
Fluorogén jelzővegyületek szintézise és biológiai 

alkalmazhatóságuk vizsgálata 

 

Tézisfüzet 

 

Knorr Gergely 

Okleveles gyógyszervegyész-mérnök 

 

Témavezető: Dr. Kele Péter 

 

Kémia Doktori Iskola 

Iskolavezető: Dr. Császár Attila 

Szintetikus kémia, anyagtudomány, biomolekuláris kémia program 

Programvezető: Dr. Perczel András 

 

Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Természettudományi Kar 

Budapest, 2018. 



2 

1. 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. 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, alkalmazásuk számos hátránnyal bír. 

A fluoreszcens fehérjék méretükből adódóan módosíthatják a vizsgálandó fehérje struktúráját, 

viselkedését, továbbá csak a jelölendő fehérje N- vagy C-terminális végére fuzionáltathatók, 

ráadásul 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 

fehérjék szelektív bevitele a vizsgálandó fehérjébe a rekombináns DNS technika segítségével 

egyértelmű szelektivitást biztosít, kis szintetikus jelzővegyületekkel való jelölés esetében ez 

egyéb megoldásokat igényel. 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 kvantitatívan játszódnak le. E két eljárás kombinációjával lehetővé vált kis, szintetikus 

jelzővegyületek fehérjespecifikus bevitele, elméletileg bármely aminosav pozícióba.  
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2. Célkitűzések 

Doktori munkám során célom olyan fluoreszcens markerek előállítása volt, amelyek a látható 

fény spektrumának vörös tartománya felé gerjeszthetők és specifikus jelölési reakciót követően 

jelentős fluoreszcenciaintenzitás-növekedést eredményeznek. A fluoreszcencia letörését egy 

tetrazin egység bevitelével akartam elérni, amely a maximális hatás érdekében TBET 

rendszerrel (fenilén vagy vinilén linker) kötődik a fluorofórhoz. A fluoreszcencia letörését 

először a szintetikusan könnyebben megvalósítható kumarin alapvázon terveztem 

demonstrálni, majd a későbbi kutatásaimhoz a fenoxazin és cianin alapvázat választottam 

fluoreszcens célvegyületeknek, azok kiváló spektrális tulajdonságai és biológiai kísérletekben 

való felhasználhatóságuk miatt. 

Mivel a fenoxazin és cianin alapvázak hidrazinos közegben instabilak, ezért a tetrazin egységet 

palládium katalizált keresztkötéssel terveztem bevinni. Ehhez a vinilén linkerrel rendelkező 

tetrazin egységet irodalmi példa6 módosításával terveztem a fluorofórhoz kapcsolni. Mivel 

fenilén linkerrel rendelkező keresztkapcsolható tetrazinra még nem volt példa az irodalomban, 

ennek megvalósítási lehetőségeinek vizsgálata is feladatom volt. 

Doktori munkám ezekkel összhangban a következő részekre tagolódik 

 Fluorogén kumarin-tetrazin szintézise, ahol a fluorogenicitást egy fenilén linkerrel 

kapcsolt tetrazin egység biztosítja, majd a festék spektroszkópiai tulajdonságának 

meghatározása 

 Keresztkapcsolható fenilén linkerrel rendelkező tetrazin előállítása 

 Fluorogén fenoxazinok szintézise, ahol a fluorogenicitást egy fenilén vagy vinilén 

linkerrel kapcsolt tetrazin egység biztosítja, majd a festékek spektroszkópiai 

tulajdonságainak meghatározása és biológiai alkalmazhatóságainak vizsgálata 

 Fluorogén cianinok szintézise, ahol a fluorogenicitást egy fenilén vagy vinilén linkerrel 

kapcsolt tetrazin egység biztosítja, majd a festékek spektroszkópiai tulajdonságainak 

meghatározása és biológiai alkalmazhatóságainak bemutatása  
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3. Saját eredmények 

3.1. Kumarin-tetrazin 

A kumarin alapvázú célmolekula szintézisét az 1-es vegyületből kiindulva valósítottam meg: a 

kumarint a 3-as pozícióban brómoztam így kaptam 2-es számú brómkumarint, amelyen a 

brómatomot Suzuki reakcióban p-cianofenilcsoportra cserélve kaptam a 3-as számú molekulát. 

