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I. Rövidítésjegyzék 

VRK: vékony réteg kromatográfia 

UV: ultraibolya fény 

VIS: látható fény 

DKM: diklórmetán 

THF: tetrahidrofurán 

EtOAc: etil-acetát 

DMSO: dimetilszulfoxid 

DMF: N,N-dimetilformamid 

NBS: N-bróm szukcinimid 

BCN: (1R,8S,9S)-Biciklo[6.1.0]non-4-in-9-il-metanol 

TCO: transz-ciklooktén; (E)-ciclookt-4-énol 

TCO*: (E)-ciclookt-2-énol 

PdCl2(dppf): [1,1′-bis(difenilfoszfino)ferrocén]palládium(II) diklorid 

Pd2(dba)3: trisz(dibenzilidénaceton)dipalládium(0) 

QPhos: 1,2,3,4,5-pentafenil-1′-(di-tert-butilfoszfino)ferrocén 

MS: tömegspektrométer 

HRMS: nagyfelbontású tömegspektrométer 

LC-MS: folyadékkromatográfiával összekötött tömegspektrométer  

NMR: mágneses magrezonancia 

GFP: zöld fluoreszcens fehérje  

tetrazin: 1,2,4,5-tetrazin 

kumarin: 2H-kromén-2-on 

DIPEA: N, N-diizopropiletilamin 

TEA: trietilamin 

SDS: nátrium-dodecilszulfát 
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II. Bevezetés 

Az intra- és extracelluláris folyamatok követésére kifejlesztett, fluoreszcens jelölésen alapuló 

technikák jelentős fejlődésen estek át az elmúlt évtizedben, és napjainkban is a molekuláris 

biológiai kutatások egyik legdinamikusabban fejlődő ága. Térhódítása köszönhető annak, hogy 

a fluoreszcencia detektálása rendkívül érzékeny, így detektálása a jelzővegyületek igen kis 

koncentrációiban is lehetséges. Nem mellesleg, egyéb, markereken alapuló technikákhoz 

képest, a detektálás érzékelése relatíve olcsó műszerezettséget igényel. A fluoreszcens 

jelzővegyületekkel kapcsolatos kutatások jelentőségét jól mutatja, hogy az elmúlt tíz évben két 

Nobel-díjat is ilyen irányú kutatásokért osztottak ki. 2008-ban a kémiai Nobel díjat a 

fluoreszcens fehérjékkel kapcsolatos kutatásokért1 (Osamu Shimomura, Martin Chalfie és 

Roger Y. Tsien), míg 2014-ben a szuperfelbontású mikroszkópia kifejlesztéséért2 ítélték oda 

(William E. Moerner, Eric Betzig és Stefan Hell). E tudományos eredmények mára lehetővé 

tették a molekuláris biológiai folyamatok valós idejű, akár in vivo követését is az 

elektronmikroszkópok felbontóképességét megközelítő mérettartományban. 

Habár a fluoreszcens fehérjék alkalmazása3, 4 úttörő volt a fluoreszcens detektáláson alapuló 

molekuláris biológiai kutatások széleskörű elterjedésében, e markerfehérjék (zöld fluoreszcens 

fehérje, GFP és származékai) alkalmazása számos limitációval bír. Kizárólag a DNS-ben 

közvetlenül kódolt biomolekulák, azaz fehérjék jelzésére alkalmas, így nem használhatók sem 

egyéb biomolekulák (nukleinsavak, cukrok stb.) jelzésére, de még fehérjék poszttranszlációs 

módosításainak követésére sem. Mivel a fluoreszcens fehérjék mérete legtöbbször 

összemérhető a vizsgált fehérje méretével, ezért azok számos esetben befolyásolják annak 

tulajdonságait. A jelölés a beviteli módszer inherens szelektivitásából fakadóan 

fehérjespecifikus, kizárólag annak N- vagy C-terminálisán valósítható meg. Ezen kívül a 

fluoreszcens fehérjék fotofizikai sajátságai sem tekinthetők ideálisnak. E korlátok miatt 

napjainkban egyre inkább előtérbe kerül a fluoreszcens fehérjék kiváltása kismolekulás 

fluoreszcens jelölőkkel. E fluoreszcens markervegyületek fotofizikai tulajdonságai 

szintetikusan finomhangolhatóak, így jobb stabilitással és fényességgel bírnak, mint a 

fluoreszcens fehérjék, kis méretükből adódóan pedig sokkal kevésbé befolyásolják a jelölni 

kívánt biomolekula szerkezetét, viselkedését. 

Biomolekulák kisméretű, szintetikus, szerves vegyületekkel, köztük fluoreszcens markerekkel 

való módosításával egy fiatal tudományterület, a kémiai biológia foglalkozik. A kémiai biológia 

a kémia és biológia tudományág határán kialakult interdiszciplináris terület, amelynek célja a 

kémia eszköztárának felhasználásával a biológiai rendszerek vizsgálata5. Míg a fluoreszcens 
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fehérjék szelektív bevitele a vizsgálandó fehérjébe a rekombináns DNS technika segítségével 

egyértelmű szelektivitást biztosít, kis szintetikus jelzővegyületekkel való jelölés esetében ez 

egyéb megoldásokat igényel. Utóbbi markereknél is lehetséges rekombináns DNS technológiai 

módszerek segítségül hívása pl. különféle, hosszabb-rövidebb cimkék – ún. tag-ek– esetében. 

Ezeknél sokkal előnyösebb megoldást kínál a genetikai kód kiterjesztése és a bioortogonális 

kémia kombinációja. E két terület az elmúlt 10-15 évben kezdetben párhuzamosan fejlődött. A 

genetikai kód kiterjesztése lehetővé teszi egy aminosav nem-természetes aminosavra való 

cseréjét. A bioortogonális kémia olyan biokompatibilis, nem-természetes funkcióscsoportok 

közötti reakciókat foglal magába, melyek nagy szelektivitással és kvázi kvantitatíve játszódnak 

le. E két eljárás kombinációjával lehetővé vált kis, szintetikus jelzővegyületek fehérjespecifikus 

bevitele, elméletileg bármely aminosav pozícióba.  

Az oxazinok és benzoxazinok régóta ismert szerves festékek, amelyeknek jó fényességük 

mellett további előnyük a vízoldékonyságuk, illetve stabil szerkezetük (pl Nílus kék, Nílus 

vörös). Ezért számos területen alkalmazzák őket, így sejtalkotók jelölésében is. A cianin típusú 

festékek ugyancsak széles körben ismertek és használtak különféle biológiai kísérletekben, 

ezen kívül alkalmazhatók szuperfelbontású mikroszkópiában is. 

Doktori munkám során vízben oldódó fenoxazin illetve cianin alapvázú festékeket vizsgáltam. 

Célom olyan fluoreszcens markerek előállítása volt, amelyek a látható fény spektrumának vörös 

tartománya felé gerjeszthetőek és specifikus jelölési reakciót követően jelentős 

fluoreszcenciaintenzitás növekedést mutatnak. Előbbi tulajdonságuk azért előnyös, mert így 

csökkenthető a természetes fluorofórok (pl. aromás aminosavak) által okozott 

autofluoreszcencia zavaró jele, utóbbi, ún. fluorogén tulajdonságuk segítségével pedig 

jelentősen csökkenthető a nem-specifikusan kötődött jelzővegyületek által kibocsátott 

háttérfluoreszcencia. Az általam előállított fluoreszcens festékek esetében a festékvázakhoz 

konjugált kötések rendszerében egy bioortogonálisan aktív tetrazin egységet építettem. A 

tetrazin motívum amellett, hogy bioortogonálisan alkalmazhatóvá teszi a markereket, fluorogén 

jelleget is biztosít.  

A dolgozatban először feldolgozom a téma irodalmát, majd bemutatom a saját munkámban 

előállított festékeket. A sikeres szintézisek után meghatároztam az előállított festékek 

spektoszkópiai tulajdonságait, majd a festékeket különféle biológiai rendszerekben teszteltük. 

A dolgozat utolsó fejezetében a szintézisek részletes receptleírásai találhatók. 
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III. Irodalmi áttekintés 

III.1. A fluoreszcens jelzővegyületek főbb fotofizikiai jellemzői 

Egy fluoreszcens jelzővegyületet számos fotofizikiai paraméterrel jellemezhetünk. Ilyenek a 

spektrális maximumok, a moláris abszorpciós koefficiens, a kvantumhasznosítási tényező vagy 

a fluoreszcens életidő. Abszorpciós hullámhossz maximumnak (max) azt az értéket nevezzük, 

amely hullámhosszon besugározva egy vegyületet, az elnyelt fotonok száma a legtöbb. A 

gerjesztési hullámhossz maximum (exc) arra a hullámhosszra vonatkozik, ahol a besugárzás 

hatására az emittált fotonok száma maximális. A kettő érték sok esetben hasonló, azonban ez 

nem törvényszerű, mert míg az abszorpció egy alapállapotból a gerjesztett állapot(ok)ba 

juttatást jelent, a gerjesztési hullámhossz kizárólag olyan átmeneteket jelez, melyek 

fluoreszcenciát eredményeznek. Az emissziós maximum (em) azt a hullámhosszt jelenti, ahol 

a gerjesztés hatására bekövetkező fluoreszcencia intenzitása a legnagyobb. Az abszorpciós és 

emissziós hullámhossz közti eltolódást Stokes-eltolódásnak nevezzük (1. ábra). 

 

1. ábra: A Stokes eltolódás grafikus ábrázolása 

A moláris abszorpciós koefficiens () egy anyagi minőségtől és a hőmérséklettől függő 

mennyiség, mely a besugárzott minta fényelnyelő képességével arányos az adott 

hullámhosszon. A kvantumhasznosítási tényező (F) egy molekula által emittált fotonok 

hányadát mutatja az összes elnyelt fotonhoz képest. Mikroszkópiában szokták még definiálni 

egy jelzővegyület fényességét (B), mely e két fotofizikai paraméter szorzata (B= ε × ΦF). A 

gerjesztési-emissziós ciklusok során előfordulhat, hogy egy molekula nem az alapállapotba jut 

vissza, hanem a gerjesztett állapotban szerkezeti változáson megy keresztül, mely nem 

fluoreszcens terméket eredményez. Mivel tartósabb besugárzás hatására ez a jelenség a 
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jelforrások megszűnését eredményezi (photobleaching), fontos, hogy az alkalmazott marker 

fotostabil legyen. Egy fluoreszcens vegyület gerjesztett állapotának élettartamát jellemezhetjük 

a fluoreszcenciás életidővel (). Definíció szerint ez az az időtartam, mely ahhoz kell, hogy egy 

adott vegyület emissziós intenzitása a gerjesztés megszűnése után az eredeti érték 1/e-ad részére 

csökkenjen. A fluoreszcens életidő igen érzékeny a környezetre vagy egyéb kölcsönhatásokra 

(pl. energiatranszfer), így számos fluoreszcens mikroszkópos technika alapul ennek mérésén 

(pl. fluorescence lifetime imaging microscopy, FLIM). 

 

III.2. Gyakorlati megfontolások a fluoreszcencia alkalmazásával 

kapcsolatban 

A gyakorlatban sokszor nincs lehetőség arra, hogy a jelzővegyületeket a gerjesztési 

maximumukon sugározzák be, mivel számos készülék –így a legtöbb fluoreszcens mikroszkóp– 

kizárólag a beépített lézerek hullámhosszain (405, 488, 532, 633 nm) való gerjesztést teszi 

lehetővé. Így a jelzővegyületek tervezésénél ezt a szempontot is célszerű figyelembe venni. Kis 

Stokes-eltolódás esetén nagyobb az abszorpciós és emissziós spektrumok átfedése, ezért az 

emittált fotonokat nagyobb valószínűséggel abszorbeálja a minta (önabszorpció). Ez a jelenség 

leginkább tömény oldatokban eredményez jelentős intenzitás csökkenést. Élő rendszerek 

vizsgálata esetén ez általában nem okoz gondot, hiszen igen alacsony koncentrációban vannak 

jelen a jelzővegyületek. Ez utóbbi esetekben is előnyös azonban nagyobb Stokes eltolódással 

bíró fluoreszcens vegyületek alkalmazása, mivel ezek esetében a gerjesztési és az emissziós 

sávok távolabb helyezkednek el egymástól, jó eséllyel szabadulhatunk meg a gerjesztés során 

előidézett autofluoreszcenciától, különféle szűrök beiktatásával. Erre azért van lehetőség, mert 

a természetes fluorofórok (pl. Trp) általában kis Stokes eltolódással rendelkeznek. Hosszú 

fluoreszcens életidővel rendelkező fluorofórok alkalmazása ugyancsak lehetőséget teremt az 

autofluoreszcencia kiszűrésére, mivel a természetes fluorofórok rövid  értékkel 

jellemezhetőek. 

Sok fluoreszcens vegyület az UV tartományban gerjeszthető, azonban élő rendszerek UV 

fénnyel való besugárzása erősen destruktív, így manapság a fluoreszcens jelzővegyületek 

kutatása elsősorban a spektrum vörös tartományában gerjeszthető festékek irányába tolódott el. 

A vörös fénnyel való gerjesztésnek további előnye, hogy a sejtekben természetesen előforduló 

fluoreszcens vegyületek legnagyobb része az UV tartományban gerjeszthető, így az ezek által 

okozott autofluoreszcencia jelentősen csökken a spektrum vörös tartománya felé. Továbbá, a 
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vörös tartomány felé növekszik a szövetek áteresztőképessége, így akár mélyebben található 

szövetek is vizsgálhatóak. 

Az autofluoreszcencia mellett ugyancsak a jel-zaj arány csökkenését eredményezi a feleslegben 

alkalmazott, mosással nem eltávolítható, nem-specifikusan kötődött jelzővegyületek által 

kibocsátott fluoreszcencia (háttérfluoreszcencia). Ennek csökkentése érdekében célszerű olyan 

jelzővegyületek alkalmazása, melyeknek egy adott hullámhosszon megfigyelhető emissziós 

intenzitása egy specifikus reakciót követően a többszörösére növekszik. Ily módon a specifikus 

jel jól elkülöníthető a nem-specifikus háttértől. Az ilyen fluoreszcens markereket, amelyek 

jelölés előtt alacsony, majd a specifikus jelölési reakció után intenzív fluoreszcenciával 

rendelkeznek, fluorogén jelzővegyületeknek nevezzük6. A fluorogén jelzővegyületek 

jellemzője a fluorogenicitás, mely egy adott hullámhosszon, a specifikus reakciót követően 

mért fluoreszcencia intenzitás (vagy ) és az ugyanezen hullámhosszon mért, reakció előtti 

intenzitás hányadosa. Más szóval, a fluorogenicitás értéke azt adja meg, hogy az adott vegyület 

fluoreszcenciája a jelölés után hányszorosa lett a jelölés előtti értékéhez képest. Ideális flurogén 

jelzővegyület esetében a jelölés után gyakran nincs is szükség a feleslegben használt, el nem 

reagált jelölők kimosására, mert azok nem zavarják a specifikus jel detektálását. Ehhez azonban 

szükséges, hogy a fluoreszcencia értéke legalább egy nagyságrendű növekedést mutasson.  

Olyan fluorogén vegyületeket, amelyek csak egy adott biomolekulához történő ligációt 

követően válnak fluoreszcenssé, legegyszerűbben oly módon állíthatunk elő, ha a ligációs 

reakcióban részt vevő funkcióscsoport felelős a fluoreszcencia tompításáért, esetleg teljes 

kioltásáért (quenching). Mivel a kioltó funkcióscsoport a reakcióban átalakul, annak 

fluoreszcenciát moduláló hatása megszűnik és a fluoreszcencia helyreáll. 

Fluoreszcens jelzővegyületeknek ezeken kívül lehetővé kell tenniük a szelektív jelölést, 

oldódniuk kell fiziológiás közegben és attól függően, hogy sejten belül vagy kívül kívánjuk 

alkalmazni, membránpermeábilisnak vagy membrán impermeábilisnak kell lenniük. 

E megfontolások alapján egy ideális fluoreszcens marker a vörös tartományban gerjeszthető 

és/vagy nagy Stokes-eltolódású, fluorogén, specifikus reakcióval bevihető, vízoldékony, nagy 

fényességű, fotostabil, membránpermeábilis/impermeábilis vegyület. 
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III.3. Bioortogonális reakciók 

Mivel a kémiai biológia a kémia módszereit alkalmazza biológiai problémák vizsgálatára, 

gyakran szükséges, hogy olyan kémiai átalakításokat használjunk, melyek jó hatásfokkal, az 

élő rendszer életképességét nem befolyásolva, nagy szelektivitással játszódnak le. E nagy 

szelektivitású, biokompatibilis reakciókat bioortogonális reakcióknak nevezzük. Az ilyen 

reakciók alkalmasak arra is, hogy segítségükkel a vizsgálataink fókuszában álló biomolekulát 

szelektíven megjelöljük, akár élő rendszerekben is. A bioortogonális kémia alapjait Bertozzi és 

Saxon7, 8 fektette le a 2000-es években. Ezt követően számos reakciót írtak le, melyek 

megfeleltek a bioortogonalitás feltételeinek. Közös jellemzőjük, hogy szervezetidegen (nem-

természetes) funkcióscsoportok közti reakciók9 (2. ábra), mely funkcióscsoportok fiziológiásan 

többé-kevésbé stabilak és inertek a természetben megtalálható számos funkcióscsoportra nézve. 

 

2. ábra: A legismertebb bioortogonális reakciók és másodrendű sebességi állandójuk 

A legelőször felfedezett, Saxon és Bertozzi által kidolgozott7 bioortogonális reakció az azidok 

és foszfánok közötti ún. Staudinger (-Bertozzi) ligáció10, 11. Alapja az azidok Staudinger-féle 

redukciója foszfánokkal, azzal a módosítással, hogy a foszfánon egy elektrofil csapdaként 

funkcionáló észter is jelen van, mely intramolekulárisan reagál a redukció elsődleges 

termékével, amidkötés kialakítása mellett. Az azid és a foszfinocsoport fiziológiás 

körülmények között stabil és csak minimális hajlamuk van mellékreakciókra tiolokkal és 

diszulfidokkal. Nagy hátránya viszont a reakciónak, hogy a foszfinocsoport hajlamos sopontán 

oxidációra, illetve, hogy a reakció lassú (k2 ~ 10-3 M-1s-1). Utóbbit ugyan lehet javítani az 

foszfán nukleofilicitásának növelésével (az aromás szubsztituensek elektronküldőbbé tételével 
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vagy alkilcsoportra cseréjével), ez azonban még érzékenyebbé teszi a foszfánt az oxidációra. E 

hátrányok miatt a Staudinger ligációnak manapság már csak történelmi jelentősége van, 

gyakorlati kevésbé. 

A fotoindukált cikloaddíciót Huisgen és Sustmann12 írta le először, azonban bioortogonális 

kémiában való felhasználását Lin és munkatársai13, 14 fejlesztették ki. A reakció során egy 

tetrazolból UV fény hatására nitrogén lép ki és az így kialakuló 1,3 dipólus nitrilimin viszonylag 

gyors reakcióra (k2 ~ 101 M-1s-1) képes alkénekkel. A kialakuló pirazolin fluoreszcens 

tulajdonságú, így a reakció inherensen fluorogén. A reakció nagy hátránya, hogy nagy energiájú 

UV besugárzással lehet csak aktiválni a tetrazolt, amely sugárzás élő rendszerekben rendkívül 

destruktív. Ennek kiküszöbölése érdekében kutatások folynak15, 16, hogy az aktiváláshoz 

szükséges fényt a vörös felé tolják. 

A rézkatalizált azid-alkin cikloaddíció17, 18 (CuAAC) a Staudinger ligációnál nagyságrendekkel 

gyorsabb (k2 ~ 101-102 M-1s-1) reakció. Mivel az élő rendszerekben természetes körülmények 

között nem fordul elő sem azid, sem alkinilcsoport, ezért a reakció rendkívül szelektív. 

Hátránya, hogy a katalizátorként használt réz(I) oxidációra érzékeny, de azt az oxidációnak 

ellenállóbbá lehet tenni megfelelő reagensekkel19. További hátránya, hogy a katalizátorként 

használt réz citotoxikus. Történtek ugyan kísérletek a cikloaddícióhoz szükséges réz 

mennyiségének20 vagy toxicitásának21 csökkentésére, annak különböző komplexekbe 

zárásával, azonban ezzel csak csökkenteni tudták a réz toxicitását, teljesen kiküszöbölni nem, 

ezért a módszer alkalmazása csupán in vitro jelölési sémákra korlátozódik.  

Az azidok és alkinok abban az esetben alkalmazhatóak sikerrel biomolekulák bioortogonális 

jelölésére élő sejtes közegben, ha megnöveljük az alkin reaktáns reakciókészségét, 

szükségtelenné téve ezzel a rézkatalizátor alkalmazását. Krebs már a 60-as években 

megfigyelte22, hogy azidok már szobahőmérsékleten is reagálnak ciklooktinnal. E megfigyelést 

porolták le Bertozzi és mtsai23, 24 a 2000-es években. Bár ez a gyűrűfeszültség által hajtott 

cikloaddíciós reakció jóval lassabban játszódik le a rézkatalizált verziónál, az alkin 

reakciókészségének növelését célzó törekvések eredményeként k2 ~ 10-1 M-1s-1 másodrendű 

sebességi állandóval jellemezhető ciklooktinszármazékokat is kifejlesztettek25 (3. ábra) E 

reakciót számos esetben alkalmazták biomolekulák (fehérjék, glikánok) fluoreszcens jelölésére 

in vivo körülmények közt26. 
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3. ábra: A leggyakrabban használt ciklooktinok és másodrendű sebességi állandójuk 

benzilaziddal 

A leggyorsabb bioortogonális reakciók érhetők el tetrazinok és feszült gyűrűs cikloalkinek vagy 

transz-cikloalkének inverz elektron igényű Diels–Alder reakciója során. Habár a tetrazinok 

dienofilekkel való reakcióit már a 80-as években leírták27, bioortogonális reakciókban való 

felhasználásukat csak jóval később fedezte fel két külön kutatócsoport28, 29 szinte egy időben. 

A reakció rendkívül gyors (k2 ~ 101-105 M-1s-1), melléktermékként csupán egy N2 molekula lép 

ki és a reakcióban képződő piridazin vagy dihidropiridazin gyűrű is stabil fiziológiás 

körülmények között. A Diels–Alder reakciók ráadásul vizes közegben a hidrofób hatás miatt 

sokkal gyorsabban zajlanak30, 31, mint más oldószerekben. Kutatómunkám során én is ezt a 

reakciót alkalmaztam, így ezt bővebben ismertetem. 

A tetrazinok inverz elektron igényű Diels–Alder reakciója során a dienofil a tetrazin gyűrű  

3,6-os pozíciójában levő szénatomjaira addícionálódik, majd a kialakult áthidalt gyűrűs 

szerkezet egy nitrogénmolekula távozásával járó retro-Diels–Alder reakcióban stabilizálódik32. 

Amennyiben a dienofil alkin, úgy a képződő termék aromás piridazin lesz, alkén dienofil esetén 

pedig dihidropiridazin keletkezik. Ez utóbbi aztán spontán, vagy oxidálószerek hozzáadásával 

tud aromatizálódni (4. ábra). A reakció gyorsabban játszódik le alkénekkel, mivel a 

sebességmeghatározó lépés az addíció, nem az elimináció vagy az aromatizálódás. 
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4. ábra: Tetrazinok Diels Alder reakciója dienofilekkel 

A tetrazinok reakciókészsége elsősorban a gyűrű elektronhiányosságával növelhető33, 34, de 

sztérikus faktorokkal is befolyásolható35. A feszült gyűrűs dienofil reakciópartner reaktivitása 

pedig a gyűrűfeszültség mértékével arányos (5. ábra). 

