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1. Rövidítésjegyzék

b;<=>?@=AC b;<=[D]>?@=AC

EFGGE réz(I)Hkatalizált azidH@CJ?< KL9Hdipoláris cikloaddíció (MANN;OPQRHM@>@CT=;D KL9H

D?NAC@O @=?D;H@CJT<; MTMCA@DD?>?A<R
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UVZ\ D?Y;>?CH^=FCfAx?D

_EHVZ gázkromatográf tömegspektrometriás detektorral

`\V\ legmagasabban energiaszinten levő betöltött molekulapálya (h?jh;^> AMMFN?;D

YAC;MFC@O AOb?>@CR

`VqG h;x@Y;>?CfA^=fAO@Y?D

`vVZ <@jTfelbontású tömegspektroszkópia (h?jh O;^ACF>?A< Y@^^ ^N;M>OAY;>OTR

Qv infravörös (fény) (?<fO@ O;DR

JFY@O?< w`HkroménHwHA<

{|V\ legalacsonyabb energiaszinten levő üres molekulapálya (CA};^> F<AMMFN?;D

YAC;MFC@O AOb?>@CR

VZ tömegspektroszkópia (Y@^^ ^N;M>OAY;>OTRL YAC;JFC@ ^=?>@ PYAC;MFC@O ^?;~;^R

XVv mágneses magrezonancia spektroszkópia (XFMC;@O V@j<;>?M v;^A<@<M;R

Pq�_Hw��R poli(oxietilén) 200 g/mol átlagos molekulatömeggel

q�Z potenciális energiafelület (NA>;<>?@C ;<;OjT ^Nh;O;R

NFff;O foszfátpuffer

v� O;tenciós faktor

O> szobahőmérséklet (room temperature)

ZqGGE gyűrűfeszültségHkatalizált azidH@CJ?< KL9Hdipoláris cikloaddíció (^>O@?<H

NOAYA>;D KL9HD?NAC@O @=?D;H@CJT<; MTMCA@DD?>?A<R
��F >;OMbF>?C

��G >O?;>?C@Y?<

�WG wLwLwH>O?fCFAO;M;>^@~ PwLwLwHtrifluoretánsav)

�`W >;>O@h?drofurán

�^ �H>ACFACH^=FCfA<?C P>A=?CR

|� ultraibolya (fény) (FC>O@~?AC;>R
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2. Bevezetés

� molekuláris fluoreszcencia jelenségét széles körben alkalmazzák a kémiai, fizikai, 

biológiai és orvosi tudományokban� ���� �����������, mind alapkutatások szintjén���� �

fluoreszcencia detektálásán alapuló eljárások egyik legdinamikusabban fejlődő területe a 

biológiai képletek (sejtek, sejtszervek, biopolimerek, biomolekulák) jelölése. E vizsgálandó 

képletek biotechnológiai� ������� ����������� kémia segítségével történő módosítása egyrészt 

lehetővé teszi a jelölt biomolekulák kimutatását, másrészt sokkal komplexebb kérdésekre is 

választ adhat. Lehetőség nyílik például olyan összetett élettani, biokémiai folyamatok

tanulmányozására melyekbe más módszerekkel nem kaphatunk betekintést� � fluoreszcencián 

alapuló ��������ológiai módszer�� jelentőségét jól hangsúlyozza �  ¡¡¢. évi Nobel díj is, 

melyet a zöld fluoreszcens fehérje (Green Fluorescent Protein, GFP) felfedezésért és 

fejlesztéséért ítéltek oda Osamu Shimomura, Martin Chalfie és Roger Y. Tsien kutatóknak�£

Bár a f���¤��zcens fehérjék jelzővegyületként történő alkalmazásának jelentősége vitathatatlan�

�gyanakkor a méretükből adódó korlátok, illetve, hogy nem alkalmasak pl. fehérjék poszt¥

transzlációs módosításának kimutatására, vagy a genomban közvetlenül nem kódolt 

�����lekulák jelzésére, egyértelművé teszik � kis, szintetikus jelzővegyületek fontosságát. 

További előnye e szintetikus jelzővegyületeknek a tervezhetőség, ami mind a jelzővegyület 

által kibocsátott jel természetére, mind a reaktivitásra érvényes. A modern képalkotó 

�����ológiák leggyakrabban fluoreszcens markereket alkalmaznak. Köszönhető ez a 

fluoreszcens jel viszonylag olcsó és rendkívül érzékeny detektálhatóságának, illetve kitűnő idő¥

és térbeli felbontóképességének�¦

Dolgozatomban a fluoreszcens jelölőanyagok egy szűk, de annál jelentősebb csoportját�

az ún. fluorogén (§¨©ª «ª) típusú markereket tárgyalom� ���¬�� jelenleg nagy érdeklődésre 

��¤����� számot. A biomolekulák fluoreszcens jelölésének rövid összefoglalása és a jelöléshez 

szükséges körülmények bemutatása után példákon keresztül mutatom be a fluorogén

vegyületek tervezésére alkalmas stratégiákat. Ezt követően ismertetem a doktori munkám során 

tervezett fluorogén jelzővegyületek előállítását, ª ®§©« és ª ®®« körülmények közötti 

alkalmazhatóságá�� A téma újszerűségéből fakadóan még rengeteg a megválaszolatlan kérdés a 

fluorogénekkel kapcsolatban, különösen az elméleti kémiai számítások terén tapasztalhatók 

hiányosságok az irodalomban. Munkámban (együttműködés keretében) kísérletet teszek az 



¯

előállított vegyületcsalád(ok) fluorogén tulajdonságának elméleti számításokkal való 

értelmezésére a kísérleti eredmények segítségével°
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3. Irodalmi áttekintés

²³´³ Biomolekulák fluoreszcens jelölése

µ¶·¶·¶ ¸¹º»¼½¾¿À½Á¾ Âiokonjugátumok

A biomolekulák (fehérjék, lipidek, szénhidrátok ¾ÃÂ¶Ä képalkotó technikákkal történő 

láthatóvá tétele elengedhetetlen az élő szervezetben lezajló folyamatok tanulmányozásához.

Két módszer Ã½¼Å½ÆÃ ½¹ (bio)molekulák Ç¹º»¼½¾¿À½Á¾ jelöléséreÈ É fluoreszcens fehérjéÊ½Á

É¹ÉËº¹óÌ géntechnológiai módszereket felhasználó, illetve É kis, szintetikus molekulákkal 

történő, kémiaiÍbiológiai technikákat alkalmazó fluoreszcens módosítási eljárások. Előbbi 

Ã½ÀÎÁÏÊÉ alapja, hogy egy tetszőleges fluoreszcens fehérje (ÐÉ már többféle emissziós 

Îº¹lámhosszú is létezÏÊ) genetikai kódját rekombináns DNS eljárással hozzáfűzik a jelölni 

kívánt fehérjét kódoló génszakaszhoz¶ÑÒÓÒÔ ÕÊÊ»¼ É transzkripciót és transzlációt követően É

fehérje egy „világító címkét” fog magán hordozni és így követhetővé válik. Õ módszernek 

azonban megvannak a hátrányai, így nem alkalmazható posztÍtranszlációs módosítások

követésére vagy a genomban közvetlenül nem kódolt molekulákÌ Ë¹¶ ¹ÏËÏÆek, szénhidrátok 

esetéÂ½Á. Nem szabad figyelmen kívül hagyni É¿Ã ¾½Ð, hogy a jelölendő fehérjét egy viszonylag 

nagy „címkével” látjuk el (molekulatömeg > 28000ÖÉ, szerves jelzővegyületek M < 1000 ÖÉÄÌ

ÉÐÏ É Ç½Îérje szerkezetét megváltoztatva zavarhatja annak funkciójátÌ (membrán)transzport

tulajdonságait.×ÒØ

További lehetőség természetes fluorofórok alkalmazására a szervezetben előforduló

természet½¾ Ùún. endogén) fluorofórok (porfirinek, aromás aminosavak, nukleinsav bázisok) 

felhasználása¶ÚÛÒÚÚÒÚÜÒÚÝ Ezek alkalmazása É¿»ÁÂÉÁ korlátozott, mivel eredendően jelen vannak a 

biológiai rendszerekbenÌ ezért a magas autofluoreszcenciából adódóan alacsony jelÍ¿ÉÅ

aránnyal detektálhatók¶

Ezekben az esetekben kézenfekvő a kívülről bejuttatott (exogén) mesterséges 

jelzővegyületek alkalmazása, melyek esetén lehetőség van a fotofizikai paraméterek, a 

molekula méretének, reaktivitásának és polaritásának kontrollálására.

Az exogén jelzővegyületek kétféle módon kapcsolhatók a jelölni kívánt képlethez.

·¶ fizikai kötődéssel (fiziszorpció)

Þ¶ kovalens kötéssel
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Az első esetben a jelzővegyületàá â biomolekulák felületén kötődãàá äàåæ çâåè â

harmadlagos szerkezetek által definiált belső teéàáêà kerülãàá. Erre számos irodalmi példa 

létezik, melyàáêàã ãëáìàíãîâçâáïðñòó, membránokhoz tapadó, ún. interkalátor festékeket 

használnakòôõòöõò÷õòøù úz ilyen festékek gyakran polarizációra, kémhatásra, stb. érzékenyek, így 

jól jelzik pl. a mikrokörnyezet változásait. Jó példa erre a membránhoz kötődő, kémhatásra 

érzékeny szenzorokòû, melyekkel sikerrel követtek sejten belül emésztési folyamatokat, 

kiválasztásü, elválasztást, membrán növekedést, süêù ýðãüðî äàåþàåèàñãíæ ïðåè àñàáêàã âñ

esetekben a jelölendő képlet kémiailag „érintetlen” äâéâÿù

A második esetben valódi kovalens kötéssel kapcsolják a jelzővegyületet (kémiai 

ligáció)ù Ilyen ligációs eljárásoknál előnyös olyan reagáló csoportpárokat, reakciókat találni és 

fàþìàîñüàãíæ äàìèàá eleget tesznek a biológiai rendszerekben történő kémiai átalakításokkal 

szembeni követelményeknek (ìÿù 3ù��ù A kovalens kötés kialakításán alapuló módszereknél a 

legtöbb esetben a jelölendő biomolekulát íî módosítaní szükségesù Eããàá leggyakoribb módja 

a módosított építőkövek, êíðäðãðäàéàá, kémiai hírvivők alkalmazása. ú módszer előnye a 

célzott, êíðäðìàáëìâ- és azon belül helyspecifikus jelölés çâìâäíãü â îüâêíì áâp�îðìâüù Hátrányâ

â fluoreszcens jelzés bevitelét megelőző módosítás szükségességeùòò

A detektálás szempontjából különböző fizikai tulajdonsággal rendelkező 

jelzővegyületeket használhatunk. A három leggyakrabban alkalmazott jelzési eljárás az alábbi 

jelkibocsátó egységeken âìâpëì:

1ù NMR-aktív ãëáìíÿðá (üà�ïãíáâ: NMRæMRI�

�ù radioaktív magok (technika: radioaktív követés, PET)

3ù fluoreszcens molekulák (üà�ïãíáâ: fìëðéàîñ�àãî képalkotási eljárások�

Mindhárom eljáráshoz szükséges a detektálást és a jelátalakítást végző műszerekäàåléteù

Míg âñðãêâã âñ első kettő bonyolult, drága eszközöket igényelæ âÿÿíå â fluoreszcenciás 

detektálás műszerigénye viszonylag kicsi és relatíve olcsó (spektrofluoriméteræ fìëðéàîñ�àãî

mikroszkóp�ùA fluoreszcenciás technika további előnye a nagy tér- és időbeli felbontóképesség 

(Angströmæ ãî), és az érzékeny detektálás (akár egy molekula kimutatása).òõ2õ2�

A detektálás érzékenysége és viszonylag olcsó kivitelezhetősége miatt â képalkotó 

módszerek előszeretettel alkalmaznak fluoreszcens jelzővegyületeket, mind in vitroæ äíãÿ in

vivo körülmények közötüæ lehetővé téve a sejten belüli folyamatok tér- és időbeli követését.óõòô
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������ �lu	
�szc��ca – ala��	galmak

A molekuláris fluoreszcenciát több paraméterrel jellemezhetjük.�,� A biomolekulák 

�lu	
�szc��s jelölése� ll���� a �lu	
�szcens detektáláson alapuló technológiák szempontjából 

fontos paraméterek a következők: moláris abszorpciós koefficiens ()� �lu	
�szc��s

kvantumhasznosítási tényező (F), fluoreszcens életidő (), abszorpciós, gerjesztési és 

emissziós maximum (����� �e�j� e�)� ll���� az ún.  �	k�s�eltolódás�

4�� 5�� 6�� 7��
���

���

��4

��6

��!

"��
#$.%$&x

'*+/*09;<0= 0>*?;+@B

*B=009=ó0 0>*?;+@B

C
D
GJ
K
LO
Pá
LQ
SL
T
D
GU
VP
WU
X
WO
K
OX
QU
X
PO
Qá
V

 Y ZB

[#\].%$&x^;_?*0`*d;_dóhq0

1. ábra Általános abszorpcióswemissziós spektrumok

a� Abszorpciós és gerjesztési hullámhossz�maymum {����e|})
Az a hullámhossz, amivel a mintát besugározva maximális intenzitású az emittált fotonok 

száma. Biológiai minták esetén előnyösebb, ~a értéke minél magasabb

hullámhossztartományba esik, mivel az UV fény i) roncsolhatja az élő szervezetet� ) más, 

természetben előforduló fluoreszcens molekulákat gerjeszthet, ezzel zavaró autofluoreszcenciát 

idézve elő; iii) szövetek esetében a vörös tartomány felé növekszik a fény áthatolóképesség��

Az abszorpciós és gerjesztési spektrumok egyrészt a felvételükhöz használt műszerekben 

különböznek, másrészt eltérő információt szolgáltatnak. Míg előbbi az alapállapotból a 

magasabb ���rgiájú gerjesztett állapotok felé történő átmenetekről ad információt, utóbbi 

kizárólag azon átmeneteket jelzi, melyek nagyobb valószínűséggel eredményeznek 

fluoreszcens folyamatot. A két spektrum között természetesen lehet teljes átfedés, de lehetnek 

különbözőek is. Gyakorlati megfontolások alapján fontos szempont� ~	g� a k�
�sk���lm

forgalomban kapható, könnyen hozzáférhető lézerekkel lehessen gerjeszteni a jelzővegyületet�



�

mivel a fluoreszcens mikroszkópok, áramlási citométerek adott hullámhosszú gerjesztő 

forrásokat használnak (���� ��� �� – ibolya (InGaN dióda lézer�� ��� �� – kék�zöld (Ar����

lézer�� ��� �� – zöld (DPSS lézer)� ��� �� – vörös (He��� lézer�� ��� �� – vörös (AlGaInP 

dióda lézer��

b. Emissziós hullámhossz�������� ����
A fluoreszcenciával történő relaxáció során legnagyobb intenzitással kibocsátott fotonok 

energiájának megfelelő hullámhossz. Hasonlóan a gerjesztési maximumhoz, biológiai minták 

esetén előnyösebb, ha a fény vörös tartományába esik. Ebből a szempontból az ideális 

tartomány ������� nm között szerepel, ahol az ún. „víz�ablak” található��� �� ���¡ � ¡��¢£¤��

ezen részén a legmagasabb a szövet�¢ (azaz a különböző biomolekulák összességének és a 

víznek� áteresztőképessége���¥�¦

§� ¨£�¢�¡�eltolódás

Értéke az abszorpciós és emissziós ��������¢ közti távolság ���©��� Az önabszorpció 

elkerülése végett előnyös� ª� �« az érték minél nagyobb� ¬ ���  ¨£�¢�¡�eltolódás ugyancsak

csökken£� a gerjesztés során jelentkező autofluoreszcenciából adódó zavaró hatás£, így jobb jel�

zaj arányt, azaz érzékenyebb detektálhatóságot eredményez. Megemlítendő, hogy további�

kapcsolt fluoreszcenciás technikák alkalmazásakor kifejezetten szükséges a nagy Stokes�

eltolódás (például ���¤���£¤��¡«�¤�¤��®¡«�¤�¢ kiépítésekor�� Kutatócsoportunkban gyakran 

��¢����«��¢ olyan jelzővegyületek�£� ��� �¢ ¨£�¢�¡�eltolódása akár 100 nm�nél is nagyobb 

érték. Az ilyen típusú fluorofórokat „mega�Stokes” fluorofóroknak nevezzük.

®� Moláris abszorpciós koefficiens (�
Természetesen minden esetben jó, ha nagy az értéke� ��¯�� �« �lnyelt fotonok száma 

arányos az emittált fotonok mennyiségével. Egy jelzővegyület ún. fényességét az ×°
kifejezés adja meg.

e. Kvantumhasznosítási tényező (±�
A kvantumhasznosítási tényező a fluoreszcenciásan emittált fotonok hányada az összes 

��� ��£ fotonhoz képest. Másképp megfogalmazva az az arány, ami megadja, hogy �« ��� ��£

fotonok hányad részét emittálja a molekula ���¤�szcenciásan�
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»
¼inél jobban közelít értéke ½¾ ²¿hez, annál À½Á½Â½ÃÃ ½ ÄÅÆÇÈÉÂ¾ÊÉËÊÌ½ intenzitása, annál 

érzékenyebb detektálás érhető el. A kereskedelemben kapható fluoreszcens jelzővegyületek Í
értéke jelentős szórást mutat, de bizonyos fluoreszcens vázcsaládokra általában ½¾ÇËÇÂ

nagyságrendet kapunk. A két leggyakrabban alkalmazott xantén vázas fluorofór ½ ÄÅÆÇÈÉÂ¾ÊÉÌË

és a rÇÎ½ÀÌËÏ É¾ÉÐ Ñ értéke oldószertől és szubsztituensektől függően ÐÃÒ ³ÏÓ³¿0,95 között 

ÀÇ¾ÇÁÒ

ÄÒ Fotostabilitás

Számos fluoreszcens molekula ÔÕÅÒ ÄÅÆÇÈÉÂ¾ÊÉÌËÖ a folyamatos gerjesztés hatására 

csökkenő intenzitású emissziót mutat. × ØÉÅenség hátterében a gerjesztett állapotban lejátszódó 

fotokémiai reakciók állnak, melyek gyakran nem fluoreszcens terméket eredményezËÉÐ

ÔÕÙÇÚÇÃÅÉ½ÊÙÌËÁÏ ÕÙÇÚÇÎÉÁÈ½Î½ÚÌÇËÖÒ Ez egyszeri detektálás esetén nem zavaró tényező, de egy 

ÄÇÅÛ½À½Ú időbeli követését jelentősen megnehezítiÒ Üzükséges tehát a kísérlet időtartamához

megfelelő fotostabilitás.

g. Fluoreszcenciás életidő (Ö
Egy fluorofór gerjesztett állapotának élettartamát jellemezhetjük a fluoreszcenciás 

életidővel. E paraméter mérésén alapul a fluoreszcens életidő mikroszkópia (fluorescence¿

lifetime imaging microscopy), melyben a fluoreszcencia intenzitása helyett  ½ ÄÅÆÇÈÉÂ¾ÊÉËÂ ØÉÅÒ
Hosszú ¿vel rendelkező fluorofórok alkalmazása lehetőséget teremt autofluoreszcencia¿

mentes detektálásra, illetve segítségükkel a fényszóródásból adódó zavaró hatásÇÐ½Ú ÌÂ

kikerülhetjük.

ÙÒ Oldószerhatás

A molekuláris fluoreszcencia esetén figyelembe kell venni, hogy a gerjesztett állapot 

élettartama elegendő időt biztosít, hogy az új elektronszerkezet következtében megváltozott 

dipólusmomentumoknak megfelelő elrendeződésű szolvátburok alakuljon ki. E folyamat során

½¾ oldószermolekulák a fluoreszcens vegyület körül átrendeződnek és némileg stabilizálják ½

gerjesztett állapototÒ Ý hatásnak köszönhetően a gáz állapotban várt (és számolt) emissziós 

hullámhossz értékekhez képest eltérő, általában magasabb hullámhosszon ØÉÅÉËÚÐÉ¾ÌÐ ½¾
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emissziós maximum. ßà â jelenség különösen a vízben fontos, hiszãä a víz, mint erősen poláris 

közeg jelentős stabilizációs hatást tud åæçãèéãäæê

æê ëìíîïãðàñãäñæâòkioltás (ôõö÷øùú÷ûü

ýz emittált fotonok számát, azaz a fluoreszcencia intenzitását számos körülmény éíþèâ

gyengíteni, illetve akár teljesen åæîìéâäæê ßÿyæå æìyãä ÿyâåîïæ tényező a víz, mævãì â

hidrogénkötésekből adódó számos rezgési átmenete lehetővé teszi, hogy a gerjesztett állapotú 

jelzővegyület energiáját átvegye. Általában elmondható, hogy ha egy fluorofór apoláris 

közegben nagy intenzitással emittál, vizes közegben a fluoreszcencia intenzitása akár nullára is 

csökkenhet. Mivel a bæomolekulákat vizes közegben szükséges mérni, célszerű â

jelzővegyületeåãé æð ebben a közegben èãììãmãàäæê

A fentiek alapján egy ideális, biológiai rendszerek jelzésére alkalmas çìíîïãðàñãäð

jelzővegyület a következő tulajdonságokkal bír: â látható, vâÿy éávoli vörös tartományban

gerjeszthető, távoli vörös, vâÿy közeli infravörös régióban emittál, äâÿy Séîåãðòeltolódásðâì,

moláris abszorpciós koefficiensðãì és çîéîðéâbæìitásðâì ïãäþãìåãàæå, F értéke közelít âà Þòhãà

és mindezek vizes közegben jellemezzékê Természetesen ez egy nagyon általános 

kritériumrendszer, a gyakorlatban felmerülő problémák jó részében ã paramétereknek ñðâå ãÿy

része teljesül, illetve szükséges teljesülnie. Ha például egy izolált fehérjén szükséges megjelölni 

egy konkrét âmæäîðâvòðàãåvenciát, âååîï ú÷ �útro körülmények között, akár UVògerjeszthető 

jelzővegyületeket is alkalmazhatunk, és az emisszió is lehet â ðpãåéïím âìâñðîäyâbb

hullámhosszú tartományában, mævãì egy izolált biomolekula esetén jóval kevesebb zavaró hatás 

ìãhãéê Kîmpìãxãbb közegben ezzel szemben, pl. vérben, a közeli infravörös tartományban való 

gerjesztési és emissziós maximumok elengedhetetlenek.

