alatt), így jutottunk 1,964 g (61%) barna 

olajos THP-védett termékhez (92). A védőcsoport eltávolításához a 92 jelű vegyületet (2,328 

g, 7,88 mmol, 1,0 ekv.) 40 ml MeOH-ban oldottuk és p-toluolszulfonsav-monohidrátot (150 

mg, 0,79 mmol, 0,1 ekv.) adtunk hozzá. A reakcióelegyet 1 órán keresztül 

szobahőmérsékleten kevertettük, majd NaHCO3 telített vizes oldatát adtuk hozzá. A metanolt 

rotációs vákuumbepárlóval eltávolítottuk, majd a vizes fázist 5 × 50 ml DCM-nal extraháltuk. 

A szerves fázist vízzel (20 ml) majd NaCl telített vizes oldatával (20 ml) mostuk, vízmentes 
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MgSO4-tal szárítottuk, majd az oldószert rotációs vákuumbepárlóval eltávolítottuk, így 

jutottunk 1,415 g (85%) termékhez (93, világossárga kristályos anyag, Rf=0,4 hexán/EtOAc 

1/2). 
1
H-NMR (500 MHz, CDCl3) δ = 5,76 – 5,59 (m, 2H); 4,38 – 4,34 (m, 1H); 3,76 (t, J = 

4,5 Hz, 2H); 3,72 (dd, J = 13,2; 5,9 Hz, 1H); 3,45 – 3,35 (m, 1H); 3,32 – 3,22 (m, 1H); 2,41 – 

2,15 (m, 5H); 2,14 – 1,99 (m, 1H); 1,64 (dd, J = 13,7; 6,1 Hz, 1H); 1,46 – 1,33 (m, 1H). 
13

C-

NMR (126 MHz, CDCl3) δ = 159,1; 129,9; 129,3; 80,7; 61,9; 61,0; 44,9; 31,7; 29,8; 21,9; 

21,2. HRMS (ESI): m/z számított C11H18NO3 212,1287; mért: 212,1281 [M+H]
+
. 

 

sOXTCO-OH (94) szintézise 

 

A 93 jelű vegyületet (800 mg, 3,79 mmol, 1,0 ekv.) és metil-benzoátot (516 mg, 3,79 mmol, 

1,0 ekv.) 200 ml Et2O-ben oldottunk, mely 1% MeOH-t tartalmazott. Az oldatot az 

irodalomban leírtaknak megfelelően UV-fénnyel fotoreaktorban besugároztuk.
41

 A termék 

folyamatos elválasztására a reakcióelegyből a következő összetételű oszlopot alkalmaztuk: 

szilika, rajta 5,9 g AgNO3-tal impregnált szilika (AgNO3: 644 mg, 3,79 mmol, 1,0 ekv.). 72 

óra után az oszlopot 500 ml Et2O-rel (+1% MeOH) mostuk, majd levegőárammal szárítottuk. 

A szilikagélt az oszlopból eltávolítottuk és jeges vízben szuszpendáltuk. A szuszpenzióhoz 

100 g NaCl-t és 1 ml 25%-os vizes ammóniaoldatot adtunk és az elegyet 30 percig sötétben 

kevertettük. A szuszpenziót szűrtük, a szilikagélt Et2O-rel (100 ml), majd DCM-nal (100 ml) 

mostuk, majd a vizes fázist DCM-nal extraháltuk (5 × 30 ml). Az egyesített szerves fázist 

vízmentes MgSO4-tal szárítottuk, majd az oldószert rotációs vákuumbepárlóval 30 °C-on 

eltávolítottuk, mely 291 mg (31%) transz-kettős kötésű sztereoizomereket 4:1 arányban 

tartalmazó fehér kristályos terméket eredményezett (Rf=0,6 DCM/MeOH 9/1). 
1
H-NMR (400 

MHz, D2O) δ = 6,03 – 5,98 (m, 2H, kisebb arányban jelen levő termék transz-kettős kötése); 

5,76 – 5,57 (m, 8H, nagyobb arányban jelen levő termék transz-kettős kötése); 4,56 – 4,46 

(m, 1H); 4,38 (ddd, J = 11,3; 6,7; 2,0 Hz, 4H); 3,89 – 3,81 (m, 1H); 3,78 – 3,62 (m, 13H); 

3,51 – 3,25 (m, 10H); 2,60 – 1,60 (m, 41H). 
13

C-NMR (63 MHz, CDCl3) δ = 158,4; 157,8; 

136,0 (kisebb arányban jelen levő termék transz-kettős kötése); 135,6 (kisebb arányban jelen 

levő termék transz-kettős kötése); 134,1 (nagyobb arányban jelen levő termék transz-kettős 

kötése); 132,6 (nagyobb arányban jelen levő termék transz-kettős kötése); 83,8; 64,9; 64,7; 

59,8; 44,6; 44,5; 40,0; 38,0; 37,4; 34,6; 33,2; 31,8; 31,7; 25,1; 24,9. HRMS (ESI): m/z 

számított C11H18NO3 212,1287; mért: 212,1287 [M+H]
+
. 
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sOXTCO-lizin (96) szintézise 

 

A sOXTCO-NHS-karbamát (95) szintéziséhez sOXTCO-OH-t (94) (128 mg, 0,61 mmol, 1,0 

ekv.), N,N’-diszukcinimidil-karbonátot (85%, 279 mg, 0,92 mmol, 1,5 ekv.) és trietil-amint 

(170 µl, 1,22 mmol, 2,0 ekv.) összekevertünk 3 ml acetonitrilben nitrogén atmoszféra alatt és 

a reakcióelegyet 3 órán keresztül sötétben kevertettük. Az oldószert 24 °C-on rotációs 

vákuumbepárlóval eltávolítottuk és a nyersterméket Redisep Gold szilikaoszlopon flash 

kromatográfiásan tisztítottuk (eluens: 0,5%→3% MeOH gradiens DCM-ben 20 percig).  Az 

oldószereket 24 °C-on rotációs vákuumbepárlóval eltávolítottuk, így jutottunk 129 mg (60%) 

színtelen olajos termékhez (95, Rf=0,7 DCM/MeOH 9/1). Az aktivált terméket instabilitása 

miatt ezután rögtön lizinnel kapcsoltuk. Ehhez réz(II)-szulfát pentahidrátot (45 mg, 0,18 

mmol, 0,5 ekv.) 6 ml vízben oldottunk és L-(+)-lizin-hidroklorid (68 mg, 0,37 mmol, 1,0 ekv.) 

telített vizes NaHCO3-tal (6 ml) készült oldatához adtuk. A keletkező kék elegyet további 30 

percig szobahőmérsékleten kevertettük. A sOXTCO-NHS-karbamát (95) MeCN-es (12 ml) 

oldatát a reakcióelegyhez adtuk, majd további 2 órán át szobahőmérsékleten kevertettük. Az 

acetonitrilt rotációs vákuumbepárlóval eltávolítottuk, majd az elegyhez 8-hidroxikinolint (64 

mg, 0,44 mmol, 1,2 ekv.) adtunk és szobahőmérsékleten 2 óráig kevertettük. A zöld 

csapadékot szűrtük és vízzel (3 × 5 ml) mostuk, majd a szűrletet fordított fázisú félpreparatív 