 

5. ábra: Tetrazinok és dienofilek reaktivitási sora 

A dienofilek közül így a legreaktívabbak a feszült gyűrűs transz-ciklooktének. A tetrazinok 

reaktivitása a szubsztituensek elektronszívó/küldő tulajdonságaival nagymértékben 

finomhangolható. Sajnos azonban a reaktivitás és a stabilitás egymással fordítottan arányos, 

minél reaktívabb egy tetrazingyűrű, annál kevésbé felel meg a fiziológiás közegben való 

alkalmazhatóságnak. A legreaktívabb tetrazinok (pl dikarbonsav-, vagy diklór-tetrazin) ugyanis 

vízben azonnal bomlanak. Bioortogonális reakciók során egyensúlyt kell tartani a 

reakciókészség és a fiziológiás stabilitás közt. Ezek alapján általánosságban elmondható, hogy 
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a bioortogonális reakciókban alkalmazott tetrazinok elekronikusan közepesen 

elektronhiányosak, a reakciókészségüket inkább az egyik szubsztituens méretével (H, vagy Me) 

finomhangolják. Ezek még kellő reakciósebességgel (k ~ 102 M-1s-1) rendelkeznek és 

elegendően stabilak vizes közegben36. 

Azon kívül, hogy mind a tetrazin, mind az azid képes bioortogonális reakciókban részt venni, 

e két funkciónak további előnye, hogy megfelelő tervezés eredményeként képesek fluoreszcens 

vázak fluoreszcenciáját tompítani. A bioortogonális reakciók során mindkettő jelentős 

átalakuláson megy keresztül és a keletkező termékekben a tompító hatásuk már nem 

érvényesül, így a fluoreszcencia intenzitása jelentősen megnövekszik. Ezek alapján 

elmondható, hogy úgy az azid, mint a tetrazin alkalmas fluorogén jelzővegyületek előállítására. 

A kioltás mechanizmusát tekintve az azid esetében fotoindukált elektrontranszfer vagy az azid 

gyors forgása közben lehetővé váló non-radiatív relaxációs utak jöhetnek számításba37-39. A 

tetrazin esetében ugyancsak lehetőség van fotoindukált elektrontranszferre (PET), de 

energiatranszferen alapuló mechanizmusok is szóba jöhetnek. Amennyiben a fluorofór egység 

emissziós maximuma a tetrazinok látható tartományban megfigyelhető abszorpciós sávjával 

(520-540 nm) jó átfedést mutat és a két egység nem konjugált, flexibilis linkerrel kapcsolódik 

egymáshoz, Förster típusú rezonancia energiatranszfer következtében történik a kioltás. Ha a 

két egység egymáshoz egy rövid, konjugált, de elektromosan lekapcsolt (elfordult) átkötő 

segítségével kapcsolódik, úgy mind PET, mind kötéseken keresztüli energiatranszfer (TBET) 

is lehetséges. E kettő közt nehéz különbséget tenni, leginkább az emissziós spektrumok 

intenzitásának polaritásfüggése alapján lehet valószínűsíteni. A redoxi rendszert magába 

foglaló PET esetében ugyanis a poláros oldószerekben kialakuló stabilizált gerjesztett állapot 

az intenzitás nagymértékű csökkenését eredményezi. TBET rendszerek esetében az oldószer 

polaritásának jóval kisebb hatása van az emisszió intenzitására. A TBET energiaátadási 

mechanizmus esetében, a FRET-tel ellentétben, nem feltétel a donor emissziójának és az 

akceptor abszorpciójának spektrális átlapolása, így lehetőség nyílik arra, hogy tetrazinok 

segítségével 540 nm-es emissziós maximum felett is létre tudjunk hozni fluorogén 

vegyületeket. 
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III.4. Tetrazinnal tompított fluorogén jelzővegyületek 

Számos, tetrazin egységgel tompított fluorogén festékre találhatunk példát az irodalomban, 

azonban jó fluorogenicitást biztosító TBET rendszert feltételező rendszerekről csupán az utóbbi 

5 évben születtek publikációk, ami mutatja a téma újszerűségét, aktualitását. Mivel az élő sejtek 

vizsgálatánál jelentős zavaró szerepet játszhat a bennük természetesen előforduló fluorofórok 

(nukleotid bázisok, aromás aminosavak, porfirinek stb.) autofluoreszcenciája, az utóbbi 

években a fluorogén festékek fejlesztése folyamatosan a vörös tartományban gerjeszthető 

alapvázak felé tolódott el, ahol az autofluoreszcencia zavaró hatása már nem érvényesül 

jelentősen. Az alábbiakban, időrendi sorrendben mutatom be, hogy milyen tetrazin egységgel 

ellátott, TBET mechanizmust valószínűsítő fluorogén jelzővegyületekről születtek publikációk 

a doktori munkám elkészülte előtt, illetve alatt. 

Habár a szintetikusan sokkal könnyebben valósítható meg nem TBET rendszerű tetrazin-

fluorogének előállítása, az ilyen jelzővegyületek a fentebb említett kötöttségek miatt 

spektrálisan maximum 540 nm-es emisszióval rendelkezhetnek. Ráadásul a FRET 

mechanizmuson alapuló fluorogének fluorogenicitása40-43 jóval elmarad a TBET típusú 

jelölőkéhez képest. 

Az első fluoreszcens alapváz, amire sikeresen kapcsoltak TBET rendszerrel tetrazin egységet, 

a bór-dipirrometin, azaz BODIPY váz volt 2013-ban. Weissleder kutatócsoportja44 különböző 

helyzetben szubsztituált cianofenil BODIPY-ből kiindulva alakított ki tetrazinnal tompított 

fluorogéneket (6. ábra). 

 

6. ábra: Weissleder kutatócsoportja által előállítitt fluorogén BODIPY festékek 
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Megállapították, hogy a tetrazin egység fluoreszcencia-letörő hatása nagymértékben függ 

annak fluoreszcens alapvázhoz viszonyított pozíciójától. Ha a tetrazin egység a BODIPY váz 

3-as atomján keresztül kapcsolódik fenilén linkeren át, akkor csak 120-szoros fluorogenicitást 

értek el vele. A letörő hatás akkor volt sokkal intenzívebb, ha a tetrazin egység és a BODIPY 

váz átmeneti dipólusmomentuma párhuzamosak voltak egymáshoz képest, azaz ha a 

feniléntetrazin egység a BODIPY alapváz 8-as mezo pozíciójához kapcsolódott, és így a 

tetrazin egység síkja az alapváz síkjához képest elfordult. A legintenzívebb, 1600-szoros 

letörést akkor érték el, ha p-feniléntetrazin helyett m-feniléntetrazin egységgel szubsztituálták 

a BODIPY vázt, ezzel a donor fluorofór és akceptor tetrazin távolságát 8 Å–ról 7 Å-re 

csökkentve, ám továbbra is megtartva az átmeneti dipólusmomentumok egymáshoz 

viszonyított párhuzamos állapotát (7. ábra).  

 

7. ábra: A BODIPY alapváz emissziós és a tetrazin abszorpciós átmeneti momentumai 

A korai példákban a tetrazinmotívumot nitril prekurzorokból alakították ki, hidrazin 

segítségével. Ez az út erősen korlátozta a kialakítható vegyületek számát. 2014-ig csak kevés 

példa45-47 akadt kész tetrazin vázak keresztkapcsolásos reakcióira, ezek is rendszerint csak a 

tetrazin magon keresztül történtek, egy morfolin, vagy egyéb elektronküldő amin stabilizáló 

szubsztituenssel a hatos pozícióban. 2014-ben azonban hirtelen elkezdtek szaporodni az olyan 

közlemények, amelyekben tetrazinokat palládium katalizált keresztkapcsolásos reakciókban 

használtak fel. 

Devaraj kutatócsoportja48 elsőként valósította meg nem szimmetrikus vinilén-tetrazinok 

szintézisét Heck reakcióval. Korábban, a részben vagy mindkét oldalon alkil szubsztituált 

tetrazinokat a szintén általuk kifejlesztett49 cink vagy nikkel triflát katalizálta egy-üst eljárással 

állították elő, azonban ez az eljárás nem alkalmas bonyolultabb szerkezetű tetrazinok 

előállítására a hidrazin alacsony funkcióscsoport toleranciája miatt. Az általuk kidolgozott 

módszerrel viszont sikeresen állítottak elő különböző fluorofór-vinilén-tetrazinokat. A 
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módszerük lényege, hogy a Heck reakcióban nem a rendkívül illékony, így nehezen előállítható 

és kezelhető vinil-metil-tetrazint használták, hanem annak prekurzorát, egy tetraziniletil-

mezilátot, ami a reakcióelegyben levő bázis hatására in situ alakul át a Heck reakcióhoz 

szükséges vinilszármazékká. Sokféle palládiumforrás és ligandum kipróbálása után végül a 

legjobb eredményeked Pd2(dba)3 katalizátorral és QPhos ligandummal érték el mikrohullámú 

reaktorban. Az optimalizált reakciókörülmények felhasználásával előállítottak 3 fluorogén 

jelzővegyületet, egy oregon-zöld, egy rodamin és egy BODIPY alapvázon alapulót (8. ábra). 

 

8. ábra: A Devaraj kutatócsoport által előállított festékek 

Transz-ciklookténnel reagáltatva a fluorogén tetrazinokat az oregon-zöld, rodamin és BODIPY 

festékek rendre 400, 76 illetve 200-szoros serkentést mutattak. Az előző bekezdésben tárgyalt 

BODIPY-tetrazin festékkel összehasonlítva (900-1600-szoros serkentés) látható, hogy a 

BODIPY vázhoz vinilén linkerrel kapcsolt –így távolabb eső– tetrazinok sokkal kevésbé voltak 

képesek letörni a fluoreszcenciát, így e vegyületek alacsonyabb serkentést mutattak. 

Szintén 2014-ben Wombacher kutatócsoportja50 sikeresen kapcsolt tetrazin egységet 

fluoreszcein és BODIPY vázra Stille és Sonogashira reakcióval is. 4-jód-benzocianinből 

kiindulva állították elő egy jódfenil-tetrazint49 (9. ábra), amelyet a későbbi kereszt-

kapcsolásokhoz használtak fel. 

 

9. ábra: 3-(4-jódfenil)-6-metiltetrazin előállítása 
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Ezt a tetrazint következő lépésben Sonogashira és Stille reakciókban reagáltatták a megfelelően 

funkcionalizált fluorofórokkal, előállítva így 3 új tetrazin egységet viselő festéket (10. ábra). 

 

10. ábra: Wombacher kutatócsoportja által előállított fluorogén tetrazinfestékek 

Ezekben az esetekben a tetrazin egység a korábbi példákhoz képest hosszabb, etinilfenilén vagy 

a bifenilén linkeren keresztül kapcsolódott a fluoreszcens vázakhoz, így a fluorogenicitási 

értékek is alacsonyabbak voltak, rendre 4,5, 11,9 és 23,4-szeresnek adódtak. Habár az átmeneti 

dipólusmomentumok a BODIPY festék esetében állításuk szerint ugyanúgy párhuzamosan 

álltak, mint a Weissleder kutatócsoport által előállított fluorogén festékek esetében, mégis több, 

mint százszor kevésbé volt képes letörni itt a tetrazin egység a fluoreszcenciát. Mivel a TBET 

rendszerek esetében kismértékű a távolságtól való függés, feltételezhető, hogy ebben az esetben 

nem csak e mechanizmus szerint történik az energiatranszfer, hanem a távolságfüggő FRET, és 

PET által is. A legjobb, 24-szeres fluorogenicitást a bifenilén linkerrel kapcsolt tetrazin egység 

esetén érték el, ami még mindig jóval kevesebb, mint a BODIPY vázak esetében előzőleg elért 

három nagyságrendnyi növekedés. Habár a kívánt, több mint százszoros fluorogenicitást meg 

sem tudták közelíteni, a közlemény mégis rendkívül fontos szintetikus szempontból, mivel itt 

mutatták be először tetrazinok Sonogashira és Stille kapcsolását különböző fluorofórokra, ezzel 

kibővítve az alkalmazható keresztkapcsolási reakciók számát. 

Szintén 2014-ben Weissleder kutatócsoportja51 előállított egy sor, a fény spektrumának UV 

vagy kék tartományában gerjeszthető kumarinszármazékot, amelyeknek kiemelkedően magas 

fluorogenicitása miatt a HELIOS (hyperemissive ligation-initiated orthogonal sensing) nevet 

adták. A legerősebb fluorogenicitást a HELIOS 388Me nevű vegyülettel érték el, a kezdeti 

fluoreszcencia mintegy 11000-szeresére nőtt TCO-val való reakció után (11. ábra). 
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11. ábra: a Weissleder kutatócsoportban előállított fluorogén kumarinok 

A kimerevített, julolidinegységet magába foglaló HELIOS 400Me molekulánál 

összehasonlították a meta és para pozícióban szubsztituált tetrazinszármazékok 

fluorogenicitását. Korábbi eredményeikkel összhangban itt is azt tapasztalták, hogy ha a 

tetrazin egység meta pozícióban kapcsolódik a benzol gyűrűhöz, akkor az átmeneti 

dipólmomentumok közelsége és közel párhuzamossága miatt sokkal erősebb fluoreszcencia 

kioltó hatás tud érvényesülni, így mintegy 4000-szeres fluoreszcencia serkentést mértek TCO-

val való reagáltatás után a para helyzetben szubsztituált származék 1000-szeres serkentéséhez 

képest (12. ábra). 

 

12. ábra: A meta és para pozícióban kapcsolt tetrazinok átmeneti dipólusmomentumai 

Az, hogy egy para helyzetben levő tetrazin egység is ilyen erősen tudja kioltani a 

fluoreszcenciát, kizárja a FRET mechanizmus jelentős szerepét a folyamatban52. A 

fluoreszcenciaintenzitás ezen felül függetlennek bizonyult az oldószer polaritásától is, ami 

pedig a PET mechanizmust zárja ki, némileg ellentmondva ezzel Wombacherék 

megállapításaival, akik a PET mechanizmust valószínűsítettek a saját festékeiknél. 
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2017-ben Wombacher kutatócsoportja53 számos fluorogén festéket állított elő a zöldtől a sárgán 

át a vörös gerjesztési tartományig. Kétféle megközelítési móddal szintetizáltak 9 különböző 

fluorogén festéket, mindegyik esetben céljuk a tetrazin egység közvetlen kapcsolása volt, annak 

érdekében, hogy ne növeljék tovább a linker hosszát. Az első megközelítésükhöz 3-metil-6-

bróm-tetrazinból indultak ki54, ezt kapcsolták Stille reakcióval a fluoreszcein alapvázra. A Stille 

reakció nem működött rodamin és szilikorodamin alapvázakon, úgyhogy ezekben az esetekben 

a tetrazin egységet a fluoreszcens alapváz kiépítésekor vitték be (13. ábra). 

 

13. ábra: Wombacher kutatócsoportja által előállított fluorogén festékek és gerjesztési 

maximumuk 

Az előállított 9, hasonló szerkezetű fluorogén festék fluorogenicitási értékei nagyban eltértek. 

Általánosságban elmondható volt, hogy a tetrazin egység a spektrum alacsonyabb régióiban 

való gerjesztésnél sokkal hatékonyabban volt képes letörni a fluoreszcenciáját az alapváznak, 

míg a vörös tartományban ez a képessége jóval gyengébbnek bizonyult: a zöld gerjeszthetőségű 

fluoreszcein és Oregon Green alapvázak esetében akár 100-szoros fluorogenicitást is elértek, 

de a rodaminok és szilikorodaminok esetében az 5-szörös serkentési értéket sem. 

Habár tetrazinok közvetlen kapcsolására akadt már példa korábban is55, ez az első példa arra, 

hogy ilyen sok fluorofórra kiterjesztették. Az alkalmazott Stille és Friedel Crafts reakció 

körülményei között az egyébként bázisérzékeny bróm-metil-tetrazin stabil volt és jó termeléssel 

lehetett megkapni a termékeket, kiterjesztve ezzel a tetrazinok fluorfórokra kapcsolhatóságának 

mára már széles tárházát. 
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Kutatócsoportunkban56 2017-ben Kozma Eszter sikerrel állított elő olyan szilikorodamin 

alapvázú fluorogén festékeket, amelyek fluorogenicitásáért nem csak a tetrazin felelt, hanem az 

alapváz polaritásfüggése is, így a vegyületek kettős fluorogenicitással rendelkeztek. A karboxi-

szilikorodamin váz apoláros környezetben (például nem specifikus adszorpció esetén a sejten 

belül) nem fluoreszcens, spirolakton formában van jelen. Poláros környezetben ezzel szemben 

a lakton forma felnyílik, és a fluoreszcens ikerionos szerkezet lesz jelen57, 58 (14. ábra). 

 

14. ábra: A karboxiszilikorodaminok polaritásfüggő viselkedése 

Bróm-szilikorodaminból kiindulva 6 különböző fluorogén szilikorodamint állított elő. 

Megfigyelte, hogy a szilikorodaminokon a dietilaminocsoport minden esetben magasabb 

fluorogenicitást biztosított, mint a dimetilaminocsoport. Az előállított szilikorodaminok közül 

a legjobb fluorogenicitást (49-szeres érték) a vinilén linkerrel kapcsolt metiltetrazinilcsoporttal 

érte el, de a fenilénlinkerrel kapcsolt metiltetrazinilcsoport fluorogenicitása is kiemelkedő volt 

(40-szeres). A legrosszabb fluorogenicitási értéket abban az esetben tapasztalta, amikor a 

metilcsoport helyett trifluormetilfenilcsoporttal szubsztituálta a tetrazint (15. ábra). 

 

15. ábra: Fluorogén szilikorodamin-tetrazinok előállítása Br-szilikorodaminból 
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Az irodalomban egészen eddig nem akadt példa ilyen kiemelkedően magas fluorogenicitási 

értékek elérésére a spektrum vörös tartományában gerjeszthető festékeknél (Wombacher 

kutatócsoportja által fejlesztett vörös festékek mindössze 2-4-szeres serkentést mutattak). 

Továbbá ez volt az első irodalmi példa olyan vegyületek előállítására és biológiai 

alkalmazáshatóságuk demonstrálására, ahol az alapváz kétszeresen fluorogénvolt; egyszer a 

tetrazin egység által és egyszer az alapváz polaritásfüggése miatt.  

A legújabb (2018) tudományos eredményeket Park és kutatócsoportja59 mutatta be. Az általuk 

korábban kifejlesztett Szöul-fluor60 alapváz fluoreszcenciáját oltották ki sikeresen tetrazinnal, 

az eddigiekben ismertetett mechanizmusoktól eltérő módon. Öt különböző, tetrazin egységgel 

ellátott vegyületet vizsgáltak, ezek közül 1 TBET rendszerben (SFTz01), 3 FRET elrendezésben 

(SFTz03-05), míg 1 esetben a tetrazin egység közvetlenül kapcsolódott a fluoreszcens maghoz 

(SFTz02) (16. ábra). 

 

16. ábra: Park kutatócsoportja által előállított Szöul-fluor tetrazinok 

Az előállított vegyületek flurogenicitása 20-70-szeres értékek között mozgott, kivéve az 

SFTz02-es vegyületnél, ahol mintegy 1000-szeres serkentést figyeltek meg. Megállapították, 

hogy itt a tetrazin egység az alapváz síkjában helyezkedik el és így az elektronkonjugáció rá is 

kiterjed. Parkék elsőként mutattak be egy olyan vegyületet, ahol az eddigiektől eltérő 

mechanizmus alapján, linker nélkül volt képes a tetrazin egység a fluoreszcencia kioltására, 

ezzel rendkívül jó fluorogenicitást biztosítani a molekulának. Különböző elektronküldő 

csoportokkal módosítva a vázat, képesek voltak nagymértékben eltolni a festék emissziós 

hullámhosszát a vörös tartomány felé, azonban a gerjesztési hullámhossz továbbra is az UV 

tartományban maradt (17. ábra). 
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17. ábra: A vörös emissziól felé eltolt Szöul-fluor festékek 

Még a leginkább a vörös tartomány felé eltolt emissziójú (λem: 581 nm) festékük 

fluorogenicitása is több mint 600-szoros maradt, kiemelve ezzel, hogy a direkt, linker nélkül 

kapcsolt tetrazin egység a korábbiaknál hatékonyabban képes a fluoreszcencia letörésre. 

Megállapíthatjuk tehát, hogy a tetrazin egység fluoreszcencia letörő hatása sokféle módon 

történhet (PET, FRET, TBET), egyes esetekben kizárható egyik vagy másik, míg más esetekben 

nem egyértelmű a pontos mechanizmus. Nehezíti a konszenzust, hogy különböző 

kutatócsoportok egymásnak gyakran ellentmondó megállapításokat tettek. Az azonban tény, 

hogy bármilyen mechanizmus alapján is történik, a tetrazin egység megfelelően kapcsolva a 

fluorofórhoz, hatékonyan képes letörni annak fluoreszcenciáját, ezzel a biológiai jelölésre 

alkalmas, bioortogonálisan alkalmazható fluorogén festékeket szolgálva. 

Mint az előzőekből kiviláglik, a különböző fluoreszcens alapvázak fluorogénné tétele új 

kutatási terület, a témában megjelent publikációk száma csekély, az eredmények értelmezése 

pedig sokrétű. A doktori kutatásaim során született eredmények a jelzővegyületek 

alkalmazhatóságán kívül e tématerület jobb megértéséhez is hozzájárulnak. 
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III.5. Biomolekulák fluoreszcens jelölése nem-természetes 

aminosavak beépítésével 

Kiváló reakciósebessége és toxikus melléktermék képződésének hiánya miatt a tetrazin ligáció 

különösen alkalmas biológiai mintákban különböző biokomponensek jelölésére. Az 

irodalomban számos példa található arra, hogy sikerrel alkalmazták e ligációs eljárást 

nukleinsavak61, 62, glikánok63, 64, lipidek41, 65, peptidek66 jelölésére, azonban a legtöbb példa 

kétségkívül fehérjék28, 42, 43, 67-69 jelölésére található.  

A fehérjék a legtöbb biológiai folyamatban központi szerepet játszanak, így tanulmányozásuk 

sejtes környezetben elengedhetetlen, ha meg akarjuk érteni működésüket, funkciójukat. Mind 

a mai napig a legelterjedtebb fluoreszcens fehérjejelölési módszer a fehérjéknek a fluoreszcens 

fúziós fehérjékkel (pl GFP) való módosítása. A fluoreszcens fúziós fehérjék azonban sokszor 

összevethető nagyságúak a jelölt fehérjével, így módosíthatják azok működését, funkcióját. Az 

elmúlt évtizedben a genetikai kód kiterjesztésével lehetőség nyílt a fehérjékbe olyan nem 

természetes aminosavaknak a beépítésére, amelyek eleve hordozhatják a fluorofórt, vagy olyan 

bioortogonális funkcióscsoportot, amelyen keresztül szelektíven és hatékonyan jelölhető a 

vizsgálni kívánt fehérje. A genetikai kód kiterjesztésével így nagyságrendekkel kisebb 

markerekkel lehet megjelölni a vizsgálni kívánt fehérjét, mint a GFP technikával, így 

minimálisan perturbálva annak eredeti szerkezetét, működését. Alapesetben, ha a transzláció 

során az mRNS-en mozgó riboszóma olyan kodonhoz ér, amihez nem tartozik megfelelő tRNS 

pár, akkor az a fehérjeszintézis befejeződését jelenti (stop kodon). A genetikai kód kiterjesztése 

során a jelölni kívánt fehérje génjét úgy módosítják, hogy egy adott pozícióban levő, 

természetes aminosavat kódoló bázishármast (kodont) egy olyan stop kodonra cserélnek, 

amelyet az adott organizmus ritkán használ (emlős sejtek esetén ez általában az amber stop 

kodon). E módosított génen kívül a stop-kodont felismerő tRNS génjét, valamint az ezt a  

tRNS-t, a nem-természetes aminosavval acilezni képes tRNS-szintáz génjét is a sejtekbe 

juttatják. Az így módosított sejteket, a nem-természetes aminosavat is tartalmazó táptalajon 

tartva a vizsgált fehérje expressziója során a stop-kodon helyére nem-természetes aminsav épül 

be. Fontos, hogy a tRNS és a tRNS-szintáz pár ortogonális legyen a rendszerre, azaz hogy az 

enzim csak az adott nem-természetes aminosavat legyen képes hozzákapcsolni a csak a stop-

kodonnal komplementer tRNS-hez70 (18. ábra). 