3.2. Bioortogonális jelölés

A mesterséges jelzővegyületek exogén módon való bevitele háromféleképpen történhet: 

æü természeéãð vegyületek fluoreszcensen módosított építőköveinek bevitelével, ææü módosított 

biomonomerek beépítésével, majd azt követő ú÷ sútõ jelzésével, æììãévã æææü természetes 

vegyületekben megtalálható funkciós csoportok direkt módosításávalê Az első két esetbãä

szükséges a biomolekulák módosított építőköveit beépít(éüã(éüäæ a vizsgálni kívánt 

biomolekulába. Ez történhet kémiai ligáció által, â ðãèé mãéâbîìæåíð apparátusát felhasználvâ

vâÿy äãmòtermészetes âmæäîðâvâå genetikai kódolásával2�, mâèþ â transzlációt követően a 
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módosított oldalláncon keresztül helyspecifikus jelölést alkalmazhatunk megfelelő funkciós 

csoporttal rendelkező jelzővegyülettel. A �����d�k e�e	
en a természetes biomolekulák 

jelölhetők meg specifikus reakciókkal. Ez kivitelezhető pl. ��ec�f�kus fizikai kötődés útján, 

vagy egyes ritkán előforduló funkciós csoportok módosításával  �l. –�H A�-OH).
��

A kémiai átalakítások során mindenképpen célszerű olyan reakciót és funkciós csoport-

párokat �lk�l��zn�nk, melyek fiziológiás körülmények között� g�ors, szelektív és közel 

kvantitatív reakciót tesznek lehetővé. Sharpless és mtsai 2001-ben vezették be a klikk-reakció 

elnevezést, olyan reakciókra �el�ek g�����n �zelektíven, közel kvantitatívan és enyhe 

körülmények között játszódnak le, stabil k���len� kötést létrehozva.�� E�elle		 f�n	��

�ze���n	 �z �� ��g� ���z�nylag egyszerű kiindulási anyagokat használjanak fel. A kl�kk-

reakciók egy szűkebb csoportját jelentik az ún. bioortogonális reakciók ��el�ek � fen	�

feltételeket tovább szűkítik a biológiai felhasználhatóság érdekében: a reagáló funkcióscsoport-

párokn�k �ze��eze	�degennek és inertnek kell lenniük a kémiai ��togonalitás érdekében.
��

Mindezek mellett sem a reaktánsok, sem a termékek nem lehetnek toxikusak, azaz 

biokompatibiliseknek kell lenniük. A funkcióscsoport-párok a jelölendő és a jelzővegyület 

között hoznak létre kovalens kötést. Mindezek mellett a gyakorlatban fontos, hogy a kapcsolás 

még alacsony koncentrációtartományban is a biológiai folyamatokkal összemérhető 

sebességgel játszódjon le � megfelelő érzékenység és kimutathatóság érdekében.

Számos reakció teljesíti a klikk-reakció feltételeit, de ezek közül kevés �z ��� �

bioortogonalitás követelménye�nek �� �egfelel.
�� Jelenlegi ismereteink alapján az alábbi öt 

reakciótípus alkalmazható bioortogonális eljárásokban�

�. azidok és alkinok közti 1,3-dipoláris cikloaddíció


. azidok reakciója foszfánokkal (Staudinger-ligáció)

c. alkének és tetrazolok fotoindukált cikloaddíciója

d. 	e	��z�n�k fordított elektronigényű Diels-Alder reakciói

e. ��n�l-�z�lf�n�k és tiolok közti tiol-én reakció

3.2.1. Azidok és alkinok közti 1,3-dipoláris cikloaddíció

3.�.1.1. Réz-katalizált azid-�lk�n 13-dipoláris cikloaddíció  C�AAC)

Máig a legnépszerűbb és legtöbbet alkalmazott klikk-reakció, gyakran egyszerűen csak

„a kl�kk-�e�kció”-ként említik.
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Huisgen figyelte meg először 1961�ben alkinok és azidok termikus aktiváció hatására 

lejátszódó cikloaddícióját, melyben 1,2,3����a��!�" �#$�����%#�j#� "#!#�"#��#" (2. ábra)&'* +

regioszelektivitás hiánya a két lehetséges reakcióút aktiválási energiájának csekély 

különbségéből adódik& /00/�ben Sharpless és Meldal rámutatott arra, hogy Cu(I) ionok 

jelenlétében gyorsan és nagy hozammal játszódik le a reakció.45647 8/& á9�a; Megfigyelték azt 

�<= >�$? az ily módon kivitelezett reakció regioszelektíven, kizárólag az 1,4�szubsztituált triazol 

képződése mellett játszódik le. @>a�B!#<<= D�"�G és mtsi közölték /00I�9#G= >�$? RJ�"�%B!#L

által katalizálva az 1,5����%#�t eredményezte a reakció 8RJ++M;&
4'

Fontos megemlíteni, hogy mindkét vegyülettípus 8a��d és alkin) könnyen hozzáférhető=

Na$? előállítható.

2. áPQT A termikus és réz(I)Ukatalizált azidUVWXiY Z[\Udipoláris cikloaddíció

A reakció teljesíti a bioortogonalitás majdnem összes feltételét& ]em érzékeny levegőre, 

vízre, ami így oldószerként is használható= széles pH�tartománybaG 8B^ ���0;=

szobahőmérsékleten is lejátszódik. A képződő �=_�triazol gyűrű erős kovalens vegyület, savas 

és lúgos közegben is stabil, sík <�#�"#�#�# B#`�$ hasonlóságot mutat a peptidkötéssel (3. ábra)&44

`quq’ w�={ Å `quq’ ~5 Å
3. ábra Az amid és triazol csoport hasonlósága

+ reakció kivitelezéséhez szükséges rézionok jelenléte miatt azonban élő rendszerekben 

csak korlátozottan használható.4| A réz toxikusságának kiküszöbölésére több módszer is ismert}

�; a réz mennyiségének csökkentése4~= ��; a �é� �!?aG komplexbe zárása, ami még katalizálja a 
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cikloaddíciót, de már ��� �������
��

� ���� rézmentes körülmények ��������ása ���� következő

���������� ������

�������� Gyűrűfeszültség katalizált� ���������� ����dipoláris cikloaddíció �������

�� ábra � ¡¢££¡¤ ¥¦származék reakciója azid vegyülettel

Bertozzi és mtsai nevéhez fűződik a terminális alkin cikloalkinra cserélés�� �� ��§��

reakciókban � ciklooktinban fellépő gyűrűfeszültség „katalizálja” a reakciót (¨�©����ª©������

«�����«��§�� ����������© ¬§����������� ������, így nincs szükség rézionok jelenlétére ���

ábra)��® Nyíltláncú alkinek ����é¯�� � °�C≡C�R’ ���©����� ��neáris, míg cikloalkineknél erősen 

��©���, a kötésszög kb. 160°��±²�³ � ��´����¯¯ ���¯�� ���������, a ciklooktin esetében a torzió 

következtében fellépő gyűrűfeszültség energiája ��µ��¶ ���·���� elegendő többletenergiát 

jelent ahhoz, hogy azidokkal már szobahőmérsé��eten is reagáljanak� Bár a rézkatalizált verzió 

reakciósebességéhez képest jelentős csökkenés figyelhető meg, megfelelő módosításokkal 

mára már sikerült megközelíteni a CuAAC reakciók sebességét.¸¹ A SPAAC további 

jellegzetessége, hogy az átmenetifém hiányában elvész a regioszelektivitás, �igációs 

eljárásokban azonban ez nem lényeges ��������� A biológiai folyamatokk�� összemérhető 

sebességű, és a tipikus – néhány órás – inkubálási idő megfelelő mértékű jelölést tesz lehetővé.

A reakciósebesség növelése érdekében vagy a ciklooalkin (ciklooktin) LUMO energiájá���

értékét csökkentik elektronszívó szubsztituensek beépítésével, vagy a torziós feszültséget 

növelik pl. spº
�hibridállapotú C�������nak a ciklooktin vázba való ¯�építésével� �z előbbi 

megközelítésre példa »¼½�fluor atomok bevitele a hármas kötés melletti szénatomra �¾¿ÀÁ��

míg utóbbira a ciklooktin gyűrű fúziója aromás csoportokkal (benzol gyűrű(k)) �ÂÃÄÃÅ�

ÅÁÆÂÁ�, illetve ciklopropán gyűrűvel �ÂÅÇ�. Az alábbiakban � ��´����©���¯¯ �������������

és az azidokkal szembeni reakciójuk sebességi állandóját foglaltam össze (5. ábra, 1. táblázat��¸¹
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Ê ábra Ë ÌÍÎÏÐÑÍÒÍÏÍÓÓ ÔÐÑÌÕÕÑÖÐ×Øszármazékok

1. táblázat Az 5. ábrán szereplő ciklooÑÖÐ×Øszármazékok sebességi állandói

Név ÙÚÛÜ ÙÚÛÝ ÞßàÛ áâãâÚ ÚÛäáÛ áÚå

æç (×10èéäèêëèêìí îïð îïñØðïò òïðØóïô õôö ðòö îîö÷îòöø

ù Ñú: másodrendűï ÓÍ×ûÐÌØüûÐýýüÌ, mint reakciópartnerrel mérve, oldószer: CDþÿC
ø ÿ�þÿCØ�úO 3:1 elegyébenï ÍxÕØBÿC÷Í×ýÕØBÿC

A bioo��ogo�alitás szempontjából az SPAAC minden feltételt teljesít, ennek 

köszönhetően széles körben alkalmazzák. A kutatáso� iránya a megfelelő reaktivitású,

stabilitású és viszonylag könnyen előállítható ciklooktinok fejlesztése.

3.�.�. ��au�i�ge�-ligáció4�	4


Azi�dso�o�� ��ife�il-foszfá�os redukciója (ún. Staudinger-redukció) alapján Saxon és 

�e��ozzi �222-be� �olgoz�a �i az ún. Staudinger-féle ligációs eljárást.4 A ligációhoz olya�

foszfánszármazékot használta�, amibe� az egyi� a�il dso�o��hoz ele���ofil csapdát kötötte� (�l.

(�io�észter-dso�o��o��. A reakció során képződő ilid vizes közegben történő átrendeződése során 

a N-atomon levő negatív töltés� az elektronhiányos karbonil szén fogja be, majd egy víz 

belépése és egy alkohol eliminációja során kialakul az amid és a foszfá�-o�i� (6. ábra).

Preparatív szempontból előnyös az észter csoport és a fluorofór azonos aril csoporton történő 

bevi�ele. Előállítottak olyan foszfán reakció�a���e�e�e� is, melye� esetén az egyik fenil csoport 

helye�� ��oli�
44
, vagy metilén-tioészter dso�o�� található.4� Utóbbi esetben a termék egy ami�-

származék lesz, míg mo�oal�il-�ife�il-foszfánoxid melléktermék távozi�.
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�. ábra � St����n��r�ligáció általános mechanizmusa

� ���� !"#$%&ligáció előnye, hogy a reagensek és az eliminálódó molekulák (alkohol, N')

!* +!/0/5p��!+!7!*$0k Hátránya a viszonylag alacsony reakciósebesség 85�9!5�5 0' : 7,7×1;<

=
>
<?
*
<?
)
@' és a foszfánszármazék spontán oxidációja.

DkEkDk Alkének és tetrazolok fotoindukált cikloaddíciója

Szintén Huisgen nevéheF köthető �$�%�F/7/0 és alkén$0 fotoindukált addíciójának első 

megfigyelések@G Lin és munkatársai ismerték fel először a reakcióban rejlő bioortogonális 

kémiai lehetőségeket és sikeresen alkalmazták alkénnal módosított +iomolekulá0  !�%!7&

tetrazollal való fotokémiai átalakításához.@H A mechanizmusát tekintve a néhány perces UV 

fény beugárzás hatására kilépő N' után képződő rövid életidejű 80? : ;I1J *
<?
I �?K' : LI1 *)

"!�%!7!5!" 8MO), mint nagy reaktivitású dipól, 1ID&dipoláris cikloaddícióban reagál az alkénn�7

8Pk ábra). A cikloaddíció* Qolyamat sebességi állandója � 0' : 1;
?
>
<?
*
<? sebességet is elérhetik

A nagy reaktivitás a meghajlott szerkezetnek köszönhető, ami nehezíti az elektronok 

delokalizációját. Az aromás gyűrűn elektronküldő csoportokkal növelhető � �$�%�F/7 RT>T

energiája, ezzel a reakció sebessége is.

UV ábra A fotoindukált tetrazol�alkén reakció általános mechanizmusa

E reakció előnye, hogy a kiindulási anyagokkal ellentétben � képződő pirazolin&

származék j$77$mzően fluoreszcens tulajdonságokkal r$" $70$F!0k Újabb eredmény, hogy a 

tetrazol részt önmagában is fluoreszcens vázhoz kapcsoltan alakítják ki, és alkén jelenlétében 

besugározva „aktiválják”, ezzel lehetővé téve a fluoreszcens jel megjelenésének időbeli 

0ontrollálását isk Lin és mtsai számos eredményt értek el az utóbbi időben, mely$0+$" 5!" �F
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aktiváló fény mind a keletkező termék emissziójának hullámhosszát a vörös tartomány felé 

tolták el.YZ[Y\[Y][^_

`cqcwc {|}~������ ��~dított elektronigényű Diels�Alder reakciói

Az elsőként Hantzsch és Lehmann által előállított W�q�w���}|}~����^�� vagy más néven ��

}|}~���� ���� a 3 lehetséges alapváz közül az egyetlen, amelyik stabil. Aromás stabilizációjának 

energiáját �� ������ és szemiempírikus számításokkal is meghatározták: a stabilizáció kisebb, 

mint a kevesebb nitrogént tartalmazó hattagú rendszerekben.^� Emiatt relatív| ����

reakciókészséget várhatunk a gyűrűtől, amit elektronhiányos volta igazol. A gyakorlatban ez a

}|}~������ diénekhez hasonló cikloaddíciós képességében érhető tetten. Carboni és Lindsey 

W����ben számolt be az aromás fluoroalkil�tetrazinok és alkinek, illetve egyszerű olefinek közti 

�w�q��es cikloaddíciós reakciókrólc ^� � lehetséges mechanizmust pedig Sauer és munkatársai 

���� olták, �¡¡|}�| bizonyítottá�^Y� }őlük ered a fordított elektronigényű Diels��¡¢|~�reakció 

elnevezés � c

£¤ ábra ¥¦§¨©ª«¬® reakciója alkinokkal és alkénekkel – általános séma

A mechanizmusát tekintve elsőként egy biciklusos intermedier képződik, majd gyors 

nitrogénvesztés közben piridazinná ��¯� ���� W�q�¢�°�¢~��piridazinná alakul ��±�. Utóbbi 

könnyen piridazinná oxidálódik, �²|¡� gyakran spontán is lejátszódik (8. ábra)c

A reakció bioortogonális jelölésre szintén alkalmas^^[^³´ kinetikáját tekintve ��|� ���~ 

��� }�µ��¶ �� W·�W·
�
¸
¹�
 
¹�
� ¢| �º���»�ciklookté���¡� ²��} ¢�|����¡¡|¡ elértek már W·^ ¸¹�

 
¹�

nagyságrendű sebességi állandót is^Z�� � }|}~���� reakciókészsége µ|¢�� hangolható a gyűrű 

elektronhiányosságának módosításával. Erre az R�� ¼�  �¶½ �}�}¶|� |� változtatásával ���

lehetőségünk. Biológiai szempontból lényeges a vízzel való reaktivitás vizsgálata, mivel ha R��

¼
� erősen elektronvonzó (például két észter csoport), akkor vízzel gyorsabban reagál, mint a 

¢ienofillel. A kutatások iránya, hogy megtalálják az egyensúlyt a vízben való stabilitás és a 

reaktivitás közt. Újabb megfigyelések szerint �z elektronvonzó  �¶½ �}�}¶|� |� reaktivitás�

növelő hatása összemérhető a reaktánsok sztérikus igényeinek hatásávalc^\
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ÀÁÂÁÃÁ ÄÅÆÅÇÈszulfonok és tiolok közti tiolÈén reakció

É ÊÅËÇÈén kémia már régen ismert a szerves kémiábanÌÍ, és előszeretettel alkalmazzák 

polimerizációs reakciókbanÁÎÏ Tiolok addíciója játszódik le többszörös kötésekreÐ ÑÒÅÆÓÔ

eredménye tioéter, illetve acetilének esetében ÑÇÔÓÆÅÇÈÕÖ×ÇØÅÙ kialakulása. A reakcióÚËÖ gyökös 

iniciátor ÛÑÜÝ nukleofil (ált. ÑÆÅËÆËÕÞ katalízis szükséges (9. ábra)Á ßegfigyelték, hogy ha erős 

elektronvonzó csoport kapcsolódik etilénhez, akkor gyök és katalizátor nélkül is lejátszóÙÅÔ ÑÖ

addíció. Az ilyen, aktivált olefinek közül is kiemelkednek a ÛÅÆÅÇÈÕÖ×ÇØËÆËÔ
Îà
Ð ÒÓÇÝÓÔ

kimagasló stabilitásuk mellett szobahőmérsékleten, vizes közegben is megfelelő sebességgel 

reagálnak ÕÖÑáÑÙ ÊÅËÇÈâÕËãËäÊËÔÔÑÇÁÎå

ßÅÛÓÇ a fehérjékben kevés a szabad ÊÅËÇ âÕËãËäÊ æâÅÕÖÊÓÅÆÞÐ ÓÖÓÔ jelölése szelektív 

módosítást tesz lehetővé, illetve nyomon követhető a diszulfid hidak felbomlása.

9. ábra çèéêëén és tiolëìèíèêîïðêñéí reakciók

3.3. Fluorogén jelzővegyületek

òÇ×ËäÓÕÖâÓÆÕ jelzővegyületek különleges csoportját képezik azok a vegyületek, melyek 

fluoreszcens tulajdonságai megváltoznak a kémiai reakciót követően. Ezeket a vegyületeket két 

âÕËãËäÊáÑ ËÕÖÊÚÑÊó×Ô Ñ ØÇ×ËäÓÕÖâÓncia megváltozása szempontjából æ¾ôÐ ¾¾Á ábrákÞÁ

ÑÁ õÅÅndulási formájukban nemÐ vagy csak csekély fluoreszcenciával rendelkeznek, ÒÓÇÝ

jelentősen megnövekszik a reakciót követően. Ebben az esetben a relatív fluoreszcencia 

intenzitás a mérvadó. Ideális fluorofór esetén a fluoreszcencia kezdetben 0, míg a jelöléÕ

után intenzíven fluoreszkálóÐ ÆÑÜÝ öÈvel rendelkező vegyület képződik.

áÁ Kiindulási formájukban is fluoreszkáló vegyületekÐ ÒÓÇÝÓÔ Ñ jelölést követően más 

tartományban, más hullámhossz maximumom emittálnak. Kedvező, ha minél nagyobb a 
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hullámhosszùúûüýúumok közti távolság, illetve a kiindulási forma és kapcsolt forma közt 

minél kisebb û spektrális átfedés.

þÿ. ábra A fluorogén jelzővegyületek két típusa

max

R
e�
��
�v
���
��
es
zc
en
ci
�
in
�e
nz
i�t
s

 / �	

Kapcsolás előtt 
K
����á  �á�

��

1���


max

 / �	

R
e�
��
�v
���
��
es
zc
en
ci
�
in
�e
nz
i�t
s Kapcsolás előtt

K
����á  �á�

b�

þþ. ábra A fluorogén jelzővegyületek két típusa emissziójának illusztrálása, ����<2���

Az első esetből vezethető le a „turnùon”, mint „bekapcsol” fluorofór elnevezés, mivel a 

jelölést követően megjelenik a ������!"#�$#ýû. Az irodalomban mind a „turnùon”, mind a 

����rogén elnevezés létezik, de mára az utóbbit részesítik előnyben.

