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1. Bevezetés, célkit zések 

 

A doktori értekezés két, független tudományterületen végzett kutatásaimat foglalja össze, 

melyet egy közös jelenség, a fluoreszcencia köt össze. Munkám els  részében fluoreszcens, ún. 

fotoindukált elektrontranszfer (PET) szenzorok m ködési mechanizmusának vizsgálatával 

foglalkoztam. Ez irányú kutatásaink mozgatórugója az a tény volt, hogy szenzorcsaládra 

jellemz , a szakirodalomban jól leírt m ködési mechanizmus ellenére anomáliákat tapasztaltunk 

a jelátviteli folyamat során. Ezen megfigyelésekt l inspirálva vizsgáltuk meg annak lehet ségét, 

hogy milyen más mechanizmus tehet  felel ssé az információnak a receptorról a jelkibocsátó 

egységre való áramlását. Munkám második részében biológiai jelölésre alkalmas, ún. 

bioortogonális jelz vegyületek szintézisét valósítottam meg. A tématerület népszer ségének 

ellenére eddig kevés hatékony, az elvárásoknak megfelel  fotofizikai tulajdonságú 

festékmolekulát állítottak el . Az e téren elért eredmények képezik dolgozatom második részét. 

 

2. Új tudományos eredmények 

 
Az új eredményeket a már említett okokból, és a disszertáció felépítéséhez igazodva két részre 

bontva ismertetem. 

 

2.1. Fotoindukált elektrontranszfer (PET) szenzorok 

 
A fotoindukált elektrontranszfer szenzorcsalád m ködési mechanizmusára jellemz , hogy 

a fluorofórtól elkülönül  receptorban lev  elektrondonor részlet a fluoreszcens modul gerjesztett 

állapotát redukálni képes (fotoindukált elektrontranszfer, PET),1 megakadályozva így annak 

fluoreszcenciával történ  relaxációját. A vendégmolekula bekötése oly módon változtatja meg az 

elektrondonor rész redox tulajdonságait, hogy már nem képes a gerjesztett állapotú fluoreszcens 

modul redukciójára. Ennek következményeként a fluoreszcens jel intenzitása a többszörösére 

növekszik. Az irodalomban elfogadott elmélet szerint a fluoreszcens jel megjelenését kizárólag a 

vendégmolekula és a receptor közt létrejöv  másodlagos kölcsönhatások váltják ki. Ez az elmélet 

azonban nem minden esetben ad kielégít  magyarázatot. Kutatásaink kiindulópontja az a 

megfigyelés volt, hogy fluoreszcens szenzorban található elektrongazdag részlet mobilitása 

                                                 
1 de Silva A. P., Gunaratne H. Q. N., Gunnlaugsson T., Huxley A. J. M., McCoy C. P., Rademacher J. T., Rice T. E., 
Chem. Rev. 1997, 97, 1515-1566. 
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szintén er sen befolyásolja a fluoreszcencens jel intenzitását.2  Ezen kutatások rávilágítottak egy 

másik, konformációs dinamikán alapuló mechanizmus létezésére.  

I. Elméletünk alátámasztása érdekében szimmetrikus és nem szimmetrikus, 1,10-diaza-18-

korona-6-éter receptorral rendelkez  koronaétereket állítottunk el  (1. ábra). Komplexálási 

tulajdonságaik meghatározásához különböz  térigény  és savasságú ammónium-perklorát sókat 

alkalmaztunk vendégmolekulaként. 

 
1. ábra Az el állított, új PET-szenzorok 

 

II. NMR-titrálások segítségével vizsgáltuk a host – guest komplex sztöchiometriáját az ún. Job-

féle módszer segítségével (2. ábra). A referenciaként vizsgált egy (1), és a két fluorofórt 

tartalmazó (2a) szenzorok n-butilammóniumionnal (3a) különböz  mólarányban elegyített 

oldataiban követtük a koronaéter O-CH2 1H-NMR jeleinek eltolódásváltozását. A kémiai 

eltolódás-változások ( ) 0.5-ös móltnél megfigyelhet  maximuma a komplexek 1:1-es 

összetételét jelezte. 