26 

 

18. ábra: Sematikus rajz a genetikai kód kiterjesztésén alapuló aminosavmódosításnak 

fehérjékben 

E tRNS szintáz (RS) - tRNS párokat, amelyek ortogonálisak a jelölendő sejtben levő 

aminosavakkal és tRNS-ekkel, a természetben olyan élőlényekből lehet izolálni, amelyek 

evolúcionálisan nagyon távol állnak a jelölni kívánt sejtektől. Gyakran a Methanococcus 

jannaschii tirozil-RS/tRNS párt, az Escherichia coli tirozil-RS/tRNS párt vagy az E. coli leucyl-

RS/tRNS párt szokták használni, azonban ezek a 20 természetes aminosav valamelyikét 

kódolják, így mutációk során át, irányított evolúcióval úgy kell módosítani az enzimek aktív 

centrumának kötőzsebét, hogy az csak egy tRNS-t és egy nem-természetes aminosavat legyen 

képes megkötni (ortogonális).  

Egy, az archeák közé tartozó, metanogén Methanosarcina fajból kivont tRNS szintáz/tRNS pár 

viszont az eukarióta sejtekben nem használt pirrolizin aminosavat kódolja, ráadásul az amber-

stop kodonon, így sok esetben irányított evolúció sem szükséges a használatához, a fehérje vad 

típusa is alkalmas nem-természetes aminosavat beépíteni. A Methanosarcina pirrolizin-

specifikus tRNS-szintáz kötőzsebének mutációjával pedig számos további aminosav beépítését 

valósították meg sikeresen71. A leggyakrabban módosított lizin- vagy tirozinszármazékokat 

szoktak használni nem természetes aminosavként72 (19. ábra). 
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19. ábra: A leggyakrabban használt nem természetes aminosavak bioortogonális jelölésekhez 

A legtöbb esetben a tetrazin ligáció leggyorsabb dienofil partnereit, TCO vagy BCN 

származékokat szoktak beépíteni a fehérjékbe, hogy a jelölés a lehető leggyorsabban menjen 

végbe. Kisebb reakciósebességi állandójuk miatt a terminális vinilcsoport vagy ciklopropén 

beépítése ritkább. Ez utóbbiak viszont sikeresen építhetők be szénhidrátláncokba, módosított 

cukorépítőegységek segítségével a sejtek természetes metabolizmusánát kihasználva. Tetrazin 

tartalmú aminosavak beépítésére, azok kémiai instabilitása miatt csak kevés példa akad73. 
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IV. Célkitűzések 

Munkám során tetrazin funkcióscsoporttal tompított fluorogén jelzővegyületek előállítása volt 

a célom. A fluoreszcens vázhoz a tetrazinegységet oly módon terveztem kapcsolni, hogy a 

tompítómechanizmus kötéseken keresztüli energiatranszfer (TBET) útján valósuljon meg. 

Ennek megfelelően a célvegyületeket úgy terveztem, hogy azokban a donor és akceptor 

modulok fenilén vagy vinilén linkeren át legyenek összekapcsolva. A vinilénen át kapcsolt 

vegyületek esetében ezt az irodalomban már leírt Heck-típusú kereszkapcsolási reakcióban 

kívántam kivitelezni. A fenilén-linkerrel összekapcsolt célvegyületek esetében az irodalomban 

fenil-tetrazinokra még nem alkalmazott Suzuki-keresztkapcsolási reakció alkalmazási 

lehetőségeit terveztem körüljárni. 

Először tesztelni szándékoztam a TBET rendszer hatékonyságát. Ehhez egy egyszerűen 

módosítható, UV fénnyel való gerjeszthetősége miatt biológiai célokra korlátozottan 

alkalmazható fluoreszcens alapvázat, a kumarint választottam kromofór egységnek. Erre azért 

volt szükség, mert TBET rendszerrel kioltott fluoreszcens vegyületekre az irodalomban44 a 

doktori munkám kezdetén mindössze egy példa volt, az irodalmi bevezetőben tárgyalt 

BODIPY-tetrazin származék. 

A továbbiakban biológiai alkalmazás szempontjából relevánsabb fluoreszcens vázak bevonását 

terveztem. Ezek kiválasztásánál szempontok voltak azok fotofizikai tulajdonságai, mint a 

gerjeszthetőségi és emissziós tartományok, fényesség, illetve a szintetikus hozzáférhetőség. E 

megfontolások alapján fenoxazin- és indocianin-származékok előállítását tűztem ki 

célul (20. ábra). 

 

20. ábra: Kumarin, fenoxazin és indocianin alapvázak 

A szintéziseket követően terveztem az előállított festékek főbb fotofizikai tulajdonságainak 

meghatározását (emissziós, gerjesztési maximumok, fluorogenicitás, fotostabilitás), és 

biológiai jelölési sémákban való vizsgálatát, egyes esetekben szuperfelbontású mikroszkópos 

alkalmazhatóságát. Az intracelluláris fehérjejelölési kísérleteket emlőssejtek kiválasztott 

fehérjéinek bioortogonalizált (ciklooktin vagy transz-ciklooktén tartalmú) aminosavval való 

módosításán keresztül terveztem elvégezni.  
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V. Szintézisek 

V.1. Kumarinok 

V.1.1. Célmolekula tervezése 

UV-tartományban való gerjeszthetőségük miatt ugyan nem túl előnyös in vivo alkalmazásuk, 

azonban jó fotofizikai sajátságaiknak és egyszerű szintézisüknek köszönhetően számos in vitro 

jelölési kísérletben jut fontos szerep kumarinvázas festékeknek. Kis, kompakt szerkezetüknek 

köszönhetően fluoreszcens tulajdonságaik jól befolyásolhatóak különféle, az emisszió 

modulálásra alkalmas funkcióscsoporttal. 

A kumarin alapvázon a 7-es, ritkábban 6-os pozícióban elektronküldő, a 3-as vagy 4-es 

pozícióban pedig elektronszívó szubsztituensek nagymértékben segítik a gerjesztés hatására 

lejátszódó belső töltésátviteli folyamatot74, 75. Ennek egyik eredménye az emissziós 

hullámhosszak vörös irányú eltolódása, a másik pedig a kvantumhasznosítási tényező 

növekedése.  

Fluorogén azidokumarinok76-78 esetében a fluoreszcenciát tompító azid funkciót a 3-as 

pozícióban találhatjuk meg a leggyakrabban, míg a 7-es pozícióba a fluoreszcens 

tulajdonságokat erősítő elektron küldő aminokat szoktak beépíteni, (leggyakrabban 

alkilaminocsoportokat). Hasonlóképpen a fluorogén azidokhoz, a kumarin 7-es pozíciójába a 

fluoreszcens tulajdonságokat erősítő dietilaminocsoportot, a kumarin 3-as pozíciójába pedig a 

tompításért felelős tetrazin egységet terveztem beépíteni, fenilén linkeren keresztül (21. ábra). 

 

21. ábra: A tervezett célmolekula 
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V.1.2. Szintézis 

A szintézist kereskedelmi forgalomban kapható 4-metil-7-dietilamino kumarinból (1) kiindulva 

valósítottam meg. Első lépésben a vegyületet N-bróm-szukcinimiddel (NBS) szelektíven 

brómoztam, így jutottam a 3-brómkumarin (2) származékhoz, egyszerű extrakciót követően, jó 

termeléssel. A 4-es helyzetben levő metilcsoportra a szelektív brómozás miatt volt szükség, 

megfigyeltem ugyanis, hogy ennek hiányában a 4-es pozícióban brómozott termék is 

keletkezik, mely mellékterméktől a termék elválasztása igen körülményes. A következő 

lépésben Suzuki reakcióval kapcsoltam 2-höz 4-cianofenilboronsavat. Oszlopkromatográfiás 

tisztítást követően jó termeléssel jutottam a 3-as kumarinhoz (22. ábra). Ezt követően a 

nitrilcsoporton akartam kialakítani a tetrazinvázat. 

 

22. ábra: Nitrilcsoport bevitele a kumarinvázra 

A tetrazinváz egyik „klasszikus” kialakítási módja különféle nitrilvegyületek hidrazinnal való 

reakciójában történik. Esetenként katalizátorként Zn(OTf)2-t, Ni(OTf)2-t, vagy kénport is 

szoktak használni49. A reakcióban első lépésben dihidrotetrazin keletkezik, melynek 

oxidációjával kapjuk a tetrazint (23. ábra). 

 

23. ábra: Tetrazinok általános szintézise 

Ez a módszer szimmetrikus, egyszerű tetrazinok esetén (R1=R2) jó termelést szokott 

eredményezni (50-80%). Nem-szimmetrikus tetrazinok esetén, ahol R2=H, vagy Me, a reakció 

szimmetrikus és nem-szimmetrikus termékek többé-kevésbé statisztikus elegyét eredményezi, 

melyben a kívánt termék általában 10-30%-ban van jelen. Metiltetrazinok esetében a céltermék 

mennyiségének növelése érdekében célszerű jelentős hidrazin és acetonitril felesleget 

alkalmazni. Acetonitril helyett szokták még a reaktívabb trietil-ortoacetátot vagy acetamidint –

H-tetrazinok esetében trietil-ortoformiátot vagy formamidint – is használni. Az oxidációt, a 

dihidrotetrazinon levő szubsztituensektől függően, különböző reagensekkel végzik. Kevésbé 

érzékeny helyettesítők esetén NaNO2-ből, sav hatására fejlesztett nitrózusgázokkal, míg 

oxidációra érzékenyebb vegyületek esetén t-butilnitrittel, vagy izopentilnitrittel való kezeléssel. 
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Az 3-as kumarin vegyület dihidrotetrazinná alakítását először hagyományos módon kíséreltem 

meg (acetonitril, hidrazin-hidrát, Ni(OTf)2, 80 °C, 1 nap). A reakció azonban nem 

eredményezte a várt terméket, ezért több körülményt is kipróbáltam: próbálkoztam különböző 

hőmérsékleteken (60–120 °C), oldószerben (acetonitril, 1,4-dioxán, DMF), és katalizátoral 

(Ni(OTf)2, Zn(OTf)2, S) is, a termék dihidrotetrazin azonban a legjobb esetben is csak 

nyomokban volt kimutatható. 

Végül a célmolekulát úgy sikerült előállítanom, amikor vízmentes hidrazin 1,0 M-os THF-es 

oldatában oldottam fel a kiindulási anyagot (3), és az így kapott oldathoz adtam hozzá az 

acetonitrilt és nikkel-triflátot. A reakcióelegyet ezt követően egy zárt üvegcsében kevertettem 

60 °C-on két napig, majd a köztitermék dihidrotetrazint csupán pár perces oxidációnak tettem 

ki t-Butil nitrittel, majd a reakcióelegyet gyorsan bepároltam (24. ábra). Tapasztalataim szerint 

ugyanis ennél hosszabb oxidáció a termék részleges bomlását eredményezi. A terméket 

oszlopkromatográfiával és preparatív HPLC-vel tisztítottam és közepes termeléssel jutottam a 

kívánt célvegyülethez (4). 

 

24. ábra: A kumarin-tetrazin (4) előállítása 

V.1.3. Spektroszkópiai mérések 

A kumarinokra általában jellemző nagy Stokes-eltolódás az előállított kumarin-tetrazin (4) 

vegyület esetén is megfigyelhető volt (λabs=400 nm, λem=485 nm). A BCN-nel képzett 

konjugátum abszorpciója 10 nm-el eltolódott (λabs=390 nm) hipszokróm irányba. Az emissziós 

maximumot kevésbé befolyásolta a ciklooktinnal való reakció, ebben az esetben mindössze 3 

nm eltolódást (λem=482 nm) figyeltem meg. 

A kumarin-tetrazin eredeti, gyenge fluoreszcenciája BCN-nel való reakciója során a 95-

szörösére nőtt, ezzel demonstrálva, hogy a tetrazin egység megfelelő linkerrel nagyon 

hatékonyan képes letörni egy fluorofór fluoreszcenciáját (25. ábra). 
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25. ábra: A kumarin-tetrazin (4) és BCN konjugátumának abszorpciós és emissziós görbéi, 

valamint fluoreszcencia növekedése 

A céltermék előállítása után, a fotofizikiai kísérletek közben jelent meg a bevezetőben már 

említett közlemény Weissleder kutatócsoportjától51, amelyben nagyon hasonló fluorogén 

jelzővegyületek előállításáról számoltak be, amelyek fluorogenicitási értékei ráadásul egy-két 

nagyságrenddel magasabbak is voltak, mint az általam előállított kumariné, továbbá festékeik 

használhatóságát biológiai kíséreletekben is bemutatták (26. ábra). 

 

26. ábra: A Weissleder kutatócsoportban előállított kumarinok és a mért fluorogenicitásaik 

Ezek fényében ebben a témában további kísérleteket nem végeztem, kutatásaimat a fenoxazin 

és cianin alapvázú fluorogén festékek szintézisével folytattam. 
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V.2. Keresztkapcsolható tetrazinok előállítása 

Előkísérleteim során kiderült, hogy mind a fenoxazin, mind a cianin alapváz bomlik hidrazinos 

közegben (a festékek hidrazinos közegben elszíntelenednek, a hidrazin feltételezhetően egy 

nukleofil addícióval megszűnteti a konjugációt), így tetrazin egység közvetlen kialakítása a 

megfelelő nitrileken át ezeken a vázakon nem volt lehetséges. E miatt az irányt a tetrazinok 

keresztkapcsolási reakcióban való bevitele felé vettem. 

A kutatás e szakaszában azonban fenil-tetrazinok direkt, keresztkapcsolásban történő bevitele 

nem volt ismert. Mivel terveim közt szerepelt fenilgyűrűvel összekötött tetrazin-fluorofór 

származékok előállítása is, e lehetőség vizsgálata is feladatom volt. Szintetikus megfontolások 

alapján Suzuki reakcióban terveztem a kiválasztott fluoreszcens vázak feniltetrazinnal való 

módosítását. Ehhez szükségem volt a megfelelő tetrazin fenilboronsav származékának 

előállítására. 

A Suzuki-kapcsolásra alkalmas tetrazin vegyület előállításához 4-brómbenzonitrilből (5) 

indultam ki. A 4-brómbenzonitrilt acetonitrillel és hidrazin hidráttal reagáltatva, majd a kapott 

dihidrotetrazin köztiterméket nitrózus gázokkal oxidálva, 20-30%-os hozammal jutottam a 4-

brómfenil-metiltetrazinhoz (6) (27. ábra). 

 

27. ábra: 4-Brómfenil-metiltetrazin kialakítása 

A reakció a nem-szimmetrikus tetrazinok képzési reakcióihoz hasonlóan gyenge termeléssel 

játszódik le, a fő melléktermék az acetonitrilből képződő illékony dimetiltetrazin. A 6-os 

brómtetrazint ezután a Suzuki-kapcsoláshoz alkalmas boronsavészterré alakítottam: 

bisz(pinakoldiboronát)-tal (7) reagáltatva a reakció viszonylag gyorsan, jó konverzióval zajlott 

le. A feldolgozás során (normál fázisú oszlopkromatográfia) bekövetkezett jelentős veszteség 

miatt azonban csak rossz termeléssel sikerült tisztán kinyerni a terméket (28. ábra). Kísérletet 

tettem egyéb elválasztó felületen (alumina, fordított fázisú szilika) történő tisztításra is, de nem 

sikerült olyan eluenspárt találni, amelyben a termék jól elvált volna szennyezőitől. 
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28. ábra: A metiltetrazin-fenilboronsavészter (8) előállítása 

Célvegyületeim másik csoportját a vinilén linkerrel összekapcsolt TBET típusú fluorogének 

alkották. Mint azt a bevezetőben is tárgyaltam, fluoreszcens vázak funkcionalizálása 

viniltetrazin motívummal Heck-reakcióban lehetséges, így célvegyületeimet is így 

szándékoztam előállítani. Ehhez a megfelelő viniltetrazin-prekurzorra volt szükségem, a 

bevezetőben is említett48 tetraziniletil-mezilátra. Ezt a kutatócsoportban az irodalmi recept 

módosításával állítottuk elő, 3-hidroxipropionitrilből (9) kiindulva. Az első lépésben kapott 

imidsavésztert (10) hidrazinnal és acetonitrillel reagáltatva, majd oxidálva kaptuk a  

11-es tetrazint, amit MsCl-dal reagáltatva jutottunk a kívánt meti-vinil-tetrazin (12) 

prekurzorhoz (29. ábra). 

29. ábra: A tetraziniletil-mezilát (12) kialakítása 
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V.3. Fenoxazinok 

V.3.1. Célmolekula tervezése 

A fenoxazin alapvázú fluorofórok (rezorufin, Nílus vörös, stb) kémiai szempontból könnyen 

szintetizálhatóak és előnyös spektrális tulajdonságaik (vörös gerjesztési és emissziós 

maximum, jó fényesség és fotostabilitás) mellett a kereskedelmi forgalomban kapható 

lézerekkel is könnyen gerjeszthetőek. Magas lipofilicitásuk miatt régóta használják őket 

lipidek79-81 jelölésére. Apoláris jellegükből adódóan azonban, jelölési kísérletekben rendkívül 

erős háttérfluoreszcenciát adnak. Feltételeztük, hogy az előnyös tulajdonságok megtartása 

mellett, e hátrány kiküszöbölhetővé válik fluorogén fenoxazinok alkalmazásával. Több példa 

is található az irodalomban fluorogén fenoxazinokra. Ezekben az esetekben a fluorogenicitást 

a polaritásfüggés82, enzimatikus dezacilezés83-85, azidcsoport86, vagy tetracisztein egységet 

felismerő arzéntartalmú csoport87 biztosította. Bioortogonálisan alkalmazható, tetrazinnal 

tompított fenoxazinokra azonban nem volt példa. 

Planáris, apoláros jellegükből fakadó magas lipofilicitásuknak köszönhetően, előszeretettel 

adszorbeálódnak apoláros felszíneken ezáltal magas nem specifikus háttérfluoreszcenciát 

eredményezve. Vizes közegben továbbá nem fluoreszcens dimereket, vagy H-típusú 

aggregátumokat képeznek88. Fiziológiás környezetben való alkalmazhatóságuknak előfeltétele, 

hogy vízoldhatók legyenek, amely tulajdonságuk nagyban növelhető karboxil vagy szulfonát 

végű alkilszubsztituensek beépítésével az aminocsoporton89. A célmolekula tervezésekor így 

tervem volt az alapvázon különböző méretű észtercsoportok beépítése, ezzel a vízoldékonyság 

növelése és az aggregáció sztérikus akadályozása. Mivel a fenoxazin alapváz hidrazinos 

közegben bomlik (elszíntelenedik az oldat), ezért a tetrazin egységet palládium katalizált 

keresztkapcsolásban terveztem bevinni. Ezt általában valamilyen halogén atomon keresztül 

szokták véghez vinni, azonban jelen esetben kényelmesebbnek és célravezetőbbnek tűnt egy 

hidroxilcsoportot kialakítani az alapvázon, majd ezt a csoportot „pszeudohalogén” triflát 

távozócsoporttá alakítani (30. ábra). 

 

30. ábra: A tervezett funkcionalizált fenoxazin kiinduló vegyület 
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V.3.2. Fenoxazin-tetrazin szintézis 

A fenoxazin alapváz kialakításához 3-aminofenolból (13) indultam ki, amelyet akrilsavval 

dialkileztem, majd a kapott terméket metanolban észteresítettem85. Később megállapítottam, 

hogy hatékonyabb, ha a 3-aminofenolt (13) egyből metil-akriláttal alkilezem90. A reakció ugyan 

így hosszabb reakcióidőt igényelt, viszont nem tapasztaltam O alkilezést, vagy bármilyen más 

melléktermék megjelenését, a feleslegben alkalmazott metil-akrilátot pedig vákuumban 

egyszerűen el lehetett távolítani. Ez utóbbi módszerrel közel kvantitatív termeléssel jutottam a 

14-es fenolhoz. A következő lépésben a kapott fenolt (14) 0 °C-on sósavas közegben  

NaNO2-tel nitrozáltam. A terméket extrakcióval nyertem ki a vizes fázisból, így jutva a 

fenoxazin szintézisekhez szükséges91 nitrozo fenolhoz (15) (31. ábra). 

31. ábra: Nitrozo-fenol (15) kialakítása 

A 15-ös vegyületet ezt követően különböző alkoholokban, reflux hőmérsékleten reagáltattam 

floroglucinnal (16), savkatalízis mellett89, így jutottam három különböző észtercsoporttal 

rendelkező hidroxi-fenoxazin vegyülethez (17–19). Megfigyeltem, hogy a fenoxazin váz a 

magasabb forrpontú alkoholokban gyorsabban alakult ki (rendre 4, 1 és 0,5 óra metanolban, 

etanolban és propanolban). Az észtercsoportok átésztereződése több időt vett igénybe, de a 

reakciót minden esetben a teljes átésztereződésig vittem. A kapott fenoxazin-diésztereket 

DKM-víz extrakcióval választottam el a vízoldható melléktermékektől, majd a fenoxazinokat 

(17–19) további tisztítás nélkül egyből felhasználtam a következő lépésben (32. ábra). 

 

32. ábra: Fenoxazin diészterek kialakítása 
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Ahhoz, hogy az előállított diésztereket palládium katalizált keresztkapcsolásokba vihessem, ki 

kellett alakítanom rajtuk egy jó távozócsoportot. Ezt a hidroxilcsoport trifláttá alakításával 

terveztem megvalósítani. Ezt az átalakítást először trifluormetánszulfonsav-anhidriddel 

próbáltam meg, azonban ez a reagens túl aktívnak bizonyult és sok bomlásterméket 

eredményezett, míg termék alig volt a reakcióelegyben. Sokkal jobb és reprodukálhatóbb 

eredményt értem el N-fenil-bisz(triflourmetánszulfonimid)-del, amellyel diklórmetánban 

forralva a reakcióelegyet, pár óra alatt teljes konverzió volt elérhető. Megfigyeltem, hogy 

hosszabb reakcióidő alatt alacsonyabb termelést kaptam, feltételezhetően a termékek  

(20–22) adott körülmények között lassú bomlást szenvedtek (33. ábra). 

 

33. ábra: Fenoxazin-triflátok kialakítása 

A triflátcsoporttal aktivált fenoxazin származékokat (20–22) ezután palládium katalizált Suzuki 

ill. Heck reakcióban reagáltattam az előző fejezetben leírt tetrazin vegyületekkel (8 és 12). A 

Suzuki reakcióban többféle bázist (KOAc, CsF, Cs2CO3), oldószert (1,4-dioxán, acetonitril) és 

reakcióhőmérsékletet (60 °C, 80 °C, 100 °C) is kipróbáltam. A legjobb termeléseket dioxán 

oldószerben, Cs2CO3 bázissal 80 °C-on kaptam. A reakció fél óra alatt teljes konverziót ért el, 

a reakcióelegyekből gyenge-közepes termelésekkel kaptam meg a különböző 

észtercsoportokkal rendelkező MePhe, EtPhe és PrPhe céltermékeket (34. ábra). 

34. ábra: Fenilén linkerrel rendelkező céltermékek szintézise 
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A Heck reakció során az irodalomban leírt bázison (diciklohexilmetilamin) kívül szervetlen 

bázisokat (KOAc, CsF, Cs2CO3) is vizsgáltam. Tapasztalataim szerint már a gyenge szervetlen 

bázisok is elegendőek voltak a metil-vinil-tetrazin in situ kialakításához, ráadásul ezektől utólag 

sokkal könnyebben el lehetett választani a terméket (extrahálás), mint a szerves bázistól. 

Többféle oldószer (1,4-dioxán, acetonitril, toluol, DMF), palládiumforrás (Pd2(dba)3, 

PdCl2(dppf), Pd(OAc)2) illetve ligandum (QPhos, XPhos, PPh3, P(o-Tol)3) kipróbálása után a 

legjobb eredményeket dioxán oldószerben, KOAc bázissal, Pd2(dba)3 palládiumforrással, 

QPhos ligandummal értem el. 100 °C-on 2 óra alatt a reakció teljes konverzióval játszódott le, 

elfogadható termeléssel eredményezve az észtercsoportoknak megfelelően a MeVin, EtVin és 

PrVin célvegyületeket. Próbálkoztam a reakció mikrohullámú reaktorban való kivitelezésével 

is, de nem tapasztaltam lényegi javulást a termelésben, így az eszköz limitált hozzáférhetősége 

miatt maradtam a reakciók termikus fűtésénél (35. ábra). 