A kétféle fluorogén tulajdonságot természetesen lehet kombinálni% û"û" û k�"d�&'�$

gyengén fluoreszkáló vegyület a kapcsolást követően nagy intenzitású és eltérő hullámhosszù

úûüýú�úúû� j����úezhető fluoreszcens fényt bocsát ki. Ha elég távol vannak egymástól az 

emissziós tartományok, akkor a második csoportba tartozó jelzővegyületek esetében legalább 

annyira kedvező hatást tudunk elérni, mintha kezdetben közel 0 lenne az emisszió intenzitása.

E jelzővegyületek fluoreszcens jelölési eljárásokban történő alkalmazása számos 

előnnyel szolgál: ý) a jelölési folyûmatok során nem szükséges elválasztani a feleslegben 

alkalmazott jelzővegyületet, úý(�� az elreagálatlan ��ûg�$! okozta háttérù������!"#�$#ýû

minimális, így kitűnő jel/zaj arányú detektálást tesz lehetővé; ýý) ebből adódóan $ûgy

����!��g'�$ is alkalmazhatóûk.
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Bár sokféle fluorogén vegyület létezik (például a molekuláris szenzorok csoportjában), 

-345367839 7 ;=33>835onális jelölésre alkalmas jelzővegyületek tárgyalására korlátozódik.

?@. ábra FBCDEGHIJGLH és fluorogén jelzővegyületek általános felépítése.

M5N fluoreszcens jelzővegyület általános felépítése 7 O*7P ábrán látható struktúrával 

jellemezhetőP Q=5Nelembe véve, hogy a fluoreszcencia a molekula elektronszerkezetének 

változásához köthető folyamat, belátható, hogy akkor befolyásolható a legeredményesebben, 

ha a kapcsoló rész – amely pl. a bioortogonális reakcióknál felsorolt reakciók funkciósST3U3>8

párV7= közül elvileg bármelyik – a fluoreszcens vázhoz közvetlenül kapcsolódik, illetve annak

részét képezi WO*;P ábraXP Másik lehetőség, ha a fluoreszcens vázhoz összekötő (linker) 

egységen át kapcsolódó egység között YZY>5=7[ \75N Y4Y]8>3Z8>7ZT6^Y> jön létrY WO*SP ábraXP Bár 

nem teljesen analóg példa, ilyen energiatranszfer kapcsolat áll fenn az RNS kutatásban 

manapság előszeretettel alkalmazott „_`hpqwh{| }p{q`~” típusú vegyületek esetében is� 7�34 7

fluoreszcens jelzővegyület által kibocsátott fény intenzitását egy fluoreszcenciát letörő, ún, 

�wp~q�p| csoporttal modulálják. E fluoreszcenciát tompító hatás egészen addig fennáll, míg a 

fluorofór és a moduláló csoport kellő közelségben helyezkedik el egymáshoz képest. A távolság 

megnövekedésével, ami előidézhető pl. valamilyen szupramolekuláris felismerő foly7978

eredményeként, a fluoreszcencia intenzitása a többszörösére növekszik.�� Más példákban a 

fluoreszcens vázhoz kapcsolódó reaktív csoport elektromos tulajdonságai úgy változtatják meg 

a váz emissziós sajátságait, hogy ZY9 a radiatív folyamat lesz az elsődleges relaxációs út, azaz 

a vegyület nem, vagy alacsony intenzitással fluoreszkál. A reakció során a reaktív csoport 

átalakításával ez a fluoreszcenciát tompító hatás lecsökken és a fluoreszcens jel intenzitása 

felerősödik. � O�P ábrán néhány példa látható ez utóbbi csoportba tartozó, elektronikusan 

modulált fluorogén jelzővegyületekre.
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13. ábra Fluorogén jelzővegyülete�

3.4. Azid tartalmú fluorogén jelzővegyületek

�� ��. ábrán látható fluorogén vegyületek reaktív részét tekintve három ���������

oszthatók: alkin (��
��
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 �) funkcióval rendelkezők. A felsorolt vegyületek közül különösen figyelemreméltó az azid 

reaktív részt tartalmazó vegyületek köre, mivel kis mérete, és elvileg egyszerűen kivitelezhető 

beépítése a modulálandó szerkezetbe a fluoreszcens vázak nagymértékű változatosságát �±��¤

lehetővé. Mivel munkám során aziddal modulált fluorogén vegyületek tervezésével és 

előállításával foglalkoztam, először az azid²csoport tulajdonságait tekintem át.

Az azidcsoport számos előnnyel rendelkezik �
³ ¤£ ¦´±����µ¤¶·��¸ ¤�£ ����¤µ ¹¤�±��

º¤�¤�lógiás környezetben, ii£ ��±�¹±�±�¤¥±»±¸� ¤¤¤£ ¸±´ ��¼¤¶·�� ¤¹£ ´�»�� ±¸±�»¤������µ´�

mellett viszonylag szűk reakció²keresztmetszettel bír: csak bizonyos reakciópartnerekkel 

reagál, azokkal viszont relatíve gyorsan� ¹½£ kis mérete miatt kevéssé perturbálja a vizsgálandó 

�±¸¥��±��, könnyen át¾·� a biológiai membránokon, így �¤¶±�±�±¸ alkalmazható mind a 

jelzővegyület±¶ reaktív egységeként� ´¤¸¥ �¤�´�µ±kulák módosított építőköveinek részeként. 
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Ezeket az építőköveket aziddal módosítva olyan kis változást okozÀÁÂÃ ÄÅÆÇ È ÉÊËÌ ÍÊÌÈÎÅÏÐÂÀÉ

apparátusa géntechnológia alkalmazása nélkül is beépíti a megfelelő helyre.

Mint fent említettem, az azidok egyik előnyös tulajdonsága a szűk reakcióÑ

ÂÊÒÊÉÓÌÍÊÌÉÓÊÌ, azaz kevés partnerrel reagálÁÈÂ, de azokkal aránylag gyorsan. Ô

bioortogonalitás feltételeit szem előtt tartva a következő reakciópartnereket közölték az 

ÐÒÅÕÈÏÅÍÎÈÁÖ

È× ØÙÐÂÏÅÚÈÏÂÐÁ származékok: alifásÑÃ ØÕÐÚÎÊÁÓÅÑÃ ÈÓÈÑÙÐÂÏÅÅÂÌÐÁÅÂ
ÛÜÛÜ

Î× foszfánok, StaudinÆÊÒÑligációÝÞßÝàßÛÜ

Ù× oxanorbornadiénekÛÜ

A fenti reakciópartnerek fejlesztésére, a gyorsabb reakciók elérésére komoly 

erőfeszítéséket tesznek manapság. A cél ezekben az esetekben is a gyors kapcsolás mellett a 

âÐÉÓonylag egyszerű előállíthatóság és stabil karakter.

A fluorogén ÂÈÒÈÂÌÊÒ szempontjából ÈÓ ÈÓÐÕÙÉÅãÅÒÌ legérdekesebb tulajdonsága, hogy –

eddig tisztázatlan mechanizmuÉ mentén – jó eséllyel töri le a fluoreszcenciát. Az előzőÊÂÎÊÁ

Øä×ä×) tárgyaltak értelmében ehhez szükséges a közvetlen elektronikus kapcsolat a fluoreszcens 

vázzal, ami az azidcsoportnak az aromás maghoz való közvetlen kapcsolását jelenti× ÔÓ ÈÓÐÕ

åÀÁÂÙÐós csoport tehát méretéből és elektronikus tulajdonságaiból adódóan, valamint annak 

köszönhetően, hogy bioortogonális reakcióba vihető, többÃ a fluorogén vegyületek 

szempontjából előnyös tulajdonságot ötvöz. Ôzidok által elért fluorogén jelzővegyületeÂ

előállítását először Wang és mtsai közölték×
æç Bár ezt követően születtek közleményekÃ ÍÊÏÇÊÂ

azidtartalmú fluorogén jelzővegyületek előállításáról adnak számot, aÓ ÊÓÓÊÏ åÅÆÏÈÏÂozó 

eredmények száma igen csekélynek mondható× ènnek magyarázata a fluoreszcenciaÑletörés 

mechanizmusának feltáratlan voltában keresendő. Ô ÍÈÐ ÁÈãÐÆ nem közöltek általánosan 

használható elméleti magyarázatot arra, hogy miért töri le a fluoreszcenciát az aromás magon 

lévő azid ÙÉÅãÅÒÌ× éÈÁÆ és mtsai az azidcsoport aromás maghoz kapcsolódó NÑatomjának 

elektronsűrűségével magyarázzák È kioltást×Ûæ Egy más felépítésű rendszerben Bertozzi és mtsai 

elméleti számításokat közöltek az azidoÑåÏÀÅÒÊÉÓcein esetére, de esetükben fotoindukált 

ÊÏÊÂÌÒÅÁÌÒÈÁÉÓåÊÒ ØêèëÚ È magyarázat alapja×Ûà

Fontos megemlíteni, hogy a ìä× ábrán látható vegyületek nagy része alapvetően nehezen 

szubsztituálható, és a módosításukÒÈ ÐÉ kevesebb lehetőség van. A spektrális tulajdonságok 

kontrollálása szintén nehézkesÃ a konjugált rendszer kiterjesztésére ãÊÕÐÆ korlátozottan van 

lehetőség. Elgondolkodtató, hogy È sikeres publikációk után miért nem jelentek meg újabb 
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közlemények a módosításról, fejlesztésről. ïðñòó ôõ ôõðö÷øùúùûü ýóþùûòøõ÷òÿ÷ðát tompító 

hatásának mechanizmusa máig tisztázatlan, igény lenne egy általánosan használható elméleti 

mùöòóóûò, ômðñòó előre lehet becsülni úgy ô fotofizikai paramétereket (absz-e�, F), mðÿü ô

fluorogén tulajdonságot.

Korlátot szab továbbá az aromás azidok fényérzékenysége, ezért a jelölés közbenð

besugárzás hatására az esetleges bomlásból képződő melléktermékek zavaró fluoreszcenciáját 

ðø ýòó kòóó térképezni. Általában vizes közegben az azidok fény hatására keletkező

bomlásterméke a megfelelő ômðÿ típusú vegyület, különösen, ha redukálószerek is találhatók 

ôõ ôöùüü ûòÿöøõòûròÿ (úó. üðùóùk).
77

Amòÿÿyðròÿ az amin emissziója egybeesik a triazoléval, 

akkor számolni kell vele, mint háttérfluoreszcenciát okozó zavaró tényezővel.

Azidcsoport kialakítására számos módszer létezik. Aóðfás láncon nukleofil 

szubsztitúcióval állíthatunk elő jó távozócsoportok cseréjével (tozilát, mezilát, triflát, 

hôóùoòÿðö), ýòóòøóòoròÿ ôókôómôõùüü NôN3-öôó. Lehetőségként az oxiránok és aziridinek 

gyűrűfelnyitása NaN3-dal, mint nukleofillel is bővíti az eszköztárat.7��7� Anilinek diazotálásával

és azt követőòÿ ôõðö só hozzáadásával, hðöûôõðÿ-származékok közvetlen diazotálásával, ðóóòüñò

aktivált pozícióban klorid, fluorid vagy nitro csoport NaN3-öôó, mðÿü ÿþkóòùýðólal történő 

reakciójában aromás azidokhoz jþühôüþÿk.
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4. Célkitűzések

Az elméleti bevezető alapján, a biológiai jelöléshez szükséges ideális fluorofór 

tulajdonságait céloztam meg: i� fluorogén tulajdonság� ii� � látható fény tartományába eső

gerjesztési és távoli vörös, közeli IR tartományba eső emissziós maximum� iii� n�g� St	
��

eltolódás iv� bioortogonálisan aktív funkció

� bevezető 3.4��� pontjában felsoroltak alapján a fluorogén és a bioortogonális 

tulajdonságot egyaránt biztosító ��id funkciós csoportot tartalmazó jelzővegyületeket kívántam 

�lőállítani Az azidcsoport beépítése mellett olyan vázakat terveztem, melyek könnyen 

módosíthatók, ezzel a spektroszkópiai tulajdonságok igény szerint változtatható�
. Moduláris 

����
���t�t céloztam meg, ami lehetővé teszi a könnyebb módosítást, és előre vetíti a 

lehetőségét egy esetleges vegyülettár szintézisének (14. ábra). A vegyülettár több célt is szolgál. 

Eg�részt lehetővé válna a szükséges biológiai/jelölési/kapcsolási probléma megoldásához 

leginkább megfelelő ������ ��� �� �t�� fluorogén jelzővegyület kiválasztása� másrészt �

nagyobb számú vegyület lehetőséget teremtene a tendenciák felismerésére, így a jobb 

tervezhetőségre

A fentiek alapján vegyületeim az alábbi általános szerkezet alapján épülnek fel:

1�. áb�� �lu� ogén jelzővegyület!" moduláris szerkezete

A tervezés során a következő modulok beépítését tartottam szem előtt: i� különféle 

szubsztituensekkel rendelkező fluoreszcens alapváz�
 ii� 
it��#���t$�tő konjugált rend�����
 ��

emisszió vörös tartományba tolásáért, iii) azid csoportot tartalmazó �$�t��	�aromás gyűrű.

� 15. ábrán látható modulok (szubsztituált fluoreszcens vázak és azid csoportot 

tartalmazó aromás vázak) beépítését terveztem
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'*. ábra A felhasznált építőe+/0/4

5 f689; <=6>?6=69; 6@6B6? felhasználásával C következő ábrán található vegyületek 

szintézisét céloztCB B6D (16. ábra)G

'H. ábra Célvegyületek

A szintéziseket követően terveztem az előállított vegyületek spektroszkópiai 

karakterizálását, és IJ KILMOP QC@CB;89 IJ KIKO alkalmazhatóságának vizsgálatát.

Munkám során több kérdésre is választ ?6>6<96B. Elsőként C= C=;R csoport beépítésének 

helyét kívántam vizsgálni, TUDV C fluoreszcenciát letörő hatás minél erősebb legyenG WTT6=

kapcsolódóan választ kerestem arra, hogy kimondhatóXe egy általános elv az azid 

fluoreszcenciát letörő tulajdonságárólG

Továbbá tisztázni kívántam, hogy QCYU8 6DV „jól” fluoreszkáló váz esetén egyszerű 

(fenilén csoporton keresztül) konjugált kapcsolatban lévő azid csoport is okozX6 f@ZU>6<=c68c;C
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kioltást, valamint, hogy ugyanez elmondható]^ _` egyszerű aromás gyűrű _^pq^ww heteroaromás 

gyűrűn keresztül építjük be az azidcsoportotx

Sok nyitott kérdés van még ezen az eddig kevés publikációval {^|}^pkező kutatási 

területen, és jelen dolgozat valószínűleg csak az első lépéseket teszi meg a válaszok felé.

Az előállított vegyületek kis száma miatt az ^~��{���� tapasztalaton nyugvó 

összefüggéseket ��`� nagy bizonytalansággal mondhatjuk ki, ezért szükséges |`�q���

mennyiségben előállítani az ilyen típusú vegyületeket, amit a moduláris szerkezetek tesznek 

lehetővé. A jövőbeli vegyülettár kialakításához olyan szintetikus lépések kifejlesztésére is 

szükség volt� ~^pq^� alkalmasak lehetnek nagyobb mennyiségű vegyület előállítására egyszerű 

reakciólépések eredményekéntx
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5. Saját eredmények

Ebben a fejezetben kerülnek bemutatásra a kifejlesztett új� azid tartalmú fluorogén 

festékek. Két fejezetre bontottam az eredményeket. Az elsőben a benztiazol alapvázra épít��

három jelzővegyületet alakítottam ki. E szintézisek eredményeit felhasználva ��rveztem és 

állítottam elő egy ún. második generációs fluorogén családot� újabb heterociklusokat is bevon��

� modulok körébe. Mindkét fejezetben a következő sorrendet követem: ��� elsőként az ötletet, 

a tervezést mutatom be� majd (2) az előállításokat: szintézisterveket, �ellékvágány���t és �

sikeres kísérleti körülményeket. Az előállított azid tartalmú jelzővegyületeket alkin tartalmú 

���������� ��dellreakcióba vittem és az (3� �����triazol párok spektroszkópiai méréseinek 

eredményeit foglalom össze és értelmezem. Végül (4) a legsikeresebb vegyületek reakcióját 

�������  � ¡¢ £¡¤¥¦ és/vagy ¡¢ £¡£¦ körülmények között, és bizonyítom, hogy alkalmasak sejten 

belüli jelölésre.

§ ¨�©�zet végén kvantumkémiai számítások alapján optimalizált szerkezeteket mutatok 

be alap és gerjesztett állapotokra, és egy lehetséges magyarázatot az azid forma ún. „sötét 

állapotának” (nem emittáló állapot) megértéséhez.

ª«¬« Fluorogén jelzővegyületek első generációja

§� ���benztiazol váz gyakori eleme különböző fluoreszcens festékeknek, 

®�����������¯
°±²°³²°´ Érdekessége, hogy önmagában nem egy tipikus fluorofór, elsősorban 

konjugált rendszerek részeként alkalmazzák semleges �µ¬�� ������� ���������� ����������

formájában �µ¶� µ·� 17. ábra)¯ Két közlemény jelent meg az utóbbi években, melyekben 

benztiazol vázú fluorogén jelzővegyületet állítottak elő¯
¸¸²¸¹ Míg � ���bsztituálatlan 2�

 ������������acetilén fluorogén¸¸, és alacsony hullámhosszon gerjeszthető, addig � szubsztituált 

���� �� ������   gerjesztési és emissziós hullámhossz értékeket értek el, de a fluorogenitás 

(emisszió növekedés a triazol és azid forma között) jelentősen leromlott (alig 10�������

serkentés)¸¹¯
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17. ábra Benztiazol váz¼½ gyakori felhasználá¾¼¿ ÀÁ¼ÂÁÂÃtípusú (ÄÅ), és más konjugált festékek (ÄÆÇ ÄÈÉ

A váz ÊËËÌ elektronszerkezetét tekintve a 2Íes és a 6Íos pozíció érzékeny a konjugációra, 

és egyben alkalmas a szubsztitúcióra (18. ábra). A N(3) emellett alkalmas alkilezésre, így stabil 

kationt alkotva akár a vízoldékonyságot ÎÏ jelentősen megnövelÐÑtjük. Természetesen utóbbi 

esetben a molekula elektronszerkezete is számottevő változáson esik át, így a spektroszkópiai 

tulajdonságok is eltérőek lesznek. Jelen munkában a 2Íes pozícióban a konjugáció 

kiterjesztésével, míg Ò ÓÍÔÏ pozícióban különböző szubsztituensek bevitelével befolyásoltam a 

fotofizikai paramétereket.

ÆÕ. ábra Benztiazol váz módosításra alkalmas pozíciói

Ö ÓÍos pozícióba különböző elektronküldő tulajdonságú ×ÏÔØÔÙÚÔÛ bevitelét ÚÑÙÜÑÝÚÑÞ

Êß à áâ ãäÑâ åãæÌ. A fluoreszcenciát moduláló azidcsoportot nem közvetlenül a vázhoz (2ÍÑÏ

pozíció), hanem fenilgyűrűn keresztül konjugálva vittem beç Ö èÍazidofenilgyűrűvel való 

konjugációtól a gerjesztési és az emisszióÏ ÞÒéÎÞêÞÔÛ vörös tartomány felé való eltolódását 

vártam.

Ezt a négy szerkezeti elemet általánosabban is ábrázolhatjuk (19. ábra) (vö. 14. ábra)ç

19. ábra A benztiazol vázas fluorogének moduláris felépítése
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A moduláris felépítés lehetővé teszi a különböző részek tetszőleges cseréjét, így más 

szubsztituensek más pozícióban, más alapvázon való bevitelét, illetveí îïððñòóóôrövidebb 

konjugációt tartalmazó szerkezetek kialakításátõ

5.1.1. Előállítás

A szintézisterv előtt érdemes néhány meggondolást ö÷øøù. Az előállítani kívánt molekulák 

aromás azid csoportot tartalmaznak. Ez a csoport fényérzékeny, különösen UVôtartományban.

úelatív érzékenysége miatt számos reakciót kizár a jelenléte (erősebb oxidálóðñ÷û÷ü÷öí

û÷ýþüálószereket (pl. ÿÿî3, tiolok,…), stb.) Így lehetőség szerint a szintetikus sor minél későbbi 

fázisában érdemes beépíteni, hogy elkerüljük az esetleges bomlást, mellékreakciókat. Arról 

nem is beszélve, hogy a fény kizárása jelentősen nehezíti/lassítja a laboratóriumi munkát.

Megoldást a megfelelő pû÷üþûñïûïü òlüòlmazásò òýîòöõ A 20. ábrán látható, hogyan lehet 

aromás òñùý cðïpïûöïö (4�) más, könnyen hozzáférhető csoportokból kialakítaniõ A

legegyszerűbb talán anilinekből (4�) diazónium són keresztül  ò 3 segítségével kialakítani az 

aromásôòñùýïöõ Añ òmùø funkcióscðïport nagy reakciókészsége miatt ismét szükséges 

pû÷üþûñïûïüòö òlüòlmòñøù. Erre kézenfekvő øùöûïcðïpïûöïö (4�), vagy védőcsoporttal ellátott 

òmùøö (4�) öòûöalmazó prekurzorból kiindulni. Egyes esetekben lehetséges aktivált aromás 

nukleofil szubsztitúcióban (4�) közvetlenül kiépíteni az azidcsoportot, erre azonban kevés 

példa akad.