HPLC-vel tisztítottuk (B eluens 0%-tól 100%-ig 16 perc alatt, A eluens: H2O, B eluens: 80% 

MeCN/20% H2O, termék: 7,3 min). Termék: fehér kristályos anyag (65 mg, 46%). 
1
H-NMR 

(400 MHz, D2O) δ = 5,98 (s, 2H,  kisebb arányban jelen levő termék transz-kettős kötése); 

5,72 – 5,56 (m, 8H, nagyobb arányban jelen levő termék transz-kettős kötése); 4,50 (s, 2H); 

4,39 – 4,32 (m, 8H); 4,19 – 4,06 (m, 5H); 3,84 – 3,76 (m, 1H); 3,70 – 3,51 (m, 9H); 3,42 – 

3,31 (m, 5H); 3,12 (s, 8H); 3,00 – 2,94 (m, 1H); 2,54 (s, 2H); 2,46 – 2,34 (m, 11 H); 2,26 – 

2,17 (m, 16H); 2,07 – 1,61 (m, 20H); 1,53 (s, 10H); 1,37 (s, 11H); 0,98 (t, J = 8,0 Hz, 1H); 

0,62 (dd, J = 16,1; 8,1 Hz, 1H). 
13

C-NMR (101 MHz, D2O) δ = 158,9; 157,9; 136,5 (kisebb 

arányban jelen levő termék transz-kettős kötése); 136,1 (kisebb arányban jelen levő termék 

transz-kettős kötése); 134,5 (nagyobb arányban jelen levő termék transz-kettős kötése); 133,3 

(nagyobb arányban jelen levő termék transz-kettős kötése); 84,7; 64,2; 60,8; 41,1; 40,0; 37,3; 

33,2; 31,3; 31,1; 28,6; 24,5; 24,4. HRMS (ESI): m/z számított C18H28N3O6: 382,1984; mért: 

382.1997 [M-H]
-
.
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A 99 jelű molekula szintézise 

 

3-Bromo-N,N-dimetilanilint (500 mg, 2,5 mmol, 2,0 ekv.) 37% formaldehid-oldatban (0,5 ml) 

oldottunk és 4 ml ecetsavat adtunk hozzá. Az oldatot 30 percig 60 °C-on kevertettük, majd 

szobahőmérsékletre hűtöttük. Az ecetsavat rotációs vákuumbepárlóval eltávolítottuk, majd 

óvatosan telített vizes NaHCO3-oldatot adtunk az elegyhez. A vizes fázist EtOAc-tal (3×) 

extraháltuk, majd az egyesített szerves fázisokat vízzel, majd telített vizes NaCl-oldattal 

mostuk. A szerves fázist vízmentes MgSO4-tal szárítottuk, majd az oldószert rotációs 

vákuumbepárlóval eltávolítottuk. A bepárlási maradékot szilika gél oszlopkromatográfiával 

tisztítottuk (hexán/EtOAc 10/1). Termék: 335 mg fehér kristályos anyag (65%). 
1
H-NMR 

(250 MHz, CDCl3) δ = 6,95 (d, J = 2,6 Hz, 2H); 6,86 (d, J = 8,6 Hz, 2H); 6.59 (dd, J = 8,6; 

2,6 Hz, 2H); 4,01 (s, 2H); 2,92 (s, 12H). 
13

C-NMR (63 MHz, CDCl3) δ = 150,2; 130,9; 127,2; 

125,7; 116,4; 111,9; 40,6; 39,9. 

 

A 100 jelű molekula szintézise 

 

Egy száraz gömblombikban a 99 jelű molekulát (3 g, 7,3 mmol, 1,0 ekv.) 60 ml frissen 

desztillált THF-ben oldottuk és nitrogén atmoszféra alatt -78 °C-ra hűtöttük. Az oldathoz 

lassan n-butillítiumot (1,6 M hexános oldat, 11,8 ml, 18,9 mmol, 2,6 ekv.) csepegtettünk 15 

perc alatt, majd a sárga oldatot további 15 percig azonos hőmérsékleten kevertettük. Az 

elegyhez diklór-dimetilszilánt (1,14 ml, 9,5 mmol, 1,3 ekv.) csepegtettünk 15 perc alatt, majd 

az oldatot hagytuk szobahőmérsékletre melegedni és 16 órán keresztül kevertettük, mialatt a 

sárga oldat sötétkékké változott. Jeges hűtés mellett lassan 15 ml 2 M HCl-t adagoltunk az 

elegyhez, majd 60 ml telített vizes NaHCO3 oldatot. Az elegyet 3 × 60 ml DCM-nal 

extraháltuk, az egyesített szerves fázisokat vízmentes MgSO4-tal szárítottuk, majd az 

oldószert rotációs vákuumbepárlóval eltávolítottuk. A bepárlási maradékot 48 ml acetonban 

oldottuk és sós-vizes fürdőn -15 °C-ra hűtöttük. Az oldathoz KMnO4-ot adagoltunk 8 

részletben (8 × 431 mg, 21,8 mmol, 3,0 ekv.) 15 perces időközönként, összesen 2 óra alatt. Az 

oldatot szobahőmérsékletre engedtük, majd 3 órán keresztül kevertettük. A szuszpenziót 

szilikapadon szűrtük és a csapadékot kloroformmal mostuk. Az oldószert rotációs 

vákuumbepárlóval eltávolítottuk, majd a terméket szilikagél oszlopkromatográfiával 

tisztítottuk (hexán/DCM 1/4). Termék: sárga kristályos anyag (822 mg, 35%). 
1
H-NMR (250 

MHz, CDCl3) δ = 8,47 (d, J = 8.8 Hz, 2H); 6,91 – 6,83 (m, 4H); 3,12 (s, 12H); 0,54 (s, 6H). 

13
C-NMR (63 MHz, CDCl3) δ = 185,2; 151,4; 140,4; 131,5; 129,5; 114,2; 113,1; 39,9; -0,9. 
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A 101 jelű molekula szintézise  

 

4-Bróm-benzonitrilt (1,0 g, 5,5 mmol, 1,0 ekv.) és Zn(OTf)2-t (1,0 g, 2,8 mmol, 0,5 ekv.) 