35. ábra: Vinilén linkerrel rendelkező céltermékek szintézise 

A fenilén és vinilén linkerrel kapcsolt fenoxazin-tetrazinok termelései bár széles határok között 

mozogtak, rendszerint alacsonyak voltak (az ábrákon a legjobban sikerült reakciókét tüntettem 

fel), rosszul megválasztott reakciókörülmények között gyakori volt a csupán pár százalékos 

termelés. Ez annak köszönhető, hogy a céltermékek és a melléktermékek retenciós faktorai 

nagyon hasonlóak. A bepárolt reakcióelegyeket először extraháltam, majd szemipreparatív 

HPLC-vel, fordított fázison tisztítottam. Mivel a hasonló szerkezetű melléktermékek még így 

is jelentős mennyiségben voltak jelen, egy preparatív VRK-s tisztítási lépés is szükséges volt. 

A többszöri tisztítási lépések eredményeként így a jó konverzió ellenére is alacsony 

termeléseket kaptam. A fluoreszcenciás mérések során viszont nagy tisztaságú mintákra van 

szükség, így mindenképpen indokolt volt a többszöri tisztítás. 
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V.3.3. Spektroszkópiai mérések 

A fenoxazin alapvázú molekulák esetében tapasztalataim szerint, az észtercsoport nem 

befolyásolta az abszorpciós, gerjesztési és emissziós hullámhosszakat. PBS oldatban a 

vegyületek viszont a fenoxazinokra jellemzően, nem-fluoreszcens aggregátumokat képeztek. 

Ezt a jelenséget a különböző hosszúságú észterláncok eltérő mértékben voltak képesek 

akadályozni. Míg a metilészter MePhe vagy MeVin anyagok törzsoldatból pufferbe való 

hígitása után a fluoreszcencia folyamatosan csökkent 2 órán át (azaz eddig tartott, amíg beállt 

a dinamikus egyensúly az oldatban szabadon levő és aggregátumban levő molekulák között), 

az etil észter EtPhe és EtVin anyagok esetében ennek az egyensúlynak az elérése csupán fél 

órát vett igénybe, és jóval kisebb fluoreszcencia csökkenés kísérte (azaz jóval kevesebb 

aggregátum keletkezett). A propilészter PrPhe és PrVin anyagok esetében egyáltalán nem volt 

megfigyelhető ilyen jelenség, azaz a propil-láncok kellően hosszúnak bizonyultak ahhoz, hogy 

teljes mértékben meg tudják akadályozni az aggregátumképződést. Az aggregátumok 

természetét nem vizsgáltuk. Ezt az aggregációs hajlamot leszámítva nem volt számottevő 

eltérés a különböző észtercsoporttal rendelkező festékek spektrális tulajdonságaiban. A 

bonyolult aggregációs dinamikus egyensúlyok miatt a festékek közül csak a nem aggregáló 

propilésztercsoporttal rendelkező (PrPhe, PrVin) festékek esetében határoztam meg a 

kvantumhasznosítási tényezőt és moláris abszorpciós koefficienseket (1. táblázat). 

 
λabs 

(nm) 

λem 

(nm) 

λexc 

(nm) 

ε 
(M-1 cm-1)

Φ 
(%)

R-Phe 590 625 590 
29800 

(27700) 

0,15 

(10,6) 

R-Vin 600 635 600 
25700 

(23400) 

0,25 

(3,75) 

1. táblázat: A fenoxazin festékek spektrális tulajdonságai. A zárójelben a TCO-val elreagált 

fenoxazinok fotofizikai tulajdonságai láthatóak 

Általánosságban elmondható, hogy a vegyületek 35 nm-es Stokes eltolódást mutattak. A vinilén 

linkerrel rendelkező festékek spektrális tulajdonságai mintegy 10 nm-rel a vörös tartomány felé 

tolódtak el a fenilénszármazékokhoz képest, ez valószínűleg a vinilcsoport konjugációja miatt 

van. A fenoxazinok spektrális görbéi nem változtak TCO-val való konjugációjuk után, így 

azokat külön nem ábrázoltam (36. ábra). 
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36. ábra: Fenoxazin festékek abszorpciós és emissziós görbéi 

A festékek reaktivitását illetve fluorogenicitását vízoldható oxTCO92-val mértem meg PBS 

pufferben. Az 1,0 µM oldatokhoz 100-szoros mennyiségű oxTCO-t adtam hozzá, majd 

vizsgáltam, hogyan változik az oldat fluoreszcenciája az idő előrehaladtával. A mintát a 

gerjesztési maximumán gerjesztettem és emissziós maximumán detektáltam. A fluorogenicitási 

értékeket a görbe telítési szakaszán mért intenzitás és a kezdeti fluoreszcenciaintenzitás 

hányadosaként határoztam meg. (37. ábra, 2. táblázat). 

  

37. ábra. A fenoxazin festékek fluoreszcencia növekedése az idő függvényében 

MePhe EtPhe PrPhe MeVin EtVin PrVin 

8 70 275 13 35 53 

2. tábláza. A fenoxazin festékek fluorogenicitási értékei 
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A fenilén linkerrel rendelkező (MePhe, EtPhe, PrPhe) vegyületek jóval lassabban reagáltak 

az oxTCO-val, viszont sokkal fluorogénebbek voltak. A metil- és etilészter (MePhe, EtPhe, 

MeVin, EtVin) vegyületeknek feltehetően azért lett kisebb a fluorogenicitása a propilészter 

(PrPhe, PrVin) festékekhez képest, mert az oldatban nagyobb számban volt jelen nem-

fluoreszcens aggregátum, így az oldatban a hasznos monomer koncentrációja a bemértnél 

lényegesen kisebb volt. A vinilén linkerrel rendelkező fenoxazinok (MeVin, EtVin, PrVin) 

kb. 1 óra alatt teljes mértékben elreagáltak az oxTCO-val és ezt követően is stabilak maradtak. 

Az elreagált festékek fluoreszcencia intenzitása több mint 12 órán keresztül stabil maradt, azaz 

a konjugátum nem aggregálódik tovább, illetve nem bomlik fiziológiás körülmények között. 

 

V.3.4. Biológiai kísérletek 

Az előállított fenoxazin festékek spektrofizikai tulajdonságainak meghatározása után 

HEK293T sejteken vizsgáltuk azok biológiai alkalmazhatóságát. Ezt a munkát 

kutatócsoportunkból Dr. Kozma Eszter végezte heidelbergi kutatópartnerünknél. 

HEK293T sejtekben olyan mutáns GFP fehérjét expresszáltattunk, amelyben a 39. aminosav 

helyére nem természetes aminosavat (TCO*-Lys) építettünk be. Ehhez kétféle plazmidot 

transzfektáltunk a sejtekbe, az egyik tartalmazta a GFP DNS-ét, úgy, hogy az amber stop kodon 

szerepelt benne a 39. aminosavnak megfelelő helyen, a másik pedig a PylRSAF/tRNSPyl 

tRNS/tRNS-szintáz párt kódolta93, 94. A sejteket 8 órán keresztül inkubáltuk a nem természetes 

aminosavat (TCO*-Lys) tartalmazó tenyésztő tápoldatban, majd ezt éjszakára friss, TCO*-Lys 

mentes médiumra cseréltük. 

A fluoreszcens jelöléshez a sejteket másnap 1 órán át inkubáltuk 5 µM koncentrációjú festékkel 

(MePhe, MeVin, EtPhe, EtVin, PrPhe és PrVin), majd a médium cseréjét és a sejtek fixálását 

követően mikroszkópos analízist végeztünk. A transzfekció hatékonysága megfelelő volt, mivel 

a sejtek nagy arányban expresszálták a GFP-t, vagyis a TCO*-Lys nem természetes aminosavat 

a PylRSAF/tRNSPyl szintetáz pár sikeresen felismerte és építette be a fehérjébe (38. ábra, GFP 

csatorna). Bár némileg eltérő mértékben, de mindegyik festék membránpermeábilisnek 

bizonyult, bejutottak az intakt sejtekbe és megjelölték a GFP fehérjét a nem-természetes 

aminosav bioortogonális funkcióscsoportján keresztül. A festékek az expresszált GFP 

mennyiségével arányosan jelölték a sejteket a teljes citoplazmában (ahol a GFP is jelen van), 

miközben a kontroll sejtek nem fluoreszkáltak vörösen (38. ábra, festék csatorna). Ebből 

következik, hogy a nem-specifikus kötődésből adódó háttérfluoreszcencia nem volt 
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megfigyelhető a festékek fluorogén természetének köszönhetően. A legintenzívebb 

fluoreszcens jel a MePhe-el és MeVin-el kezelt sejtekben volt észlelhető, feltételezésünk 

szerint ez azzal magyarázható, hogy a metilésztercsoporttal rendelkező festékeknek sokkal jobb 

volt a membránpermeabilitása, így nagyobb arányban tudtak bejutni a sejtekbe, mint az EtPhe, 

EtVin, PrPhe, PrVin származékok. Annak ellenére, hogy a festékeink észterázok általi 

hasítását nem vizsgáltuk, valószínűsíthető, hogy a folyamat lejátszódik a sejtekben. Ennek 

eredményeként, függetlenül a kiindulási festék észtercsoportjaitól, a sejten belül ugyanaz a 

dikarbonsavszármazék van jelen. 

 

38. ábra: HEK293T sejtek jelölése a fluorogén fenoxazin festékekkel. 
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V.4. Cianinok  

V.4.1. Célmolekula tervezése  

A cianinok nomenklatúrája rendkívül tágan értelmezi, hogy mit nevezhetünk cianinnak, a 

definíció szerint minden vegyület cianinnak nevezhető, amelyben két nitrogént (az egyik 

töltéssel rendelkezik, a másik nem) egy polimetin lánc köt össze. Attól függően, hogy a két 

nitrogén közül mennyi egyben gyűrűs rendszer tagja is, megkülönböztetünk sztreptocianinokat, 

hemicianinokat és zárt láncú cianinokat95 (39. ábra). 

 

39. ábra: Polimetinek általános elnevezése 

E tág definíció alapján számos szerves fluoreszcens festéket sorolhatnánk a cianinok közé. 

Hogy egyértelművé tegyem a tárgyalásukat, dolgozatomban kizárólag az olyan festékek 

elnevezésére használom a cianin jelzőt, amelyek a szűkebb értelemben vett indocianin festékek 

körébe tartoznak: e festékek közös tulajdonsága, hogy a polimetin lánc két indol gyűrűt kapcsol 

össze. A nem konvencionális nevezéktan szerint itt megkülönböztethetünk Cy1, Cy3, Cy5 és 

Cy7 festékeket, ahol a szám a két indol gyűrű között levő szénatomok számát jelzi. 

Az indocianin festékek régóta ismert vegyületek. Bár kvantumhasznosítási tényezőjük 

rendszerint alacsony (Φ < 0,30), magas moláris abszorpciós koefficiensüknek (ε ~ 105) 

köszönhetően nagy fényességgel rendelkeznek. így előszeretettel használják őket a 

fluoreszcens mikroszkópiában. A polimetin láncban levő kettős kötések képesek tioltartalmú 

pufferekkel reverzibilisen reagálni minek következtében a cianinok „pislákolnak” (blinking), 

azaz fluoreszcens és nem fluoreszcens állapotok között váltakoznak. Ezzel alkalmasak 

bizonyos típusú szuperfelbontású mikroszkópiában (pl. STORM) képalkotásra96. 
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A festékek tervezésekor fontos szempont volt a festékek vízoldhatósága is. A kereskedelmi 

forgalomban kapható cianin típusú festékek esetében ezt több szulfonát- vagy karboxilcsoport 

beépítésével szokták elérni. A nettó negatív töltésű szerves molekulák azonban rendszerint nem 

membrán permeábilisek, így csak egy szulfonátcsoport beépítését terveztem, amely a kvaterner 

nitrogénnel együtt egy nettó semleges töltésű molekulát eredményez. Bár a töltések számának 

csökkentésével a molekula vízoldékonysága csökken, a semleges szerkezettől jobb 

membránpermeabilitást vártam. 

Az indocianinok közül, biológiai alkalmazhatóságuk alapján történő megfontolások alapján a 

látható fény spektrumának sárga, illetve vörös tartományában gerjeszthető Cy3 és Cy5 

alapvázakat választottam. Előnyös fotofizikai tulajdonságaik mellett e származékok szintézise 

az irodalomban alaposan dokumentált97, 98. A cianin alapvázakat a későbbi keresztkapcsolások 

miatt úgy terveztem, hogy legyen rajtuk egy halogénatom. A tetrazin egységet az  

előző fejezetben ismertetett módszerekkel, Suzuki, illetve Heck kapcsolással terveztem  

bevinni (40. ábra). 

 

40. ábra: Tervezett cianinvázas festékek 
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V.4.2. Cy3 és Cy5 tetrazin szintézisek 

A célvegyületek nem-szimmetrikus szerkezete miatt szükség volt a két eltérő 

szubsztituensekkel rendelkező indolmolekula szintézisére. A későbbi palládium katalizált 

keresztkapcsoláshoz a jó távozó csoporttal rendelkező 5-jódindolenin (25) szintézisét 

valósítottam. Ehhez irodalmi receptet99 követve p-jódanilinből (23) indultam ki, amelyet egy 

diazotálási majd redukciós reakcióban átalakítottam át p-jódfenilhidrazinná (24). A 24-es 

vegyületet ezt követően Fischer-féle indol szintézissel alakítottam tovább a 25-ös 

jódindoleninné közepes termeléssel. A jódindolenin (25) nitrogénatomját oldószer nélkül100, 

etil-jodiddal alkileztem mikrohullámú reaktorban, így kaptam meg a 26-os, kvaterner nitrogént 

tartalmazó vegyületet közepes-jó termeléssel (41. ábra). 

 

41. Ábra: Kvaterner jódindolenin (26) szintézise 

Ezzel párhuzamosan előállítottam egy indoleninszulfonát (29) vegyületet is98. Ehhez a 

reakciósorhoz a 4-hidrazinbenzolszulfonsav (27) kereskedelmi forgalomból beszerezhető volt. 

A Fischer-féle indolszintézis után az ecetsavat bepárlással eltávolítottam, majd a kapott olajat 

metanolban feloldottam és KOH-al telített izopropanolt adva az elegyhez kivált a 28-as 

indolenin-kálium só. Ezt a sót szárítás után egyből kvaternereztem az előzőekben leírtakhoz 

hasonlóan, oldószer nélkül etil-jodidban mikrohullámú reaktorban, így kaptam végül a 29-es 

indoleninszulfonátot, ami mellől alapos acetonos mosással távolítottam el a melléktermékként 

képződő KI-ot (42. ábra). 

 

42. ábra: Indoleninszulfonát (29) szintézise 
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Nem-szimmetrikus cianinok szintézise során az irodalomban97 elterjedt módszer szerint először 

difenil-formamidinnel (30) vagy malonaldehid-bisz(fenildiimin)-nel (31) reagáltatnak egy  

2-metilindolenin származékot. A keletkező hemicianint aztán bázikus körülmények között 

reagáltatják a másik, eltérően szubsztituált 2-metilindoleninnel. Ha az első reakcióban nagy 

feleslegben alkalmazzuk a 30-as vagy 31-es vegyületet, akkor az indol teljes mértékben átalakul 

hemicianinná és a szimmetrikus cianin melléktermék képződése elhanyagolható lesz. A 

hemicianinon levő N-fenilcsoportot a következő lépéshez jobb távozócsoporttá szokták 

alakítani acetilezéssel, ezzel javítva a végső termelést. 

Gazdaságossági szempontból én csak 2 ekvivalens 30-at vagy 31-et reagáltattam 1 órán át 

ecetsav és ecetsavanhidrid elegyében az indoleninszulfonáttal (29), 120 °C-on, azonban így 

némi szimmetrikus cianin melléktermék képződése is megfigyelhető volt. A későbbi tisztítási 

lépés során viszont ez a szimmetrikus, két szulfonátcsoportot tartalmazó cianin könnyen 

elválasztható volt. Hosszabb reakcióidő rendszerint több szimmetrikus termék és még több 

egyéb melléktermék képződésével járt. A hemicianin terméket etil-acetát adagolásával csaptam 

ki a reakcióelegyből és instabilitása miatt a szűrést követően egyből továbbreagáltattam. Az 

etil-acetátban oldódott a felesleges 30-as és 31-es kapcsolószer és a melléktermékek egy része 

is. A hemicianin kis mértékben tartalmazott nem N-acetilezett terméket is, így a következő 

lépésben is szükséges volt még némi ecetsavanhidridet adni a reakcióelegybe az aktiválás 

végett. A reakciót először magas hőmérsékleten végeztem (50–100 °C) rövid ideig (1–2 óra). 

Később megfigyeltem, hogy sokkal jobb termelés érhető el szobahőmérsékleten való 

kevertetéssel, egy éjszakán át tartó reakcióval. A képződött jódcianinok (34, 35) kellően 

stabilak voltak oszlopkromatográfiás tisztításhoz (43. ábra). 

 

43. ábra: Jód-Cy3 és jód-Cy5 származékok előállítása 
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Az előállított jódcianinokat (34, 35) ez után Suzuki, illetve Heck keresztkapcsolással 

reagáltattam az előző fejezetben leírt tetrazinokkal (8, 12). Erre azért volt itt is szükség, mert a 

fenoxazin alapvázhoz hasonlóan a cianin alapváz is elbomlik hidrazin jelenlétében, így a 

„klasszikus” tetrazin kialakítási út nitrilcsoporton keresztül nem jöhetett szóba. 

A Heck reakciót kipróbáltam többféle bázissal (KOAc, CsF, Cs2CO3) és oldószerrel (DMF, 

acetonitril, toluol) is, végül a legjobb körülménynek egy rövid reakcióidejű 100 °C-os reakció 

bizonyult, ami idő alatt teljes konverziót értem el. A Suzuki reakcióban többféle oldószert 

(dioxán, toluol, acetonitril) kipróbálva a legjobb eredményt úgy értem el, ha az acetonitril 

oldószer tartalmazott 10% vizet is. Ez a reakció lassabban ment ugyan a Heck reakciónál, 

viszont kevesebb melléktermék keletkezett közben. Az alacsony termelések annak 

köszönhetőek, hogy a kis mennyiségben keletkező, rendszerint azonosítatlan melléktermékek 

retenciós faktorai nagyon hasonlítanak a termékéhez, illetve viszonylag nagy mennyiségű 

szilikán leragadó melléktermék is képződött. A termékek szilikán részben bomlanak, azonban 

az ezen való tisztítás szükséges volt a leragadó melléktermékektől való elválasztáshoz. Ezután 

minden esetben a végső tisztítást fordított fázisú szilikagélen végeztem metanol:víz eluensben. 

Az alacsony termelések tehát a körülményes elválasztás rovására írhatók, azonban a 

fluoreszcenciás vizsgálatokhoz tökéletesen tiszta anyagokra volt szükség (44. ábra). 

 

44. ábra: A cianin céltermékek szintézise 
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V.4.3. Spektroszkópiai mérések 

A vinilén linkerrel rendelkező cianin festékek, a fenoxazinoknál tapasztaltakhoz hasonlóan, 

mintegy 10 nm-el magasabb spektrális maximumokkal rendelkeztek a megfelelő fenilén 

összekötővel bíró jelzővegyületekhez képest, feltehetően a kialakuló konjugáció miatt. 

Ciklooktinnal (BCN) való reakció során a termékek spektrális maximumai csak kismértékű 

eltolódást mutattak. (3. táblázat) A cianinmolekulák spektroszkópiai mérésénél azt 

tapasztaltam, hogy a fenoxazinok méréséhez használt PBS oldatból idővel kicsapódnak 

(aggregátumképződés), így olyan PBS oldatot használtam, amely tartalmazott 0,1% SDS-t is 

(PBS-SDS oldat). A fenilén linkerrel rendelkező cianinok azonban hosszabb idő után a  

PBS-SDS oldatból is elkezdtek kicsapódni, ezért nem állt módomban a fenoxazinoknál felvett, 

időfüggő diagram meghatározása. Így a ciklooktinnal (BCN) való reakciójukat DMSO-ban 

játszattam le és abból vettem mintát a termék és a kiindulási anyagok fluoreszcens 

spektrumainak felvételéhez. A spektrumokat 1,0 µM-os festék PBS-SDS oldatában vettem fel. 

 
λexc 

(nm) 

λem 

(nm) 

λabs 

(nm) 

ε 

(M-1 cm-1) 

Φ 

(%) 
I/I0 

Cy3Vin 
573 

(574) 

594 

(597) 

578 

(574) 

148100 

(129200) 

1,12 

(13,5) 
14,2 

Cy5Vin 
661 

(671) 

685 

(695) 

675 

(673) 

214200 

(196400) 

2,80 

(10,2) 
5,0 

Cy3Phe 
566 

(566) 

587 

(587) 

567 

(567) 

125900 

(122100) 

5,29 

(17,6) 
3,5 

Cy5Phe 
664 

(664) 

685 

(685) 

665 

(665) 

176200 

(164000) 

5,77 

(16,1) 
2,9 

3. táblázat: A cianin festékek spektroszkópiai tulajdonságai. A zárójelben a BCN-nel elreagált 

festékek értékei láthatóak. 

A fenoxazinoknál tapasztaltakkal ellentétben, a cianinokhoz vinilén linkerrel kapcsolt 

tetrazinok hatékonyabban törték le a fluoreszcenciát, mint a fenilén linkerrel összekötött 

származékok. Ennek eredményeként a vinilénnel átkötött vegyületek fluorogenicitása nagyobb 

volt, mint a fenilénszármazékoké. A legnagyobb fluorogenicitást a Cy3Vin esetén értem el, 

ennél a vegyületnél a kezdeti fluoreszcencia mintegy 14-szeresére nőtt BCN-nel való reakció 

során. A másik három festéknél egyik esetben sem volt képes ilyen hatékonysággal letörni a 

fluoreszcenciát a tetrazin egység, és csak 3–5-szörös intenzitásnövekedéseket 

tapasztaltam (45. ábra). 
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45.ábra: A cianinfestékek spektrumai és fluoreszcencia növekedésük BCN-nel való reakcióban 
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V.4.4. Biológiai kísérletek 

Az előállított cianin festékekkel számos biológiai kísérletet végeztünk, ezeket a munkákat a 

Kémiai Biológia Kutatócsoporton belül Dr. Németh Krisztinával és Dr. Kozma Eszterrel 

csináltuk. A festékeket több biológiai rendszeren is teszteltük. Egyfelől Helicobacter pylori 

kimutatását végeztük FISH módszerrel egy általunk fluoreszcensen módosított oligonukleotid 

alkalmazásával. Másfelől emlős sejtekben olyan membránfehérjéket (inzulinreceptor) 

jelöltünk, amelyeket a genetikai kód kiterjesztésével, Amber stop-kodon szupresszióval, 

bioortogonalizált, nem-természetes (ciklooktin- vagy transz-ciklooktén-tartalmú) aminosavval 

módosítottunk egy adott pozícióban. Harmadrészt, bioortogonális funkcióval ellátott falloidin 

segítségével jelöltünk aktin filamentumokat fluoreszcens festékeinkkel. 

 

V.4.4.1. Helicobacter pylori baktérium kimutatására alkalmas FISH 

próba fluoreszcens jelölése  

A Helicobacter pylori baktérium a világon a legelterjedtebb emésztőrendszeri kórokozó, a 

felnőtt lakosság közel 50%-ának megtalálható a gyomrában. Fontos szerepet játszik a 

gyomorfekély, gyomorrák kialakulásában, ezért detektálására számos eljárást fejlesztettek ki. 