20. ábra Azid csoport előállításának lehetőségei prekurzorokból, aho� �G = védőcsoport (Ac, karbamát,…), X:

aktiváló csoport aromás nukleofil szubsztitúciós reakciókhoz
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A célvegyületek előállítására az alábbi lehetőségeket vehetjük számba.

21. ábra Retroszintetikus analízis, ahol R 	 H
 O�e
 NO2
 Q 	 �zid rekurz�r
 
 � 	 keresztkapcsolásoknál 

��k����z�tt �s��rt�k (halogenid, OTf, OTs,…)

Első lehetőség a Heck-kapcsolás 2-��n��-b�n������� �5�) ás 1-�-�-�-b�n��� �5!"# �������

$-�-b�n������� �5%" és 4-�-&���'�� �5*" között. A másik lehetőség a kondenzáció egy savas met��

�55# 5+" és egy formil.&�/�'� �50# 51" között, ami szintén kétféleképpen lehetséges. A harmadik 

�&�� � W����g-reakció alkalmazása �56750# 51708"# �9��y �&��b�n E;Z ���9�'���gy

képződésével kell számolnunk (21. ábra)<

F�gyelembe véve a kiindulási anyagok hozzáférhetőségét, a lehetséges szintono>

előállításának lehetőségét és a kémiai reaktivitást, a kondenzáció útját választottam< Érdemes 

9�gf�n���n�# ?�gy � $-9����-b�n������� �55" 9���� .&�/�'�j� &���& /'���n� ��'���9��# �9�

bázissal deprotonálható, és ��@�?�@�>>�� kondenzációs reakcióba vihető< E9������ n�9

��hanyagolható szempont, hogy a $-9����-b�n��������> viszonylag könnyen előállíthatóak#

������� egy részük >�'�&>�@��9� f�'g���9b�n �& kapható< B �-�-b�n���@�?�@�> �50" szintén

egyszerű vegyületek, könnyen hozzáférhetőek.

Elsőként vizsgáljuk meg, milyen lehetőségek állnak rendelkezésre az aldehid prekurzorok 

előállításáraC
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J KLPSTUVLY[\SP]U[^TU[_ `qwx elő lehet állítani egy lépésben, KL\T_{VLbenzaldehidből `q|x

aromás nukleofil szubsztitúciós reakcióban (}}~ ábra)~�� A reakció szobahőmérsékleten, fénytől 

elzártan játszódik le, nagyjából négy \P� P]P__� erősen koordináló hexametilfoszforamid 

`���Jx oldószerben~

22. ábra ��azido benzaldehid előállítása

A kondenzáció körülményei között nem minden esetben stabil PS qw vegyületen található

azidcsoport, ezért prekurzorként a könnyen hozzáférhető 4L\T_{VY[\SP]U[^TU[_ `q|x T�

P]�P]�PS^P_���~

Másodikként vizsgáljuk meg P }L�[_T]LY[\S_TPSV] származékV� `��x hozzáférhetőségét!

J �ereskedelmi forgalomban kapható 2LP�T\V_TV�[\V] `q�x P�[_T]Lkloriddal reagáltatva 

eredményezi a 2L�[_T]LY[\S_TPSV]_ `q�x. Ennek nitrálásával jó regioszelektivitással juthatunk P

�L\T_{VL}L�[_T]LY[\S_TPSV]^VS `q�, 23. ábra)~��

��. ábra ���������������� � ¡¢�£¤¢� ¢ £ szintézise

J }L�[_T]L�L�[_V¥TLY[\S_TPSV]_ `q¦x q� \T_{VLszármazékból kiindulva alakítottam előbb 

aminná (qqx� �P�U §P\U�[¨[{Lreakcióban klór származékká (q©). A klór cseréjét PdLkatalizált 

reakcióban metoxiLborát só segítségéve] hajtottam végre�ª� U[ q¦ �[{[��[U[]�T �V{«P]V�Yól T�

beszerezhető (24. ábra)~
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24. ábra ®¯°±²³´µ¯¶¯°±²µ·¯¸±¹º²µ»º³· prekurzor előállítása

A kész prekurzorok ¼½¾¿ÀÁÂ¿ÀÃÄ ÅÆÇ ÅÈÇ ÉÊÀËÂ¾ÉÌÀÍÎËÂ½ÎÏ¾ÏÃÄ ÅÐÇ ÅÑÇ ÅÒÓ után a 

kondenzációs lépéshez szükséges körülményÀÃÀË határoztam meg. A vizsgálatok során 2ÉÊÀËÂ¾É

ÌÀÍÎËÂ½ÎÏ¾ ¼ÅÐ) és 4ÉÍÂËÔÏÉÌÀÍÎ½¾¿ÀÁÂ¿ ¼ÅÆ) kondenzációját tanulmányoztam különböző 

körülmények között (25. ábra, 2. táblázat)Õ

25. ábraÖodellreakció a kondenzációs lépéshez

2. táblázat A 25. ábra modellreakciójának körülményei, eredményei

Kísérletek × Ø Ù

Bázis Ú»ÛÜ Ú»ÛÖ± Ú»ÛÖ±

Oldószer Ö±ÛÜ Ý²ÛÜ ÞÖßÛ

Körülmények

ekvivalens mennyiségű 

reaktánsok és bázisà

forralás, 20 ó

±ávivalens mennyiségű 

reaktánsok és bázisà

forralás, 1,5 ó

ekvivalens mennyiségű 

reaktánsok és bázis, 

szobahőmérséklet, 24 ó

Feldolgozás
Hűtés, szűrés, mosás kevés 

Ö±ÛÜ¯·»·

Szűrés, átkristályosítás 

Ý²ÛÜ¯ból
¹±° â³·²

Eredmény

ãäåæ

1 új termék çè±¹ç±

intenzitással, »º »·é±êµé

±·ë³çè³²²

ÚÖäæ

Termék jó, 11%

ãäåæ

»º aldehid elfogyott, kevés 

¸±¹º²µ»º³· maradt, 1 új 

termék

ÚÖäæ

azonosíthatatlan, sok jel

ãäåæ

részleges konverzió, új 

termék jelent meg gyenge 

intenzitással

Hivatkozás ìí saját ötlet ìî
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Alapvető probléma volt, hogy a kiindulási anyagokðñ kromatográfiásan egymáshoz

òðóôõò öözel÷ øù értékek jellemezték (a szubsztituált úûòütiazol származékõö esetén is) és a 

termék øù értéke mindhárom esetben a kiindulási anyagok között ýõþñÿ Benztiazolok analóg 

kondenzációjára irõ�ðþm÷ példák a lehűtés után kikristályosodott anyag szűrését alkalmazták, 

m÷òñ ñ÷sztítási módot, esetleg újbóli átkristályosítását EñOH-ból.88 Eü ð módszer a 

szubsztituálatlan és MûO-csoporttal rendelkező benztiazolok esetében még működhet is 

(mindkettő folyadék halmazállapotú), dû ð 6-ò÷ñrõ-2-mûñ÷þ-úûòüñ÷ðüõþñ (��) nitrálás után szintén

EñOH-os átkristályosítással tisztítottam, így valószínűsíthető, hogy a termék etanolos 

átkristályosítása során azzal együtt fog kristályosodni. Az előkísérletek tapasztalatðiból 

ýalószínűsíthetjük, hogy a ��-es benztiazol származék 2-es helyzetű metil csoportjának 

savassága nem teszi lehetővé a hatékony bázis katalizált konjugációt ð �� ðþ�ûh÷��ûþÿ

A tapasztalatok alapján ð 4-ðü÷�õ-úûòüðþ�ûh÷� (��) közvetlen kondenzációját terveztem

2-mûñ÷þ-úûòüñ÷ðüõþþðþ (��, 26ÿ ábra)ÿ A kapcsolási lépéshez – ðü ðü÷� ýûóôületre való tekintettel 

– ðü enyhébb körülményeket alkalmazó NaOMe/DMSO rendszert választottam.8�

26. ábra Kondenzáció 4�azido�benzalde�iddel 	
��

A VRK tapasztalatok alapján az új termék (7�) øù értéke jelentősen ö÷sûúú ýõþñ a két

kiindulási anyagétól, így kromatográfiásan könnyen elválaszthatóÿ Az NMR vizsgálatok 

bizonyították, hogy a víz eliminációja nem történt meg, így az eliminációt egy következő 

lépésben savkatalizátor jelenlétében hajtottam végre8, ûööõr 1-2 csûpp TFA hozzáadásával, 

molekulaszita jelenlétében a várt terméket (3��) öðpñðmÿ

A sikeres kísérlet után a nitro származékot is ezzel a módszerrel alakítottam ki (7�, 3��)ÿ

Ebben az esetben a reakció végére elfogyott a kiindulási anyag, mivel ð 2-mûñ÷þ-6-ò÷ñrõ-
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����t����� ���� ��t�� � �!�"tj�  �v� ��� karakterű � ��t"� � �!�"t –K és –I effektusának

köszönhetően.

Ugyanezt a reakcióut�t � ��t�#�$származék esetében ��� tu%t�� ��k�������& ��v��

vegyes reakciótermékhez jutottam. VRK$� � köztitermék ��k�'��t és az eliminált terméket 

egyaránt meg lehetett figy����& �����k lehetséges magyarázata, hogy a víz eliminációjának 

�echanizmusa nagyban függ a benztiazol váz szubsztituenseinek hatásától. Míg elektronvonzó

�*+.� és semleges �/�  �u� �t�tu�� jelenlétében � báziskatalizált folyamatban �em játszódik 

�� a víz kilépése, �%%�g elektronküldő �0�+� szubsztituens esetében az elimináció részben 

spontán lejátszódik.

5 ��t�#� helyettesítőt tartalmazó benztiazol$származék esetére egy másik reakcióutat

volt szükséges f�j�� �t���9 Mivel a báziskatalizált konjugáció nem hozta a szükséges 

eredményeket, ezért Ried és mtsai eredményeit:; alapul véve �$t��u�� �u�f�� �v �<$

TsOH×H.+� ��v�%ékában kívántam végrehajtani a kapcsolást. Ilyen erélyes körülmények 

között a víz egyidejű eliminációjával is számoltam. Előkísérlet alapján a körülmények ���

k�%v����k a közvetlen kapcsolás��k �$���%�$������%�'�%%�� ��=�& � �$��t"�$������%�'�%%��

��>� �����  ������ jó, vagy elfogadható kitermeléssel jutottam a várt termékekhez (?@& ?B&

CD9 ábra)

27. ábra Kondenzáció GIJKLNKLPQNlfonsav olvadékában

A kondenzációs lépésben gyakorlatilag teljesen elfogytak a kiindulási ����t�����

származék�k ��R& �S�. Tisztításként EtOH$ban való ultrahangos rázatást, ��j% szűrést és mosást 

��k�����t��9 5 �$��t"�$������%�'�% ��>�& � <$U +/ és a folyékony halmazállapotú kiindulási 

��y�g�k ��R& �S� Vt+/$lal könnyen kimosható�k. A kondenzációs lépés után Sn(II)$� 

redukcióval kaptam jó termeléssel a megfelelő aminszármazékokat �?R& ?��9 5� �����k�t
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diazónium sóvá alakítva, majd nátrium YZ[\dal való reakcióban a kívánt célvegyületekhez 

]^_`__Yq wx{|}~��

Ez a módszer savra nem érzékeny R csoport`� esetén alkalmazható. Előnye, hogy az 

��w�����s redukció és a diazónium són keresztüli azid beépítés rob^sztus reakcióknak 

számítanak a szerves kémiában, a legtöbb esetben jó hozammal szolgáltatják a termékeket� �

nitroszármazék ({�) esetében YZ`��Y� nem alkalmas ez a reakció�`�} q[��� a keletkező} két

nitrocsoportot tartalmazó termék esetében nincs mód a fenilgyűrűn lévő ��� szelektív 

redukciójára.

A szintézisek összkitermelését YZ W� táblázatban foglaltam össze�

3. táblázat ������� előállításának összkitermelései

Célvegyületek � � � ����� � � ��� ����� � � ��  �����

Reakció 4¡�¢£¤¥¡��¦¢�§¤�¨£¤¤�§ ��©� ª« ¬¬¬ ª«

Reakció 4¡¦£®¯¥¡��¦¢�§¤�¨£¤¤�§ ��°� ±²« ³« ¬¬¬

Ahhoz, hogy össze tudjam hasonlítani az azidok, illetve az azid�alkin cikloaddíció 

eredményeként keletkező triazolok spektroszkópiai tulajdonságait, előállítottam az azidokból 

�Zármaztatható triazolszármazékokat w´µ� ábra)� Ehhez modellvegyületként YZ ��w¶�`¶�´�

[�[��¶[�Y�Yq[\`_ w·{� választottam, mivel ez az alkin szilárd, jól kezelhető, és nem tartalmaz a 

spektrális tulajdonságokat esetlegesen befolyásoló aromás funkciót. A ¸[��`addíciós reakciókat 

¹º�¹������, katalitikus mennyiségű Cu(I)��`q¶��»
¼½ jelenlétében hajtottam végre. A 

_�rmékeket jó hozammal izoláltam�

©¾. ábra Klikk reakciók

5.1.2. Spektroszkópiai karakterizálás

�Z előállított YZ[\�_�iazol párok gerjesztési és emissziós spektrumait különböző 

oldószerekben [� ¿����__�q w¹º�¹��} ÀÁ�� és víz�� DMSO oldószerben Y moláris abszorpciós 
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ÄÅÆÇÇÈÉÈÆÊËÌ Í) és Î kvantumhasznosítási tényezőt (ÏÐ ÈË meghatároztam ÍÑ. táblázat)Ò

Vizsgáltam továbbá az összetartozó azidÓtriazol párok azonos koncentrációban felvett 

ÇÔÕÅÖÆË×Éens spektrumainak intenzitását.

4. táblázat Az előállított azidok (ØÙÚÛÜÛÝ) és triazolok (ÞÞÚÛÜÛÝ) spektroszkópiai tulajdonságai

Vegyületek: ØÙÚ ÞÞÚ ØÙÜ ÞÞÜ ØÙÝ ÞÞÝ

λßàá âÚÜãäå æ çè é êëì êëí êîï êîì êïð êìñ

λßàá âòóôõå æ çè é êëí êöê êëð êëð ê÷í êïñ

λßàá âóèå æ çè é öñí öñö öðì öêì ëðð öï÷

λßàá âÚÜãäå æ çè ø êîí êîï êìñ êîï êïï êëë

ε æ ùúû üýþÝèýþ øÿc öÛíí ëÛêí êÛîí öÛðð êÛðñ ðÛðì

λßàá âòóôõå æ çè ø êîð êöî êëì êîñ ê÷ð êïë

λßàá âóèå æ çè ø öëë öñì ööî ööë ëïî ëêí

St�kóã-eltolódás æ çè ø ÷ê ìñ ï÷ ïö ñ÷ö ñöë

F øÿ, íÛííñ íÛíöë íÛííð íÛöê÷ íÛíöì íÛíîï

�âtôiÚä�lå æ �âÚäidå ø öë ððí ñÛë

λßàá âòóôõå æ çè e ��� f êêë êëì êëë ��� f êëí

λßàá âóèå æ çè e ��� f öðñ öëë öëê ��� f ëöí

St�kóã-eltolódás æ çè e ��� f ïî ÷ï ÷ï ��� f ñ÷í

a C�2C�2�b�n.
� DM�O�b�n. � Az elnyelési maximumon (m	x (absz)) mérve. 
 K�n�n�szulfát

íÛëM �2�O4�as oldatához mérve.92 � Vízben.  Gyenge, a háttérzajban.

Megállapíthatjuk, hogy mindkét oldószerben, mindhárom azidÓtriazol párra nézve Î

triazolok intenzívebb fluoreszcenciát mutattak, mint az azidszármazékok. Azt is 

megfigyelhetjük, hogy a vizes oldószerben, mint az általában vizes oldatokra jellemző, a 

kialakuló hidrogénkötéseknek köszönhetően alacsonyabb intenzitással fluoreszkálnak a 

vegyületek mind az azid, mind a triazol formában.

Ezek az eredmények arra utalnak, hogy mindhárom azidszármazék fluorogén 

tulajdonságú, azaz a kémiai reakciót követően a fluoreszcencia intenzitása a többszörösére nő. 

E× Äiváltképp a 3�� és 3�� származékokra igaz, így a továbbiakban e két vegyületre 

koncentráltam.

A vizes oldószerben mindkét triazolszármazék (77�� 77�) az UV tartományban mutatott 

gerjesztési maximumot (355 és 350 nm), míg az emissziós sávok �Î�È�Õ�Î ÖÆÊ�ÖÆ Ñ�3 és 

�Ñ5 Ê� volt. Figyelemreméltó mindkét festék esetében az igen nagy StokesÓeltolódás (98 és 

1�5 Ê�� 77� és 77� esetében). Legjobb tudásom szerint e két vegyületen kívül nem írtak még 

ÔÆ ÈÔyÆÊ ÊÎgy  ÌÅÄÆËÓeltolódással rendelkező fluorogén vegyületet.
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~�� ábra Gerjesztési és emissziós görbék DMSO���� és vízben. Az azid és a megfelelő triazol azono�

koncentrációban szerepeltek� triazol gerjesztés, triazol emisszió, azid gerjesztés, 

azid emisszió

Általánosságban elmondható, hogy a triazolok a legtöbb esetben kismértékű 

kékeltolódást mutatnak mind az abszorpciós, mind a fluoreszcens spektrumra nézve a 

megfelelő azidokhoz képest. Ennek magyarázata az azid�triazol közti dipólusmomentum����

különbségben kereshető.
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������szcencia intenzitás

Biológiai minták esetén, a ������������ képalkotó technikákban elsősorban a 

fluoreszcencia intenzitását mérik. Fontos paraméter, hogy a kapcsolt képlet (jelen esetben a 

�������� hányszor erősebben világít adott hullámhosszon ���������� és detektálva. Ehhez a 

triazol gerjesztési maximumán mért, és ugyancsak a triazol emissziós maximumán detektált 

fluoreszcencia intenzitásokat szükséges összehasonlítani. (Természetesen a fluoriméter azonos 

beállításait alkalmazva: azonos résszélességek és detektor érzékenység.)  � ������

koncentrációban felvett azid és triazol fluoreszcencia intenzitásait elosztva megkapj�¡ �

növekedés mértékét, amit a �¢. ábrán foglaltam össze.
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ÃÄ. ábra Intenzitás növekedés a triazol/azid párok esetén

ÅÆÇÈÉÉÇ esetén kb. 25Èszörös, míg a ÅÆÊÈÉÉÊ esetén kb. 55Èszörös növekedés mutatható 

¡� vízbenË Az ilyen nagyságrendű növekedés figyelemreméltó, és alkalmassá teszi e fluorogén 

vegyületeket fluoreszcens képalkotó technikákban való alkalmazás��Ë

ÌËÍË�Ë ÎÏ ÐÑÒÓÔ és ÑÏ ÐÑÐÔ tesztelés

A kétÕ vízben is jelentős fluorogén tulajdonságot mutató jelzővegyületet ÖÅÆÇÕÊ� először 

ÑÏ ÐÑÒÓÔ körülmények között tesztelt�× ��Ø korábbi kutatási témából rendelkezésre álló 

ciklooktin tartalmú peptiddel ÖÉÙÕ �ÍË ábra�ËÚÛ

ÜØÝÈÞ�ØÈß��Èà��ÈÞ�ØÈá��È ��Èâàãß��Èäåæç �è�� êëÈß�� ì í��í�����������

îï

31. ábra ð ñòóôõõó÷òø ùúûüý funkciót tartalmazó oligopeptid

  ciklooktin motívum lehetővé teszi, hogy az azidÈtartalmú fluorogén jelzővegyületekkel 

�ézmentes körülmények közt jelölhessük a peptidet. A kísérleteket vizes közegben hajtottam 
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végre, a megfelelő időközönként vett mintákat þ55 n�-en gerjesztettem és a triazolok emissziós 

hullámhossz-maximumán mért intenzitás-változásokon át követtem a reakció lefutását (�5þ� ill.

5�� n�) (þ3. ábra).
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32. ábra I' *,9:; jelölés

A reakciókat 22 órán át követve mindkét esetben növekvő fluoreszcencia-intenzitást 

tapasztaltam, ami telítési görbét mutatott. Jól látható, hogy a molekuláris biológiában 

<l=<l�<z>?? tipikus jelölési idő (néhány óra) <l<?? gy>@A<n < többszörösére növekszik a relatív 

flB>@CAzDCnDi<-intenzitás. Kontroll mérések során az azid tartalmú jelzővegyület azonos 

körülmények közt, de reakciópartnert nem tartalmazó oldatban Eáltozatlan fluoreszcenciát 

mutatott, azaz számottevő (CAC?lCgCACn fluoreszcenciát eredményező, így háttérzajt okozó)

bomlás nem történt fiziológiás körülmények között.