MeCN-ben (8,6 ml, 165 mmol, 30,0 ekv.) és hidrazin-hidrátban (13,3 ml, 275 mmol, 50,0 

ekv.) oldottunk. A reakcióelegyet 70 °C-on nitrogén-atmoszféra alatt 16 órán keresztül 

kevertettük. Az illékony komponenseket rotációs vákuumbepárlóval eltávolítottuk, majd a 

bepárlási maradékot DCM-ban (20 ml) oldottuk és lassan terc-butilnitritet (6,5 ml, 55 mmol, 

10,0 ekv.) csepegtettünk hozzá. Az oldatot 90 percig kevertettük, majd az oldószert 

eltávolítottuk és a bepárlási maradékot vákuum alatt szárítottuk. A terméket szilika flash 

kromatográfiával tisztítottuk (0%→55% DCM hexánban 40 perc alatt). Termék: pink 

kristályos anyag (445 mg, 32%, Rf=0,4 DCM/hexán 1/1). 
1
H-NMR (500 MHz, CDCl3) δ = 

8,42 (d, J = 8,3 Hz, 2H); 7,70 (d, J = 8,3 Hz, 2H); 3,08 (s, 3H). 
13

C-NMR (126 MHz, CDCl3) 

δ = 167,5; 163,6; 132,6; 130,8; 129,4; 127,7; 21,3. HRMS (ESI): m/z számított 

C9H8N4Br 250,9932; mért: 250,9935 [M+H]
+
. 

 

A 103 jelű molekula szintézise 

 

Egy száraz gömblombikban 4-bróm-3-metilbenzonitrilt (120 mg, 0,6 mmol, 4,0 ekv.) frissen 

desztillált THF-ban (5 ml) oldottunk és -78 °C-ra hűtöttük. A reakcióelegyhez terc-

butillítiumot (1,7 M pentános oldat, 365 µl, 0,6 mmol, 4 ekv.) adagoltunk cseppenként, majd 

azonos hőmérsékleten 20 percig kevertettük. A 100 jelű molekulát (50 mg, 0,15 mmol, 1,0 

ekv.) száraz THF-ban (3,5 ml) oldottuk és fecskendő segítségével a reakcióelegyhez 

csepegtettük. A reakcióelegyet szobahőmérsékletre engedtük és további 2 órán keresztül 

kevertettük. Az elegyhez 20 ml 0,1 M HCl oldatot adagoltunk, majd telített vizes NaHCO3 

oldattal semlegesítettük. Az elegyet DCM-nal extraháltuk (3×), majd az egyesített szerves 

fázisokat vízmentes MgSO4-tal szárítottuk, majd az oldószert rotációs vákuumbepárlóval 

eltávolítottuk. A bepárlási maradékot szilika flash oszlopkromatográfiával tisztítottuk 

(1%→5% MeOH DCM-ben 15 percig, majd 5%→10% 10 percig, majd 10% 10 percig). 

Termék: 70 mg kék színű kristályos anyag (18%). 
1
H-NMR (250 MHz, CDCl3) δ = 7,66 (d, J 

= 6,2 Hz, 2H); 7,29 – 7,17 (m, 3H); 6,90 (d, J = 9,6 Hz, 2H); 6,62 (dd, J = 9,6; 2,7 Hz, 2H); 

3,36 (s, 12H); 2,09 (s, 3H); 0,60 (s, 3H); 0,58 (s, 3H).  
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A 105 jelű molekula szintézise 

 

Egy száraz 250 ml-es gömblombikban kereskedelmi forgalomban kapható 3-bróm-N,N-

dimetilanilint (98, 5,0 g, 25 mmol, 1,0 ekv.) oldottunk 100 ml frissen desztillált THF-ban. Az 

oldatot -78 °C-ra hűtöttük, n-butillítiumot (17 ml, 1,6 M hexános oldat, 27,5 mmol, 1,1 ekv.) 

csepegtettünk hozzá 15 perc alatt, majd 2 órán keresztül azonos hőmérsékleten kevertettük. 

Az oldathoz diklór-dimetilszilánt (1,8 ml, 15 mmol, 0,6 ekv.) csepegtettünk, majd az oldatot 

lassan szobahőmérsékletre engedtük és további 16 órán keresztül kevertettük. Az oldathoz 30 

ml vizet adtunk, majd EtOAc-tal extraháltuk (3 × 30 ml). Az egyesített szerves fázisokat 

telített vizes NaCl oldattal mostuk, vízmentes MgSO4-tal szárítottuk és az oldószert rotációs 

vákuumbepárlóval eltávolítottuk. A bepárlási maradékot szilika flash oszlopkromatográfiával 

tisztítottuk (1%→15% EtOAc hexánban, 25 perc alatt). Termék: sárga olaj (2,66 g, 71%). 
1
H-

NMR (500 MHz, CDCl3) δ = 7,26 (t, J = 7,6 Hz, 2H); 6,96 (dd, J = 12,7; 4,3 Hz, 4H); 6,84 – 

6,75 (m, 2H); 2,95 (s, 12H); 0,56 (s, 6H). 
13

C-NMR (126 MHz, CDCl3) δ = 150,1; 139,1; 

128,6; 122,9; 118,5; 113,7; 40,8; -2,0. HRMS (ESI): m/z számított C18H27N2Si 299,1944; 

mért: 299,1942 [M+H]
+
. 

 

A 107 jelű molekula szintézise 

 

Kereskedelmi forgalomban kapható 5-cianoftálidot (106, 3,146 g, 19,8 mmol, 1,0 ekv.), N-

bróm-szukcinimidet (3,87 g, 21,8 mmol, 1,1 ekv.) és AIBN-t (325 mg, 1,98 mmol, 0,1 ekv.) 

100 ml 1,2-diklóretánban szuszpendáltunk. A reakcióelegyet 6 órán keresztül forraltuk, majd 

lassan szobahőmérsékletre hűtöttük és -20 °C-on tartottuk 2 órán keresztül. A kiváló 

csapadékot szűrtük, az oldószert pedig rotációs vákuumbepárlóval eltávolítottuk. A bepárlási 

maradékot (110 jelű molekula) 50 ml vízben szuszpendáltuk, majd 1 órán keresztül forraltuk. 

A reakcióelegyet szobahőmérsékletre hűtöttük, majd egy éjszakán keresztül 4 °C-on tartottuk. 

A kiváló csapadékot szűrtük, 10 ml hideg vízzel mostuk, majd exszikkátorban szárítottuk. 

Termék: fehér kristályos anyag (2,857 g, 83%). 
1
H-NMR (300 MHz, DMSO-d6) δ = 8,28 (s, 

1H); 6,92-8,17 (m, 3H).  

 

A 108 jelű molekula szintézise 

 

Egy 5 ml-es nyomásálló üvegben a 105 jelű molekulát (167 mg, 0,56 mmol, 1,0 ekv.), a 107 

jelű molekulát (491 mg, 2,8 mmol, 5,0 ekv.) és CuBr2-t (13 mg, 0,06 mmol 0,1 ekv.) 
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elegyítettünk. Az üveget lezártuk és az elegyet 140 °C-on 3 órán keresztül melegítettük. 