Gyógyítására elsősorban antibiotikum kezelést (Klaritromicin) alkalmaznak, ám sok esetben a 

baktérium mutálódik és kialakul az antibiotikum rezisztencia, amelynek diagnosztizálására 

alkalmas módszer a fluoreszcens in situ hibridizáció101 (FISH). A FISH módszerrel a DNS/RNS 

akár egy bázisában történő változását is ki lehet mutatni. A FISH módszer lényege, hogy 

jelölőként olyan fluoreszcensen módosított DNS oligomert alkalmaznak, amely komplementere 

a vizsgálni kívánt mintában jelenlevő kórokozó adott DNS/RNS szakaszának, vagy egy adott 

betegségért felelős kromoszóma mutációt tartalmazó DNS/RNS szakaszának. A fluoreszcensen 

jelölt FISH próba így csak a célpont DNS/RNS szakaszhoz tud kötődni, ezzel biztosítva a 

nagyfokú szelektivitást. Munkánk során olyan DNS oligomert választottunk, amely a H. pylori 

Klaritromicin rezisztenciáért felelős 23S rRNS vad típusának komplementere. Ez a 17 

nukleotidból álló oligonukleotid a 3’ vagy 5’ végén alkilaminocsoporttal volt módosítva: 

H2N-(CH2)6-5'CGG-GGT-CTT-TCC-GTC-TT3' – Clarwt5’ 

5'CGG-GGT-CTT-TCC-GTC-TT3'-(CH2)7-NH2 – Clarwt3’ 

Az oligonukleotidokat ennek megfelelően a 3’ vagy az 5’ végükön reagáltattuk  

BCN-szukcinimid aktív észterrel, a reakciót követően pedig méretkizárásos kromatográfiával 
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(G25) tisztítottuk őket. A BCN-nel módosított oligonukleotidokat ez után reagáltattuk a 

Cy3Vin festékkel, majd 15 perc reakcióidő után ugyancsak méretkizárásos kromatográfiával 

(G25) megtisztítottuk a fluoreszcensen jelölt oligonukleotidokat.  

Ismerten H. pylori fertőzött de Klaritromicinre nem rezisztens betegek és egészséges kontrollok 

fixált és feltárt gyomorbiopszia mintáin (együttműködő partnerünk: Lotz Gábor, SOTE II. sz 

Patológiai Intézet) az általuk előzőleg publikált102 FISH protokoll szerint alkalmaztuk a 

fluoreszcensen jelölt FISH oligomereket, kontrollként pedig a kereskedelmi forgalomban 

kapható, a mienkével azonos szekvenciájú, de fluoreszceinnel jelölt FISH próbákat használtuk. 

A kontroll FISH próbák esetében a mintákban zöld fluoreszcens foltként jelentek meg a 

baktériumok. Mindkét (3’ vagy 5’ végén módosított) ClarWT-Cy3 fluoreszcens oligomerrel 

sikeresen jelöltük a H. pylori baktériumokat a betegek mintáiban, a gyomornyálkahártya sejtek 

felszínén pirosan fluoreszkáló foltokként jelentek meg a baktériumok. A minta többi szöveti 

részében semmiféle jelölést nem tapasztaltunk, vagyis nem volt megfigyelhető aspecifikus 

jelölődés. Az egészséges pácienseknél nem volt fluoreszcens jel, azaz nem volt álpozitív 

jelölődés. Nem mutatkozott különbség a mikroszkópos felvételek között abban a két esetben, 

ha a festék az oligonukleotid 3’ vagy 5’ végéhez volt csatlakoztatva, a fluoreszcencia intenzitás 

mindkét esetben ugyanolyan erős volt. Jelen eredményünk azt bizonyítja, hogy könnyen, jó 

hatékonysággal lehet előállítani tetszőleges festékekkel (amelyek bioortogonális funkciót 

hordoznak) jelölt FISH próbákat, ezzel lehetőség nyílik a használható festékek palettájának 

szélesítésére (46. ábra). 

 

46. ábra: H. pylori baktérium kimutatása egészséges páciensből (A) és fertőzött páciensből 

(B: kontroll; C: Clarwt3’-Cy3Vin; D: Clarwt5’-Cy3Vin) vett biopsziamintákon  
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V.4.4.2. Emlős sejtek inzulinreceptorainak jelölése 

A V.3.4. fejezetben leírtakhoz hasonlóan, irodalmi protokoll szerint94 HEK293T sejtek 

sejtmembránban elhelyezkedő inzulinreceptorainak (IR) fehérjeláncába építettünk be két 

különböző nem-természetes aminosavat, hogy a tetrazin egység reakciósebességét is 

vizsgálhassuk. Annak érdekében, hogy a transzfekció és az expresszió hatékonyságát 

ellenőrizhessük, olyan konstrukciót használtunk, ahol az inzulinreceptor fehérje C-terminális 

végéhez fuzionáltattunk egy vad típusú, fluoreszcens GFP fehérjét93, 94. Az IR fehérje 676-os 

pozícióban lévő aminosavát TCO*-Lys vagy BCN-Lys nem-természetes aminosavra cseréltük 

(IR676TAG), mivel ez a pozíció a sejtek membránjának extracelluláris felszínén van, jelölése 

nem-membránpermeábilis festékekkel is megvalósítható. 

Az élő sejteket a fehérjeexpresszió után, 30 percen át jelöltük 3 µM koncentrációjú Cy3Vin 

festékkel, majd a festék lemosása és fixálása után konfokális mikroszkópiával vizsgáltuk a 

sejteket. Egyes sejtekben az expresszió hatékonysága túl magas volt, így az inzulinreceptor 

fehérjék nem minden esetben jutottak ki a sejtek membránjára, hanem részben a sejten belüli 

kompartmentekben maradtak (47. ábra, GFP csatorna). Ezek a sejtfelszínre ki nem jutott 

inzulinreceptor fehérjék nem jelölődtek, mivel a festék nem bizonyult membránpermeábilisnek. 

A sejtfelszíni inzulinreceptorok jelölése mindkét nem-természetes aminosav (TCO*-Lys, BCN-

Lys) használatakor sikeres volt, nagyjából ugyanolyan arányban jelölte a Cy3Vin festék a 

reaktívabb TCO*, mint a kevésbé reaktív BCN tartalmú aminosavval ellátott inzulinreceptort 

(47. ábra, Cy3 csatorna). A fluoreszcens festés mindkét esetben szelektív volt, nem észleltünk 

aspecifikus kötődést a felvételeken. 

Összegezve megállapíthatjuk, hogy a Cy3Vin festék nem membránpermeábilis, fluorogén 

jellegének köszönhetően pedig eliminálható az esetleges nem-specifikus kötődéséből származó 

háttérfluoreszcencia, így alkalmas bioortogonális jelölésre. 
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47. ábra: Nem-természetes aminosavval módosított inzulinreceptor jelölése Cy3Vin-el  
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V.4.4.3. Emlős sejtekben található aktin filamentumok 

szuperfelbontású STED mikroszkópiával való vizsgálata  

Cianin típusú festékeket gyakran alkalmaznak STORM típusú szuperfelbontású 

mikroszkópiában96, mivel pufferekkel jól kontrollálható a fluoreszcenciájuk ki-bekapcsolása, 

azonban cianin típusú festékek STED mikroszkópiás alkalmazása elsősorban a nem elegendő 

fotostabilitásuk miatt ritka. A STED mikroszkópiában való felhasználhatóság feltétele, hogy az 

alkalmazott festéknek értékelhető emissziója legyen (akár 2%) a depléciós lézer hullámhosszán, 

és a festék legyen kellően fotostabil. Mivel az általam előállított Cy3 festékeknek jelentős  

(20–30%) emissziója volt a 660 nm-es kioltó lézer hullámhosszán, ezért adott volt az elvi 

lehetőség, hogy alkalmasak lehetnek szuperfelbontású képek készítéséhez, amennyiben 

származékaim kellően fotostabilak. 

Az aktin minden eukarióta sejtben megtalálható fehérje, amely polimerizált fonalas/ 

filamentáris formában (F-aktin) felelős többek között a sejtek mechanikai stabilitásáért, 

mozgatásáért, osztódásáért, tapadásáért. Régóta ismert és tanulmányozott fehérjecsoport, így 

jelölésére számos kidolgozott módszer létezik már; az egyik leggyakoribb ilyen módszer a 

fluoreszcens festékkel módosított falloidinnel való jelölés103, 104. A falloidin egy olyan 

biciklusos heptapeptid, amely szelektíven, nagy affinitással képes kötődni az F-aktinhoz 

sejtekben. 

Az előállított cianin festékek biológiai felhasználhatóságának bemutatására COS7 emlős 

fibroblaszt sejtekben kívántuk jelölni az ebben a sejttípusban nagy számban előforduló aktin 

filamentumokat. A jelöléshez módosítanunk kellett a falloidint, hogy az olyan 

funkcióscsoportot hordozzon, amely bioortogonális reakcióban képes elreagálni a cianin 

festékekkel. Ehhez kereskedelmi forgalomból beszerezhető amino-falloidint reagáltattunk 

BCN-szukcinimid aktív észterrel51, majd a kapott terméket fordított fázisú HPLC-n tisztítottuk 

meg (48. ábra). 
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48. ábra: Amino-falloidin módosítása BCN-nel 

A falloidinBCN 1 µM-os oldatával kezeltük a fixált és permeabilizált COS7 sejteket 40 percen 

át, ezt követően pedig a felesleges falloidinBCN-t lemostuk. Az aktin filamentumokhoz 

kötődött falloidinBCN fluoreszcens jelöléséhez a permeabilizált sejteket 30 percen át 3 µM-os 

festékoldatokkal (Cy3Vin, Cy3Phe, Cy5Vin, Cy5Phe) kezeltük, majd a felesleges festékoldat 

lemosása után konfokális mikroszkópiával vizsgáltuk a sejteket (49. ábra). 

 

49. ábra: Aktin filamentumokhoz kötődött falloidinBCN Cy3 és Cy5 festékekkel való festése 
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A négy festék közül három esetében (Cy3Phe, Cy5Vin, Cy5Phe) aspecifikus kötődést és 

magas háttérfluoreszcenciát detektáltunk, már azoknál a kontroll kísérleteknél is, amikor még 

nem adtunk falloidinBCN-t a sejtekhez. A legmagasabb, egy nagyságrendnyi intenzitás 

növekedéssel jellemezhető Cy3Vin fluorogén festék esetében viszont nem figyeltünk meg 

számottevő háttérfluoreszcenciát, a specifikus jel jól elkülöníthető volt a nem-specifikus 

háttértől. 

A Cy5 festékekkel (Cy5Vin, Cy5Phe) semmiféle szelektív jelölést nem tapasztaltunk, 

feltételezhetően nagyobb méretükből fakadó sztérikus gátlás miatt, de a pontos okokat a jelölés 

sikertelenségére nem vizsgáltuk. A másik két cianin festék (Cy3Vin, Cy3Phe) ezzel szemben 

sikeresen jelölte az aktin filamentumokhoz kötődött falloidint. Az 49. ábrán fehér vonalak 

formájában látható a szálas elrendeződésű aktin. Gyengébb fluorogenicitása miatt a Cy3Phe 

festékkel való jelölés, a nagyobb háttérnek köszönhetően, sokkal gyengébb hatásfokkal bírt, 

míg a Cy3Vin festékkel nagyon jó jel-zaj arányú jelölés volt elérhető. 

Mivel a vizsgált cianin festékek közül a legjobb jelölést a Cy3Vin festékkel értük el, ezért csak 

ezzel a festékkel végeztünk később szuperfelbontású mikroszkópiás kísérleteket. 

A szuperfelbontású STED mikroszkópiás felvételeket Török György (MTA-TTK Enzimológiai 

Intézet Molekuláris Sejtbiológiai Kutatócsoport (Lendület)) közreműködésével készítettük. A 

gerjesztéshez a mikroszkóp 552 nm-es lézerét, a kioltáshoz a 660 nm-es lézert használtuk. A 

festék kellően fotostabilnak mutatkozott 3 egymást követő STED képalkotás során is, azonban 

további bevilágítás hatására fokozatosan egyre halványabb fluoreszcenciát figyeltünk meg, 

ahogy egyre több festékmolekula bomlott el az erős besugárzás hatására. 

A sejteket fél órán át jelöltük 3 µM-os Cy3Vin festékoldattal, majd a festékoldat lemosása után, 

vagy lemosása nélkül vizsgáltuk és összehasonlítottuk a konfokális és a STED mikroszkóppal 

felvett felvételek felbontását.  

Azt tapasztaltuk, hogy köszönhetően a jó fluorogenicitási értéknek, a festék kimosása nélkül is 

minimális háttérfluoreszcencia mellett jól kirajzolódtak az aktin filamentumok. A konfokális 

mikroszkópiás felvételekhez képest, az elvárásainknak megfelelően, lényegesen jobb felbontást 

sikerült elérnünk a STED mikroszkóppal készített képeknél (50. ábra). 
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50. ábra: konfokális (a, e) és STED (b, f) felvételek az aktin filamentumokról a COS7 sejtekben. 

A képek a felesleges festék kimosása után (a, b), vagy kimosása nélkül (e, f) lettek felvéve. A 

kinagyított képek a konfokális (c, g) és a STED mikroszkópiával (d, g) felvett képekből vannak 

kivágva 

Annak érdekében, hogy számszerűsíteni tudjuk a szemmel is jól látható különbséget a két 

módszer között, vonalanalízissel meghatároztuk a jelölt aktin filamentumok szélességét. A 

kijelölt aktin filamentum vastagsága konfokális mikroszkópiával mérve a kimosott mintán 
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356 nm-nek, mosás nélküli minta esetén pedig 368 nm-nek adódott. Ezzel szemben a STED 

felvételeknél az Abbé-féle diffrakciós limitnél kisebb, 163 nm szélességet mértünk kimosott 

mintánál és 168 nm-t a kimosatlan mintánál, amely értékek kb fele akkorák, mint a konfokális 

felvételeknél. Így mintegy kétszeresére tudtuk javítani a felbontást a hagyományos, konfokális 

mikroszkópiához képest. Az eredmények tükrében nem volt szignifikáns különbség a között, 

hogy kimostuk-e az el nem reagált felesleges festéket a mintából a jelölés után, avagy sem, 

mivel a Cy3Vin sejtes közegben is fluorogénnek bizonyult, a felbontást nem rontotta a 

felesleges elreagálatlan festék (51. ábra). 

 

51. ábra: A vonalprofilok konfokális és STED mikroszkópiával való elemzése 
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A STED mikroszkópiával készített képeket tovább elemezve, képesek voltunk olyan különálló 

aktin mikroszálakat is elkülöníteni, amit a konfokális mikroszkóp felbontóképessége addig nem 

tett lehetővé. Kiválasztottunk olyan filamentumokat, amelyek a konfokális mikroszkóp által 

meghatározott diffrakciós limitnél közelebb helyezkednek el egymáshoz, így azzal a 

módszerrel a képeken egybeolvadva látszódtak, a STED felvételeken viszont vonalanalízissel 

vizsgálva a területet, jól elkülöníthető, hogy ami a konfokális mikroszkópiában egy szálnak 

látszódott, igazából két külön, egymáshoz nagyon közeli aktinszál (52. ábra). 

 

52. ábra: A konfokális és STED képek vonalprofiljainak összehasonlítása. A képek a Cy3Vin 

oldat lemosása nélkül készültek. 

Eredményeinkkel bemutattuk, hogy bioortogonalizált falloidinnel és új, bioortogonális Cy3Vin 

festékünkkel könnyedén jelölhető fluoreszcensen az F-aktin sejteken belül. A cianinfesték 

Cy3Vin sejtes közegben is megtartotta fluorogén tulajdonságát, és fluorogén jellege 

elegendőnek bizonyult a specifikus és nem-specifikus jelek elkülönítéséhez, akár mosás nélkül 

is. STED szuperfelbontású mikroszkópiában való sikeres felhasználására indocianin 

festékeknek eddig nem volt példa, így sikeresen bővítettük a STED mikroszkópiában 

felhasználható festékek tárházát.  
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VI. Összefoglalás 

Doktori munkám során olyan fluorogén jelzővegyületek előállítása volt a célom, amelyek 

fluorogenicitását egy olyan tetrazin egység biztosítja, amely TBET rendszerrel kapcsolódik a 

fluorofór maghoz. A tetrazin egység az alapváz fluoreszcencájának letörése mellett képes 

bioortogonális reakcióban sejteken belül szelektíven jelölni egy megfelelően módosított 

célmolekulát. Mivel a tetrazin fluoreszcenciát letörő hatása kizárólag a szelektív jelölési 

reakció után szűnik meg, ezért a feleslegben alkalmazott, el nem reagált festék csak minimális 

háttérfluoreszcenciát okoz. 

Az értekezés során bemutattam, ahogy három különböző fluoreszcens alapvázon (kumarin, 

fenoxazin, cianin) építettem ki TBET rendszerrel kapcsolt tetrazin egységet. A tetrazint minden 

esetben fenilén vagy vinilén linkeren keresztül kapcsoltam a fluoreszcens alapvázhoz. Míg a 

kumarin alapvázon ki tudtam alakítani a tetrazin egységet, a fenoxazin és cianin alapvázakra, 

azok hidrazinos közegben való instabilitása miatt, palládium katalizált keresztkapcsolásokkal 

építettem ki a tetrazint. Míg a vinilén linkert hordozó tetrazint irodalmi példa alapján vittem be, 

a fenilénnel átkötött származékok előállításához elsőként alkalmaztam Suzuki-reakciót, az 

ehhez szükséges tetrazin-fenilboronsavészter (8) előállítását követően. Mindegyik esetben a 

tetrazin tompított fluoreszcenciát eredményezett, amely letörő hatás dienofilekkel (BCN, TCO) 

való reakció után megszűnt. 

A kumarin alapvázú molekula (4) esetében a letörés megszüntetése 95-szörös fluoreszcencia 

intenzitás növekedést okozott, ezzel bebizonyítottam a TBET rendszerek hatékony 

energiaátviteli képességét. Ezzel a festékkel további kísérleteket egy időközben nagyon hasonló 

témában megjelent publikáció miatt nem végeztem. 

Fenoxazin alapvázú molekulából hat különböző származékot állítottam elő (MePhe, EtPhe, 

PrPhe, MeVin, EtVin, PrVin), amelyek mindegyike fluorogén tulajdonságokkal bírt. 

Megállapítottam, hogy a fenoxazinoknak a vizes közegben megfigyelhető nem-fluoreszcens 

aggregátumképző hajlamát különböző hosszúságú észterláncok más-más mértékben képesek 

megakadályozni. A legnagyobb nem-fluoreszcens aggregátumképző hajlama a metilészterrel 

rendelkező molekuláknak volt (MePhe, MeVin), itt mivel a molekulák nagy része aggregátum 

formában volt jelen, a fluoreszcencia serkentés mindössze rendre 8x és 13x értékeket mutatott. 

A propilésztercsoporttal rendelkező molekulák (PrPhe, PrVin) már teljes mértékben képesek 

voltak ezt az aggregációs hajlamot megszüntetni, így a fluoreszcencia-serkentés dienofil 

oxTCO-val való reakció után velük volt a legnagyobb (275x és 53x), mivel a fluoreszcens 
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termék nem volt dinamikus egyensúlyban nem-fluoreszcens dimerekkel/aggregátumokkal. Az 

előállított festékekkel HEK293T sejtekben biológiai kísérleteket végeztünk olyan módosított 

fehérje felhasználásával, amelynek egyik aminosavát egy TCO tartalmú nem-természetes 

aminosavra cseréltük. Mindegyik festékkel sikeres jelölést hajtottunk végre a sejteken belül, 

azonban jobb membránpermeabilitásuk miatt a kisebb észtercsoportokkal rendelkező MePhe 

és MeVin festékekkel jóval intenzívebb jelölés volt tapasztalható. 

Értekezésem következő részében négy cianinvázas fluorogén tetrazin egységet viselő festék 

szintézisét mutattam be: Cy3Vin, Cy3Phe, Cy5Vin, Cy5Phe. Az előállított festékek közül a 

legjobb fluorogenicitása a Cy3Vin festéknek volt, BCN-nel való reakciója után a molekula 

kezdeti fluoreszcenciája mintegy 14-szeresére növekedett. A másik három festék esetében ez a 

serkentés egyik esetben sem volt nagyobb az 5-szörös értéknél. Az előállított festékekkel három 

különböző biológiai kísérletsorozatot végeztünk. 

A SOTE II. sz Patológiai Intézetével együttműködés keretében olyan oligonukleotid 

szakaszokat jelöltünk meg két lépésben a Cy3Vin festékkel, amelyek nagyfokú szelektivitással 

képesek kötődni a Helicobacter pylori baktérium riboszómális RNS-ének egy adott 

szakaszához. A festékkel jelölt oligonukleotidokkal ugyanolyan hatékonysággal tudtuk 

kimutatni fertőzött gyomormetszeteken a H. pylori kórokozó jelenlétét, mint a kereskedelmi 

forgalomból kapható kontroll FISH próbával. Ezen eredményünkkel bemutattuk, hogy a 

jelenleg alkalmazott FISH próbák száma könnyen bővíthető megfelelő festékekkel. 

A Cy3Vin festékkel további kísérletekben sikeresen jelöltünk olyan inzulinreceptor 

transzmembrán fehérjéket HEK293T sejtekben, amelyekbe előzőleg egy TCO* vagy BCN 

tartalmú aminosavat építettünk be. Mindkét nem-természetes aminosavat ugyanolyan jó 

szelektivitással jelölte a cianin. A festék nem bizonyult membránpermeábilisnek, csak a 

sejtfelszíni módosított inzulinreceptorok jelölődtek, a sejtek citoplazmájában maradt, a 

membránba nem kivándorolt inzulinreceptorok nem. 

COS7 emlős sejtes kísérleteink során a sejtek aktinfilamentumait BCN-nel módosított 

falloidinnel jelöltük, majd a falloidint festettük az előállított cianin festékekkel. A legjobb 

jelölést a Cy3Vin festékkel értük el, a másik három cianinnal vagy egyáltalán nem volt 

semmilyen jelölés, vagy túl nagy volt a háttérzaj az alacsony fluorogenicitásuk miatt. A Cy3Vin 

festék alkalmasnak bizonyult STED szuperfelbontású mikroszkópiában való felhasználásra is, 

akár a felesleges festék kimosásas nélkül is, amely tulajdonságra az indocianinok között eddig 

még nem akadt példa. 
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VII. Summary 

The aim of my PhD thesis was to synthesize TBET-type fluorogenic probes, where the 

fluorogenicity is due to the presence of a bioorthogonally applicable tetrazine motif. Upon 

highly specific bioorthogonal ligation with targets, the quenching effect exerted by the tetrazine 

ceases and the fluorescence reinstates. By eliminating or minimizing non-specific signals, such 

fluorogenic dyes are very useful probes in low-background labeling schemes. 

In my PhD thesis I have presented the synthesis, characterization and application of three sets 

of TBET-type of fluorogenic dyes based on coumarine, phenoxazine and cyanine scaffolds, 

where the tetrazine motif was incorporated via a vinylene or phenylene linker. While in the case 

of the coumarin-tetrazine (4) dye, incorporation of the tetrazine was possible via treatment of 

the nitrile precursor with hydrazine, in case of the phenoxazine and cyanine frames such 

reaction could not be realized. To this end, I have, for the first time, explored the incorporation 

of phenylene-tetrazine through Suzuki-cross coupling reaction using a tetrazine-

phenylboronate ester (8) derivative. Vinylene linked derivatives were accessed using a reported 

Heck-type of coupling sequence. In each case the tetrazine quenched the fluorescence, which 

reinstated upon reaction with strained ring dienophiles (BCN or TCO). 

In the case of the synthesized coumarin-tetrazine (4) dye, the fluorescence quenching effect 

provided a remarkable 95-fold fluorescence increase upon reaction with BCN. This experiment 

proved, that a tetrazine group in a TBET set up efficiently quenches the fluorescence of a 

fluorofore. Due to the publication of a very similar report, however, this topic was not pursued 

further. 

In the second part of my work I have shown the synthesis of six different phenoxazine-tetrazines 

(MePhe, EtPhe, PrPhe, MeVin, EtVin, PrVin), which all showed fluorgenic properties. The 

aggregation forming tendency of such phenoxazines was studied on differently decorated 

congeners. The largest aggregate forming potential, thus the lowest fluorescence increase, was 

observed with the methyl-ester bearing MePhe and MeVin derivatives. On the other hand, 

propyl-substitution efficiently blocked aggregate formation and a remarkable 275-fold 

fluorescence increase was observed upon bioorthogonal reaction. 

We have further demonstrated the applicability of the synthetized dyes in biological 

experiments. We have modified HEK293T cells with plasmids, to produce GFP, genetically 

tagged with a non-canonical, TCO*-bearing amino acid. Efficient tagging was achieved in each 
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case, with Me-derivatives MePhe and MeVin showing the most intensive labeling. This can be 

attributed to their highest membrane-permeability, most probably. 

In the last part of the results and discussion, I presented the synthesis and characterization of 

four fluorogenic cyanin dyes, namely Cy3Vin, Cy3Phe, Cy5Vin, Cy5Phe. Of these probes, 

Cy3Vin possessed the best fluorogenicity (14-fold), while the other three dyes showed 

moderate, ca. 5-fold increase. 