A két festék FG HFJLM körülmények között történt sikeres kapcsolása után kíváncsi volta��

vajon alkalmazható-e a két festék komplexebb biológiai rendszerekben, pl. élő sejtek jelölésé@C�

vagy kibírnak-e olyan körülményeket is, mint pl. a sejtlízis során alkalmazott Bl?@<h<ng>A

kezelés, különböző reagensek hozzáadása, stb. Ehhez, együttműködés keretében, olyan fehérjét 

használtunk, melynek genetikai kódját úgy módosították, hogy az egyik aminosav helyére egy 

az oldalláncában ciklooktinnal módosított nem-természetes aminosavat (NO, 33. ábra) építettek 

be. E ciklooktintartalmú fehérje egy PQSMTF törzsben plazmidon kódolt és kifejezett zöld 

fluoreszcens fehérje volt.UVWXV

YY. ábra A ciklooktin funkciót tartalmazó nemZtermészetes aminosav származék
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] baktérium^_j`_b `áptalajához dmp és dmq festékek_` wdtuk, majd megfelelő inkubálási 

idő után ^_j`ízist végeztünkx a lizátumot {|^`}bx majd gélelektroforézissel vizsgált}b a jelölés 

sikerességét~

] 34. ábrán látható ����PAGE gél képe ��[. ábra��w��x w számunkra lényeges rész �_���

kinagyítva �34. ábra/�~�~

��� ábra A teljes sejtlizátum analízise ��� ���� lapon. Fluoreszcens detektálással (�a) és ��������� festéssel

��� ¡ �¡ ��¢£�¤ ��¥�¦§¨©ª«¬®  � mutáns, ciklooktinnal módosított �¥�¯t tartalmazó sejtek, 2. ��¢£�¤ ��¥�¦§¨©ª«°

®) a mutáns GFP¯t tartalmazó ��±²�³´ µ� ¶· nélkül. ¸¡ ��¢£�¤¹ ��¥�º©  »�µ típusú �¥�¯t tartalmazó sejtek 

�³�¼²½�££ ¡ ¾�¼�£�³¹ �¹ �¿ÀÁ Â¹ �¿Ã´ ¸¹ Ä�ÅÆ�¯�¢�µ

] gélek vizsgálata alapján megállapíthatjuk, hogy mindkét fluorogén jelzővegyület �dmpx

dmq� alkalmas élő sejtekben való jelölésre. Továbbá, hogy az azonos módon kezelt, de 

ciklooktinnal módosított fehérjét nem tartalmazó sejtek (GFPÇÈ) esetében nem történt jelölés, 

^_{ ^�_É�Ê�b}^x ^_{ Ë_{�specifikus (fizikai adszorpció), illetve, ha történt is ilyen, a kémiai 

reakció hiányában nem eredményez_`` nem kívánatos háttérfluoreszcenciát. Fontos tény az is, 

w Ì|�Í w ^_j`lízis körülményei közt sem képződik fluoreszcens melléktermék.

Összességében elmondható tehát, hogy mind dmpx {�Ë� dmq alkalmas élő sejtekben 

kivitelezett, bomlásból, illetve Ë_{�specifikus kötődésből adódó háttérfluoreszcencia mentes 

jelölésre. Egyedüli hátrányuk az UV�beli gerjeszthetőség, így e tapasztalatokra támaszkodva 
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olyan fluorogén jelzővegyületeket terveztem, melyek gerjesztési hullámhossza a látható 

tartományba esik.

ÐÑÒÑ Fluorogén jelzővegyületek Óásodik generációÔÕ

Öz előző fejezetben ismertetett ×ØÙÚÛÜÝÚÞß alapvázra épülő fluorogén jelzővegyületek 

sikeres alkalmazását követően célul tűztem ki hasonló elven működő, de a biológiai alkalmazást 

tekintve előnyösebb spektrális tulajdonságokkal rendelkező jelzővegyületek előállítását. Ez 

irányelvek alapján olyan festékeket terveztem, melyektől àÜÙá a gerjesztésiâ àÜÙá ÝÚ emissziós 

hullámhosszakÙÝã a vörös tartomány felé való eltolódását vártam. A gerjesztési spektrum 

látható tartományba tolódásával egyrészt nagymértékben csökkenne az autofluoreszcenciából 

adódó háttérzaj, másrészt az élő rendszereket érő fényterhelés energiája is kisebb leszä

A tervezés alapja az előző jelzővegyületeknél említett moduláris felépítés volt. A két 

modul közti, elektronikus kapcsolatért felelős ãÞnjugációs motívumot változatlanul hÝåæÛÝàä

A fluoreszcens alapváz esetében a korábbi benztiazol egységet más çßèÞéØêÚëØÙê

heterociklusra cserélÛØàä Öz azidot hordozó rész esetében az azidofenil motívum àØßßØÛÛ egyéb

ÝÚÜáìtartalmú heterocikluséÝ Üê ãÜÛØéíØêÚÛØÛÛØà a modulok körét. Elsőként tekintsük át Ý

çßèÞéØêÚëØÙê alapváz cseréjét!

Ö ãèàÝéÜÙ váz îïðñ az egyik leggyakrabban alkalmazott fluoreszcens alapváz, számos 

származéka ismert, kémiája szerteágazó. Előnyei közé tartozik, a òÜêÚÞÙæßÝå ãÜê

molekulaméret/tömeg és a helyettesítőkkel érzékenyen finomhangolható çßèÞéØêÚëØÙê

tulajdonsága (35. ábra)äóôõóö

35. ábra ÷ øùúûüýþ és a benzofurán váz

Irodalmi példák alapján elmondható, hogy általánosságban a ÿìes pozícióbaÙ

elektronküldő és a 3ìas pozícióbaÙ konjugációs helyettesítőt tartalmazó származékok esetében

mind az elnyelési, mind az emissziós sávok a spektrum vörös tartományÝ felé tolhatóakä
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Kutatócsoportunk témáiban is gyakran szerepelt a kumarin váz, mint kedvező spektrális 

tulajdonságokkal rendelkező szer�ezeti elem.
9�,9�

A benzofurán váz (8�) felhasználása mellett u�yancsa� anna� kedvező spektrális 

tulajdonságai és a kutatócsoport múltbéli tapasztalatai miatt döntöttem.
9�
Az aktív pozíciókat

te�intve� azaz ah�l a legjobban befolyásolhatók a spektrális tulajdonságok helyettesítők, vagy 

konjugáció bevitelével� két kiemelt csatlakozási pont található a vázon (35. ábra).

Az azidcsoport bevitelére az azidofenil motívum mellett terveim közt szerepelt, hogy 

megvizsgáljam más, kiterjedtebb konjugációt lehetővé tevő modul hatását is. Mivel d��t�ri

témám egy korai szakaszában bíztató eredményeket mutatott� választásom a 6�azid��benztiaz�l

vázra esett. Ez utóbbi motívum fluorogén jelzővegyületekbe való beépítésétől egyrészt a

kiterjedtebb konjugált rendszer miatti vörös eltolódást vártam, másrészt bíztam az azidcs�o�rt

flu�reszcencia �ioltó hatásának megmaradásában.

E második generációs fluorogének moduláris változásait a 	6. ábrán foglaltam össze.


�� ábra A második generációs fluorogén jelzővegyületek moduláris felépítése

5.2.1. Előállítás

Mint azt az 5... o�ntban összefoglaltam, a konjugált kettős kötés kialakítására

alapvetően három általánosan használható módszer áll rendelkezésünkre (Hec��, kondenzációs 

és Wittig�reakció). Az előző esetben a kondenzációs reakció biz�nyult hatékonyna�, így jelen 

célvegyületek előállítása során is ezen az úton indultam el. Ehhez szükséges egy aldehid és egy 

savas protont tartalmazó reakciópartner előállítása.
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� 2-�����-���������� származékok (��� ��� �� �!� �kk�� való kondenzációs reakciója 

során jól használható reakciókörülmény "��� � p-���#��$�#�%��$�"�$ olvadékban való 

kevertetés& Ezt az eljárást kívántam alkalmazni az azido-benztiazol váz kiépítése során is. 

P'�k#'��'��k 2-�����-*-���'�-����������� +�/�� �� �!� 0�'���'�k��k 0� �g 7- ����������-�-

%�'���-k#��'��� +�/�
11
� �����"� *- ����������-�-%�'���-benzofurán� +�:�;<< használtam f��& ��

aldehidek előállítása könnyen hozzáférhető kiindulási anyagokból, irodalmi példák alapján 

történt (�7& ábra).

=>. ábra ?@ BCDFGID reakciópartnerek előállítása

�� �� �!� �k +�/� �:) és a benztiazol származék (�/� k��denzációja jó kitermeléssel 

eredményezte a két� J geometriával jellemezhető terméket (:K� :L�& � ���'�N$�0�'�

redukciójához ismét Sn(II)-sót használt�� fel sósavas közegben (:O� :Q�& �� �����k��

diazóniumsóvá alakítottam, majd NaNR segítségével azidcsoportra cseréltem +QS� Q�� �T& ábra)&

=U. ábra VWXBYIZ[ és benzofurán[\FZ@tiazol vázas vegyületek előállítása



]]

^ korábban is alkalmazott azidofenil motívum kialakításához először _ `jqqjwxreakciót 

_{|_{}_~q_}� ^���~� ��w� _ ��ndelkezésre álló két aldehidből ���� ��� a kettős kötést 

tartalmazó prekurzorokat kialakíth_��_}� ]x�jq�����~j{xtrifenilfoszfónium bromid�_ ���� ��{q

szükség� _}jq ]x�jq��x���~j{���}j�ból (��) állítottam elő. Az így kapott `jqqjwxsó benzil 

��{�~�tű metilén ������q�_ NaH segítségével deprotonálható, majd a képződő ilid _~

_{���j��||�{ reagálva alakította ki az alkéneket ���� ��� 39. ábra)�

��. ábra � ������azid motívum kialakítása Wittig�reakcióval

A kumarin esetében _ ��_kció a termékelegy VRKxval történő elemzése során

kétkomponensű izomerkeveréket eredményezett� ^ feltételezhetően � és   izomerekből álló 

keverék szétválasztása többszöri oszlopkromatográfiás tisztítás után sem sikerült� ¡j�

mennyiségű tiszta mintákat _~���_� sikerült elkülöníteni� }�{��| NMR vizsgálat_�

megerősített� a feltételezett � és   j~�}���|�q� Valószínűsíthető, hogy a kismértékű alakbeli 

különbség� j{{�q�� _ planáris szerkezet koelúciót eredményezhet� _}j ��} teszi lehetővé _

megfelelő kromatográfiás elválasztást. Többszöri� egymás utáni átkristályosítással is 

próbálkoztam ¢q£¤xból� _~���_� �~ ��_| _~ � |�}������ némi feldúsulását eredményezq��

Bár az �¥  izomerek UV fény segítségével alakítható_k egymásba, jelen esetben a ¦§¨©ª

¦§«« �����~�� segítségével elméletben akár hővel is izomerizálható a kettős kötések vándorlásán 

keresztül� ¢~ ötletqől vezérelve }ikrohullámú reaktorban, EtOH oldószerben izomerizációs 

kísérleteket végeztem. A hőmérséklet 190°C volt, hogy segítse _~ � termék felé eltolt 

q��}��j�_}j|ai egyensúly beálltát. Az izomerizációs kísérletben az � izomer feldúsulását 

tapasztaltam, de hosszabb ideig végzett mikrohullámú besugárzással sem értem el teljes 

konverziót.



¬

®¯° mennyiségű izomerelegy mintát továbbvittem a következő± redukciós (SnCl²³

lépésre, majd az ebben a lépésben kapott amint aziddá alakítottam. Sajnos ´µ¶·¸´· ¹µ¹º¸¹· ´µ

¹°¹»¹º¸¹· °¹¼ tudtam szétválasztani kromatográfiás módszerekkel a két izomert. ½ ¾¿

À¯¹»¯Á´¼¯·¶¿Â¿Ã¶Ä¼¯ÁºÅ¼´Ä¯· ÆÇÈ³ esetében tehát ez a módszer nem alkalmazható.

½ Ã¶Ä¼¯Á¿benzofurán ÆÇÉ³ eseté¸¹·± ´nnak ellenére, hogy a VRK vizsgálat egységes 

terméket jelzett± ´µ ÊËÌ °Í¹º»ÄÅ¼ alapján ÎÏÐ = 2:3 arányú termék¹Á¹ÑÒ¹» eredményezett a 

reakció. Bízva abban, hogy hő hatására az átizomerizálódás is lejátszódik a redukció során, a 

következő lépésben ´µ Ó·ÆÔÔ³¿vel történő redukciót magasabb hőmérsékleten (70°C) Õ´Ö»¶»»´¼

végre, azonban a redukció továbbra is két terméket eredményezett.

Itt említem meÑ± Õ¶ÑÒ ´ ×¯»»¯Ñ¿reakció jellegzetessége, hogy Î és Ð alként egyaránt 

eredményez, ennek sztereokontrollja még nem teljesen tisztázott.

A szelektíven Î izomériájú alkének kiépítésének általánosan használt módja a Heck¿

kapcsolás (21. ábra)Ø ÙÕÕ¹µ ´ ÚÀ¿º´»´Áizált reakcióhoz szükség van egy alkénre és egy oxidatív 

addíciót segítő csoportra (halogenid, triflát, tozilát °»¸³Ø Branco és mtsai számos 3¿Û¯·¯Á¿

kumarint állítottak elő, amiket sikeresen alkalmaztak Heck¿reakciókban, és aril¿Õ´Á¶Ñ¹·¯À¹º

segítségével különböző 3¿°µ»¯Ä¯Á¿kumarin származékokat alakítottak ki.ÜÝÜ

Módszerük alapján reprodukciós reakcióban előállítottam a 7¿À¯¹»¯Á´¼¯·¶¿Â¿Û¯·¯Á¿

ºÅ¼´Ä¯·» ÆÉÉ³± ´¼¯» ¬¿jódanilinnel (Þßß³± ¯ÁÁ¹»Û¹ ¬¿·¯»Ä¶¿jódbenzollal (Þßßà) vittem reakcióba

(40. ábra)Ø

40. ábra áâãäåäæâçèéêrin és jódâêëäæìç íîïçâreakciói

Þßßð ´¼¯··´Á végzett kapcsolás során a képződő terméket többszöri 

oszlopkromatográfiás tisztítás után is csak számottevő melléktermékkel tudtam izolálni, arról 

nem beszélve, hogy a konverzió sem volt teljes. A nitro¿származék (Þßßà) esetén a VRK¿°
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vizsgálatok alapján a konverzió még kisebb volt, a kiindulási anyag jelentős része megmaradt 

óôõö ÷øùúûøúüüý þúÿüús megemlíteni, hogy az átmenetifém-katalizált kapcsolásokat a legtöbb 

÷s÷tben érdemes optimálni (katalizátor, ligandum, bázis, oldószer, hőmérséklet) ô ø÷õjúùù

konverzió elérése érdekében. Figyelembe véve, hogy a Heck-reakcióhoz a 6-d�÷ü�øôû�ÿú-2-

ó�ÿ�ø-benzofurán előállítása is szükséges, amit az irodalom alapján csak több lépés÷s

reakcióban, kis hozammal lehetett volna előállítani, figyelmem ismét a kondenzációs megoldás 

felé fordult, hiszen rendelkezésre állt a két aldehid (8�, 8�) vegyület.

A kettős kötés kialakulása különböző lépésekben történik a Wittig- és a kondenzációs 

reakciókban. Feltételeztem, hogy míg a Wittig-reakció esetében a köztitermék (1���,b)

kialakulása és térszerkezete a meghatározó, addig kondenzációs reakció esetén az addíciós 

lépés (1���,b) utáni víz elimináció (addíciós-elminiációs mechanizmus) alakítja ki a megfelelő 

geometriai izomert, ami sztilbének esetében az E �zúû÷r (41. ábra)ý

4�. ábra Wittig�reakció és kondenzációs reakció összehasonlítása

A kondenzációs reakciót először ñ-ÿ�ürúüúøuúøøôø (1�8) végeztem elý A û÷gfelelő 

reakciókörülmény÷k megállapításához előkísérleteket végeztemý 	hh÷z modellvegyületnek ô

ñ-d�û÷ü�øôû�ÿú-ù÷ÿzôød÷h�d÷ü (1�
) választottam, mivel a reakció lefolyása a közel színtelen 

kiindulási anyagokból keletkező intenzív vörös termékkel követhető (42. ábra)ý 	

színreakciónak köszönhetően kis konverzió esetén is érzékeny kimutatás válik lehetővé. 

Eredményeimet az  . táblázatban foglaltam össze.
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42. ábra Kondenzációs modellkísérlet

5. táblázat A 42. ábra modellreakciójának körülményei, eredményei

Kísérletszám  � 3 � 5 6 7 �

Reaktánsok ��� e�v. ��� e�v. ��� e�v. ��� e�v. ��� e�v. ��� e�v. ��� e�v. ��� e�v.

Bázis
� e�v.

NaO��

�a�.

p�pe����n

��� e�v.

K�CO� +

����o�ona��

NaH
� e�v.

KO�B!
" e�v. K�CO�

� e�v.

KO�B!
NaOH

Oldószer ��OH ��OH �ol!ol THF THF P�G�"## P�G�"## DMF

Hőmérséklet forrás forrás 100°C �� ���>forrás 100°C 100°C ��

Reakcióidő � nap � nap � nap 2 óra "�3 óra � nap � nap � nap

Feldolgozás ��� ��� ��� ��� ���
extrakció, 

o$%lop��om.
��� ���

Eredmény&
nyomo��

'an

termék

n�nc$

változás

n�nc$

változás

n�nc$

változás

egy új 

(bomlás)

termék

<��*/
n�nc$

változás

n�nc$

változás

0ivatkozás saját ötlet saját ötlet 9:� saját ötlet saját ötlet 9:� 9:; 9:=

?: a reakció eredményét VRK kísérlettel ellenőrizve, referenciának @7 és @� reakciójának eredményét 
felhasználva (izomereleIyJ. / Izolált termék

A táblázatban szereplő reakciókörülmények közül a PEGL200 oldószerben, KQRSU

bázissal végrehajtott reakcióval izoláltam számottevő terméket VXYZ[\ ]^_` fqw

spektroszkópiával azonosítottam, de alacsony hozammal, és polietilénLx{_|}{{]{ ~����������

qegoldást jelenthet a problémára ] ��}����]x�{Lkondenzáció körülményei között

kivitelezett reakció\ ^�{���� �L�_`�}���_{L���`~]�]` VXXY) piperidin oldószerben kapcsoltam a 

korábban említett 4L�_^�`_{]^_�}L����]{���_� VXY�) modellvegyülethe����� A reakció 

körülményei között a dekarboxileződés is lejátszódik, és szelektíven az � izomert eredményezte 

VXYZ\ 43. ábra)
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43. ábra ������������kondenzáció 4������������� ��¡�����

Ebben a kísérletben nagy tisztasággal kapt¢£ meg a modellkísérlet termékét (¤¥¦§ ¨©ª

kevés EtOH hozzáadása után« szűréssel¬ A sikeres kísérletet követően ¢ ®¯£«°±²³£¢¯«´

származékkal (µ¶§ és ¢ ®¯£«°±benzofurán származékkal (µ¦§ is elvégeztem a reakciót¬ Mindkét 

esetben nagy tisztasággal és jó termeléssel kaptam a kívánt vegyületeket, méghozzá a 

reakcióelegyből egyszerű szűréssel kinyerve ·¤¤¸¹ ¤¤º¹ 44. ábra)

A sikeresen előállított nitro±vegyületek (¤¤¸¹ ¤¤º) redukcióját két különböző módszerrrel 

hajtottam végre. Míg ¤¤¸ esetében, a korábban is a°²¢°£¢»®¼¼ ½´·¾¾§ redukálószer és ccHCl 

oldószer megfelelőnek bizonyult (¤¤¿§¹ ¢ÀÀ«© ¤¤º esetében ezek a körülmények ¢ benzofurán 

vázon ¢ Á±as helyzetű Â ¢¼®£ Ã° ¢¼®£¯¢ való cseréjét is eredményezték¬ Ä£«²®¯

kristályvízmentes SnClÅ±ot használtam redukálószerként absz. etanolos közegben¹ sikerült 

elkerülnöm a melléktermék képződését, és jó termeléssel kaptam ¢» ¤¤¶ ¢£«´¼¬ Ä» ¢»«ÀÆÇ®È®¯¼

kialakításához diazónium±sót képeztem az aminokból, majd NaNÉ±®¼ ¢°²¢°£¢»¼¢£¹ így Ê³¼®¼¼¢£

a másik két célvegyülethez (º¦¹ ¿¥¹ 44. ábra)¬



ËÌ

ÍÍÎ ábra Az azidofenil motívummal rendelkező célvegyületek előállítása

Az elkészített négy ÏÐÑÒÓtartalmú vegyület szintézisének eredményeit az ÔÕ táblázatbaÖ

ábrázoltamÕ Látható× ØÙÚÛ Ïz összesített ÜÝÏÞßÑólépések száma alacsony, és a kitermelésÝÞ

elfogadhatónak mondhatóÞÕ

6. táblázat A második generációs fluorogén jelzővegyületek előállításainak összkitermelései

àáâãäåâ æçèéçêåëê ìçèíêãè Lépések Kitermelés

îï ÞðñÏÜÑÖÓÏòÒÝØÑÒ óôõö ÖÑ÷ÜÙøÝÖÐ÷ÑÏÐÙò óùõö ú úûü

îô benzofuránÓÏòÒÝØÑÒ óôýö ÖÑ÷ÜÙøÝÖÐ÷ÑÏÐÙò óùõö ú þÿü

îý ÞðñÏÜÑÖÓÏòÒÝØÑÒ óôõö ËÓÖÑ÷ÜÙrÝÖÑòÝßÝ÷sÏv ó11�ö ú ËËü

4� benzofuránÓÏòÒÝØÑÒ óôýö ËÓÖÑ÷ÜÙrÝÖÑòÝßÝ÷sÏv ó11�ö ú ÿûü

Ahhoz, hogy össze tudjam hasonlítani az azidok, illetve az azidÓÏòÞÑÖ ßÑÞòÙÏÒÒíció 

eredményeként keletkező triazolok spektroszkópiai tulajdonságait, előállítottam az azidokból 

származtatható triazolszármazékokat (ËûÕ ábra). Ehhez modellvegyületként a már korábban 

ÏòÞÏòñÏÐÙ÷÷ NÓó(ÜÙ(ÓÿÓÑÖÑòö(ÑvÏòÏñÑÒÙ÷ óïù) alkalmaztam. A cikloaddíciós reakciókat diklórÓ

metánban, katalitikus mennyiségű Cu(I) komplex9� jelenlétében hajtottam végreÕ
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��. ábra Triazolok szintézise

5.2.2. Spektroszkópiai karakterizálás

Az előállított azid�triazol párok gerjesztési és emissziós spektrumait ismét különböző 

oldószerekben ��tt�m f�l �C	2Cl2, DMSO és p
ff���ldat). DMSO oldószerben és foszfát 

p
ff���n meghatároztam a moláris abszorpciós koefficienst () a keletkező triazolokra,

�alamint a k�antumhasznosítási tényezők �F) arányát a triazol/azid vonatkozásban.