Szobahőmérsékletre hűtés után az elegyet 3 ml DCM-ban oldottuk és oszlopkromatográfiával 

tisztítottuk (szilika, hexán/EtOAc 3/1+1% Et3N). Termék: fehér kristályos anyag (50 mg, 

20%). 
1
H-NMR (250 MHz, CDCl3) δ = 8,09 – 8,00 (m, 2H); 7,86 – 7,77 (m, 2H); 7,56 – 7,52 

(m, 1H); 6,97 (d, J = 2,8 Hz; 2H); 6,58 (dd, J = 8,9; 2,9 Hz, 2H); 2,98 (s, 12H); 0,67 (s, 3H); 

0,59 (s, 3H). 
13

C-NMR (63 MHz, CDCl3) δ = 169,0; 155,5; 149,5; 136,8; 130,2; 128,5; 128,0; 

126,6; 117,4; 116,6; 113,5; 112,3; 92,2; 40,2; 0,4; -1,12. 

 

A 113 jelű molekula szintézise 

 

Kereskedelmi forgalomban kapható 5-brómftálidot (4,582 g, 21,5 mmol, 1,0 ekv.), N-bróm-

szukcinimidet (4,209 g, 23,7 mmol, 1,1 ekv.) és AIBN-t (177 mg, 1,1 mmol, 0,05 ekv.) 100 

ml 1,2-diklóretánban szuszpendáltunk. A reakcióelegyet 2 órán keresztül forraltuk, majd 

lassan szobahőmérsékletre hűtöttük és -20 °C-on tartottuk 2 órán keresztül. A kiváló 

csapadékot szűrtük, az oldószert pedig rotációs vákuumbepárlóval eltávolítottuk. A bepárlási 

maradékot 50 ml vízben szuszpendáltuk, majd 2 órán keresztül forraltuk. A reakcióelegyet 

szobahőmérsékletre hűtöttük, majd egy éjszakán keresztül 4 °C-on tartottuk. A kiváló 

csapadékot szűrtük, 2 × 10 ml hideg vízzel mostuk, majd exszikkátorban szárítottuk. Termék: 

fehér kristályos anyag (4,417 g, 90%). DMSO-ban főleg lakton-formában található: 

 
1
H-NMR (400 MHz, DMSO-d6) δ = 7,93 (d, J = 1,6 Hz, 1H); 7,85 (dd, J = 8,1; 1,7 Hz, 1H); 

7,76 (d, J = 8,1 Hz, 1H); 6,65 (s, 1H). (lakton) HRMS (ESI): m/z számított 

C8H4O3BrNa2 272,9139; mért: 272,9144 [M+2Na-H]
+
. 

 

A 114 jelű molekula szintézise 

 

Egy 5 ml-es nyomásálló üvegben a 105 jelű molekulát (167 mg, 0,56 mmol, 1,0 ekv.), a 113 

jelű molekulát (641 mg, 2,8 mmol, 5,0 ekv.) és CuBr2-t (13 mg, 0,06 mmol 0,1 ekv.) 

elegyítettünk. Az üveget lezártuk és az elegyet 140 °C-on 16 órán keresztül melegítettük. 

Szobahőmérsékletre hűtés után az elegyet 3 ml DCM-ban oldottuk és oszlopkromatográfiával 

tisztítottuk (szilika, hexán/EtOAc 4/1+1% Et3N). Termék: fehér kristályos anyag (59 mg, 
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21%). 
1
H-NMR (500 MHz, CDCl3) δ = 7,83 – 7,78 (m, 1H); 7,64 (dd, J = 8,1; 1,5 Hz, 1H); 

7,38 (d, J = 1.0 Hz, 1H); 6,95 (d, J = 2,8 Hz, 2H); 6,82 (d, J = 8,9 Hz, 2H); 6,60 (dd, J = 8,9; 

2,9 Hz, 2H); 2,98 (s, 12H); 0,64 (s, 3H); 0,59 (s, 3H). 
13

C-NMR (126 MHz, CDCl3) δ = 170,0; 

157,1; 149,5; 136,6; 132,4; 131,2; 129,2; 128,3; 127,7; 126,9; 125,6; 116,6; 113,7; 91,3; 40,4; 

0,39; -0,95. HRMS (ESI): m/z számított C26H28N2O2BrSi 507,1103; mért: 507,1100 [M+H]
+
. 

 

A 118 jelű molekula szintézise 

 

Egy 250 ml-es gömblombikban 3-hidroxi-propionitrilt (115, 1,4 ml, 20 mmol, 1,0 ekv.) absz. 

etanolban (14 ml, 240 mmol, 12,0 ekv.) oldottunk. A reakcióelegyhez kevertetés közben 

acetil-kloridot (3 ml) lassan adagoltunk, majd HCl-gázzal 2 órán keresztül reagáltattuk 

szobahőmérsékleten. A reakció lezajlását VRK-val ellenőriztük. Az oldószert rotációs 

vákuumbepárlóval eltávolítottuk, majd a bepárlási maradékot 16 órán keresztül -20 °C-on 

tartottuk. A kiváló sárgásfehér kristályos terméket Et2O-rel mostuk (2,5 g, 83%). 
1
H-NMR 

(500 MHz, DMSO-d6) δ = 4,80 (s, 1H); 4,44 (q, J = 7,0 Hz, 2H); 3,70 (t, J = 5,9 Hz, 2H); 

2,76 (t, J = 5,9 Hz, 2H); 1,34 (t, J = 7,0 Hz, 3H). 
13

C-NMR (126 MHz, DMSO-d6) δ = 177,9; 

69,0; 56,7; 36,4; 13,4. 

 

A 117 jelű molekula szintézise 

 

A 118 jelű molekula (6,14 g, 40 mmol, 1,0 ekv.) és acetonitril (24 ml, 200 mmol, 5,0 ekv.) 

elegyéhez hidrazin-hidrátot (40 ml) adagoltunk nitrogén-atmoszféra alatt. A reakcióelegyet 2 

órán keresztül szobahőmérsékleten kevertettük. NaNO2-t (34,5 g, 500 mmol, 12,5 ekv.) 

vízben (50 ml) oldottunk, majd a reakcióelegyhez adtuk. Kevertetés mellett lassan cc. HCl-t 

csepegtettünk az elegyhez, amíg a gázfejlődés befejeződött (pH=3). Az elegyet EtOAc-tal 

extraháltuk (5 × 50 ml), az egyesített szerves fázisokat vízmentes MgSO4-tal szárítottuk és az 

oldószert rotációs vákuumbepárlóval eltávolítottuk. A bepárlási maradékot egy éjszakán 

keresztül vákuum alatt szárítottuk, majd szilika flash oszlopkromatográfiával tisztítottuk 

(0%→70% EtOAc hexánban 25 perc alatt), így jutottunk a magenta színű olaj 116 jelű 

molekulához (1,69 g, 30%).  