A 3-as molekulán a nitrilcsoportot vízmentes hidrazin és acetonitril THF-es oldatában 

alakítottam át a köztitermék dihidrotetrazinná, majd ezt in situ rövid t-butilnitrites oxidációval 

oxidáltam a stabil tetrazin termékké (4) (1. ábra). 

 

1. ábra. Kumarin-tetrazin 4 szintézise 

Az előállított kumarin-tetrazin (4) fluorogenicitását BCN-el mértem meg PBS-ben: a reakciót 

követően 4 fluoreszcenciája 95-szörösére növekedett.  

3.2. Keresztkapcsolható tetrazinok szintézise 

A célmolekula cianin és fenoxazin alapvázak bomlanak hidrazinos közegben, ezért a tetrazin 

egység kialakítása nem volt lehetséges rajtuk nitrilcsoporton keresztül. Ezért feladatom volt egy 

olyan vegyület szintézise is, amellyel fenilén linkerrel kapcsolt tetrazint lehet beépíteni. Ehhez 

4-Br-benzonitrilen (5) a nitrilcsoportot dihidrotetrazinná alakítottam, amit egyből oxidáltam 

nitrózus gázokkal a 6-os molekulává (2. ábra). 

 
2. ábra. 4-Brómfeniltetrazin 6 szintézise 
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A 6-os vegyületben ezt követően a brómatomot boronsav észter egységre cseréltem 7-tel, így 

kaptam meg egy olyan tetrazint (8), amely a későbbiekben alkalmasnak bizonyult arra, hogy 

Suzuki kapcsolásban használjam feniléntetrazin egység bevitelére (3. ábra). 

 
3. ábra. Metiltetrazin-fenilboronsavészter (8) szintézise 

A vinilén linkerrel kapcsolható tetrazint irodalmi példa6 alapján, Heck reakcióban terveztem 

bevinni, amelyhez a szükséges tetrazint a kutatócsoportban az irodalmi recept módosításával 

állítottuk elő (4. ábra). 

 
4. ábra. Metil-vinil-tetrazin prekurzor (12) szintézise 

3.3. Fenoxazin-tetrazinok 

A fenoxazinok rendkívül lipofil vegyületek, vízben hajlamosak nem-fluoreszcens, H-típusú 

aggregátumok képzésére7. Ez az aggregációs hajlam megakadályozható karboxil vagy 

szulfonátcsoportot tartalmazó szubsztituensekkel az aminocsoporton8. Ennek függvényében 

olyan fenoxazin-tetrazinok szintézisét terveztem, amelyek aggregációját sztérikusan 

akadályozza egy nagy térkitöltésű észtercsoport. 

A szintézishez aminofenolból indultam ki (13), amelyet metil-akriláttal reagáltatva kaptam meg 

a 14-es számú fenolt, majd e fenolt nitrozálva jutottam kiváló termeléssel a 15-ös 

nitrozofenolhoz. A 15-ös vegyületet különböző alkoholokban florogucinnal forralva 

alakítottam ki a fenoxazin vázat (17–19), amelyen a hidroxilcsoportot N-fenil-

bisz(triflourmetánszulfonimid)-del alakítottam tovább trifláttá (20–22). A 20-22 fenoxazinokat 

aztán a 8-as és 12-es tetrazinnal reagáltatva Suzuki vagy Heck reakcióban kaptam meg a 6 

különböző céltermékemet (5. ábra). 
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5. ábra. Fluorogén fenoxazinok szintézise 

Az előállított fenoxazinok fluorogenicitását PBS oldatban oxTCO-val való reakcióban mértem 

meg. A vinilén linkerrel rendelkező molekulák sokkal gyorsabban reagáltak, azonban 

fluorogenicitásuk kisebb volt, mint a fenilén linkerrel rendelkező molekuláké, a tetrazin egység 

vinilén linkeren át kevésbé volt képes letörni a fluoreszcenciáját az alapváznak (6. ábra). 
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6. ábra. Flurogén fenoxazinok fluoreszcencia növekedése az időben 

Biológiai kísérletekben HEK293T sejtekben olyan GFP-t expresszáltattunk, amelyek egy 

TCO* tartalmú nem-természetes aminosavat tartalmaztak9, majd a sejteket a fenoxazinokkal 

kezeltük. A metilészterrel rendelkező MePhe és MeVin festékekkel értük el a legjobb 

hatékonyságú jelölést, feltehetően azok sokkal jobb membránpermeabilitása miatt (7. ábra). 