Vizsgáltam továbbá az összetartozó azid�triazol párok azonos koncentrációban felvett 

fl
����zc�n� �p�kt�
mainak intenzitás�változását. Az eredményeket a 7� táblázatban, a

fluoreszcenciás gerjesztési és emissziós spektrumokat pedig a 46. ábrán szemléltetem.
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7. táblázat Az előállított azidok (3�-��) és triazolok (��6����) spektroszkópiai tulajdonságai

Oldószer Vegyületek: 3� ��6 38 ��� 3� ��8 �� ���

�
H
��
� �

λ��� ��b !" / #$ %&' %*& %+% %+' %%' %.. %0% %:%

λ��� �ge;j" / #$ %%< %*0 %%' %*0 %%: %%= .'& %=&

λ��� �e$" / #$ *:= *=0 *+* *&+ *0: *0* %&+ *:<

>
?
@
B

λ��� ��b !" / #$ %&' %&: %+. %+< %*. %%: %:0 %:&

ε / ��E GIJK$IJ � LPQP %R= LPQP .R+ LPQP %R% LPQP .R.

λ��� �ge;j" / #$ %*% %+: %%& %*: %%= %%. .<' %=&

λ��� �e$" / #$ *.: *%+ *<< +:= *:0 *:0 *0% *%*

TUVWe -eltolódás / nm *. &* :.+ :%. *& +< <% :='

X�U;Y�!VZ" / X��!Y[" \ *R0 *R. 'R< +=R&

Fo
sz

fá
t p

uf
fe

r

λ��� ��b !" / #$ %.+ %%+ %:: %*= .'+ .<% %0. .<<

ε / ��E GIJK$IJ � LPQP =R= LPQP =R= LPQP =R0 LPQP :R'

λ��� �ge;j" / #$ %*: %%' .<* ] %*: %=& %%= .&0 %.%

λ��� �e$" / #$ *%% +0& *%0 ] +.0 *0: *=& *0. *:0

TUVWe -eltolódás / nm :0' :+: :=< :&' ::* :.. :00 :::

X�U;Y�!VZ" / X��!Y[" \ %R= +R0 %R% :&R%

^ _` hoLyelési maximumon (q^u (absz)) mérve. w _` honyelési maximumon xq^u xQ{|`}} Q`~L~|
abszorbancia értékre állítva, majd ugyanezen hullámhosszon gerjesztve és azonos műszerbeállítások között 
az emissziók területi arányából számítva. ] Nem tiszta csúcsok, alap`Q�{QL �QLLQ�P

Megállapíthatjuk, hogy mindkét oldószerben, mind a négy azid�triazol párra nézve �

triazolok intenzívebb fluoreszcenciát mutattak, mint az azidszármazékok. Ezek az eredmények 

arra utalnak, hogy mindhárom azid fluorogén tulajdonságú, azaz a kémiai reakciót követően a 

fluoreszcencia intenzitása a többszörösére nő. A növekedés különösen a benzofurán 

származékok esetében szembetűnő (�� és ���� �� és ���), ahol az azid formák (��� ��) csekély 

emissziója vizes közegben alig emelkedett ki a háttérzajból.
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¿À. ábra A spektrumok felvétele azonos koncentrációban történt a megfelelő azidÁtriazol párok esetében. A 

gerjesztési hullámhossz minden esetben a triazol adott közegben mért gerjesztési maximuma volt.
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A gerjesztési maximumok minden esetben 400 nm fölött, azaz a látható tartományban 

találhatóak. Ezzel egyik célomat sikerült elérni, miszerint ne az UV tartományban kelljen 

gerjeszteni a jelzővegyületeinket.

A vizes oldószerben a triazolszármazékok közül a benztiazollal konjugáltak ÄÅÅÆÇ ÅÅÈÉ

emissziója 600 nm fölött található (607 és 630 nm), míg a fenilszármazékok (ÅÅÊÇ ÅÅËÉ

emissziói ÌÍÎÏÌÍ ÂÐÑÇ ÒÓÓÍÔÕÍ ÂÖ× ÎØ ÕÙÓÔÚÛÜ

A benzofurán származékok közül Ú ÝÞ és ÅÅË esetében mind DMSO oldószerben, mind 

foszfát pufferben csekély, szinte a háttérzajba süllyedő fluoreszcenciája van az azid formának. 

Érdekes megfigyelés, hogy a négy vegyület közül ez hasonlít legjobban a korábbi fejezetben 

tárgyalt benztiazol származékokhoz (ßÆàáâÉÜ

FigyelemreméltóÚk e festékek ãÔÙÛÍäåeltolódásÚÒ Òä ÄæÓÜ ÄÂÃåÐ×ç ÎØÇ és vizes közegben 

ØÒÎÏÍÎ ÍäÍÔèÍÎ ÎÚêëÙèèÇ ØÒÎÔ ÐÑÑ ÎØÉÜ A nagy eltolódás lehetőséget biztosít energiatranszfer 

rendszerekben való alkalmazáshoz, ahol különösen fontos a gerjesztési és emissziós sávok 

elválásaÜ

Általánosságban elmondható, hogy a triazolok minden esetben vörös Íltolódást mutatnak 

Ú ìÓíÙÌÍäîïÍÎä äæÍÛÔÌíØÙÛÚÔ ÔÍÛÒÎÔÕÍ a megfelelő azidokhoz képest. E jelenség ÄÓÏÜ ÃÜÃ æÙÎÔ

èÜ alpontját) különösen Ú ßÈ és ÅÅÆ ÍäÍÔében tovább növeli a fluorogén tulajdonságot, ugyanis 

a detektálás a ÔÌÒÚîÙÓ emissziós maximumán történik, mikor az azid emissziós spektruma már 

lecsengőben van.

Fluoreszcencia intenzitás

Az előző fejezetben említett okokból a biológiai minták esetén, a ìÓíÙÌÍäîïÍÎä képalkotó 

technikákban elsősorban a fluoreszcencia intenzitását mérik. ðîÚî Ú ìontos paraméter ÚîÇ ñÙêë

a kapcsolt képlÍÔ ÄòÍÓÍÎ ÍäÍÔèÍÎ Ú ÔÌÒÚîÙÓÉ mennyivel intenzívebben világít adott hullámhosszon 

gerjesztve és detektálva. ðz azonos koncentrációban felvett azid és triazol minták 

fluoreszcencia intenzitásait elosztva megkapjuk a növekedés mértékét, ØÍÓëÍÛÍÔ Úî ô×. ábrán

foglaltam össze.
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&'. ábra Az()-triazol párok *+/2 fluoreszcencia intenzitásának és *7/2 kvantumhasznosítási tényező(n8k

növekedése. (Relatív I9 és 92

A fluoreszcencia intenzitásának másik mérőszáma a kvantumhasznosítási tényező (:;

értéke. Figyelembe véve, hogy fluorogén jelzővegyületek esetében az intenzitás növekedéshez 

hasonlóan a különbség a fontos paraméter, a ÷<=. ábrán foglaltam össze a négy párra a relatív 

: arányok értékeit. Ahogy remélhető a két relatív paraméter jól korrelál egymással.

õ>?>@> BC EGEH Jesztelés

A korábban említett (5.1.3. pont) KLNHPG JQsRJTQUVsRQTJ WlXWlmWRJYX a négy új 

jelzővegyület GC EGEH körülmények közötti tesztelésére. Z 48. ábrán látható [\[]PAGE gél képe 

(48. ábra/1ab)^ W számunkra lényeges rész _QV`g kinagyítva (48. ábra/2.)>

Z gélek vizsgálata alapján megállapíthatjuk, hogy ez a négy fluorogén jelzővegyület (ch]

jq) is alkalmas élő sejtekben való jelölésre. Továbbá, hogy az azonos módon kezelt, de 

ciklooktinnal módosított fehérjét nem tartalmazó sejtek (GFPtv) esetében nem történt jelölés, 

sQm s_Qw`x`XYs^ sQm UQm]specifikus (fizikai adszorpció), illetve, ha történt is ilyen, a kémiai 

reakció hiányában nem eredményezett nem kívánatos háttérfluoreszcenciát. Fontos tény az is, 

a hogy a sejtlízis körülményei közt sem képződik fluoreszcens melléktermék.

Fontos megjegyezni, hogy a gél fluoreszcenciás felvételéhez (technikai okokból) 365 nm 

gerjesztő hullámhosszat alkalmaztunk, ami a spektroszkópiai mérésekkel összeegyeztetve, cy

és c{ esetén szinte alig, ch esetében pedig részlegesen fed át a gerjesztési görbékkel, tehát csak 

gyenge emissziós jelet vár|WJYUX^ míg jq esetében az erős gerjesztés okozta intenzív 

fluoreszcenciát tapasztaltuk>
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~�� ábra A teljes sejtlizátum analízise ��� PAGE lapon. Fluoreszcens detektálással (�a) és Coomassie festéssel 

����� �� ������ vad típusú GFP�t tartalmazó sejtek �� hozzáadásával (kontroll). 2. oszlop �������������� �

mutáns, ciklooktinnal módosított GFP�t tartalmazó sejtek, 3. oszlop (������������) a mutáns GFP�t tartalmazó 

��� �¡¢ £� �� nélkül. Vonalak: �¤ ¥�¦ §¤ ¥�¢ ¨¤ ~©¢ ª¤ ¥�¢ «¤ ¬®¯���°£

Összességében elmondható tehát, hogy második generációs fluorogén jelzővegyületek is 

jól alkalmasak élő sejtekben kivitelezett, bomlásból, illetve nem±specifikus kötődésből adódó 

háttérfluoreszcencia mentes jelölésre. Az első generációs jelzővegyületek UV±tartománybeli 

gerjesztési hullámhosszait pedig sikerült a látható tartományba tolni.

5.3. Kvantumkémiai értelmezés

²³ ´³µ¶·¸¹º¹»¼ ½¾¿¹»À¸³·ÀÁ·µát kioltó hatásának magyarázatára több elmélet is létezik, 

pontos modell hiányában azonban jelenleg szinte kizárólag csak korábbi megfigyelésekre 

támaszkodhatunk. Egy kísérleti eredményekre támaszkodó elméleti modell nagyban segítené a 

jövőben az ilyen fluorogén jellegű vegyületek tervezhetőségét.

Együttműködés keretében Kállay Mihály a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

ÂÃÄÀ¼ÀÅ ¶¹·ÀÁ¸e kvantumkémiai számításokat végzett az előállított azid±triazol párokraÆ Ç¹ÃÄ

elméleti úton is megmagyarázzuk a kísérletben tapasztalt spektrális tulajdonságoÈ´¼É

Számításokat végeztünk ´ ÊÀÁ³¼µ´³¹¾ alapvázas ËÌÍÎÆÏÆÐ és ÑÑÎÆÏÆÐÒ vegyületek abszorpciós és

emissziós hullámhosszáraÆ µ¾¾À¼ÓÀ az egyes átmenetek oszcillátor erősségeire nézve (8. táblázat)É
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8. táblázat A számolt és kísérleti hullámhossz értékek, és a számolt 
oszcillátorerősségek az első generációs fluorogén jelzővegyületekre

Abszorpció Emisszió

 Ö ×Ø Oszcillátor erősség  Ö ×Ø Oszcillátor erősség

Ù
Ú
ÛÜ
Ý
Þ

ßàá âãâ äâåæç èéæê ëåè äëèìç èéæí

ßàî ëìæ äâêíç èéæí ëêæ äëïæç èéíâ

ßàð ëëå äâíïç èéåè åèï äåïïç èéêì

ñ
ò
Ûó
Ú
Ý
ôÝ
Þ õõá âíí äâåìç èéæí ëëï äëèëç èéæí

õõî ëìï äâêæç èéæè ëåí äëâæç èéíè

õð ëïï äâæèç èéåí ëãæ äëíãç èéêê

Zárójelben a kísérleti hullámhossz értékek CHö÷øö oldószerben

A kvantumkémiai számítások Gaussian 09ùúû csomaggal történtek. A számítások 

gyorsítása érdekében a üý pivalamid modellvegyületþÿ propinnal helyettesítettük. A 

gþo�etriákat sűrűségfunkciónál (DFT) szintjén optimalizáltuk, PBE0ùú1,ùú� funkcionált és 6-

311++G** bázist alkalmazva. Mindegyik DFT számítás során C�2C�2 polarizált kontinuum 

oldószer-�o�þ��ÿùùú használtunk, mivel ennél az oldószernél alacsony a polaritás és a spþcifik�s

kölcsönhatás az o��oÿÿ anyagga�. A gerjesztett állapot tulajdonságait időfüggő DFT 

módszerrelùùù a fenti bázison és oldószer modellel számítottuk ki. Az abszorpciós 

maximumokat és az oszcillátor erősséget vertikális energiaként számítottuk ki az optimalizált 

alapállapotokból a gerjesztett állapot potenciális energiafelületének minimumához. A

fluoreszcencia hullámhosszakat és intenzitásokat az első gerjesztett állapotra (Sù)

optimalizáltuk.

A kísérleti és számított hullámhossz-értékek megfelelő közelsége alátámasztja a 

választott elméleti modellt, ellenben az emisszió oszcillátor erősségei alapján fluoreszcenciát 

kþ��þne várnunk mind az azid� �in� a ÿriazo� formáktól. A kísérleti tapasztalatokra alapozva 

�þgbizonyoso�ÿ�nk arról� hogy az azidok esetében nþ� az Sù gerjesztett állapotra optimalizált 

szþrkþzþÿþk az uralkodó konformerþk. Újabb optimalizálás után azt találtuk, hogy az 

azidcsoport és a fenilgyűrű közötti kötés körüli forgásnak az energiagátja alacsony, ezért forgás 

és meghajlás is történhet. Az azidcsoport forgásának eredményeképpen átmenet történik egy

ún. „sötét állapotba”, mely állapot potenciális-energia felületének (�ES) �ini���a nagyon

közel található az alapállapothoz (kb. 0�Ô þV különbséggel). Az ebből az állapotból az 

alapállapotba történő átmenet valószínűsége pedig nulla. Ezek az eredmények feltételeznek egy 

alternatív, non-radiatív relaxációs csatornát, ami megmagyarázza az azid formák a�acsony



5�

fluoreszcenciáját. A számítások szerkezetileg azt jelentik, hogy az azidcsoport forgása és 

meghajlása az oka az energia sugárzásmentes disszipációjáért	

A kísérleti eredményeket sikerült elméleti úton is alátámasztani, és egy kvalitatív képet 

adni az azid fluoreszcencia kioltó hatására. Fontos megemlíteni, hogy itt elég kisszámú mintára 

(3 vegyületpár) alakítottunk ki egy elméleti modellt. Ennek teljesítőképességét a később 

előállított négy vegyületpáron (3
 és ��� 3� és ��
 3� és ��� 4� és���) teszteltük	 ��	

táblázat)

9. táblázat A számolt és kísérleti hullámhossz értékek, és a számolt 
oszcillátorerősségek a második generációs fluorogén jelzővegyületkre

Abszorpció Emisszió

 /  m Oszcillátor erősség  /  m Oszcillátor erősség Sötét állapot

�
��
d
�
�

�� ��� ����� !"�# $�% �$�!� !"!� v&'

�* $+6 ��6�� �"�6 6!! �$6$� 777 v&'

�8 ��� ����� �"%6 �%% �$+�� !"+� v&'

98 �$$ ��+�� �"6+ $�# ���6� �"�# v&'

T
:�
;
��
l�
�

<<= �6� ��$�� !"�! $+6 �$!+� !"!6 777

<<� $�+ ��6�� �"�! $�$ �$�6� �"%6 777

<<* ��# ��##� �"%# ��# �$+$� !"+� 777

<<8 �6+ ����� �"$6 �%� �$�%� �"6$ 777

Zárójelben a kísérleti hullámhossz értékek CH>?@> oldószerben

A táblázatban feltüntettük, hogy az azid vegyületekre (3
B4�) a számítások találtakBe sötét 

állapotot, ahol nonBradiatívan tud a molekula relaxálódni. A kísérleti mérésekben DF DFGHIJ 4�

kivételével mind gyengén fluoreszcensek voltak, tehát a sötét állapot mellett a világító állapot 

Kyakorisága nagyobb volt, mint 3�LMN esetében, ahol szinte egyeduralkodó volt a sötét állapot.

Összességében elmondható tehát, hogy jól lehet becsülni a spektrális maximumokat, a 

OPuIQeRFUeWUGDBintenzitás előrejelzéshez pedig jelentős eredmény az, hogy most már tudjuk, 

XIKY DF Z[Bhez közel létezhet eKY ún. sötét állapot is. Azonban nem szabad figyelmen kívül 

XDKYWG hogy ennek az állapotnak a megléte nem eredményez egyértelműen fluoreszcencia 

kioltást, amint azt a példákból is láthatjuk. A két állapot közti átmenet valószínűségét, illetve a 

két állapot arányának becsléséhez szükséges PeWWe az állapotok közti átmenet energiagátjának

kiszámítása, amG a PES kónikus átmetszéseinek meghatározásán keresztül lehetséges. \ePeW

állás szerint elmondhatjuk azonban, hogy ha sikerül találni DF Z[ állapothoz közeli sötét 

állapotot, akkor van esély fluorogén tulajdonságra.



]^

Jövőbeni tervei_` között jqtwtxt{ |q |{`almazott modellt felhasználni a molekulák 

tervezési fázisában, majd előállítás után a tesztelési jq|`|jq}|_ ellenőrizni a becsléseket, és ha 

szükséges, tovább finomítani a módszert. Távolabbi céljaink között szerepel a fluorogén 

tulajdonság számszerű előrejelzése, azaz a világító~sötét állapotok közti átmenet 

energiagátjának számítása.
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6. Összefoglalás, kitekintés

Doktori kutatásaim során előállítottam hé� új� bioortogonálisan kapcsolható, azid�

tartalmú fluorogén jelzővegyületet. A hétből hat ������� ���asztaltam jelentős fluorogén 

tulajdonságot� ��� � ����� ���������� �� ���� körülmények között ��� ����������� ���� �

fluorogén jelzővegyületek ���������� fiziológiás körülmények között, akár élő sejtben történő

jelölésre. Elmondható, hogy a jelölés �örülmé���� között a ����������� ����������� ������ ����

stabilak, vagy nem eredményeznek háttérfluoreszcenciát adó termékeket. A keletkezett

triazolszármazékok pedig a várt emissziós tulajdonságokat mutatják � ����lízist követően is.

Kijelenthetjük tehát, hogy az előállított fluorogén jelzővegyületek �� ��������

háttérfluo �������iának köszönhetően magas jel�����arányú detektálást tesznek lehetővé, így 

lehetőséget biztosít���� ����felbontású mikroszkópos képek készítéséhez�

A jelzővegyületek s������������ �������lag egyszerűen előállíthatók könnyen 

hozzáférhető és olcsó kiindulási anyagok�  �������� ���használásával� A kidolgozott moduláris 

felépítés által szintetikusan finomhangolható spektrális tulajdonságok lehetővé tették, hogy 

���� � gerjesztési� ���� �� ����sziós maximumokat a biológiailag kedvezőbb spektrális 

tartomány felé toljuk el� Figyelemreméltó továbbá, hogy az irodalomban először olyan 

fluorogén jelzővegyületeket sikerült szintetizálni, melyek nagyon nagy Stokes�eltolódással 

jellemezhetők.