 
2. ábra 1-3a és 2a-3a komplex sztöchiometriameghatározása 

 

A komplexek köt dési konstansait titrálási kísérletekben határoztuk meg. Az eredmények 

alapján megállapítható volt, hogy 2a szenzor mintegy két nagyságrenddel gyengébben köti a 

vendégmolekulát az 1-es szenzorvegyülethez képest, ugyanakkor a 2a esetében, f leg nagy 

                                                 
2 Kele P., Nagy K., Kotschy A., Angew. Chem. Int. Ed. 2006, 45, 2565-2567. 
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térigény  vendégmolekulák esetében, nagyobb mérték  változásokat ( ) figyelhettünk meg. 

Ezek alapján megállapíthatjuk, hogy két fluorofórt tartalmazó szenzor esetében a rendszer 

érzékenyebben reagált a vendégmolekula térigényének növekedésére. 

  

III. A PET-folyamat hatékonyságának megállapításához megmértük a tanulmányozott szenzorok 

(1,2a-c) maximális fluoreszcens jeler sítését, amit savfelesleg (HBF4) hatására figyelhetünk 

meg. A diszubsztituált koronaéterek esetében 3-4-szer akkora er sítést mértünk. Koordinációs 

kísérleteket végeztünk a már említett különböz  ammónium perklorátokkal (3a-e), mint 

vendégmolekulákkal (3. ábra). Az 1 és 2a szenzornál tapasztalt jeler sítések megfelelnek a 

vendégmolekulák savasságának, azzal a különbséggel, hogy a 2a vegyület érzékenyebb 

detektálást tesz lehet vé. 2b,c vegyületnél meglep  módon intenzitáscsökkenést tapasztaltunk. 
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3. ábra 1, 2a-c szenzorok FE értékei                        4. ábra 2a szenzor m ködési elve  

3a-e jelenlétében 
 

IV. Az FE értékekben azonos tendencia figyelhet  meg az 1 és 2a szenzornál. Az eltér  

érzékenység magyarázatához figyelembe kell vennünk a molekulák szerkezetét. Fluoreszcenciás 

és röntgenkrisztallográfiás eredményeink azt mutatták, hogy a 2a vegyület fluorofór csoportjai 

transz térállásúak, a koronaéter mindkét oldalát leárnyékolják. Az 1 szenzor esetében a GUEST 

szabadon hozzáfér a HOST receptorjához, míg a 2a esetében ez csak úgy lehetséges, ha a 

komplexálódást megel zi az egyik kumarin egység térbeli elmozdulása. Hipotézisünk alapján a 

2a vegyületnél megfigyelhet  fluoreszcencia serkentés két komponensb l tev dik össze: 

a, a nitrogénatomhoz történ  direkt koordináció (1-nél kizárólagos mechanizmus) 

b, az ellenoldali nitrogén környezetének mozgásszabadság-változása (4. ábra) 

 NMR-kísérletek alapján megállapítottuk, hogy a 2b,c szenzoroknál fluorofórhoz kapcsolódó 

nitrogénhez direkt koordináció nem valósul meg, a vendégmolekulák a fluorofórral átellenes 

nitrogénhez köt dnek. A komplexálódás s során az ellenoldali nitrogénhez történ  koordináció 
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valószín leg oly módon változtatja meg a fluorofórhoz kapcsolódó N-atom körüli  környezet 

konformációját, hogy az hatékonyabb PET folyamatot tesz lehet ve. Ezzel magyarázzuk a 

fluoreszcencia intenzitásának kismérték  csökkenését a vendégmolekulák koordinációjakor.  

Eredményeink alapján megállapítást nyert, hogy a hagyományos elmélettel szemben a 

komplexálódás következtében kialakuló konformációváltozás is fluoreszcencia 

intenzitásváltozást idézhet el  PET szenzorokban. A két hatás külön-külön, vagy együttesen 

tehet  felel ssé a megfigyelhet  fluoreszcencia változásokért. 