In a collaborative work with a group at the Semmelweis Medical University we have tested the 

applicability of the Cy3Vin dye in FISH detection of Helicobacter pylori in gastric biopsy 

samples. In a comparative study with a commercially available FISH probe, oligonucleotides 

tagged with Cy3Vin showed efficient staining of the bacteria. With these results we have 

expanded the list of available dyes suitable for FISH probes. 

In further experiments with dye Cy3Vin, we have successfully labeled transmembrane proteins 

i.e. insulin receptors, genetically modified with TCO* or BCN bearing non-natural amino acid 

in HEK293T cells. The probe selectively stained the membrane bound species, while receptors 

situated intracellularly were not labeled. This proved that the cyanine probes are not membrane 

permeant.  

We also aimed at labeling the actin-filament network of COS7 cells that were tagged with BCN-

modified phalloidin. Of the cyanines only the one that showed the highest fluorogenicity i.e. 

Cy3Vin was found to be efficient in low-background labeling even without washing steps. 

Furthermore, this dye was found to be suitable in STED superresolution microscopy imaging 

of actin filaments under now-wash conditions. This finding is quite remarkable as cyanines are 

rarely applied in STED. 
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VIII. Kísérleti rész 

VIII.1. Általános 

A reakciókhoz használt vegyszereket, amennyiben kereskedelmi forgalomból származtak 

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

Invitrogen, Greiner Bio-One, Sigma, PeqLab, Bachem), külön tisztítás nélkül használtam fel. 

A VRK nyomon követéshez Kieselgel 60 F254-es lapokat használtam a Mercktől (alumínium 

lap hordozón). Az oszlopkromatográfiás tisztításokat rendszerint Teledyne Isco Combiflash® 

Rf+ automata kromatográffal végeztem, Zeochemtől vásárolt szilikagélen (25-40 µm), vagy a 

Grave Davison Discovery Sciencestől vásárolt fordított fázisú szilikagélen. A mikrohullámú 

kísérletekhez Monowave 300 mikrohullámú reaktort használtam. A kísérletek lezajlását VRK 

mellett analitikai RP-HPLC-UV/VIS-MS rendszerrel követtem nyomon egy Shimadzu LCMS-

2020 készüléken (oszlop: Gemini C18 50×2.00 mm, 5 µm-es szilika szemcsék, 110-es 

pórusméret; elúció: lineáris gradiens: 0 perc 0% B, 2 perc 100% B, 3,5 perc 100% B, 4,5 perc 

0 % B, 5 perc 0% B, ahol A (2% NH4HCO3, 5% MeCN, és 93% H2O) és B (2% NH4HCO3, 

80% MeCN, és 18% H2O), áramlási sebesség 1,0 ml/perc, hőmérséklet 30 °C; UV/VIS 

detektor: fotodióda sor λ = 220-800 nm; ionizáció: ESI). A minták acetonitrilben vagy vízben 

voltak feloldva. A szemipreparatív HPLC-s tisztításokhoz Hanbon Sci. & Tech. NP 7010C 

készüléket használtam Gemini® 5µm C18 110 Å, 150 × 21,20 mm oszloppal és ECOM Flash 

14 DAD 600 UV/Vis detektorral (lineáris gradiens elúció, ahol A: 100% H2O, B: 20% H2O + 

80% CH3CN; módszer: 0-3 min: 5% B, 3-6 min 50% B, 6-15 min 70% B, 15-20 min 95% B, 

20-25 min 95% B). Az NMR felvételeket Varian Inova 500 MHz NMR készüléken vettem fel. 

A kémiai eltolódások (δ) milliomod részben (ppm) vannak megadva, referenciaként pedig az 

oldószer csúcsok eltolódását használtam105. A csatolási állandók (J) Hertzben vannak megadva. 

A felhasadások jelzése: s (szinglett), d (duplett), t (triplett), q (kvartett), bs (széles szinglett), dd 

(duplett duplettje), m (multiplett). A HRMS mérések Q-TOF Premier tömegspektrométer 

(Waters Corporation, Milford, MA, USA) készülékkel lettek elvégezve, pozitív elektrospray 

ionizációs módban. 
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VIII.2. Szintézisek 

3-Bróm-7-(dietilamino)-4-metil-2H-kromén-2-on (2) 

 

Feloldottam 1,00 g (4,32 mmol) 7-dietilamino-4-metilkumarint (1) 4 ml THF-ben, majd 

szobahőmérsékleten kevertetve hozzáadtam 10 ml THF-ben feloldott 0,77 g (4,32 mmol)  

NBS-t. A reakcióelegyet szobahőmérsékleten kevertettem 1 órán át, majd bepároltam. A 

bepárlással nyert szilárd termékelegyet feloldottam etil-acetátban, majd vízzel többször 

kiráztam. A szerves fázist MgSO4-en szárítottam, majd bepároltam, 1,27 g (95%) sárga port 

eredményezve termékként. 

Rf (hexán/EtOAc 2:1 v/v): 0,6 

1H NMR (500 MHz; CDCl3) δ 7,39 (d; J = 9,0 Hz; 1H); 6,58 (dd; J = 8,8; 2,1 Hz; 1H); 6,45 (d; 

J = 1,7 Hz; 1H); 3,39 (q; J = 6,7 Hz; 4H); 2,49 (s; 3H); 1,19 (t; J = 6,9 Hz; 6H) 

13C NMR (126 MHz; CDCl3) δ 158,0; 154,4; 151,4; 150,6; 126,0; 109,0; 108,9; 105,6; 97,2; 

44,8; 19,0; 12,4 

 

4-(7-(Dietilamino)-4-metil-2-oxo-2H-kromén-3-il)benzonitril (3) 

 

Feloldottam 54 mg (0,174 mmol) brómkumarint (2), 40 mg (0,174 mmol) 4-cianofenil-

boronsavat, 10 mg (0,009 mmol) Pd(PPh3)4-t és 212 mg (1,394 mmol) CsF-et 5 ml  

1,4-dioxánban. A reakcióelegyet 2 órán át kevertettem 100 °C-on, majd szobahőmérsékletűre 

hűtés után diatómaföld rétegen át leszűrtem, bepároltam. A nyersterméket flash 

oszlopkromatográfiával tisztítottam (eluens: hexán:etil-acetát; 0-10 min 0-30% EtOAc, 10-15 

min 30% EtOAc), 35 mg (61%) terméket eredményezve, sárga por formájában. 
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Rf (hexán/EtOAc 2:1 v/v): 0,4 

1H NMR (500 MHz; CDCl3) δ 7,71 (d; J = 8,0 Hz; 2H); 7,47 (d; J = 9,0 Hz; 1H); 7,43 (d; J = 

8,0 Hz; 2H); 6,64 (dd; J = 8,9; 2,0 Hz; 1H); 6,55 (d; J = 1,9 Hz; 1H); 3,44 (q; J = 7,0 Hz; 4H); 

2,23 (s; 3H); 1,23 (t; J = 7,0 Hz; 6H) 

13C NMR (126 MHz; CDCl3) δ 161,3; 155,3; 150,7; 149,0; 140,5; 131,9; 131,6; 126,3; 119,1; 

118,8; 111,3; 109,0; 108,9; 97,5; 44,8; 16,3; 12,4 

 

7-(Dietilamino)-4-metil-3-(4-(6-metil-1,2,4,5-tetrazin-3-il)fenil)-2H-kromén-2-on (4) 

 

Szuszpendáltam 20 mg (0,06 mmol) 3-as anyagot és 11 mg (0,03 mmol) Ni(OTf)2-t 3 ml 

vízmentes hidrazin 1,0 M-os THF-es (3 mmol) oldatában és 32 µl (0,6 mmol) acetonitrilben. 

Az elegyet 2 napon át kevertettem 60 °C-on egy lezárt üvegcsében, majd bepároltam, a 

visszamaradt anyagot feloldottam etil-acetátban és vízzel többször mostam. A szerves fázist 

MgSO4-on szárítottam, majd szűrés után 62 mg (0,6 mmol) t-butil-nitritet adtam hozzá 

oxidálószerként, majd 10 perc múlva bepároltam az elegyet. A nyersterméket flash 

oszlopkromatográfiával előtisztítottam (eluens: hexán:etil-acetát; 0-10 min 0-30% EtOAc,      

10-15 min 30% EtOAc), majd szemipreparatív HPLC-vel tisztítottam meg végleg, így kaptam 

10 mg (41%) piros színű szilárd terméket. 

Rf (hexán/EtOAc 2:1 v/v): 0,4 

1H NMR (500 MHz; CDCl3) δ 8,66 (d; J = 8,1 Hz; 2H); 7,55 (d; J = 8,1 Hz; 2H); 7,49 (d; J = 

9,0 Hz; 1H); 6,64 (dd; J = 9,0; 2,1 Hz; 1H); 6,57 (d; J = 2,1 Hz; 1H); 3,45 (q; J = 7,0 Hz; 4H); 

3,11 (s; 3H); 2,30 (s; 3H); 1,24 (t; J = 7,0 Hz; 6H) 

13C NMR (126 MHz; CDCl3) δ 167,15; 163,99; 161,61; 155,24; 150,52; 148,74; 140,03; 

131,61; 130,89; 127,76; 126,18; 120,03; 109,32; 108,73; 97,51; 44,77; 21,13; 16,35; 12,45 
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3-(4-Brómfenil)-6-metil-1,2,4,5-tetrazin (6) 

 

Szuszpendáltam 1,00 g (5,50 mmol) p-brómbenzonitrilt (5), 2,60 g (27,5 mmol) acetamidin 

hidrokloridot és 0,09 g (2,75 mmol) kénport 13,74 g (13,3 ml, 275 mmol) N2H4*H2O-ban. A 

szuszpenziót 18 órán át kevertettem szobahőmérsékleten, majd bepároltam. Az anyagot etil-

acetátban oldottam, vízzel mostam, MgSO4-on szárítottam, szűrtem és nitrózusgázokat (NOx) 

vezettem bele. Az oldószer bepárlása után az anyagot flash oszlopkromatográfiával tisztítottam 

(eluens: hexán:DKM; 0-30 min 0-40% DKM), így kaptam 0,11 g (8%) piros port termékként. 

Rf (hexán/DKM 1:1 v/v): 0,6 

1H NMR (500 MHz; CDCl3) δ 8,41 (d; J = 7,9 Hz; 2H); 7,69 (d; J = 7,8 Hz; 2H); 3,07 (s; 3H) 

13C NMR (126 MHz; CDCl3) δ 167,4; 163,5; 132,5; 130,7; 129,2; 127,6; 21,1 

HRMS (ESI): m/z [C9H8BrN4]
+ [M+H]+-ra számolt: 250;9927; mért: 250;0032 

 

3-Metil-6-[4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolán-2-il)-fenil]-1,2,4,5-tetrazin (8) 

 

Szuszpendáltam 105 mg (0,414 mmol) brómfeniltetrazint (6), 117 mg (0,456 mmol) 

bisz(pinakoldiboronát)-ot (7), 15 mg (0,021 mmol) PdCl2(dppf)-t és 61 mg (0,622 mmol) 

KOAc-ot 5 ml 1,4-dioxánban. A szuszpenziót 2 órán át reflux hőmérsékleten kevertettem, majd 
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szobahőmérsékletűre hűtöttem és egy vékony diatómaföld rétegen át szűrtem, majd a szűrletet 

bepároltam. A kapott piros termékelegyet DKM-ben feloldottam, vízzel mostam, majd a 

szerves fázist MgSO4-al szárítottam, bepároltam. A terméket szilikagélen flash 

oszlopkromatográfiával tisztítottam (eluens: hexán:DKM; 0-6 min 0-30% DKM, 6-20 min 30% 

DKM), így kaptam 32 mg (26%) piros port termékként. 

Rf (hexán/DKM 1:1 v/v): 0,55 

1H NMR (500 MHz; CDCl3): δ 8,54 (d; J=7,8 Hz; 2H); 7,98 (d; J=7,8 Hz; 2H); 3,06 (s; 3H); 

1,35 (s; 12H) 

13C NMR (126 MHz; CDCl3): δ 167,2; 164,1; 135,4; 134,0; 126,9; 84,1; 24,8; 21,1 

11B NMR (160 MHz; CDCl3): δ 30,0 

HRMS (ESI): m/z [C15H20BN4O2]
+ [M+H]+-re számolt: 299,1674; mért: 299,1679 

 

Dimetil 3,3’-[(3-hidroxifenil)azanediil]dipropionát (14) 

 

Feloldottam 5 g (45,9 mmol) 3-aminofenolt (13) 15,8 g (16,5 ml, 183,5 mmol) metil-akrilát és 

1,38 g (1,31 ml, 22,9 mmol) ecetsav elegyében, majd az elegyet 80 °C-on kevertettem 5 napon 

át. Ez után bepárlással eltávolítottam az illékony komponenseket, így kaptam 12,9 g (99%) 

barna olajat termékként. A termék nem igényelt további tisztítási lépést.  

1H NMR (500 MHz; DMSO-d6) δ 6,94 (t; J=7,9 Hz; 1H); 6,12 (d; J=9,1 Hz; 1H); 6,09 (s; 1H); 

6,08 (d; J=7,3 Hz; 1H); 3,60 (s; 6H); 3,51 (t; J=7,0 Hz; 4H); 2,53 (t; J=7,0 Hz; 4H) 

13C NMR (126 MHz; DMSO-d6) δ 172,5; 158,9; 148,5; 130,3; 104,3; 103,9; 99,8; 51,8; 46,7; 

32,2 

HRMS (ESI): m/z [C14H20NO5]
+ [M+H]+-ra számolt: 282,1336; mért: 282,1341 
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Dimetil 3,3’-[(3-hidroxi-4-nitrozofenil)azanediil]dipropionát (15) 

 

Feloldottam 12,8 g (45,5 mmol) 14-es fenolt 200 ml vízben, majd 10 ml 37%-os sósavat tettem 

az oldathoz. Az oldatot lehűtöttem 0 °C-ra, majd lassan elkezdtem hozzácsöpögtetni 3,14 g 

(45,5 mmol) NaNO2 50 ml vizes oldatát. A becsöpögtetés (10 perc) után az elegyet még további 

2 órán át kevertettem, ami idő alatt hagytam lassan felmelegedni szobahőmérsékletűre az 

oldatot. Ez után a vizes elegyet több ízben etil-acetáttal kiráztam, a szerves fázisokat 

egyesítettem, MgSO4-on szárítottam, bepároltam, így kaptam 12,7 g (90%) barna port 

termékként. 

1H NMR (500 MHz; CDCl3): δ 7,51 (d; J=9,8 Hz; 1H); 6,56 (d; J=9,7 Hz; 1H); 5,70 (s; 1H); 

3,82 (t; J=6,9 Hz; 4H); 3,70 (s; 6H); 2,68 (t; J=7,0 Hz; 4H) 

13C NMR (126 MHz; CDCl3): δ 171,0; 167,5; 156,9; 150,0; 136,2; 112,5; 97,1; 52,1; 47,3; 32,4 

HRMS (ESI): m/z [C14H19N2O6]
+ [M+H]+-ra számolt: 311,1238; mért: 311,1243 

 

Dimetil 3,3’-[(1-hidroxi-3-oxo-3H-fenoxazin-7-il)azanediil]dipropionát (17) 

 

Feloldottam 150 ml metanolban 4,00 g (12,9 mmol) nitrozofenolt (15) és 2,09 g (12,9 mmol) 

floroglucin dihidrátot. Az oldathoz 2 ml 37%-os sósavat tettem, majd reflux hőmérsékleten 

kevertettem 4 órán át, ami alatt a barna oldat lila színű lett. A 4 óra letelte után az oldatot 

lehűtöttem szobahőmérsékletűre, majd bepároltam. A kapott nyersterméket feloldottam DKM-

ben, majd sós vízzel többször kiráztam. A szerves fázist ez után MgSO4-on szárítottam, majd 

bepároltam, így kaptam 0,97 g (20%) lila terméket. A termék további tisztítási lépéseket nem 

igényelt. 
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Rf (DKM/MeOH 9:1 v/v): 0,7 

1H NMR (500 MHz; CDCl3): δ 7,52 (d; J=9,0 Hz; 1H); 6,66 (d; J=8,8 Hz; 1H); 6,46 (s; 1H); 

6,14 (s; 1H); 6,03 (s; 1H); 3,79 (t; J= 6,9 Hz; 4H); 3,71 (t; J=15,3 Hz; 6H); 2,67 (t; J=6,9 Hz; 

4H) 

13C NMR (126 MHz; CDCl3): δ 186,4; 171,5; 154,9; 151,0; 148,5; 147,8; 137,5; 131,3; 124,2; 

110,1; 104,4; 97,4; 52,0; 47,0; 32,1 

HRMS (ESI): m/z [C20H21N2O7]
+ [M+H]+-ra számolt: 401,1343; mért:401,1349 

 

Dietil 3,3’-[(1-hidroxi-3-oxo-3H-fenoxazin-7-il)azanediil]dipropionát (18) 

 

Feloldottam 150 ml etanolban 4,00 g (12,9 mmol) nitrozofenolt (15) és 2,09 g (12,9 mmol) 

floroglucin dihidrátot. Az oldathoz 2 ml 37%-os sósavat tettem, majd reflux hőmérsékleten 

kevertettem 2 órán át, ami alatt a barna oldat lila színű lett. A 2 óra letelte után az oldatot 

lehűtöttem szobahőmérsékletűre, majd bepároltam. A kapott nyersterméket feloldottam DKM-

ben, majd sós vízzel többször kiráztam. A szerves fázist ez után MgSO4-on szárítottam, majd 

bepároltam, így kaptam 0,46 g (8%) lila terméket. A termék további tisztítási lépéseket nem 

igényelt. 

Rf (DKM/MeOH 9:1 v/v): 0,7 

1H NMR (500 MHz; CDCl3): δ 7,68 (d; J=9,1 Hz; 1H); 6,80 (d; J=8,7 Hz; 1H); 6,69 (s; 1H); 

6,54 (s; 1H); 6,31 (s; 1H); 4,17 (q; J=6,9 Hz; 4H); 3,84 (t; J=6,6 Hz; 4H); 2,67 (t; J=6,6 Hz; 

4H); 1,27 (t; J=7,0 Hz; 6H) 

13C NMR (126 MHz; CDCl3): δ 183,0; 170,9; 152,7; 149,8; 149,4; 147,5; 134,7; 133,2; 126,8; 

121,9; 111,7; 105,6; 96,9; 61,2; 47,2; 32,3; 14,1 

HRMS (ESI): m/z [C22H25N2O7]
+ [M+H]+-ra számolt: 429,1656; mért: 429,1662 
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Dipropil 3,3’-[(1-hidroxi-3-oxo-3H-fenoxazin-7-il)azanediil]dipropionát (19) 

 

Feloldottam 150 ml n-propanolban 4,00 g (12,9 mmol) nitrozofenolt (15) és 2,09 g (12,9 mmol) 

floroglucin dihidrátot. Az oldathoz 2 ml 37%-os sósavat tettem, majd reflux hőmérsékleten 

kevertettem 4 órán át, ami alatt a barna oldat lila színű lett. A 4 óra letelte után az oldatot 

lehűtöttem szobahőmérsékletűre, majd bepároltam. A kapott nyersterméket feloldottam DKM-

ben, majd sós vízzel többször kiráztam. A szerves fázist ez után MgSO4-on szárítottam, majd 

bepároltam, így kaptam 1,35 g (24%) lila terméket. A termék további tisztítási lépéseket nem 

igényelt. 

Rf (DKM/MeOH 9:1 v/v): 0,7 

1H NMR (500 MHz; CDCl3): δ 7,51 (d; J=9,0 Hz; 1H); 6,66 (d; J=8,3 Hz; 1H); 6,46 (s; 1H); 

6,13 (s; 1H); 6,02 (s; 1H); 4,06 (t; J=6,6 Hz; 4H); 3,78 (t; J=6,8 Hz; 4H); 2,66 (t; J=6,9 Hz; 

4H); 1,65 (q; J=7,1 Hz; 4H); 0,93 (t; J=7,4 Hz; 6H) 

13C NMR (126 MHz; CDCl3): δ 186,5; 171,2; 155,2; 151,1; 148,5; 147,7; 137,3; 131,4; 124,3; 

110,2; 104,2; 97,4; 66,7; 47,0; 32,3; 21,9; 10,3 

HRMS (ESI): m/z [C24H29N2O7]
+ [M+H]+-ra számolt: 457,1969; mért: 457,1975 
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Dimetil 3,3’-[(3-oxo-1-{[(trifluorometil)szulfonil]oxi}-3H-fenoxazin-7-

il)azanediil]dipropionát (20) 

 

Feloldottam 100 ml DKM-ben 0,95 g (2,38 mmol) 17-es fenoxazint és 0,85 mg (2,38 mmol) 

N-fenil-bis(trifluormetánszulfonimid)-et. Az oldathoz hozzáadtam 2,40 g TEA-t (3,31 ml, 

23,8 mmol), majd reflux hőmérsékleten kevertettem 5 órán át. Ez után a lombik tartalmát 

bepároltam, majd az anyagot szilikagélen flash oszlopkromatográfiával tisztítottam (eluens: 

hexán:etil-acetát; 0-20 min 0-50% EtOAc, 20-40 min 50% EtOAc), így kaptam 0,55 g (43%) 

zöld port termékként. 

Rf (DKM/MeOH 20:1 v/v): 0,6 

1H NMR (500 MHz; CDCl3): δ 7,68 (d; J=9,2 Hz; 1H); 6,77 (dd; J=9,2; 2,6 Hz; 1H); 6,67 (d; 

J=1,8 Hz; 1H); 6,52 (d; J=2,6 Hz; 1H); 6,28 (d; J=1,8 Hz; 1H); 3,84 (t; J=7,0 Hz; 4H); 3,72 (s; 

6H); 2,69 (t; J=7,0 Hz; 4H) 

13C NMR (126 MHz; CDCl3): δ 182,9; 171,3; 152,4; 149,7; 149,4; 147,4; 135,0; 133,2; 126,6; 

122,1; 111,5; 105,7; 96,9; 52,1; 47,2; 32,0 

IR: max=1734; 1605; 1491; 1368; 1207; 1142 cm-1 

HRMS (ESI): m/z [C21H20F3N2O9S]+ [M+H]+-ra számolt: 533,0836; mért: 533,0842 
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Dietil 3,3’-[(3-oxo-1-{[(trifluorometil)szulfonil]oxi}-3H-fenoxazin-7-il)azanediil]dipropionát 

(21) 

 

Feloldottam 50 ml DKM-ben 0,46 g (1,06 mmol) 18-as fenoxazint és 0,57 mg (1,60 mmol) N-

fenil bis(trifluormetánszulfonimid)-et. Az oldathoz hozzáadtam 1,07 g TEA-t (1,47 ml, 

10,6 mmol), majd reflux hőmérsékleten kevertettem 3 órán át. Ez után a lombik tartalmát 

bepároltam, majd az anyagot szilikagélen flash oszlopkromatográfiával tisztítottam (eluens: 

hexán:etil-acetát; 0-20 min 0-50% EtOAc, 20-40 min 50% EtOAc), így kaptam 0,45 g (76%) 

zöld port termékként. 

Rf (DKM/MeOH 20:1 v/v): 0,6 

1H NMR (500 MHz; CDCl3): δ 7,68 (d; J=9,1 Hz; 1H); 6,80 (d; J=8,1 Hz; 1H); 6,69 (s; 1H); 

6,54 (s; 1H); 6,31 (s; 1H); 4,17 (q; J=6,9 Hz; 4H); 3,84 (t; J=6,6 Hz; 4H); 2,67 (t; J=6,6 Hz; 

4H); 1,27 (t; J=7,0 Hz; 6H) 

13C NMR (126 MHz; CDCl3): δ 183,0; 170,9; 152,7; 149,8; 149,4; 147,5; 134,7; 133,2; 126,8; 

123,1; 121,9; 111,7; 105,6; 96,9; 61,2; 47,2; 32,3; 14,1 

IR: max=1730; 1605; 1491; 1373; 1211; 1142 cm-1 

HRMS (ESI): m/z [C23H24F3N2O9S]+ [M+H]+-ra számolt: 561,1149; mért: 561,1155, 
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Dipropil 3,3’-[(3-oxo-1-{[(trifluorometil)szulfonil]oxi}-3H-fenoxazin-7-

il)azanediil]dipropionát (22) 

 

Feloldottam 20 ml DKM-ben 0,20 g (0,44 mmol) 19-es fenoxazint és 0,16 mg (0,44 mmol) N-

fenil bis(trifluormetánszulfonimid)-et. Az oldathoz hozzáadtam 0,44 g TEA-t (0,61 ml, 

4,4 mmol), majd reflux hőmérsékleten kevertettem 4,5 órán át. Ez után a lombik tartalmát 

bepároltam, majd az anyagot szilikagélen flash oszlopkromatográfiával tisztítottam (eluens: 

hexán:etil-acetát; 0-20 min 0-50% EtOAc, 20-40 min 50% EtOAc), így kaptam 0,097 g (38%) 

zöld port termékként. 