A mérési eredményeinkre támaszkodva kísérletet tettünk egy elméleti kémiai modell 

felállítására ��, amely a jövőben jól alkalmazható hasonló szerkezetű vegyületek fluorogén 

tulajdonságainak előrejelzésére. Ehhez kapcsolódóan kiemelem a spektroszkópiai mérések és 

�� �lméleti számítások közti párbeszéd jelentőségét�

További célom a gerjesztési hullámhossz vörös tartomány felé hangolása� szem előtt 

�� ��� a biológiai kutatások során gyakran alkalmazott lézerek hullámhosszával való 

kompatibilitást�

¡ �oktori munkám során elért eredménye� valójában a tervezhető azid tartalmú 

fluorogének felé vezető út kezdetét jelentik� A dolgozatban szereplő sztilbén (�����������

polimetin) vázas festékek moduláris felépítésüknek köszönhetően tetszőlegesen variálhatók. ¡

dolgozat írása köz��� �� ������ � ����� további ���� ���������nak a szintézisekbe történő 

bevonásá���� ¢� ���� ��� ��� a megfelelő modulok kombinációjával egy kisebb vegyülettárat 

hozok létre, amely alapján már nagyobb biztonsággal lehet megfigyelni összefüggéseket a 

��� ��zet és a fluorogén tulajdonság között. Minél több vegyület kerül bele ebbe a 



£¤

vegyülettárba, annál megbízhatóbban finomíthatjuk a kvantumkémiai m¥¦§¨¨©ª «¬§®§ ¯¬

eredményeknek a felhasználásával távolabbi cél a spektroszkópiai tulajdonság¥®¯ ¯¬

§¨°¥±¯¦²ató mértékű becslése³ ´§¨µ a jövőben lehetővé teszi fluorogén jelzővegyületek célzott 

tervezését.
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ÀÁÂÁÃÄ Å ÆÂÁÇÁÄÈ ÈÉÁ ÊÁÇÃËÄÌ ÇÍÄÈÉÁÇÁÇ ÎÄÊ ÎÆÆÏÃÐÎÈÃÑÄ ÇÈÒÊÃÁÇ ÑÓ ÇÁÔÁÄ ÄÁÕÌ

ÖÃÑÑÂÈÉÑËÑÄÎÏÏÍ ÎÆÆÏÃÐÎÖÏÁ Î×ÃÊÁØÐÑÄÈÎÃÄÃÄË ÓÏÒÑÂÑËÁÄÃÐ ÊÍÁÇÙ ÚÓ ÈÉÁ ÇÁÔÁÄ ÊÍÁÇ ÇÃÛ ÇÉÑÕÁÊ

ÁÛÐÁÏÏÁÄÈ ÓÏÒÑÂÑËÁÄÃÐ ÆÂÑÆÁÂÈÃÁÇ ÎÄÊ ÕÁÂÁ ÓÑÒÄÊ ÈÑ ÖÁ ÁÇÆÁÐÃÎÏÏÍ ÎÆÆÏÃÐÎÖÏÁ ÓÑÂ ÖÃÑÑÂÈÉÑËÑÄÎÏ

ÏÎÖÁÏÃÄË ÇÐÉÁÜÁÇÙ ÝÉÁÇÁ ÇÃÛ ÕÁÂÁ ÓÒÂÈÉÁÂ ÈÁÇÈÁÊ ÒÄÊÁÂ Þß àÞàá ÐÑÄÊÃÈÃÑÄÇÙ âÂÑÜ ÈÉÁ ÆÁÂÓÑÂÜÎÄÐÁ

ÑÓ ÈÉÁÇÁ ÊÍÁÇ ÃÈ ÐÑÒÏÊ ÖÁ ÐÑÄÐÏÒÊÁÊ ÈÉÎÈ ÈÉÁÍ ÎÂÁ ÎÆÆÂÑÆÂÃÎÈÁ ÓÑÂ ÏÎÖÁÏÃÄË ÑÓ ÖÃÑÏÑËÃÐÎÏ ÜÎÈÈÁÂ

ÒÄÊÁÂ ÆÉÍÇÃÑÏÑËÃÐÎÏ ÐÑÄÊÃÈÃÑÄÇÌ ÁÔÁÄ ÃÄ ÏÃÔÁ ÐÁÏÏÇÙ ÅÈ ÕÎÇ ÁÔÃÊÁÄÈ ÈÉÎÈ ÒÄÂÁÎÐÈÁÊ ÓÏÒÑÂÑËÁÄÃÐ

ÂÁÎËÁÄÈÇ ÕÁÂÁ ÁÃÈÉÁÂ ÇÈÎÖÏÁ ÑÂ ÊÃÊ ÄÑÈ ÊÁÐÑÜÆÑÇÁ ÈÑ ÓÏÒÑÂÁÇÐÁÄÈÏÍ ÎÐÈÃÔÁ ÇÆÁÐÃÁÇÌ ÈÉÁÂÁÓÑÂÁ ÈÉÁÍ

ÊÃÊ ÄÑÈ ÐÑÄÈÂÃÖÒÈÁ ÈÑ ÖÎÐãËÂÑÒÄÊ ÓÏÒÑÂÁÇÐÁÄÐÁÙ ÝÉÁ ÈÂÃÎ×ÑÏÁ ÆÂÑÊÒÐÈÇ ÑÄ ÈÉÁ ÑÈÉÁÂ ÉÎÄÊÌ

ÁÛÉÃÖÃÈÁÊ ÈÉÁ ÁÛÆÁÐÈÁÊ ÓÏÒÑÂÁÇÐÁÄÈ ÆÂÑÆÁÂÈÃÁÇ ÁÔÁÄ ÎÓÈÁÂ ÈÉÁ ÐÁÏÏ ÏÍÇÃÇÙ

äÁ ÐÎÄ ÐÑÄÐÏÒÊÁ ÈÉÎÈ ÈÉÁ ÇÍÄÈÉÁÇÃ×ÁÊ ÓÏÒÑÂÑËÁÄÃÐ ÏÎÖÁÏÇ ÑÓÓÁÂ ÁÛÐÁÏÏÁÄÈ ÇÃËÄÎÏØÈÑØÄÑÃÇÁ

ÂÎÈÃÑÇ ÈÉÎÄãÇ ÈÑ ÈÉÁ ÏÑÕ ÖÎÐãËÂÑÒÄÊ ÓÏÒÑÂÁÇÐÁÄÐÁÌ ÈÉÒÇ ÈÉÁÍ ÐÎÄ ÁÔÁÄ ÖÁ ÆÂÑÜÃÇÃÄË ÂÁÎËÁÄÈÇ ÃÄ

ÉÃËÉ ÂÁÇÑÏÒÈÃÑÄ ÜÃÐÂÑÇÐÑÆÍ ÇÈÒÊÃÁÇÙ

ÝÉÁ ÏÎÖÁÏÇ ÎÂÁ åÒÃÈÁ ÇÃÜÆÏÁ ÈÑ ÇÍÄÈÉÁÈÃ×Á ÖÍ ÒÇÃÄË ÁÎÇÃÏÍ ÎÐÐÁÇÇÃÖÏÁ ÎÄÊ ÐÉÁÎÆ ÇÈÎÂÈÃÄË

ÜÎÈÁÂÃÎÏÇÙ ÝÉÁ ÊÁÔÁÏÑÆÁÊ ÜÑÊÒÏÎÂ ÎÆÆÂÑÎÐÉ ÆÂÑÔÃÊÁÇ ÒÇ ÕÃÈÉ ÈÉÁ ÆÑÈÁÄÈÃÎÏ ÈÑ ÇÍÄÈÉÁÈÃÐÎÏÏÍ ÓÃÄÁ

ÈÒÄÁ ÇÆÁÐÈÂÎÏ ÆÂÑÆÁÂÈÃÁÇÙ âÑÂ ÁÛÎÜÆÏÁÌ ÃÈ ÎÏÏÑÕÇ ÒÇ ÈÑ ÇÉÃÓÈ ÖÑÈÉ ÈÉÁ ÁÛÐÃÈÎÈÃÑÄ ÎÄÊ ÈÉÁ ÁÜÃÇÇÃÑÄ

ÜÎÛÃÜÎ ÈÑÕÎÂÊÇ ÈÉÁ ÖÃÑÏÑËÃÐÎÏÏÍ ÜÑÂÁ ÓÎÔÑÂÎÖÏÁ ÂÁÊ ÂÁËÃÜÁÙ ÝÑ ÈÉÁ ÖÁÇÈ ÑÓ ÜÍ ãÄÑÕÏÁÊËÁÌ

ÈÉÁÇÁ ÎÂÁ ÈÉÁ ÓÃÂÇÈ ÂÁÆÑÂÈÁÊ ÐÎÇÁÇ ÑÓ ÓÏÒÑÂÑËÁÄÃÐ ÊÍÁÇ ÕÃÈÉ ÂÁÜÎÂãÎÖÏÍ ÏÎÂËÁ æÈÑãÁÇ ÇÉÃÓÈÇÙ

çÎÇÁÊ ÑÄ ÑÒÂ ÁÛÆÁÂÃÜÁÄÈÎÏ ÂÁÇÒÏÈÇ ÕÁ ÉÎÔÁ ÎÏÇÑ ÎÈÈÁÜÆÈÁÊ ÈÑ ÊÁÏÃÄÃÎÈÁ Î ÈÉÁÑÂÁÈÃÐÎÏ ÜÑÊÁÏÌ

ÕÉÃÐÉ ÐÑÒÏÊ ÖÁ ÎÆÆÏÃÁÊ ÈÑ ÆÂÁÊÃÐÈ ÓÏÒÑÂÑËÁÄÃÐ ÆÂÑÆÁÂÈÃÁÇ ÑÓ ÇÃÜÃÏÎÂ ÊÍÁÇ ÃÄ ÈÉÁ ÓÒÈÒÂÁÙ ÅÄ ÈÉÃÇ

ÂÁÇÆÁÐÈ ÈÉÁ ÃÜÆÑÂÈÎÄÐÁ ÑÓ ÐÑÜÆÏÁÜÁÄÈÎÂÃÈÍ ÖÁÈÕÁÁÄ ÇÍÄÈÉÁÈÃÐ ÐÉÁÜÃÇÈÂÍ ÎÄÊ ÇÆÁÐÈÂÑÇÐÑÆÃÐ

ÜÁÎÇÒÂÁÜÁÄÈÇ ÕÃÈÉ åÒÎÄÈÒÜ ÐÉÁÜÃÐÎÏ ÐÎÏÐÒÏÎÈÃÑÄÇ ÇÉÑÒÏÊ ÖÁ ÇÈÂÁÇÇÁÊÙ

èÍ ÓÒÈÒÂÁ ÎÃÜ ÃÇ ÈÑ ÓÒÂÈÉÁÂ ÇÉÃÓÈ ÈÉÁ ÁÛÐÃÈÎÈÃÑÄ ÎÄÊ ÁÜÃÇÇÃÑÄ ÜÎÛÃÜÎ ÈÑ ÈÉÁ ÂÁÊ ÂÁËÃÜÁ ÑÓ

ÈÉÁ ÇÆÁÐÈÂÒÜÌ ÕÉÃÏÁ ÖÁÎÂÃÄË ÃÄ ÜÃÄÊ ÈÉÁ ÁÛÐÃÈÎÈÃÑÄ ÕÎÔÁÏÁÄËÈÉÇ ÑÓ ÐÑÜÜÑÄÏÍ ÏÎÇÁÂÇ ÒÇÁÊ ÃÄ

ÜÃÐÂÑÇÐÑÆÁÇ ÎÄÊ ÐÁÏÏØÇÑÂÈÁÂÇÙ

ÅÄ ÓÎÐÈ ÈÉÁ ÂÁÇÒÏÈÇ ÑÓ ÜÍ ÊÑÐÈÑÂÎÏ ÇÈÒÊÃÁÇ ÂÁÆÂÁÇÁÄÈ ÈÉÁ ÓÃÂÇÈ ÇÈÁÆÇ ÈÑÕÎÂÊÇ Î×ÃÊÁ ÐÑÄÈÎÃÄÃÄË

ÓÏÒÑÂÑËÁÄÃÐ ÊÍÁÇ ÕÃÈÉ ÆÂÁÊÃÐÈÎÖÏÁ ÓÁÎÈÒÂÁÇÙ éÒÁ ÈÑ ÈÉÁ ÜÑÊÒÏÎÂ ÇÐÎÓÓÑÏÊÌ ÇÆÁÐÈÂÎÏ ÎÄÊ ÇÈÂÒÐÈÒÂÎÏ

ÓÁÎÈÒÂÁÇ ÑÓ ÈÉÁÇÁ ÇÈÃÏÖÁÄÁ êÆÑÏÍÜÁÈÉÃÄÁë ÊÍÁÇ ÐÎÄ ÖÁ ÎÏÈÁÂÁÊ ÁÎÇÃÏÍ ÈÑ ÇÒÃÈ ÆÎÂÈÃÐÒÏÎÂ ÄÁÁÊÇÙ ìÔÁÄ

ÊÒÂÃÄË ÈÉÁ ÐÑÜÆÑÇÃÈÃÑÄ ÑÓ ÈÉÃÇ ÊÃÇÇÁÂÈÎÈÃÑÄÌ ÄÁÕ ÓÏÒÑÂÑËÁÄÃÐ ÊÍÁÇ ÐÑÄÈÎÃÄÃÄË ÄÁÕ ÉÁÈÁÂÑÐÍÐÏÁÇ

ÎÂÁ ÖÁÃÄË ÊÁÔÁÏÑÆÁÊÙ èÍ ÆÏÎÄ ÃÇ ÈÑ ËÁÄÁÂÎÈÁ ÇÜÎÏÏ ÓÏÒÑÂÑËÁÄÃÐ ÏÃÖÂÎÂÃÁÇ ÖÍ ÐÑÜÖÃÄÃÄË ÈÉÁ

ÊÃÓÓÁÂÁÄÈ ÜÑÊÒÏÁÇÙ äÃÈÉ ÈÉÁ ÉÁÏÆ ÑÓ ÈÉÇÁ ÏÃÖÂÎÂÃÁÇÌ ÐÑÂÂÁÏÎÈÃÑÄÇ ÖÁÈÕÁÁÄ ÇÈÂÒÐÈÒÂÁ ÎÄÊ

ÓÏÒÑÂÑËÁÄÃÐÃÈÍ ÐÎÄ ÖÁ ÓÒÂÈÉÁÂ ÈÒÄÁÊÙ ÝÉÁ ÜÑÂÁ ÓÏÒÑÂÑËÁÄÃÐ ÐÑÜÆÑÒÄÊÇ ÕÁ ÉÎÔÁÌ ÈÉÁ ÜÑÂÁ

ÎÐÐÒÂÎÈÁ åÒÎÄÈÒÜÐÉÁÜÃÐÎÏ ÜÑÊÁÏ ÐÎÄ ÖÁ ÓÑÂÜÒÏÎÈÁÊÙ äÃÈÉ ÖÁÈÈÁÂ ÒÄÊÁÂÇÈÎÄÊÃÄË ÑÓ ÈÉÁ
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ïðñòóòôõö÷ø öùúñóõ òï ùû÷üõ øòöúù÷ö÷öô üýõþÿ òñó ïñúñóõ ù÷m ÷þ úò ùøøñóùúõðý póõü÷øú úhõ

þpõøúóòþøòp÷ø póòpõóú÷õþ ùöü úhõóõïòóõ úò oõ ùoðõ úò üõþ÷ôö öõw ïðñòóòôõö÷ø óõùôõöúþ.
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8. Kísérleti rész

Általános

A  �gysz�r�k � �ig��-Aldric�� � ��rck� �z Alf� A�s�r� � Fluk�� � ���n�l� � �	�il  �gy

a Molar Chemicals cégek termékei, azokat további tisztítás nélkül használtam, kivéve ahol erre 

utalást tettem. A hexán alatt hexán izomerelegyet kell érteni (Mol�r C���ic�ls)
 Et�n	ll�l

stabilizált diklórmetánt használtam, kivéve ahol említést tettem amilénnel stabilizáltra. Az SCO

(7�) a Sichem (Bréma, Németország), a TAMRA-�zid � b�s�click G�b� (Tutzing�

Németország) terméke. A VRK vizsgálatokhoz alumínium lapr� f�l itt szilikagél 60 F2�-t

használtam a Mercktől. Az oszlopkromatográfiát a Molar Chemicals flash szilikagéllel (0,040-

0,063 mm) végeztem. A mintafoltok előhívását 254/365 nm-en működő UV lámpával és/vagy 

 iz�s K�n�4 	ld�tt�l (��� g K�n�4� �1 g K�C�3� 1,5 ml 10 m/m% NaOH oldat 200 ml vízben) 

hívtam elő. Aromás azidok esetén 1-2 perces UV megvilágítás szabad szemmel is látható erős 

elszíneződést okoz a VRK lapon. A ��- és �3C-N�� s��ktru�	k B���e� �va��e ���� Va��a�

I��va !��� ill�t � és B���e� �va��e III "�� MH#-�s spektrométerekkel készültek. A kémiai 

eltolódás () ���-ben szerepel az oldószer jelét használva referenciának. A csatolási állandók 

(J) �z-ben értendők. Felhasadások rövidítése: s (szinglett), d (dublett), dd (dublett dublett), t 

(tri�l�tt)� q (kvartett), q(5) (kvintett), m (multiplett), br (széles). IR-s��ktru�	k�t B���e� I$S

�� és B���e� �%&'a*P spektrométer�k�n  �tt�� f�l singl�-reflection gyémánt ATR fejjel, a 

sávok hullámszámban (c�+�
) értendők. A pontos tömegmeghatározás (HRMS) �,�%e�/ !�0�

ti��-	f-flight tömegspektrométeren történt. A minták �,�%e�/ 5�!� I�8���/9 L: r�ndsz�r�n

keresztül jutottak JetStream porlasztással pozitív/negatív ion módban a detektorba. A GC-��

méréseket egy �,�%e�/ !;<�= gázkromatográf és �,�%e�/ �<>0 tömegspektrométer (EI+, 70 �?)

kombinált készülék segítségével végeztem. Az olvadáspont B�@@9 S��e�/�8�� SMP5� Me%/��,

P���/ �&&a�a/�D-szal és Büchi ��5 készülékkel lett meghatározva és korrigálatlanok. A 

spektrofotometriás vizsgálatokat Jasco V-660 spektrofotométeren� ill�t � Va��a� O�%�&De

spektrofluoriméteren mértem.

�ind�n �s�tb�n� �mikor aromás azid van jelen a rendszerben, a reakciót sötétben 

hajtottam végre, és a munka során is moderált fényben dolgoztam, különösen a napfény 

kizárására figyeltem.

Az �zid t�rt�l�ú végtermékek 1-2 hónap után -20°C-on, Ar alatt tárolva is lassan 

bomlanak. A bomlás mértéke nem számottevő, egy rövid szilikapadon könnyen és gyorsan 

tisztíthatók, CH�Cl�-t (Q7 esetében C��Cl� R ���� U �1R�) használva oldószerül.
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X������������������� �}�� ����� �� ����� ����� � ����� és ������� ���W� �� �X�W� ����� ���

����� �����������  ¡¢£���� �¤� ���� A képződő X������������������ UV érzékeny, így 

szükséges a reakcióedény fénytől való védése� A reakcióelegyet 4 napig kevertettem 

szobahőmérsékleten, majd a reakcióidő lejárta után vizet (100 ml) adtam az elegyhez és a vizes 

fázist extraháltam dietil�éterrel (3×40 ml). Az egyesített szerves fázisokat mostam vízzel (3×70 

���� ��¥� ¡�¦§¨ felett szárítottam. Szűrés és bepárlás után narancssárga olajat kaptam ���©¤

�� ��ª��

«¬  ��W� ���®án ¯ °�§£±  ©¯��² ³´ ������ µ¶·¸±�¹º
���� ����� �W�� �»§�� �©�W� ���¤²

º
 �

�¡´ ��©� ¡ �� »¼»���¯   ���¤ �� � ½� »¾§�� ¿��¿ �� � �� À  ��¿  �� »¾�»�» §��� ¿��©

�� � �� À  ��©  �� »¾�»���²
º�
»��¡´ �W��© ¡ �� »¼»���¯ ����© �Á §�� �XW�� �Á����� �¤¤��

�Á�» §�� �¤��© �»���� ����X �»�¤�² �¸� �ª� �°³� ¿� �Â�¯ �X¿ ��¤� Ã¡ÄÅ�� ��� ������ �� �W¤��

WX �¿X��

~ZÆjÇ]x`jq\È^ÉÇ][\_x |}Y�

���������������� �}Ê� ����� �� �©�� mmol, 1 ekv.) száraz toluolban (30 ml) oldottam, majd 0°C�

�� �±������������� ����� �� �©�� mmol, 1 ekv.) csepegtettem hozzá. A reakcióelegyet hagytam 

szobahőmérsékletre melegedni és további 1,5 órát kevertettem. A reakcióidő letelte után 

°�§£±�ot (50 ml) és vizet (15 ml) adtam hozzá, majd ccNaOH oldattal semlegesítettem a 

kétfázisú elegyet. A szerves fázist elválasztottam, majd 2 M NaOH oldattal (2×20 ml) mostam. 