7. ábra. HEK293T sejtek jelölése a fluorogén fenoxazin festékekkel 

3.4. Indocianin-tetrazinok 

Olyan cianinok szintézisét terveztem, amelyekbe a tetrazin egységet az előző fejezetben 

ismertetett módszerekkel, Suzuki, illetve Heck kapcsolással terveztem bevinni, így szükséges 

volt egy keresztkapcsolásba vihető halocianin előállítása. A célmolekula vízoldhatóságát egy 

szulfonátcsoport beépítésével igyekeztem biztosítani. A szintézishez ennek megfelelően  

p-jódanilinből (23) indultam ki, a vegyületet diazotálva, majd redukálva kaptam a  

p-jódfenilhidrazint (24), amely vegyületet Fischer-féle indolszintézissel alakítottam tovább a 

25-ös indolvegyületté. A 25-ös vegyületet ez után etil-jodiddal kvaternerezve kaptam a 26-os 

jódindolenint. Hasonló módszerrel, a 27-es vegyületből kiindulva, az indolváz kialakításával, 
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majd sóképzéssel kaptam a 28-as vegyületet, amelyet etil-jodiddal alkilezve kaptam a 29-es 

indoleninszulfonátot. A 29-es vegyületet 30-al vagy 31-el reagáltatva ecetsav és 

ecetsavanhidrid elegyében, kaptam a 32 és 33 hemicianinokat, amelyeket egyből reagáltattam 

a 26-os indoleninnel, így kapva a 34-es és 35-ös Cy3 illetve Cy5 jódvegyületeket. A 

jódcianinokat 8 és 12 tetrazinokkal reagáltatva kaptam meg végül a céltermékeimet (8. ábra). 

 

8. ábra. Fluorogén indocianinok szintézise 
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Az előállított 4 indocianin közül a legnagyobb fluorogenicitást a Cy3Vin-nel mértem (14,2x), 

a többi festéké csupán 5x, vagy az alattinak adódott, így biológiai kísérleteket kizárólag a 

Cy3Vin festékkel végeztünk csak: 

1. A Cy3Vin festéket FISH módszerben felhasználva10, sikeresen kimutattuk fertőzött feltárt 

gyomorbiopszia metszetekben a Helicobacter pylori baktérium jelenlétét. Ezzel bővítettük 

az alkalmazható festékek tárházát FISH módszerhez. 

 

2. HEK293T sejtekben olyan inzulinreceptort expresszáltattunk, amelybe előzetesen a 

genetikai kód kiterjesztésével egy TCO* vagy BCN tartalmú aminosavat, a fehérjelánc C-

terminálisára pedig GFP-t építettünk be9. A Cy3Vin festékkel mindkét esetben sikeresen 

jelöltük szelektíven az inzulinreceptort. A festék nem bizonyult membránpermeábilisnek. 

 

3. Permeabilizált COS7 sejtek aktinfilamentumait BCN-nel funkcionált falloidinnel jelöltük11, 

majd a Cy3Vin festékkel sikeresen, minimális háttérrel festettük meg az aktinszálakat. A 

Cy3Vin festék kellően fotostabilnak bizonyult ahhoz is, hogy STED mikroszkópiás 

felvételeket készíthessünk a sejtekről, amelynek segítségével a konfokális mikroszkópiával 

elérhető felbontási limitnél nagyjából kétszer jobb felbontású képeket tudtunk készíteni akár 

úgy is, hogy a feleslegben használt festéket nem mostuk ki a mintából (no-wash condition). 
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