Rf (DKM/MeOH 20:1 v/v): 0,6 

1H NMR (500 MHz; CDCl3): δ 7,69 (d; J=9,2 Hz; 1H); 6,79 (d; J=9,1 Hz; 1H); 6,69 (s; 1H); 

6,54 (s; 1H); 6,30 (s; 1H); 4,07 (t; J=6,7 Hz; 4H); 3,85 (t; J=6,8 Hz; 4H); 2,68 (t; J=6,8 Hz; 

4H); 1,66 (q; J=7,0 Hz; 4H); 0,94 (t; J=7,4 Hz; 6H) 

13C NMR (126 MHz; CDCl3): δ 182,9; 171,0; 152,5; 149,7; 149,5; 147,4; 134,9; 133,2; 126,7; 

122,0; 111,6; 105,7; 96,9; 66,8; 47,2; 32,3; 21,9; 10,3 

IR: max=1732; 1603; 1452; 1364; 1213; 1144 cm-1 

HRMS (ESI): m/z [C25H28F3N2O9S]+ [M+H]+-ra számolt: 589,1462; mért: 589,1468 
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Dimetil 3,3’-({1-[4-(6-metil-1,2,4,5-tetrazin-3-il)fenil]-3-oxo-3H-fenoxazin-7-

il}azanediil)dipropionát (MePhe) 

 

Szuszpendáltam 7,5 ml 1,4-dioxánban 33 mg (0,062 mmol) 20-as fenoxazin-triflátot, 18 mg 

(0,062 mmol) tetrazin-fenilboronsavésztert (8), 2,3 mg (0,003 mmol) PdCl2(dppf)-t és 61 mg 

(0,186 mmol) Cs2CO3-ot. A szuszpenziót fél órán át kevertettem 80 °C-on, majd 

szobahőmérsékletűre hűtöttem, bepároltam, DKM-ben feloldottam és sós vízzel mostam. A 

szerves fázist MgSO4-on szárítottam, majd bepároltam. A terméket szemipreparatív HPLC-vel 

előtisztítottam. Ezek után preparatív VRK lapon (DKM/MeOH 20:1 v/v) tisztítva kaptam 

6,0 mg (17%) tiszta MePhe anyagot piros porként. 

Rf (DKM/MeOH 20:1 v/v %): 0,5 

1H NMR (500 MHz; CDCl3): δ 8,69 (d; J=7,9 Hz; 1H); 7,81 (d; J=7,9 Hz; 1H); 7,57 (d; J=9,0 

Hz; 1H); 6,92 (s; 1H); 6,70 (d; J=7,2 Hz; 1H); 6,53 (s; 1H); 6,40 (s; 1H); 3,82 (t; J=6,6 Hz; 

4H); 3,72 (s; 6H); 3,13 (s; 3H); 2,69 (t; J=6,4 Hz; 4H) 

13C NMR (126 MHz; CDCl3): δ 184,9; 171,5; 167,3; 164,0; 151,3; 150,4; 146,6; 144,2; 141,0; 

139,9; 132,5; 131,9; 131,8; 131,0; 127,4; 126,6; 110,6; 106,3; 96,8; 52,0; 47,1; 32,1; 21,2 

IR: max=1728; 1609; 1587; 1402; 1364; 1248; 1130; 851 cm-1 

HRMS (ESI): m/z [C29H27N6O6]
+ [M+H]+-ra számolt: 555,1987; mért: 555,1992 
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Dietil 3,3’-({1-[4-(6-metil-1,2,4,5-tetrazin-3-il)fenil]-3-oxo-3H-fenoxazin-7-

il}azanediil)dipropionát (EtPhe) 

 

Szuszpendáltam 5 ml 1,4-dioxánban 20 mg (0,036 mmol) 21-es fenoxazin-triflátot, 11 mg 

(0,036 mmol) tetrazin-fenilboronsavésztert (8), 1,3 mg (0,002 mmol) PdCl2(dppf)-t és 35 mg 

(0,107 mmol) Cs2CO3-ot. A szuszpenziót fél órán át kevertettem 80 °C-on, majd 

szobahőmérsékletűre hűtöttem, bepároltam, DKM-ben feloldottam és sós vízzel mostam. A 

szerves fázist MgSO4-on szárítottam, majd bepároltam. A terméket szemipreparatív HPLC-vel 

előtisztítottam. Ezek után preparatív VRK lapon (DKM/MeOH 20:1 v/v) tisztítva kaptam 

9,8 mg (47%) tiszta EtPhe anyagot piros porként. 

Rf (DKM/MeOH 20:1 v/v): 0,5 

1H NMR (500 MHz; CDCl3): δ 8,68 (d; J=8,0 Hz; 2H); 7,81 (d; J=8,0 Hz; 2H); 7,56 (d; J=9,1 

Hz; 1H); 6,92 (s; 1H); 6,71 (d; J=7,2 Hz; 1H); 6,54 (s; 1H); 6,39 (s; 1H); 4,17 (q; J=6,9 Hz; 

4H); 3,82 (t; J=6,5 Hz; 4H); 3,12 (s; 3H); 2,67 (t; J=6,5 Hz; 4H); 1,27 (t; J=7,1 Hz; 6H) 

13C NMR (126 MHz; CDCl3): δ 184,9; 171,1; 167,3; 163,9; 151,4; 150,4; 146,6; 144,1; 140,9; 

139,9; 132,5; 131,8; 131,8; 131,0; 127,5; 126,6; 110,6; 106,3; 96,8; 61,0; 47,0; 32,4; 21,2; 14,1 

IR: max=1722; 1609; 1585; 1398; 1362; 1246; 1194; 1130; 851; 802 cm-1 

HRMS (ESI): m/z [C31H31N6O6]
+ [M+H]+-ra számolt: 583,2300; mért: 583,2305, 
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Dipropil 3,3’-({1-[4-(6-metil-1,2,4,5-tetrazin-3-il)fenil]-3-oxo-3H-fenoxazin-7-

il}azanediil)dipropionát (PrPhe) 

 

Szuszpendáltam 10 ml 1,4-dioxánban 20 mg (0,034 mmol) 22-es fenoxazin-triflátot, 10 mg 

(0,034 mmol) tetrazin-fenilboronsavésztert (8), 1,2 mg (0,002 mmol) PdCl2(dppf)-t és 33 mg 

(0,102 mmol) Cs2CO3-ot. A szuszpenziót fél órán át kevertettem 80 °C-on, majd 

szobahőmérsékletűre hűtöttem, bepároltam, DKM-ben feloldottam és sós vízzel mostam. A 

szerves fázist MgSO4-on szárítottam, majd bepároltam. A terméket szemipreparatív HPLC-vel 

előtisztítottam. Ezek után preparatív VRK lapon (DKM/MeOH 20:1 v/v) tisztítva kaptam 

6,3 mg (30%) tiszta PrPhe anyagot piros porként. 

Rf (DKM/MeOH 20:1 v/v): 0,5 

1H NMR (500 MHz; CDCl3): δ 8,67 (d; J=8,2 Hz; 2H); 7,80 (d; J=8,2 Hz; 2H); 7,56 (d; J=9,1 

Hz; 1H); 6,91 (d; J=1,9 Hz; 1H); 6,71 (dd; J=9,1; 2,3 Hz; 1H); 6,54 (d; J=2,2 Hz; 1H); 6,39 (d; 

J=1,8 Hz; 1H); 4,07 (t; J=6,7 Hz; 4H); 3,82 (t; J=6,9 Hz; 4H); 3,12 (s; 3H); 2,68 (t; J=6,9 Hz; 

4H); 1,71–1,62 (m; 4H); 0,94 (t; J=7,2 Hz; 6H) 

13C NMR (126 MHz; CDCl3): δ 184,9; 171,2; 167,3; 163,9; 151,4; 150,5; 146,6; 144,1; 140,8; 

139,9; 132,5; 131,8; 131,7; 131,0; 127,5; 126,6; 110,7; 106,3; 96,8; 66,7; 47,1; 32,3; 21,9; 21,2; 

10,3 

IR: max=1726; 1603; 1402; 1362; 1263; 1186; 1128 cm-1 

HRMS (ESI): m/z [C33H35N6O6]
+ [M+H]+-ra számolt: 611,2613; mért: 611,2618 

  



78 

Dimetil 3,3’-({1-[2-(6-metil-1,2,4,5-tetrazin-3-il)vinil]-3-oxo-3H-fenoxazin-7-

il}azanediil)(E)-dipropionát (MeVin) 

 

Szuszpendáltam egy lezárható üvegcsében 2 ml 1,4-dioxánban 45 mg (0,085 mmol) 20-as 

fenoxazin-triflátot, 129 mg (0,592 mmol) 12-es tetrazint, 7,7 mg (0,008 mmol) Pd2(dba)3-t, 6,0 

mg (0,008 mmol) QPhos-t és 66 mg (0,592 mmol) KOAc-ot. A reakcióelegyet lezárt 

üvegcsében 2 órán át 100 °C-on kevertettem, majd szobahőmérsékletűre hűtöttem, tartalmát 

bepároltam, feloldottam DKM-ben majd vízzel mostam. A szerves fázist MgSO4-on 

szárítottam, majd bepároltam. A terméket szemipreparatív HPLC-vel előtisztítottam. Ezek után 

preparatív VRK lapon (DKM/MeOH 20:1 v/v) tisztítva kaptam 2,1 mg (14%) tiszta MeVin 

anyagot fekete porként. 

Rf (DKM/MeOH 20:1 v/v): 0,5 

1H NMR (500 MHz; CDCl3): δ 8,90 (d; J=16,4 Hz; 1H); 7,76 (d; J=16,5 Hz; 1H); 7,72 (d; J=9,1 

Hz; 1H); 7,18 (s; 1H); 6,76 (d; J=6,9 Hz; 1H); 6,52 (s; 1H); 6,37 (s; 1H); 3,83 (t; J=6,9 Hz; 

4H); 3,73 (s; 6H); 3,09 (s; 3H); 2,70 (t; J=6,9 Hz; 4H) 

13C NMR (126 MHz; CDCl3): δ 185,0; 171,5; 166,6; 164,4; 151,3; 150,5; 146,8; 140,8; 138,3; 

134,2; 132,5; 129,1; 126,4; 125,9; 110,8; 107,0; 96,9; 52,0; 47,1; 32,1; 21,2 

IR: max=1726; 1601; 1578; 1358; 1256; 1165 cm-1 

HRMS (ESI): m/z [C25H25N6O6]
+ [M+H]+-ra számolt: 505,1831; mért: 505,1836 
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Dietil 3,3’-({1-[2-(6-metil-1,2,4,5-tetrazin-3-il)vinil]-3-oxo-3H-fenoxazin-7-il}azanediil)(E)-

dipropionát (EtVin) 

 

Szuszpendáltam egy lezárható üvegcsében 2 ml 1,4-dioxánban 30 mg (0,054 mmol) 21-es 

fenoxazin-triflátot, 58 mg (0,268 mmol) 12-es tetrazint, 4,9 mg (0,005 mmol) Pd2(dba)3-t, 3,8 

mg (0,005 mmol) QPhos-t és 32 mg (0,321 mmol) KOAc-ot. A reakcióelegyet lezárt 

üvegcsében 2 órán át 100 °C-on kevertettem, majd szobahőmérsékletűre hűtöttem, tartalmát 

bepároltam, feloldottam DKM-ben majd vízzel mostam. A szerves fázist MgSO4-on 

szárítottam, majd bepároltam. A terméket szemipreparatív HPLC-vel előtisztítottam. Ezek után 

preparatív VRK lapon (DKM/MeOH 20:1 v/v) tisztítva kaptam 8,8 mg (31%) tiszta EtVin 

anyagot fekete porként. 

Rf (DKM/MeOH 20:1 v/v): 0,5 

1H NMR (500 MHz; CDCl3): δ 8,90 (d; J=16,4 Hz; 1H); 7,76 (d; J=16,5 Hz; 1H); 7,71 (d; J=8,9 

Hz; 1H); 7,17 (s; 1H); 6,77 (d; J=7,1 Hz; 1H); 6,53 (s; 1H); 6,37 (s; 1H); 4,18 (q; J=7,0 Hz; 

4H); 3,83 (t; J=6,7 Hz; 4H); 3,09 (s; 3H); 2,68 (t; J=6,8 Hz; 4H); 1,28 (t; J=7,1 Hz; 6H) 

13C NMR (126 MHz; CDCl3): δ 185,0; 171,1; 166,6; 164,4; 151,4; 150,5; 146,9; 140,7; 138,3; 

134,2; 132,5; 129,1; 126,4; 125,9; 110,9; 107,0; 96,9; 61,1; 47,1; 32,4; 21,2; 14,1 

IR: max=1720; 1607; 1580; 1360; 1200; 1130 cm-1 

HRMS (ESI): m/z [C27H29N6O6]
+ [M+H]+-ra számolt: 533,2141; mért: 533,2149 
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Dipropil 3,3’-({1-[2-(6-metil-1,2,4,5-tetrazin-3-il)vinil]-3-oxo-3H-fenoxazin-7-

il}azanediil)(E)-dipropionát (PrVin) 

 

Szuszpendáltam egy lezárható üvegcsében 2 ml 1,4-dioxánban 29 g (0,049 mmol) 22-es 

fenoxazin-triflátot, 67 mg (0,296 mmol) 12-es tetrazint, 4,5 mg (0,005 mmol) Pd2(dba)3-t, 3,5 

mg (0,005 mmol) QPhos-t és 32 mg (0,321 mmol) KOAc-ot. A reakcióelegyet lezárt 

üvegcsében 2 órán át 100 °C-on kevertettem, majd szobahőmérsékletűre hűtöttem, tartalmát 

bepároltam, feloldottam DKM-ben majd vízzel mostam. A szerves fázist MgSO4-on 

szárítottam, majd bepároltam. A terméket szemipreparatív HPLC-vel előtisztítottam. Ezek után 

preparatív VRK lapon (DKM/MeOH 20:1 v/v) tisztítva kaptam 2,8 mg (10%) tiszta PrVin 

anyagot fekete porként. 

Rf (DKM/MeOH 20:1 v/v): 0,5 

1H NMR (500 MHz; CDCl3): δ 8,91 (d; J=16,4 Hz; 1H); 7,77 (d; J=16,5 Hz; 1H); 7,72 (d; J=9,0 

Hz; 1H); 7,18 (s; 2H); 6,78 (d; J=7,3 Hz; 1H); 6,54 (s; 1H); 6,38 (s; 1H); 4,08 (t; J=6,6 Hz; 

4H); 3,83 (t; J=6,6 Hz; 4H); 3,09 (s; 3H); 2,69 (t; J=6,7 Hz; 4H); 1,71–1,63 (m; 4H); 0,95 (t; 

J=7,3 Hz; 6H) 

13C NMR (126 MHz; CDCl3): δ 185,0; 171,2; 166,6; 164,4; 151,4; 150,5; 146,9; 140,7; 138,3; 

134,2; 132,5; 129,1; 126,4; 125,9; 110,9; 107,0; 96,9; 66,7; 47,1; 32,3; 21,9; 21,2; 10,3 

IR: max=1726; 1609; 1585; 1395; 1360; 1186; 1153; 1130 cm-1 

HRMS (ESI): m/z [C29H33N6O6]
+ [M+H]+-ra számolt: 561,2456; mért: 561,2462 
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4-Jódfenilhidrazin (24) 

 

Egy gömblombikba bemértem 50 ml 20%-os sósavat, majd feloldottam a savban 10,0 g 

(45,7 mmol) p-jódanilint (23), ez után a lombikot 0 °C-osra hűtöttem. Eközben feloldottam 

3,24 g (47 mmol) NaNO2-et 75 ml vízben, amelyet lassan hozzácsöpögtettem 20 perc alatt a 

lombik tartalmához, ügyelve eközben arra, hogy a hőmérséklet ne emelkedjen 5 °C fölé. A 

lombikot 0 °C-on kevertettem további 1,5 óráig. Eközben feloldottam 25,0 g SnCl2*2H2O 

(111 mmol)-t 35 ml ccHCl-ben, majd a 1,5 óra letelte után hozzácsepegtettem 5 perc alatt a 

0 °C-os oldathoz. Az oldatot további 1 órán át kevertettem 0 °C-on. Az 1 óra letelte után a 

csapadékot leszűrtem, feloldottam 1M NaOH oldatban, majd extraháltam DKM-el. A szerves 

fázist MgSO4-en szárítottam, majd bepároltam, így kaptam 8,3 g (78%) barna port.  

1H NMR (500 MHz; CDCl3) δ 7,48 (d; J = 8,7 Hz; 2H); 6,61 (d; J = 8,7 Hz; 2H); 5,18 (bs; 1H); 

3,55 (bs; 2H) 

13C NMR (126 MHz; CDCl3) δ 150,9; 137,9; 114,4; 80,4 

MS (ESI) m/z [C6H8N2I]
+ [M+H]+-ra számított: 235,0; mért: 235,0 
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5-jód-2,3,3-trimetil-3H-indol (25) 

 

Feloldottam 200 ml ecetsavban 7,00 g (30 mmol) 4-jódfenilhidrazint (24) és 3,09 g (3,7 ml, 

36 mmol) 3-metilbután-2-ont, majd az oldatot reflux hőmérsékleten kevertettem 3 órán át. A 

3 óra letelte után az oldatot lehűtöttem, majd az ecetsavat bepárlással eltávolítottam. A kapott 

olajat flash oszlopkromatográfiával tisztítottam (eluens: hexán:etil-acetát; 0-10 min 0-10% etil-

acetát, 10-20 min 10% etil-acetát, 20-30 min 10-30% etil-acetát, 30-40 min 30% etil-acetát), 

5,41 g (63%) barna olajat kaptam termékként. 

1H NMR (500 MHz; CDCl3) δ 7,60 (dd; J = 8,1; 1,6 Hz; 1H); 7,57 (d; J = 1,2 Hz; 1H); 7,26 (d; 

J = 8,0 Hz; 1H); 2,23 (s; 3H); 1,26 (s; 6H) 

13C NMR (126 MHz; CDCl3) δ 188,3; 153,5; 148,3; 136,7; 130,7; 121,9; 90,0; 54,1; 23,0; 15,4 

MS (ESI) m/z [C11H13NI]+ [M+H]+-ra számított: 286,0; mért: 286,0 

 

1-Etil-5-jód-2,3,3-trimetil-3H-indol-1-ium jodid (26) 

 

Szuszpendáltam 2,00 g (7 mmol) jódindolenint (25) 5 ml etil-jodidban, majd a szuszpenziót 

mikrohullámú reaktorban 120 °C-on tartottam 30 percen át. A kapott szuszpenziót leszűrtem és 

a szilárd nyersterméket acetonnal mostam addig, amíg a mosó aceton színtelen nem lett. A 

kapott krém-színű port vákuumon szárítottam, így kaptam 1,895 g (60%) terméket. 

1H NMR (500 MHz; DMSO-d6) δ 8,30 (s; 1H); 8,00 (d; J = 8,5 Hz; 1H); 7,78 (d; J = 8,5 Hz;1H); 

4,46 (q; J = 7,2 Hz; 2H); 2,80 (s; 3H); 1,53 (s; 6H); 1,42 (t; J = 7,2 Hz; 3H) 

13C NMR (126 MHz; DMSO-d6) δ 196,0; 144,1; 140,5; 137,5; 132,3; 117,2; 96,3; 54,2; 43,2; 

21,6; 14,0; 12,6 

MS (ESI) m/z[C13H17NI]+ [M]+-ra számított: 314,0; mért: 314,0 
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Kálium 2,3,3-trimetil-3H-indol-5-szulfonát (28) 

 

Egy lombikban feloldottam 5,00 g (25 mmol) 4-hidrazinbenzolszulfonsavat (27) és 2,18 g 

(2,7 ml, 25 mmol) 3-metilbután-2-ont 50 ml ecetsavban. Az oldatot egy éjszakán át reflux 

hőmérsékleten kevertettem, majd másnap az ecetsavat bepárlással eltávolítottam. A kapott 

olajat feloldottam 25 ml metanolban, majd lassan hozzáadtam 25 ml KOH-al telített 

izopropanolt. A kapott szupszenziót leszűrtem, izopropanollal mostam, majd vákuumon 

szárítottam, így kaptam 3,85 g (56%) sárga port termékként. A 28-as anyagot további tisztítás 

nélkül egyből felhasználtam a következő reakcióban. 

MS (ESI) m/z [C11H14NO3S]+ [M-+2H]+-ra számolt: 240,1; mért: 240,1 

 

1-Etil-2,3,3-trimetil-3H-indol-1-ium-5-szulfonát (29) 

 

Szuszpendáltam 2,00 g (7 mmol) indoleninszulfonátot (28) 5 ml etil jodidban, majd az elegyet 

mikrohullámú reaktorban 120 °C-on tartottam 30 percig. A kapott szuszpenziót leszűrtem és a 

szilárd nyersterméket acetonnal mostam addig, amíg a mosó aceton színtelen nem lett. A kapott 

rózsaszín port vákuumon szárítottam, így kaptam 1,35 g (70%) terméket. 

1H NMR (500 MHz; DMSO-d6) δ 8,00 (s; 1H); 7,88 (d; J = 8,3 Hz; 1H); 7,81 (d; J = 8,1 Hz; 

1H); 4,46 (q; J = 6,8 Hz; 2H); 2,80 (s; 3H); 1,52 (s; 6H); 1,42 (t; J = 7,0 Hz; 3H) 

13C NMR (126 MHz; DMSO-d6) δ 196,9; 149,4; 141,6; 140,52; 126,3; 120,7; 114,74; 54,2; 

43,2; 21,8; 14,0; 12,6 

MS (ESI) m/z [C13H17NO3S]+ [M+H]+-ra számolt: 268,1; mért: 268,1 
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(E)-1-Etil-3,3-dimetil-2-(2-(N-fenilacetamido)vinil)-3H-indol-1-ium-5-szulfonát (32)  

 

Feloldottam 1,00 g (3,7 mmol) indoleninszulfonátot (29) és 1,47 g (7,5 mmol) difenil-

formamidint (30) 5 ml ecetsav és 5 ml ecetsavanhidrid elegyében. Az oldatot 120 °C-on 

kevertettem 1 óráig, majd szobahőmérsékletűre hűtöttem, hozzáadtam 30 ml etil-acetátot és a 

kicsapódó barna termékelegyet üvegszűrőn leszűrtem. Ezt a barna köztiterméket szárítottam 

(1,14 g), majd további tisztítás nélkül egyből felhasználtam a következő reakcióhoz. 

MS (ESI) m/z [C22H25N2O4S]+ [M+H]+-ra számolt: 413,1; mért: 413,1 

 

1-Etil-2-((E)-3-((E)-1-etil-5-jód-3,3-dimetilindolin-2-ilidén)prop-1-én-1-il)-3,3-dimetil-3H-

indol-1-ium-5-szulfonát (34)  

 

Feloldottam 1,12 g 32-es köztiterméket és 1,20 g (2,7 mmol) jódindolt (26) 10 ml piridinben és 

1 ml ecetsavanhidridben, majd az oldatot szobahőmérsékleten kevertettem egy éjszakán át, ami 

alatt a barna oldat lila színű lett. A következő nap 50 ml etil-acetátot adtam az oldathoz, a 

kicsapódó terméket üvegszűrőn szűrtem, etil-acetáttal mostam, majd metanolban feloldottam 

és az oldhatatlan melléktermékeket kiszűrtem. A lila metanolos oldatot szilikára pároltam és 

flash oszlopkromatográfiával tisztítottam (eluens: DKM:MeOH; 0-20 min 0-20% MeOH), így 

kaptam 0,76 g lila terméket (34% termelés 2 lépésre számolva). 