A 116 jelű molekulát (1,64 g, 11,7 mmol, 1,0 ekv.) 20 ml DCM-ban oldottuk és 0 °C-ra 

hűtöttük. A reakcióelegyhez metánszulfonil-kloridot (1,81 ml, 23,4 mmol, 2,0 ekv.) 

adagoltunk cseppenként, majd Et3N-t (3,26 ml, 23,4 mmol, 2,0 ekv.). A reakcióelegyet 10 

percig szobahőmérsékleten kevertettük, vízzel (50 ml) mostuk, majd 3 × 30 ml DCM-nal 
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extraháltuk. Az egyesített szerves fázisokat vízmentes MgSO4-tal szárítottuk és az oldószert 

rotációs vákuumbepárlóval eltávolítottuk. A bepárlási maradékot szilika flash 

oszlopkromatográfiával tisztítottuk (5%→50% EtOAc hexánban 20 perc alatt), így jutottunk a 

magenta színű kristályos 117 jelű molekulához (2,32 g, 91%). 
1
H-NMR (500 MHz, CDCl3) δ 

= 4,82 (t, J = 6,2 Hz, 2H); 3,72 (t, J = 6,2 Hz, 2H); 3,02 (s, 3H); 2,98 (s, 3H). 
13

C-NMR (126 

MHz, CDCl3) δ = 168,1; 166,1; 66,2; 37,5; 34,6; 21,1. HRMS (ESI): m/z számított 

C6H11N4O3S 219,0552; mért: 219,0556 [M+H]
+
. 

 

A 119 jelű molekula szintézise 

 

Egy száraz mikrohullámú nyomásálló reakcióedénybe töltöttük a 114 jelű molekulát (61 mg, 

0,12 mmol, 1,1 ekv.), a 117 jelű molekulát (24 mg, 0,11 mmol, 1,0 ekv.), N,N-diciklohexil-

metilamint (94 µL, 0,44 mmol, 4,0 ekv.), Pd2(dba)3-t (10 mg, 0,011 mmol, 0,1 ekv.) és QPhos 

ligandumot (32 mg, 0,044 mmol, 0,4 ekv.) 3 ml DMF-ben. A reakciót 50 °C-on mikrohullámú 

reaktorban 40 percig kevertettük. Az oldószert rotációs vákuumbepárlóval eltávolítottuk és a 

bepárlási maradékot 2 ml DCM-ban oldottuk, majd preparatív VRK-val (szilika, 

hexán/EtOAc 2/1) tisztítottuk. Termék: piros kristályos anyag (29 mg, 48%). 
1
H-NMR (500 

MHz, CDCl3) δ = 8,28 (d, J = 16,3 Hz, 1H); 8,02 (d, J = 8,0 Hz, 1H); 7,83 (d, J = 8,0 Hz, 

1H); 7,52 (s, 1H); 7,48 (d, J = 16,3 Hz, 1H); 7,01 (s, 2H); 6,86 (d, J = 8,9 Hz, 2H); 6,61 (d, J 

= 6,9 Hz, 2H); 3,06 (s, 3H); 2,98 (s, 12H); 0,70 (s, 3H); 0,62 (s, 3H). 
13

C-NMR (126 MHz, 

CDCl3) δ = 170,1; 166,8; 164,4; 155,8; 140,6; 139,4; 136,9; 128,5; 128,3; 127,8; 127,1; 

126,4; 124,1; 123,6; 40,6; 21,3; 0,4; -0,9. HRMS (ESI): m/z számított 

C31H33N6O2Si 549,2434; mért: 549,2440 [M+H]
+
. 

 

A 120 jelű molekula szintézise 

 

A 118 jelű molekula (2,5 g, 16,3 mmol, 1,0 ekv.) és formamidin-acetát (8,5 g, 81 mmol, 5,0 

ekv.) elegyéhez hidrazin-hidrátot (17 ml) adagoltunk nitrogén-atmoszféra alatt. A 

reakcióelegyet 2 órán keresztül szobahőmérsékleten kevertettük. NaNO2-t (14,0g, 203 mmol, 

12,5 ekv.) vízben (20 ml) oldottunk, majd a reakcióelegyhez adtuk. Kevertetés mellett lassan 

cc. HCl-t csepegtettünk az elegyhez amíg a gázfejlődés befejeződött (pH=3). Az elegyet 

EtOAc-tal extraháltuk (3 × 40 ml), az egyesített szerves fázisokat vízmentes MgSO4-tal 

szárítottuk és az oldószert rotációs vákuumbepárlóval eltávolítottuk. A bepárlási maradékot 

egy éjszakán keresztül vákuum alatt szárítottuk, majd szilika flash oszlopkromatográfiával 
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tisztítottuk (0,5%→4% MeOH/DCM 25 perc alatt), így jutottunk a magenta színű olaj 120 

jelű molekulához (380 mg, 19%). 
1
H-NMR (500 MHz, CDCl3) δ = 10,18 (s, 1H); 4,18 (t, J = 

5,3 Hz, 2H); 3,52 (t, J = 5,3 Hz, 2H); 3,11 (s, 1H). 
13

C-NMR (126 MHz, CDCl3) δ = 171,2; 

158,1; 59,8; 38,1. HRMS (ESI): m/z számított C4H7N4O 127.0620; mért: 127.0616 [M+H]
+
. 

 

A 121 jelű molekula szintézise 

 

A 120 jelű molekulát (384 mg, 3 mmol, 1,0 ekv.) 8 ml DCM-ban oldottuk és 0 °C-ra hűtöttük. 

A reakcióelegyhez metánszulfonil-kloridot (0,5 ml, 6 mmol, 2,0 ekv.) adagoltunk 

cseppenként, majd Et3N-t (0,85 ml, 6 mmol, 2,0 ekv.). A reakcióelegyet 30 percig 

szobahőmérsékleten kevertettük, vízzel (15 ml) mostuk, majd 3 × 30 ml DCM-nal 

extraháltuk. Az egyesített szerves fázisokat vízmentes MgSO4-tal szárítottuk és az oldószert 

rotációs vákuumbepárlóval eltávolítottuk. A bepárlási maradékot szilika flash 

oszlopkromatográfiával tisztítottuk (0,5%→10% MeOH/DCM 15 perc alatt), így jutottunk a 

magenta színű kristályos 121 jelű molekulához (480 mg, 78%). 
1
H-NMR (500 MHz, CDCl3) 

δ = 10,25 (s, 1H); 4,85 (t, J = 5,6 Hz, 2H); 3,79 (t, J = 5,6 Hz, 2H); 2,99 (s, 3H). 
13

C-NMR 

(126 MHz, CDCl3) δ = 169,2; 158,5; 65,9; 37,5; 35,2. HRMS (ESI): m/z számított 

C5H9N4O3S 205,0395; mért: 205,0392 [M+H]
+
. 