 

2.2. Fluoreszcens jelz molekulák 

A biomolekulák képalkotó technikákkal történ  tanulmányozása fontos szerepet tölt be az él  

szervezetekben lejátszódó folyamatok megértésében. Természetes jelz vegyületeken kívül 

szükség van szintetikusan el állított festékek alkalmazására is, amelyeket a bioortogonalitás 

elvével egyez en kell bejuttatni a biológiai mintába. Erre a célra különösen alkalmas a réz(I) 

által katalizált 1,3-dipoláris cikloaddíció (CuAAC). Felhasználás szempontjából a spektrum 

távoli vörös, közeli IR tartományában emittáló, nagy Stokes-eltolódással bíró jelz molekulák 

kiemelked  jelent ség ek. A felsorolt el nyök ellenére kevés kedvez  fotofizikai tulajdonságú, 

klikk-reakcióba vihet  festékvegyület létezik.  

I. Irodalmi analógiák3 és saját tapasztalataink4 alapján polimetin struktúrájú, kiterjedt 

delokalizációval rendelkez , könnyen és kis költséggel el állítható, bioortogonális (CuAAC) 

reakcióba vihet , fluoreszcens jelz vegyületeket terveztünk, és állítottunk el  (5. ábra). 

 

 
5. ábra Klikk-reakcióba vihet  NIR fluorofórok el állítása 

                                                 
3 Czerney P., Wenzel M., Schweder B., Lehmann F., US20040260093, 2004. 
4 Kele P., Li X., Link M., Nagy K., Herner A., L rincz K., Béni Sz., Wolfbeis O. S., Org. Biomol. Chem. 2009, 7, 
3486-3490. 
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II. Megvizsgáltuk az el állított festékek fotofizikai tulajdonságait (1. táblázat) metanolban, és 

fiziológiás kémhatású (pH=7,4) foszfát-pufferben (PBS). A festékek minden esetben 100 nm-nél 

nagyobb Stokes-shifttel és kiváló fotostabilitással rendelkeznek. Fontos tény, hogy gerjesztésük 

megvalósítható a fluoreszcens technikákban alkalmazott lézerek segítségével és a 

várakozásainknak megfelel en, a spektrum távoli vörös-közeli IR régiójában emittálnak.  

Festék Oldószer max (gerj) 
[nm] 

max (em) 
[nm] 

 (× 104)  
[M-1*cm-1] 

a 

7 MeOH 519 625 5,6 0,8 

PBS 523 630 4,3 - 

8 MeOH 538 674 (695) 4,8 15,7 

PBS 544 675 (697) 5,3 1,0 

9 MeOH 586 735 4,0 1,0 

PBS 588 744 2,8 - 

 

1. táblázat Klikk-reakcióba vihet  NIR fluorofórok fotofzikai tulajdonságai 

[a]: krezil-ibolya referenciát használtunk, F
0 =0,545MeOH-ban 

 

III. Az el állított mega-Stokes tulajdonságú jelz molekuláink biológiai alkalmazhatóságát 

sejtfestési eljárások során teszteltük. Ehhez sejtfelszíni glikoproteinben gazdag CHO-sejteket 

használtunk, melyek sejtfelszíni glikánstruktúráját metabolikusan módosítottuk, egy nem 

természetes cukor, acetamidomannózamin (ManNAz) segítségével. A sejtfestési kísérletek 

mindhárom alkin funkióval ellátott festékünkkel eredményesnek bizonyultak. (6. ábra), a nem-

specifikus köt dés mértéke elhanyagolható. Egy esetben (9a) a sejtfestés id függését is 

vizsgáltuk, amelynek eredményeképp már öt perc után láthatóvá váltak a sejtmembránok. 

Vegyületeink jelent ségét jól jelzi, hogy azok már kereskedelmi forgalomban is kaphatóak. 

 

 
6. ábra Fixált CHO-sejtek jelölése 7a-9a festékekkel PBS pufferben  

(konfokális mikroszkópos felvételek)
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