Rf (DKM/MeOH 9:1 v/v): 0,35 

1H NMR (500 MHz; CD3OD) δ 8,53 (t; J = 13,4 Hz; 1H); 7,97 – 7,89 (m; 3H); 7,78 (d; J = 8,3 

Hz; 1H); 7,41 (d; J = 8,3 Hz; 1H); 7,21 (d; J = 8,4 Hz; 1H); 6,65 (d; J = 13,4 Hz; 2H); 4,26 –

4,20 (m; 4H); 1,76 (s; 6H); 1,75 (s; 6H); 1,43 – 1,39 (m; 6H) 

13C NMR (126 MHz; CD3OD) δ 174,1; 173,5; 150,8; 142,8; 142,5; 140,9; 140,4; 137,9; 130,9; 

126,4; 119,6; 112,5; 109,9; 102,6; 102,5; 88,2; 48,8; 48,6; 38,8; 38,8; 26,3; 26,2; 10,9; 10,8 

HRMS (ESI): m/z [C27H32IN2O3S]+ [M+H]+-ra számolt: 591,1178; mért: 591,1199 
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1-Etil-3,3-dimetil-2-((1E,3E)-4-(N-fenilacetamido)buta-1,3-dién-1-il)-3H-indol-1-ium-5-

szulfonát (33) 

 

Feloldottam 1,00 g (3,7 mmol) indoleninszulfonátot (29) és 1,66 g (7,5 mmol) malonaldehid-

bisz(fenildiimin)-et (31) 5 ml ecetsav és 5 ml ecetsavanhidrid elegyében. Az oldatot 120 °C-on 

kevertettem 1 óráig, majd szobahőmérsékletűre hűtöttem, hozzáadtam 30 ml etil-acetátot és a 

kicsapódó barna termékelegyet üvegszűrőn leszűrtem. Ezt a barna köztiterméket szárítottam 

(0,99 g), majd további tisztítás nélkül egyből felhasználtam a következő reakcióhoz. 

MS (ESI) m/z [C22H25N2O4S]+ [M+H]+-ra számolt: 439,1; mért: 439,1 

 

1-Etil-2-((1E,3E)-5-((E)-1-etil-5-jód-3,3-dimetilindolin-2-ilidén)penta-1,3-dién-1-il)-3,3-

dimetil-3H-indol-1-ium-5-szulfonát (35) 

 

Feloldottam 0,98 g 33-as köztiterméket és 1,00 g (2,3 mmol) jódindolt (26) 10 ml piridinben és 

1 ml ecetsavanhidridben, majd az oldatot szobahőmérsékleten kevertettem egy éjszakán át, ami 

alatt a barna oldat kék színű lett. A következő nap 30 ml etil-acetátot adtam az oldathoz, a 

kicsapódó terméket üvegszűrőn szűrtem, etil-acetáttal mostam, majd metanolban feloldottam 

és az oldhatatlan melléktermékeket kiszűrtem. A kék metanolos oldatot szilikára pároltam és 

flash oszlopkromatográfiával tisztítottam (eluens: DKM:MeOH; 0-20 min 0-20% MeOH), így 

kaptam 0,63 g kék terméket (27% termelés 2 lépésre számolva). 

Rf (DKM/MeOH 9:1 v/v): 0,5 

1H NMR (500 MHz; CD3OD) δ 8,27 –8,21 (m 2H; tartalmaz t 8,25; J = 13,0 Hz; 1H; t 8,24 J 

= 13,0 Hz; 1H); 7,88 – 7,87 (m; 2H); 7,76 (s; 1H); 7,66 (d; J = 8,3 Hz; 1H); 7,30 (d; J = 8,2 Hz; 

1H); 7,12 (d; J = 8,4 Hz; 1H); 6,73 (t; J = 12,4 Hz; 1H); 6,33 (t; J = 14,6 Hz; 2H); 4,14 (q; J = 

6,9 Hz; 4H); 1,68 (s; 12H); 1,34 (t; J = 7,2 Hz; 6H) 
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13C NMR (126 MHz; CD3OD δ 172,9; 172,1; 154,2; 153,8; 143,4; 142,7; 141,0; 140,8; 137,0; 

130,7; 126,3; 126,0; 119,5; 112,3; 109,5; 103,2; 102,9; 87,8; 48,8; 48,5; 38,6; 38,5; 26,2; 26,1; 

11,0; 10,9 

HRMS (ESI): m/z [C29H34IN2O3S]+ [M+H]+-ra számolt: 617,1335; mért: 617,1229 

 

1-Etil-2-((E)-3-((E)-1-etil-3,3-dimetil-5-((E)-2-(6-metil-1,2,4,5-tetrazin-3-il)vinil)indolin-2-

ilidén)prop-1-én-1-il)-3,3-dimetil-3H-indol-1-ium-5-szulfonát (Cy3Vin) 

 

Feloldottam 0,5 ml DMF-ben 30 mg (0,05 mmol) 34-es jódindolt, 33 mg (0,15 mmol) 12-es 

tetrazint, 2,3 mg Pd2(dba)3-at (0,0025 mmol), 1,8 mg QPhost (0,0025 mmol) és 49 mg (54 µl, 

0,25 mmol) N,N-diciklohexilmetilamint. Az oldatot mikrohullámú reaktorban  

100 °C-on tartottam 20 percig. A reakcióidő letelte után a reaktorcső tartalmát átmostam 

metanollal egy lombikba és diatómaföldre pároltam az oldatot. Az anyagot szilikagélen flash 

oszlopkromatográfiával tisztítottam (eluens: DKM:MeOH; 0-20 min 0-20% MeOH), majd 

fordított fázisú szilikagélen tovább tisztítottam (eluens: MeOH:H2O; 0-10 min 0-75% MeOH), 

így kaptam 9 mg (29%) lila port termékként. 

Rf (DKM/MeOH 9:1 v/v): 0,5 

1H NMR (500 MHz; DMSO-d6) δ 8,36 (t; J = 13,3 Hz; 1H); 8,30 – 8,24 (m; 2H); 7,89 (d; J = 

8,1 Hz; 1H); 7,82 (s; 1H); 7,71 (d; J = 7,7 Hz; 1H); 7,69 (s; 1H); 7,50 (d; J = 8,2 Hz; 1H); 7,43 

(d; J = 8,2 Hz; 1H); 6,60 (d; J = 13,5 Hz; 1H); 6,56 (d; J = 13,3 Hz; 1H); 4,25 – 4,13 (m; 4H); 

2,94 (s; 3H); 1,74 (s; 6H); 1,71 (s; 6H); 1,37 – 1,27 (m; 6H) 

13C NMR (126 MHz; DMSO-d6) δ 174,4; 172,9; 165,9; 164,3; 149,9; 146,2; 143,0; 141,5; 

141,2; 140,3; 139,2; 132,1; 130,2; 126,3; 121,5; 120,2; 119,9; 111,4; 110,7; 103,6; 102,9; 62,7; 

49,1; 48,6; 48,5; 27,4; 27,2; 20,8; 12,3; 12,2 

HRMS (ESI): m/z [C32H37N6O3S]+ [M+H]+-ra számolt: 585,2648; mért: 585,2650  
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1-Etil-2-((1E,3E)-5-((E)-1-etil-3,3-dimetil-5-((E)-2-(6-metil-1,2,4,5-tetrazin-3-il)-

vinil)indolin-2-ilidén)penta-1,3-dién-1-il)-3,3-dimetil-3H-indol-1-ium-5-szulfonát (Cy5Vin) 

 

Feloldottam 0,5 ml DMF-ben 30 mg (0,05 mmol) 35-ös jódindolt, 32 mg (0,15 mmol) 12-es 

tetrazint, 2,3 mg Pd2(dba)3-at (0,0025 mmol), 1,8 mg QPhost (0,0025 mmol) és 49 mg (54 µl, 

0,25 mmol) N,N-diciklohexilmetilamint. Az oldatot mikrohullámú reaktorban  

100 °C-on tartottam 20 percig. A reakcióidő letelte után a reaktorcső tartalmát átmostam 

metanollal egy lombikba és celitre pároltam az oldatot. Az anyagot szilikagélen flash 

oszlopkromatográfiával tisztítottam (eluens: DKM:MeOH; 0-20 min 0-20% MeOH), majd 

fordított fázisú szilikagélen tovább tisztítottam (eluens: MeOH:H2O; 0-10 min 0-75% MeOH), 

így kaptam 5 mg (17%) kék port termékként. 

Rf (DKM/MeOH 9:1 v/v): 0,5 

1H NMR (500 MHz; CD3OD) δ 8,36 – 8,30 (m; 3H; tartalmaz d 8,34; J = 16,7 Hz; 1H; t 8,32; 

J = 13,1 Hz; 2H); 7,99 (s; 1H); 7,92 – 7,90 (m; 2H; tartalmaz s 7,92; 1H; d 7,91, J = 8,0 Hz; 

1H); 7,81 (d; J = 8,3 Hz; 1H); 7,58 (d; J = 16,2 Hz; 1H); 7,38 (d; J = 8,3 Hz; 1H); 7,36 (d; J = 

8,4 Hz; 1H); 6,69 (t; J = 12,4 Hz; 1H); 6,37 (d; J = 13,8 Hz; 2H); 4,25 – 4,15 (m; 4H); 3,01 (s; 

1H); 1,81 (s; 6H); 1,76 (s; 6H); 1,46 – 1,37 (m; 6H) 

13C NMR (126 MHz; CD3OD) δ 173,8; 172,8; 166,2; 164,7; 154,9; 154,5; 143,3; 142,9; 142,4; 

142,3; 141,3; 139,5; 132,5; 129,5; 126,7; 126,2; 121,3; 120,0; 119,9; 110,7; 110,0; 103,6; 

103,5; 49,3; 49,0; 38,9; 38,8; 26,4; 26,3; 19,6; 11,1; 11,1 

HRMS (ESI): m/z [C34H39N6O3S]+ [M+H]+-ra számolt: 611,2798; mért: 611,2800 
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1-Etil-2-((E)-3-((E)-1-etil-3,3-dimetil-5-(4-(6-metil-1,2,4,5-tetrazin-3-il)fenil)indolin-2-

ilidén)prop-1-én-1-il)-3,3-dimetil-3H-indol-1-ium-5-szulfonát (Cy3Phe) 

 

Feloldottam 1,0 ml acetonitril és 0,1 ml víz elegyében 30 mg (0,05 mmol) 34-es jódindolt, 

30 mg (0,1 mmol) tetrazin-fenilboronsavésztert (8), 3,7 mg PdCl2(dppf)-et és 76 mg (0,5 mmol)  

CsF-et. A reakcióelegyet 80 °C-on kevertettem 2 órán át. A reakció lezajlása után az 

oldószereket bepárlással eltávolítottam, majd az anyagot szilikagélen flash 

oszlopkromatográfiával tisztítottam (eluens: DKM:MeOH; 0-20 min 0-20% MeOH), majd 

fordított fázisú szilikagélen tovább tisztítottam (eluens: MeOH:H2O; 0-10 min 0-75% MeOH), 

így kaptam 9 mg (27%) lila port termékként. 

Rf (DKM/MeOH 9:1 v/v): 0,5 

1H NMR (500 MHz; CDCl3) δ 8,69 (d; J = 8,3 Hz; 2H); 8,43 (t; J = 13,4 Hz; 1H); 8,11 (s; 1H); 

8,03 (d; J = 7,2 Hz; 1H); 7,82 (d; J = 8,3 Hz; 2H); 7,72 (d; J = 8,3 Hz; 1H); 7,68 (s; 1H); 7,23 

(d; J = 8,3 Hz) 7,09 (d; J = 7,7 Hz; 1H); 6,69 (d; J = ; 8,8 Hz; 1H); 6,66 (d; J = 8,5 Hz; 1H) 

4,29 – 4,18 (m; 4H); 3,11 (s; 3H); 1,80 (s; 6H); 1,72 (s; 6H); 1,53 (t; J = 7,1 Hz; 3H); 1,38 (t; J 

= 6,9 Hz; 3H) 

13C NMR (126 MHz; CD3OD) δ 174,9; 174,6; 167,3; 163,8; 151,2; 143,9; 142,8; 142,6; 142,1; 

141,5; 140,7; 137,8; 131,2; 128,0; 127,7; 127,4; 126,9; 121,0; 120,1; 111,5; 110,3; 103,0; 

102,5; 49,6; 49,2; 39,2; 39,1; 26,8; 26,8; 19,6; 11,3; 11,1 

HRMS (ESI): m/z [C36H39N6O3S]+ [M+H]+-ra számolt: 635,2804; mért: 635,2823  
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1-Etil-2-((1E,3E)-5-((E)-1-etil-3,3-dimetil-5-(4-(6-metil-1,2,4,5-tetrazin-3-yl)fenil)indolin-2-

ilidén)penta-1,3-dién-1-il)-3,3-dimetil-3H-indol-1-ium-5-szulfonát (Cy5Phe) 

 

Feloldottam 1,0 ml acetonitril és 0,1 ml víz elegyében 31 mg (0,05 mmol) 35-ös jódindolt, 

30 mg (0,1 mmol) tetrazin-fenilboronsavésztert (8), 3,7 mg PdCl2(dppf)-et és 76 mg (0,5 mmol)  

CsF-et. A reakcióelegyet 80 °C-on kevertettem 2 órán át. A reakció lezajlása után az 

oldószereket bepárlással eltávolítottam, majd az anyagot szilikagélen flash 

oszlopkromatográfiával tisztítottam (eluens: DKM:MeOH; 0-20 min 0-20% MeOH), majd 

fordított fázisú szilikagélen tovább tisztítottam (eluens: MeOH: H2O; 0-10 min 0-75% MeOH), 

így kaptam 9 mg (27%) kék port termékként. 

Rf (DKM/MeOH 9:1 v/v): 0,6 

1H NMR (500 MHz; CD3OD:CDCl3=1:1) δ 8,65 (d; J = 8,1 Hz; 2H); 8,15 – 8,08 (m; 2H; 

tartalmaz t 8,13; J = 12,8 Hz; 1H; t 8,10; J = 12,8 Hz; 1H); 7,93 – 7,91 (m; 2H; tartalmaz d 

7,92; J = 8,1 Hz; 1H; s 7,91; 1H); 7,88 (d; J = 8,1 Hz; 2H); 7,79 –7,78 (m; 2H; tartalmaz d 7,79; 

J = 8,1 Hz; 1H; s 7,79; 1H); 7,35 (d; J = 8,1 Hz; 1H); 7,20 (d; J = 8,2 Hz; 1H); 6,60 (t; J = 12,3 

Hz; 1H); 6,26 (d; J = 13,6 Hz; 1H); 6,20 (d; J = 13,6 Hz; 1H); 4,18 (q; J = 6,9 Hz; 2H); 4,11 

(q; J = 7,1 Hz; 2H); 3,09 (s; 3H); 1,82 (s; 6H); 1,74 (s; 6H); 1,47 (t; J = 7,0 Hz; 3H); 1,41 (t; J 

= 7,0 Hz; 3H) 

13C NMR (126 MHz; CD3OD:CDCl3=1:1) δ 173,2; 173,0; 167,2; 163,8; 154,0; 144,2; 142,6; 

142,4; 142,2; 141,6; 140,9; 137,5; 130,8; 128,3; 127,9; 127,6; 127,0; 125,7; 121,0; 120,3; 

111,0; 109,8; 103,4; 103,1; 70,1; 49,5; 49,3; 39,2; 39,1; 27,3; 27,1; 20,3; 11,8; 11,7 

HRMS (ESI): m/z [C38H41N6O3S]+ [M+H]+-ra számolt: 661,2961; mért: 661,2966 
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VIII.3. Fluoreszcencia mérések 

A spektroszkópiai felvételeket Jasco FP 8300 spektrofluorométerrel vettem fel 1 cm 

fényúthosszú kvarcküvettákban. Az előállított anyagok spektroszkópiai tulajdonságait vagy 

PBS pufferben (pH=7,4) (kumarin, fenoxazinok), vagy PBS-SDS pufferben (pH=7,4, 0,1% 

SDS tartalom) (cianinok) mértem szobahőmérsékleten, ugyanilyen tiszta puffereket használva 

a háttér felvételéhez. A mért oldatokat az anyagok 1 mM töménységű DMSO törzsoldatából 

higítottam mindig ki az adott pufferrel. A spektrofluoriméteren a résszélesség minden esetben 

2,5 nm-re volt állítva, a pásztázási sebességet pedig 1000nm/percre állítottam. A fluoreszcencia 

intenzitás növekedéseket minden esetben a termékek emissziós maximumán mértem. A relatív 

kvantumhasznosítási tényezőket (Φ) Rodamin 6G-hez (ΦF
víz = 0,95) vagy krezilibolyához 

(ΦF
MeOH = 0,54) hasonlítva állapítottam meg. A mért értékeket JASCO Spectra Analysis 

programmal értékeltem ki. 

 

VIII.4. Sejtkultúra tenyésztés 

A HEK293T sejtek és a COS7 sejtek DMEM-ben (Dulbecco’s modified Eagle’s medium; 

magas glükóztartalom) voltak tartva, további 10% FBS, 1% L-glutamin, 1% nátrium piruvát és 

1% penicillin-sztreptomicin hozzáadásával, 5%-os CO2 atmoszféra alatt, 37 °C-on. A sejtek 

80%-os borítottságnál voltak passzálva 2-4 naponta, legfeljebb 20 passzálásig. A mikroszkópos 

felvételekhez a sejtek egy 24 lyukú üvegaljú lemezre (Sensoplate) lettek kirakva, legalább 16 

órával a transzfekció előtt. A kirakás előtt a 24 lyukú lemezek poli-L-lizin hidrobromiddal 

voltak kezelve 4-8 órán át szobahőmérsékleten. Az irodalomban előzőleg már leírt93, 94 

plazmidokkal (GFPY39TAG és emlős PylRSAF/tRNAPyl expressziós plazmid) való transzfekció a 

leírtakhoz hűen JetPrime reagenssel történt. A TCO*-lizin és BCN-lizin törzsoldatok 100 mM 

koncentrációjú 0,2 M NaOH oldatok voltak 15 V/V% DMSO-val. A törzsoldat a végső 

felhasználáshoz 4-szeresére lett hígítva 1 M HEPES pufferrel, majd a nem-természetes 

aminosav ezután lett hozzáadva a médiumhoz. 8 óra inkubálási idő után a sejteket friss 

médiummal mostuk és egy éjszakán át hagytuk növekedni nem-természetes aminosav nélküli 

közegben. 
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VIII.5. Jelölési kísérletek 

A transzfekciót követő reggelen a sejtek médiuma újra le lett cserélve friss növekedési 

médiumra. A jelölés az irodalomban93, 94 leírt módon zajlott: a fenoxazin oldatok (5 mM DMSO 

törzsoldatból hígítva DMEM-mel) esetén a sejteket 5 µM koncentrációjú festék oldattal 

inkubáltuk 1 órán át, majd a felesleges festék lemosása után fixáltuk a sejteket. A cianin festék 

esetében 3 µM koncentrációjú festék oldattal (20 mM DMSO törzsoldatból hígítva DMEM-

mel) inkubáltuk a sejteket 0,5 vagy 1 órán át, majd a festék lemosása után fixáltuk a sejteket. A 

fixáció 2% paraformaldehid oldattal történt PBS oldatban, szobahőmérsékleten, 10 percen 

keresztül, ami után PBS-el voltak mosva a sejtek. A konfokális képek egy LEICA TCS SP8 

mikroszkóppal készültek, HC PL APO CS2 63x/1,40 olaj objektívvel. Minden kísérletnél 

ugyanazok a beállítások voltak használva. A sejtek PBS-ben lettek fényképezve és az egyrétegű 

felvételek a GFP vagy a fenoxazin csatornán készültek 180 nm-es pixel mérettel. A GFP 

csatornához az előre beállított értékeket használtuk, a fenoxazinokat és a cianint a gerjesztési 

maximumokon gerjesztettük. 

 

VIII.6. Falloidin-BCN szintézis 

Vízmentes DMF-ben (70 µl) fel lett oldva 60 µg (70 nmol) aminofalloidin és 204 µg (700 nmol) 

BCN-NHS, majd az oldathoz hozzá lett adva 0,2 µl (1,1 µmol) DIPEA. A reakcióelegy 30 

percig sötétben volt tartva, majd fordított fázisú HPLC-vel Phenomenex Jupiter 10 µm C18 250 

mm × 10 mm oszloppal (H2O:MeCN, 0,1% hangyasavval, gradiens: 0-30 min 5-75% MeCN) 

lett tisztítva, így kaptunk 10 µg (15%) falloidin BCN-t. 

HRMS (ESI): m/z [C46H63N9O12S]+ [M+H]+-ra számolt: 964,4239; mért: 964,4280. 
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VIII.7. Aktin jelölés 

A COS7 sejtek transzferálva lettek egy 8 lyukú µ-slide üveg aljú lemezre (10000 sejt/lyuk) és 

40-48 órán keresztül inkubálva voltak 37 °C-on 5% CO2 atmoszféra alatt. A sejtek ezután PBS 

pufferrel voltak mosva, majd a fixálás 10 percen át való 4%-os paraformaldehid oldattal 

kezeléssel történt. A formaldehid oldat kétszeres PBS mosással el lett távolítva, majd a sejtek 

0,1%-os Triton-X-100 oldattal lettek permeabilizálva 5 perc alatt. A falloidinBCN (200 µg/ml 

törzsoldat metanolban) a jelölő pufferrel (10 mM TBS, pH: 7,4) 1 µg/ml koncentrációjúra lett 

hígítva. A sejteket 40 percen át jelöltük a falloidinBCN oldattal szobahőmérsékleten. Ez után a 

sejtek PBS-el le lettek mosva, majd 3 µM koncentrációjú (PBS oldatban) cianin festékkel 

jelölve. A sejtek vagy 30 perc után le lettek mosva, majd fotózva, vagy 30 perc után mosás 

nélkül fotózva. 

 

VIII.8. Konfokális és STED képfelvétel illetve analízis 

A konfokális és STED képek Leica TCS SP8 STED 3X mikroszkóppal készültek, gerjesztő 

lézernek 552 nm (Cy3) illetve 638 nm (Cy5) hullámhosszúságú lézer volt használva. A 

depléciós lézer 660 nm hullámhoszúságú volt (1,5 W, folyamatos besugárzás). A képek egy 

Leica HC PL APO 100x/1,40 olaj immerziós objektívvel és Leica HyD detektorral készültek. 

A Huygens STED Deconvolution Wizard szoftverrel csak közepes mértékű visszafejtést 

alkalmaztunk, hogy kevesebb képhiba adódjon ebből. A visszafejtés „theoretical point spread 

function (PSF)” értékek alapján történt. A képek ImageJ szoftverrel lettek kielemezve, a 

félértékszélességek FWHM pluginnal lettek megállapítva. 
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IX. Köszönetnyilvánítás 

 

Elsősorban szeretnék köszönetet mondani témavezetőmnek, Kele Péternek a doktori munka 

során nyújtott támogatáásért, tanácsaiért, észrevételeiért, valamint Németh Krisztinának, hogy 

mindig segítségemre sietett amikor kérdéseim adódtak. 

Köszönet illeti meg továbbá a Kémiai Biológia Kutatócsoport minden volt, vagy jelenlegi 

tagját, akik ilyen-olyan módon támogattak, segítettek doktori munkám során: Bojtár Márton, 

Cserép Gergely, Demeter Orsolya, Egyed Alexandra, Fodor Anna Eszter, Herner András, 

Jasmine Olvany, Kormos Attila, Kozma Eszter, Pünkösti Zoltán, Rutkai Zsófia,  

Söveges Bianka, Takács Levente. 

Köszönöm továbbá Edward A. Lemkének a fenoxazinokkal végzett biológiai kísérletek 

lehetőségének megteremtését, Judith Schaartnak a cianinok szintézisében nyújtott segítségét, 

valamint Török Györgynek a szuperfelbontású mikroszkóp rendelkezésünkre bocsátását. 

Szeretném megköszönnni végül családomnak, hogy tanulmányaim során mindenben 

támogattak és segítettek. 
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