 

A 124 jelű molekula szintézise 

 

A kereskedelmi forgalomban kapható 4-(trifluor-metil)-benzonitrilt (123, 1,0 g, 5,8 mmol, 1,0 

ekv.), Zn(OTf)2-t (1,05 g, 2,9 mmol, 0,5 ekv.), 3-hidroxi-propionitrilt (1,189 ml, 17,4 mmol, 

3,0 ekv.) és hidrazin-hidrátot (14,2 ml, 290 mmol, 50,0 ekv.) 10 ml 1,4-dioxánban 

szuszpendáltunk. A reakcióelegyet 70 °C-on 40 óráig kevertettük, majd az illékony 

komponenseket rotációs vákuumbepárlóval eltávolítottuk. A bepárlási maradékot 15 ml 

EtOAc-ban oldottuk és NaNO2-t (8 g, 116 mmol, 20,0 ekv.) adtunk hozzá 15 ml vízben 

feloldva. Folyamatos kevertetés mellett az elegyhez 2 M HCl-t csepegtettünk, amíg a 

gázfejlődés befejeződött (pH=3), majd 5 × 15 ml EtOAc-tal extraháltuk. Az egyesített szerves 

fázisokat telített vizes NaCl oldattal, majd vízzel mostuk, vízmentes MgSO4-tal szárítottuk és 

az oldószert rotációs vákuumbepárlóval eltávolítottuk. A bepárlási maradékot szilika flash 

oszlopkromatográfiával tisztítottuk (10%→50% EtOAc hexánban, 40 perc alatt). Termék: 

magenta színű kristályos anyag (208 mg, 13%). 
1
H-NMR (500 MHz, CD3OD) δ=8,74 (d, J = 

8,0 Hz, 2H); 7,93 (d, J = 8,1 Hz, 2H); 4,21 (t, J = 6,1 Hz, 2H); 3,58 (t, J = 6,1 Hz, 2H). 
13

C-
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NMR (126 MHz, CD3OD) δ = 170,1; 164,8; 137,3; 134,8 (q, J = 32,6 Hz); 129,5; 127,2 (q, J 

= 3,8 Hz); 125,4 (q, J = 271,6 Hz); 60,9; 39,2. 
19

F-NMR (235 MHz, CDCl3) δ = -63,1 (s). 

HRMS (ESI): m/z számított C11H10N4OF3 271,0807; mért: 271,0802 [M+H]
+
. 

 

A 125 jelű molekula szintézise 

 

A 124 jelű molekulát (282 mg, 1,04 mmol, 1,0 ekv.) és metánszulfonil-kloridot (121 µl, 1,56 

mmol, 1,5 ekv.) DCM-ban (7 ml) oldottunk, majd Et3N-t (291 µl, 2,08 mmol, 2,0 ekv.) 

adagoltunk hozzá. A reakcióelegyet 10 percig szobahőmérsékleten kevertettük, majd vízzel 

(15 ml) mostuk. A szerves fázist vízmentes MgSO4-tal szárítottuk és az oldószert rotációs 

vákuumbepárlóval eltávolítottuk. A bepárlási maradékot szilika flash oszlopkromatográfiával 

tisztítottuk (0%→60% EtOAc hexánban 45 perc alatt), így jutottunk a magenta színű 

kristályos termékhez (200 mg, 55%). 
1
H-NMR (500 MHz, CDCl3) δ = 8,74 (d, J = 8,0 Hz, 

2H); 7,87 (d, J = 8,1 Hz, 2H); 4,93 (t, J = 6,1 Hz, 2H); 3,86 (t, J = 6,1 Hz, 2H); 3,04 (s, 3H). 

13
C-NMR (126 MHz, CDCl3) δ = 166,8; 163,9; 134,9; 134,5 (q, J = 32,8 Hz); 128,6; 126,4 (q, 

J = 3,8 Hz); 123,78 (q, J = 272,6 Hz); 66,0; 37,7; 34,9. 
19

F-NMR (235 MHz, CDCl3) δ = -63,2 

(s). HRMS (ESI): m/z számított C12H12N4O3SF3 349,0582; mért: 349,0584 [M+H]
+
. 

 

A 126 jelű molekula szintézise 

 

Egy száraz nyomásálló reakcióedénybe töltöttük a 114 jelű molekulát (100 mg, 0,2 mmol, 1,0 

ekv.), a 125 jelű molekulát (89 mg, 0,26 mmol, 1,3 ekv.), DIPEA-t (105 µL, 0,6 mmol, 3,0 

ekv.), Pd2(dba)3-t (18 mg, 0,02 mmol, 0,1 ekv.) és QPhos ligandumot (43 mg, 0,06 mmol, 0,3 

ekv.) 3 ml 1,4-dioxánban. A reakciót 90 °C-on 16 órán keresztül kevertettük. Az oldószert 

rotációs vákuumbepárlóval eltávolítottuk és a bepárlási maradékot flash szilikagél 

oszlopkromatográfiával tisztítottuk (10%→60% EtOAc/hexán 50 perc alatt). Termék: lila 

kristályos anyag (44 mg, 32%). 
1
H-NMR (500 MHz, CDCl3) δ = 8,74 (d, J = 8,1 Hz, 2H); 

8,39 (d, J = 16,2 Hz, 1H); 8,04 (d, J = 7,9 Hz, 1H); 7,87 (d, J = 8,1 Hz, 3H); 7,60 – 7,54 (m, 

2H); 7,01 (d, J = 1,9 Hz, 2H); 6,88 (d, J = 8,9 Hz, 2H); 6,61 (dd, J = 8,9; 2,1 Hz, 2H); 2,98 (s, 

12H); 0,71 (s, 3H); 0,63 (s, 3H). 
13

C-NMR (126 MHz, CDCl3) δ = 169,5; 164,1; 161,8; 155,4; 

148,7; 139,8; 139,8; 136,2; 134,5; 133,7 (q, J = 32,7 Hz); 131,0; 127,9; 127,8; 127,6; 127,4; 

125,7; 125,7 (q, J =3,8 Hz); 123,2 (q, J = 272,4 Hz); 123,2; 123,2; 116,2; 1131; 91,2; 39,8; -

0,2; -1,6. 
19

F-NMR (235 MHz, CDCl3) δ = -63,1 (s). HRMS (ESI): m/z számított 

C37H34N6O2SiF3 679,2465; mért: 679,2428 [M+H]
+
. 
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A 128 jelű molekula szintézise 

 

A 101 jelű molekulát (105 mg, 0,41 mmol, 1,0 ekv.), bisz(pinakol)dibórt (117 mg, 0,46 

mmol, 1,1 ekv.), PdCl2(dppf)-t (15 mg, 0,02 mmol, 0,05 ekv.) és KOAc-t (61 mg, 0,62 mmol, 

1,5 ekv.) 5 ml 1,4-dioxánban szuszpendáltunk. A reakcióelegyet 90 percig forraltuk, majd 

szobahőmérsékletre hűtöttük és az oldószert rotációs vákuumbepárlóval eltávolítottuk. A 

bepárlási maradékot flash szilikagél oszlopkromatográfiával tisztítottuk (0%→30% EtOAc 

hexánban 20 perc alatt). Termék: magenta színű kristályos anyag (120 mg, 98%). 
1
H-NMR 

(500 MHz, CDCl3) δ = 8,52 (d, J = 8,0 Hz, 2H); 7,97 (d, J = 8,0 Hz, 2H); 3,04 (s, 3H); 1,35 

(s, 12H). 
13

C-NMR (126 MHz, CDCl3) δ = 167,3; 164,1; 135,5; 134,1; 126,9; 84,2; 24,9; 

21,2. HRMS (ESI): m/z számított C15H20N4O2B 299,1679; mért: 299,1682 [M+H]
+
. 

 

A 129 jelű molekula szintézise 

 

Egy száraz nyomásálló reakcióedénybe töltöttük a 114 jelű molekulát (145 mg, 0,29 mmol, 

1,3 ekv.), a 128 jelű molekulát (65 mg, 0,22 mmol, 1,0 ekv.), Cs2CO3-t (283 mg, 0,87 mmol, 

3,0 ekv.) és PdCl2(dppf)-t (47 mg, 0,06 mmol, 0,2 ekv.) 6 ml 1,4-dioxánban. A reakciót 90 

°C-on 16 órán keresztül kevertettük. Az oldószert rotációs vákuumbepárlóval eltávolítottuk és 

a bepárlási maradékot flash szilikagél oszlopkromatográfiával tisztítottuk (5%→60% 

EtOAc/hexán 50 perc alatt). Termék: lila kristályos anyag (15 mg, 11%). 
1
H-NMR (500 MHz, 

CDCl3) δ = 8,66 (d, J = 8,3 Hz, 2H); 8,07 (d, J = 8,0 Hz, 1H); 7,86 (d, J = 8,0 Hz, 1H); 7,78 

(d, J = 8,3 Hz, 2H); 7,56 (s, 1H); 7,06 (s, 2H); 6,94 (d, J = 8,9 Hz, 2H); 6,67 (d, J = 8,7 Hz, 

2H); 3,11 (s, 3H); 2,99 (s, 12H); 0,68 (s, 3H); 0,63 (s, 3H). 
13

C-NMR (126 MHz, CDCl3) δ = 

170,3; 167,5; 163,9; 155,5; 148,2; 145,9; 137,4; 132,1; 128,7; 128,5; 128,5; 128,4; 126,6; 

126,3; 123,0; 115,1; 41,5; 21,3; 0,5; -1,1. HRMS (ESI): m/z számított 

C35H35N6O2Si 599,2591; mért: 599,2579 [M+H]
+
. 

 

A 131 jelű molekula szintézise 

 

NaH-t (60%, 10,0 g, 250 mmol, 2,5 ekv.) 200 ml THF-ben szuszpendáltunk, 0 °C-ra 

hűtöttünk, majd kereskedelmi forgalomban kapható 3-brómanilint (17,2 g, 100 mmol, 1,0 

ekv.) adtunk hozzá nitrogén-atmoszféra alatt. A reakcióelegyet azonos hőmérsékleten 30 

percig kevertettük. Az elegyhez lassan etil-jodidot (39,0 g, 250 mmol, 2,5 ekv.) adagoltunk, 

majd a reakciót szobahőmérsékletre engedtük és 24 órán keresztül kevertettük. A 
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reakcióelegyhez vizet (100 ml) adtunk, majd DCM-nal (3 × 100 ml) extraháltuk. Az egyesített 

szerves fázisokat vízmentes MgSO4-tal szárítottuk és az oldószert rotációs vákuumbepárlóval 

eltávolítottuk. A bepárlási maradékot szilikagél oszlopkromatográfiával tisztítottuk 

(hexán/DCM 5/1), így jutottunk a világossárga olaj termékhez (19,9 g, 87%). 
1
H-NMR (500 

MHz, CDCl3) δ = 7,11 – 7,04 (m, 1H); 6,82 (d, J = 1,7 Hz, 1H); 6,77 (d, J = 7,8 Hz, 1H); 6,61 

(d, J = 8,5 Hz, 1H); 3,35 (q, J = 7,1 Hz, 4H); 1,19 (t, J = 7,1 Hz, 6H). 
13

C-NMR (126 MHz, 

CDCl3) δ = 148,8; 130,3; 123,5; 117,8; 114,1; 110,1; 44,1; 12,3. HRMS (ESI): m/z számított 

C10H15NBr 228,0388; mért: 228,0398 [M+H]
+
. 

 

A 132 jelű molekula szintézise 

 

Egy száraz 250 ml-es gömblombikban a 131 jelű vegyületet (3,68 g, 16,1 mmol, 1,0 ekv.) 

oldottuk 35 ml frissen desztillált THF-ban. Az oldatot -78 °C-ra hűtöttük, n-butillítiumot 

(11,1 ml, 1,6 M hexános oldat, 17,7 mmol, 1,1 ekv.) csepegtettünk hozzá 15 perc alatt, majd 2 

órán keresztül azonos hőmérsékleten kevertettük. Az oldathoz diklór-dimetilszilánt (1,2 ml, 

9,7 mmol, 0,6 ekv.) csepegtettünk, majd az oldatot lassan szobahőmérsékletre engedtük és 

további 16 órán keresztül kevertettük. Az oldathoz 10 ml vizet adtunk, majd EtOAc-tal 

extraháltuk (3 × 30 ml). Az egyesített szerves fázisokat telített vizes NaCl oldattal mostuk, 

vízmentes MgSO4-tal szárítottuk és az oldószert rotációs vákuumbepárlóval eltávolítottuk. A 

bepárlási maradékot szilika flash oszlopkromatográfiával tisztítottuk (5%→70% DCM 

hexánban, 50 perc alatt). Termék: sárga olaj (1,29 g, 45%). 
1
H-NMR (500 MHz, CDCl3) δ = 

7,30 – 7,25 (m, 2H); 6,94 (d, J = 2,3 Hz, 2H); 6,92 (d, J = 7,1 Hz, 2H); 6,77 (dd, J = 8,3; 2,2 

Hz, 2H); 3,39 (q, J = 7,1 Hz, 8H); 1,20 (t, J = 7,1 Hz, 12H); 0,60 (s, 6H). 
13

C-NMR (126 

MHz, CDCl3) δ = 147,2; 139,1; 128,7; 121,6; 117,9; 112,9; 44,5; 12,7; -2,1. HRMS (ESI): 

m/z számított C22H35N2Si 355,2570; mért: 355,2564 [M+H]
+
. 

 

A 133 jelű molekula szintézise 

 

Egy 5 ml-es nyomásálló üvegben a 132 jelű molekulát (1,291 g, 3,64 mmol, 1,0 ekv.), a 113 

jelű molekulát (4,168 g, 18,2 mmol, 5,0 ekv.) és CuBr2-t (81 mg, 0,36 mmol 0,1 ekv.) 

elegyítettünk. Az üveget lezártuk és az elegyet 140 °C-on 16 órán keresztül melegítettük. 

Szobahőmérsékletre hűtés után az elegyet 5 ml DCM-ban oldottuk és oszlopkromatográfiával 

tisztítottuk (szilika, hexán/EtOAc 5/1+1% Et3N). Termék: fehér kristályos anyag (492 mg, 

24%). 
1
H-NMR (500 MHz, CDCl3) δ = 7,82 (d, J = 8,1 Hz, 1H); 7,66 (d, J = 8,1 Hz, 1H); 



112 

 

7,44 (s, 1H); 6,92 (s, 2H); 6,76 (d, J = 8,9 Hz, 2H); 6,55 (d, J = 8,0 Hz, 2H); 3,38 (q, J = 6,9 

Hz, 8H); 1,17 (t, J = 7,0 Hz, 12H); 0,64 (s, 3H); 0,60 (s, 3H). 
13

C-NMR (126 MHz, CDCl3) δ 

= 169,9; 156,8; 146,7; 136,9; 132,3; 130,0; 128,9; 128,6; 127,9; 126,9; 126,0; 115,9; 112,9; 

91,7; 44,4; 12,7; 0,3; -1,3. HRMS (ESI): m/z számított C30H36N2O2BrSi 563,1729; mért: 

563,1738 [M+H]
+
. 

 

A 134 jelű molekula szintézise 

 

Egy száraz mikrohullámú nyomásálló reakcióedénybe töltöttük a 133 jelű molekulát (65 mg, 

0,12 mmol, 1,1 ekv.), a 117 jelű molekulát (30 mg, 0,14 mmol, 1,2 ekv.), N,N-

diciklohexilmetilamint (103 µL, 0,48 mmol, 4,0 ekv.), Pd2(dba)3-t (11 mg, 0,012 mmol, 0,1 

ekv.) és QPhos ligandumot (35 mg, 0,048 mmol, 0,4 ekv.) 3 ml DMF-ben. A reakciót 50 °C-

on mikrohullámú reaktorban 40 percig kevertettük. Az oldószert rotációs vákuumbepárlóval 

eltávolítottuk és a bepárlási maradékot 2 ml DCM-ban oldottuk, majd szilika flash 

oszlopkromatográfiával (15%→50% EtOAc hexánban 30 perc alatt) tisztítottuk. Termék: lila 

kristályos anyag (26 mg, 36%). 
1
H-NMR (500 MHz, CDCl3) δ = 8,31 (d, J = 16,3 Hz, 1H); 

8,02 (d, J = 7,9 Hz, 1H); 7,84 (d, J = 7,8 Hz, 1H); 7,57 (s, 1H); 7,50 (d, J = 16,2 Hz, 1H); 

6,93 (s, 2H); 6,78 (d, J = 8,1 Hz, 2H); 6,52 (d, J = 6,5 Hz, 2H); 3,36 (d, J = 6,8 Hz, 8H); 3,06 

(s, 3H); 1,16 (t, J = 6,8 Hz, 12H); 0,67 (s, 3H); 0,61 (s, 3H). 
13

C-NMR (126 MHz, CDCl3) δ = 

166,1; 163,8; 146,2; 139,8; 138,9; 136,5; 129,7; 127,9; 127,8; 127,7; 125,6; 123,3; 123,3; 

115,4; 112,2; 43,7; 20,7; 12,0; -1,9. HRMS (ESI): m/z számított C35H41N6O2Si 605,3060; 

mért: 605,3065 [M+H]
+
. 

 

A 135 jelű molekula szintézise 

 

Egy száraz nyomásálló reakcióedénybe töltöttük a 133 jelű molekulát (60 mg, 0,11 mmol, 1,0 

ekv.), a 125 jelű molekulát (41 mg, 0,11 mmol, 1,0 ekv.), DIPEA-t (55 µL, 0,32 mmol, 3,0 

ekv.), Pd2(dba)3-t (9 mg, 0,01 mmol, 0,1 ekv.) és QPhos ligandumot (21 mg, 0,03 mmol, 0,3 

ekv.) 3 ml 1,4-dioxánban. A reakciót 110 °C-on 16 órán keresztül kevertettük. Az oldószert 

rotációs vákuumbepárlóval eltávolítottuk és a bepárlási maradékot flash szilikagél 

oszlopkromatográfiával tisztítottuk (5%→30% EtOAc/hexán 35 perc alatt). Termék: lila 

kristályos anyag (20 mg, 26%). 
1
H-NMR (500 MHz, CDCl3) δ = 8,75 (d, J = 8,2 Hz, 2H); 

8,41 (d, J = 16,3 Hz, 1H); 8,04 (d, J = 7,8 Hz, 1H); 7,87 (d, J = 8,3 Hz, 3H); 7,59 (d, J = 16,7 

Hz, 2H); 6,94 (s, 2H); 6,80 (d, J = 8,9 Hz, 2H); 6,53 (d, J = 7,8 Hz, 2H); 3,37 (q, J = 6,7 Hz, 
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8H); 1,17 (t, J = 6,7 Hz, 12H); 0,68 (s, 3H); 0,61 (s, 3H). 
13

C-NMR (126 MHz, CDCl3) δ = 

164,8; 162,5; 146,9; 140,5; 137,1; 135,2; 134,4 (q, J = 33,0 Hz); 131,8; 130,4; 128,6; 128,5; 

127,8; 127,1; 126,5 – 126.3 (m); 124,1; 123,8 (q, J = 272,9 Hz); 116,1; 112,9; 44,4; 12,7; -

1,3. 
19

F-NMR (235 MHz, CDCl3) δ = -63,1 (s). HRMS (ESI): m/z számított 

C41H42N6O2F3Si 735,3091; mért: 735.3089 [M+H]
+
. 

 

A 136 jelű molekula szintézise 

 

Egy száraz nyomásálló reakcióedénybe töltöttük a 133 jelű molekulát (82 mg, 0,14 mmol, 1,0 

ekv.), a 128 jelű molekulát (48 mg, 0,16 mmol, 1,1 ekv.), Cs2CO3-t (137 mg, 0,42 mmol, 3,0 

ekv.) és PdCl2(dppf)-t (23 mg, 0,03 mmol, 0,2 ekv.) 4 ml 1,4-dioxánban. A reakciót 90 °C-on 

16 órán keresztül kevertettük. Az oldószert rotációs vákuumbepárlóval eltávolítottuk és a 

bepárlási maradékot flash szilikagél oszlopkromatográfiával tisztítottuk (20%→50% 

EtOAc/hexán 20 perc alatt). Termék: lila kristályos anyag (52 mg, 56%). 
1
H-NMR (500 MHz, 

CDCl3) δ = 8,67 (d, J = 8,3 Hz, 2H); 8,07 (d, J = 8,0 Hz, 1H); 7,87 (d, J = 8,0 Hz, 1H); 7,82 

(d, J = 8,3 Hz, 2H); 7,63 (s, 1H); 6,95 (s, 2H); 6,84 (d, J = 8,9 Hz, 2H); 6,54 (d, J = 8,0 Hz, 

2H); 3,37 (q, J = 6,9 Hz, 8H); 3,10 (s, 3H); 1,16 (t, J = 6,9 Hz,12H); 0,66 (s, 3H); 0,63 (s, 

3H). 
13

C-NMR (126 MHz, CDCl3) δ = 170,4; 167,5; 163,9; 155,6; 146,8; 145,4; 143,9; 137,3; 

132,8; 130,8; 128,6; 128,5; 128,0; 127,1; 126,2; 123,3; 116,1; 112,8; 44,4; 21,3; 12,7; 0,5; -

1,4. HRMS (ESI): m/z számított C39H43N6O2Si 655,3217; mért: 655.3214 [M+H]
+
. 
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