A szerves fázist MgSO¨ felett szárítottam, majd szűrés után elpárologtattam az oldószert. A 

nyersterméket oszlopkromatográfiásan tisztítottam (SiOË, hexánok : EtOAc = 10:1 → 8:1)� ���

világossárga olajat eredményezett (1��X �� ©�ª��

«¬  ���� (hexán : °�§£±  ©¯��²
º
 ��¡´ ��©� ¡ �� »¼»���¯   ¿��© �� � �� À  ���  �� £��

 �� ¿��� �� � �� À  ¿�¿  �� £�� �� ¿�X¤ �� � �� À  ¿��  �� £�� �� ¿�¤¤ �� � �� À  ¿��  �� £��

 �� ���� �¤ � ½� » ��²
º�
»��¡´ �W��© ¡ �� »¼»���¯   �WW��� �©¤�¤� �¤©�W� ��©��� ��X�W�

����¤� ����¤� ����² �¸� �ª� �°³� ¿� �Â�¯ �X� ����� Ã¡
Ì
Å�� �X� ��©�� ��� ��X�� W� ��¿��
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ÏÐÑÒÓÔÕÐÖÐ×ÔÓØÙÚÒ×ÛÜÝÞÓÔßÛÙÕ àÖáâãä

åæçèéêëìèíîïðñéêòîóëé ôÖõö ô÷øùÍ úø Îûøû mmol) intenzív kevertetés mellett feloldottam cc. 

üýþÿ4æìòí ô(û çëö) Az oldatot 0°Cæra hűtöttem és a nitráló elegyet (7,Î çë füstölgő üNÿ3ø Î

çë cc) üýþÿ4ö cseppenként hozzáadtam úgy, hogy a hőmérséklet 0°C maradjon az addíció 

során. A nitrálóelegy hozzáadása után 10 percet kevertettem hűtés alatt majd még 2 órát 

sîóbahőmérsékleten. Az elegyet jégkására öntöttem ôåûû çëö és a kiváló csapadékot szűrtem. 

A szilárd terméket számos alkalommal mostam vízzel (100æ150 ml összesen), míg a pH 

sèçëèúès íèç ëèéé) A fakó sárga terméket vákuumban szárítottam, majd Eéÿüæból

átkristályosítottam. Piszkos fehér, szálas kristályokat kaptam. ôÎø÷ù úø Î,�ö)

Rf = ûøå÷ ô�èxán : EéÿAc = (:1ö� ÿP 1÷ûæ172°C; IR (neat) ma�/cç-�
1ÎûÎ és 1((1 ôNÿýö�

�
üæ

NM� ôåÎûMüîø CDCë3ö:  = 8ø÷8 ô1üø ðø J = åøù üîø Aræüöø 8ø(û ô1üø ððø J = 8ø, üîø åø( üîø

Aræüöø 8øûû ô1üø ðø J = ,øû üîø Aræüöø åø,û ô(üø sø Cü3ö�
�3
CæNM� ôÍåøÎ Müîø CDCë3ö:  =

1÷(øåø 1Î÷ø1ø 1ùùø÷ø 1(Íøûø 1ååøÍø 1å1øÎø 11÷ø,ø åûøÍ�ü�Mþ ôEþIö ï�+üñ+: ïC�ü6Nýÿýþ+üñ
�
æ

ra számolt: 195,0223, mért: 195,ûå(1)

ÖÐßÑÔ×ÙÐÏÐÑÒÓÔÕÚÒ×ÛÜÝÞÓÔßÛÙÕ àÖÖâ

þíCëý×2Hýÿæé ôùø,Í úø ååøû ççóëø Î èk	)ö cc) üCëôòqöæìòí ôåÎ çëö kè	èréèééèç Î  èrcêúø çòjð

részletekben hozzáadtam åæçèéêëæÍæíêéróìèíîïðñéêòîóëé ôÖáö ôûø8Î úø ùøùû ççóëø 1 èk	)öø çòjð

4 órán át kevertettem szobahőmérsékleten) Mêután az összes nitrovegyület elfogyott (VRKæs

követés alapján), a reakcióelegyet jégævíz keverékre (kb. 30 ml) öntöttem, és az oldatot 

meglúgosítottam tömény NaOH oldattal, majd extraháltam EtOAcætal (3×4û çëö) Az egyesített 

szerves fázisokat előbb vízzel (1×20 ml), majd telített NaCl oldattal (1×20 ml) mostam, végül

Múþÿ4 felett szárítottam. Szűrés és bepárlás után világosbarna szilárd anyagot kaptam ô÷ûù

çúø ,8�ö) A termék megfelelő tisztaságú volt.

Rf = ûøûå (hexán : EéÿAc = Î:1ö�
�
üæNM� ôåÎûMüîø CDCë3ö:  = ÷ø÷û ô1üø ðø J = 8øÎ üîø Aræ

üöø ÷øûÍ ô1üø ðø J = åøå üîø Aræüöø Íø÷, ô1üø ððø J
 = 8øÍ üîø J2 = åø( üîø Aræüöø (ø÷÷ ôåüø ìr

sø Nüýöø åø÷Î ô(üø sø Cü3ö� ç/î ô�ö ôEIø ÷û èVö: 1Íù ô1ûûø ïM+ñöø 1Í( ô(,öø 11, ô,ö)
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�klór��et�lbenz[�]t��zol ����

����i��������i����!"d#�i�!��� $��% $&'' �g* .*0& ����* . �579% ;;9 H<�$�>%���� $? ��%

kevertettem 0°C���* ��@d B�BOF vizes oldatát (151 mg, 2,1G mmol, 1,2 ekv. 1 ml vízben) 

csepegtettem hozzá. 15 perc 0°C hőmérsékletű kevertetés után cseppenként adtam hozzá CuCl 

;;9 H<�$�>%�7al készült oldatát (217 mg, 2,19 mmol, 1,2 ekv. 1 ml cc9 H<��ben). A hozzáadás 

után hagytam szobahőmérsékletre melegedni, majd további 1 órán át kevertettem. A reakcióidő 

������� után vízre (20 ml) öntöttem, telített NaOH oldattal meglúgosítottam, és EtOAc����

(3×20 ml) extraháltam. Az egyesített szerves fázisokat vízzel (1×50 ml) mostam, MgSOK L�����

szárítottam, majd szűrés után bepároltam. A nyersterméket oszlopkromatográfiásan tisztítottam 

$SiOF, hexán : EtOQ; T &:1 → �U.%, ami után fehér szilárd anyagot kaptam (169 mg, 50%).

WX = 0,63 (hexán U Y�OQ; T &U.%Z
\
H�B^_ $�`' ^H!* <h<�p%U  T u*0' $.H* d* v T 0*u H!* Qw�

H%* u*u� $.H* d* v T �*. H!* Qw�H%* u*&? $.H* dd* vy T 0*u H!* v{ T �*. H!* Qw�H%* �*uu $&H* |*

<Hp%Z
\
H�B^_ $��*` ^H!* <h<�p%U  T .�u*&* .`.*0* .&�*u* .&'*?* .��*`* .��*G* .�'*G* .G*G�Z

�}! $~% $Y�* u' ��%U .0` $&u% .0& $.''* "^�#%* .?0 $?.%* .'u $�.%* �& $��%9

��eto����et�lbenz[�]t��zol ����
��

��klór������i����! "d#�i�!��� $��% $.`&*? �g* '*0&` ����* . �579%* �dFd��p�� $.G*. �g*

'*'�. ����* �*`~%* ��di������butilfoszfáno�2′,4′,6′��wii|��w��i��iL��i�� $�������|* .G*' �g*

0,045 mmol, 5,5%) és KB(OMe)K�� $�.u �g* .*�` ����* .*` �5v.) bemértem, argonnal 

átöblítettem a lezárt reakcióedény�, majd száraz DMF��� $`'' l) adtam hozzá és 90°C���

� órán át kevertettem. A reakcióidő letelte után, lehűtöttem az elegyet, EtOAc hozzáadása 

$�' ml) után vízzel (1×20 ml), majd telített NaCl oldat��� $1×�' ��% ��|���* ^gSOK L�����

szárítottam. Szűrés és bepárlás után oszlopkromatográfiásan tisztítottam (SiOF* hexán U Y�OQ;

= 20:1 → 3:.%, ami halványsárga olajat eredményezett (80 mg, 54%).

WX T '*�. $���án U Y�OQ; T &U.%*
\
H�B^_ $�`' ^H!* <h<�p%U  T u*u� $.H* d* v T 0*G H!* Qw�

H%* u*�. $.H* d* v T �*` H!* Qw�H%* �*Gu $.H* d* v T 0*G H!* Qw�H%* &*u0 $& H* |* O<�p%* �*u�

$&H* |* Qw�<�p%Z
\p
<�B^_ $��*` ^H!* <h<�p%U  T .�?*�* .`u*u* .?0*�* .&u*�* .�&*.* ..`*&*

.'?*`* `�*.* �'*&Z �}! $~% $Y�* u' ��%U .uG $.''* "^�#%* .�? $G�%* .&� $`0%* G` $�'%* �G $�.%9
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Báziskatalizált reakcióban

«¬®¯°±²®³´µ¶·¯°¸´¹±¯ º»�¼ (400 mg, 2,68 mmol, 1 ekv.) és 4¬³°¯½¹²®³´¸±¶®¾°¶®¯ º»¿¼ ºÀÁÂ ÃÄ

«Ä�Å ¹±Ä Æ ®ÇÈÉ¼ Ê®ËÌ¬²¸³ ¹±¶¹¯¯¸ º«Á ±¼Ä ¸Í¶ Î¸ËÌ¬¹¯ ºÏÏÂ ÃÄ ÅÄÏÅ ¹±Ä ÏÄÆ ®ÇÈÉ¼

adtam hozzá. 20 óra forralás után felére pároltam a reakcióelegyet, szobahőmérsékletre 

hűtöttem, majd szűrtem a kivált csapadékot, kevés MeOH¬lal mostam, vákuumon szárítottamÉ

A termék sárga szilárd anyag (85 mg, 11%).

ÐÑ = 0,47 (hexán Ò Ó¯ËÔÕ Ö ÂÒÆ¼× ËØ >218°C (²¹±°Ç¼× ÙÚ º³®¸¯¼Ò ÛÜÝÞÕßà 1517 és ÆÏÀÁ ºÎËá¼×
à
Ì¬ÎÊÚ º«ÂÁ ÊÌ´Ä âÊãË¬äå¼Ò  Ö ÅÄ«Å º«ÌÄ ¶Ä æ Ö ÅÄÂ Ì´Ä Ô½¬Ì¼Ä ÅÄÆÀ ºÆÌÄ ¶Ä æ Ö �Äç Ì´Ä

Ô½¬Ì¼Ä ÅÄÁ� º«ÌÄ ¶Ä æ Ö ÅÄÂ Ì´Ä Ô½¬Ì¼Ä ÅÄÁÏ ºÆÌÄ ¶Ä æ Ö �Äç Ì´Ä Ô½¬Ì¼Ä �ÄÅÅ ºÆÌÄ ¶Ä æ Ö Æ�ÄÆ Ì´Ä

èÌÖèÌ¼Ä �ÄÅ« ºÆÌÄ ¶Ä æ Ö Æ�ÄÆ Ì´Ä èÌÖèÌ¼Ä �ÄÂÂ ºÆÌÄ ¯Ä æ Ö �Ä� Ì´Ä Ô½¬Ì¼Ä �ÄÀÅ ºÆÌÄ ¯Ä æ Ö

�Ä« Ì´Ä Ô½¬Ì¼×
àé
è¬ÎÊÚ ºÆÂÁ ÊÌ´Ä âÊãË¬äå¼Ò  Ö Æ�ÂÄÂÄ ÆÂÏÄÏÄ ÆÀ�Ä«Ä ÆÀÆÄÅÄ ÆÏÀÄ�Ä ÆÏÀÄÏÄ

Æ«ÅÄ�Ä Æ«�Ä�Ä Æ«ÂÄçÄ Æ«ÂÄÅÄ Æ«ÏÄçÄ Æ««ÄÅÄ Æ««ÄÏ× ÌÚÊã ºÓãÙ¼ µêëÌ·
ì
Ò µèàíÌàîÎáËáãëÌ·

ì
¬½¸

számoltÒ «ÅÏÄÁÂÏ�Ä mért: 283,ÁÂÀ«É

ï¬TsOH olvadékban

«¬®¯°±²®³´µ¶·¯°¸´¹± º»�¼ º«ÂÁ ÃÄ ÆÄ�Å ¹±Ä Æ ®ÇÈÉ¼Ä À¬³°¯½¹²®³´¸±¶®¾°¶ º»¿¼ º«ÂÏ ÃÄ

ÆÄ��À ¹±Ä Æ ®ÇÈ.) és ï¬¯¹±ð¹±ñ´ðlfonsav monohidrát ºÏÂÁ ÃÄ ÆÄÅÀ ¹±Ä ÆÄÆ ®ÇÈÉ¼ keverékét 

toluolban (2 ml) összekevertem egy nyitott végű vastag falú kémcsőben és 110°C¬¹³

kevertettem 18 órán át nyitott reakcióedénybenÉ A maradék toluolt rotációs bepárlón 

eltávolítottam a sötét vörös szuszpenzióról. Ó¯¸³¹±¯ º�¬Å ±¼ adtam a keverékhez és pár percen 

át forraltam, majd hagytam a szuszpenziót szobahőmérsékletre hűlni. A szilárd anyagot 

szűrtem, néhányszor etanollal mostam. A termék sárga szilárd anyag ºÀÁÅ ÃÄ Å�ò¼É

¿����¨¡�¦�ó¤��¢�����£¤�¡¥¦§��¨¡�¢����¢�¤�¨��¢ �©¿�

«¬®¯°±²®³´µ¶·¯°¸´¹±¯ º»�¼ º«çÅ ÃÄ «ÄÁÁ ¹±Ä Æ ®ÇÈÉ¼ és 4¬¸´°¶¹¬²®³´¸±¶®¾°¶®¯ º»�¼ º«çÀ ÃÄ

«ÄÁÁ ¹±Ä Æ ®ÇÈÉ¼ feloldottam vízmentes DMSO¬²¸³ º� ±¼É Kevertetés közben Î¸ËÊ®¬¹¯

ºÆÆç ÃÄ «Ä«Á ¹±Ä ÆÄÆ ®ÇÈÉ¼ ¸¶¯¸ ¾¹´´á, majd a szeptummal lezártam, az atmoszférát 



ôõ

nitrogénre cseréltem, és a fénytől való védelem érdeklében betekertem alumínium fóliával a 

reakcióedényt. A kevertetést 20 órán át folytattam szobahőmérsékleten. öEz idő alatt a 

reaktánsok nem reagáltak el maradék nélkül, a konverzió nem teljes – hosszabb reakcióidő 

esetén sem.) A sötét színű reakcióelegyet hideg vízzel (40 ml) hígítottam, majd extraháltam

÷øù÷úùûüýú (3×50 múþ. Az egyesített szerves fázisokat vízzel (1×20 mlþ ÿo�týÿ, ezután MgSO4

felett szárítottam. Szűrés és bepárlás után a kapott nyersterméket oszlopkromatográfiásan 

tisztítottam öSiOù, hexán : EtOAc = 5:1 → 3:1), ýÿi narancs színű szilárd anyagot 

eredményezett ö(�� ÿg, �ô�þ) A termék tisztasága megfelelő volt, és további tisztítás nélkül 

vittem a következő (elmininációs) lépésbe.

Rf = 0,�� öhexán : EtOAc = �:1þ�
�
øûNM� ö(20 Møz, ÷D÷ú3þ:  = õ,01 ö1ø, d, J = õ,( øz, Arû

øþ, �,õô ö1ø, d, J = õ,õ øz, Arûøþ, �,�2 ö(ø, d, J = õ,õ øz, Arûøþ, �,�� ö1ø, t, J = �,ô øz, Arû

øþ, �,�� ö1ø, t, J = �,2 øz, Arûøþ, �,0� ö(ø, d, J = õ,õ øz, Arûøþ, 2,(� ö1ø, t, J = ô,0 øz, ÷Hû

Oøþ, �,�� ö0,�ø, br �, OHþ, �,�� ö(ø, d, J = ô,� øz, ÷Hùþ�
�3
÷ûNM� öô(,2 Møz, ÷D÷ú3þ:  =

1ôõ,2, 12(,�, 1��,2, 1��,ô, 1(õ,õ, 1(�,�, 1(ô,(, 1(2,(, 1((,�, 1(1,2, 11�,1, �(,1, �(,õ)

	
��
a�����n�l�
�
��
n������n[�]��a�l
�
�l���an�l �7��

ôûüitroû(ûÿetiúbeüz�d�tiýzoút ö��þ ö�00 ÿg, 1,22 ÿÿoú, 1 ek�)þ és 4ûýzidoûbeüzýúdehidet ö��þ

ö(20 ÿg, 1,õ0 ÿÿoú, 1,( ek�)þ vízmentes DMSOûbýü ö� ÿúþ oúdottýÿ �eú) Kevertetés közbe 

hozzáadtam NýOMeûot ö100 ÿg, 1,õ2 ÿÿoú, 1,( ek�)þ, majd a reakcióedény légterét nitrogénre 

cseréltem le, és alumínium fóliával takartam be az edényt) A kevertetést 1� órán át �oúytýttýÿ

szobahőmérsékleten. öEz idő alatt a reaktánsok nem reagáltak el maradék nélkül, a konverzió 

üeÿ teúje� – hosszabb reakcióidő esetén sem.) A sötét színű reakcióelegyet hideg vízzel (90 ml) 

hígítottam, majd extraháltam ÷øù÷úùûnal (3×60 ÿúþ. Az egyesített szerves fázisokat rendre 

vízzel (1×70 ml), majd telített NaCl oldattal (1×70 mlþ mostam, ezután MgSO4 �eúett

szárítottam. Szűrés és bepárlás után a kapott nyersterméket oszlopkromatográfiásan tisztítottam

öSiOù, hexán : EtOAc = 5:1 → 2:1þ, ýÿi üýrýüc�ûsárga színű viszkózus anyagot eredményezett

ö(�1 ÿg, ���þ) A termék tisztasága megfelelő volt, és további tisztítás nélkül vittem a 

következő (elmininációs) lépésbe.

Rf = 0,12 öhexáü : EtOAc = �:1þ�
�
øûNM� ö(20 Møz, ÷D÷ú3þ:  = õ,�2 ö1ø, d, J = (,( øz, Arû

øþ, õ,�( ö1ø, dd, J� = õ,� øz, Jù = (,� øz, Arûøþ, õ,0� ö1ø, d, J = �,0 øz, Arûøþ, �,�0 ö(ø, d,

J = õ,� øz, Arûøþ, �,00 ö(ø, d, J = õ,2 øz, Arûøþ, 2,(õ ö1ø, t, J = ô,( øz, ÷HûOøþ, �,01 ö0,�ø,
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�� s !"# $ %� &'* + - . 6 / *5 C"8#9
;
*<>?@ &6' B ?*5 CFCGI#K  . 174,7 és 173,3, 

LB6 � és LB6 ' L%% P és L%% 6 L$� 6 és L$� L L$B P és L$B ' L'Q LB és L'Q L$ &C*# L'' Q

és 122,% &C*# L'L B és L'L % &C*# LL�TL &C*# LLP / és LLQ P &C*# QL P &C*# %$ B &C*8#

ppUT A jelek duplázódásának legvalószínűbb oka a kelát<effektus az OH és N= csoportok 

közöttT V szénatomok rendűségét ;IC<DEPT135 méréssel állapítottam megT

WXYZ\ZW^Z_`mqvw`{m|m}Y~��`�q�{m_`v} W��_Y

��<bőG

L<&%<�5�+�����G#<'<&���5�+����5�G<'<�G#�����G� &��# &'6$ U� / P� UU�G# száraz toluolban 

&Q U�# ����������U 3 Å molekulaszita jelenlétébenT Alumínium fóliával betakartam a 

reakcióedényt, majd 70°C<ra melegítettem az elegyet, ami alatt a reaktáns teljesen feloldódott. 

Trifluorecetsavat (2 cseppet) adtam az oldathoz, és a tovább kevertettem 16 órán át 70°C<��T

Ezután hagytam szobahőmérsékletre hűlni és meghígítottam kevés C*8CG8–��G &P UG# U��+ �

szerves fázist mostam kevés vízzel &1×' UG#, és szárítottam ?��!� ��G���T Szűrés és bepárlás 

után oszlopkromatográfiásan tisztítottam &��!8 ���án : EtOAc = 10:1 → 5:1). V ��lvány sárga 

terméket (44 mg) kis szűrőtölcséren forró hexánnal mostam &$<B UG#T V termék halványsárga 

szilárd anyag &$/ U� L'�#T

�� . / 6' &���án K ��!V� . BKL#9 !� >170°C (��UG��#9 �@ &����#  ¡¢£�U
¤;

'LLB &>I# L'P$9

;
*<>?@ &6// ?*5 CFCGI#K  . Q �� &L* + - . Q Q *5 V�<*# Q P6 &L* + - . P B *5 V�<

*# Q B6 &'* + - . P B *5 V�<*# Q %P &L* + - . L6 $ *5 C*.C*# Q %Q &L* � - . P B *5 

V�<*# Q $Q &L* � - . Q / *5 V�<*# Q $% &L* + - . L6 $ *5 C*.C*# Q /6 &'* + - . P B

*5 V�<*#9
;I

C<>?@ &LB/ ?*5 CFCGI#K  . L66 Q LB$ � L%L / L$6 $ L$% % L$' $ L'P P 

L'6 $ L'B $ L'$ / L'L P L'L B LL� B9 *@?� &���# �¥¦*�
§
K �C;¨*;©>��¦*�

§
<ra számolt: 

279,0699, mért: 279,/6�BT

�^<bőG

&ª#<'<&%<�U���s5����G#���5�+����5�G� &�^# &L// U� / %/ UU�G L ���T# ��T *CG&�«# &' UG# víz 

&' UG# és ?�!* (1 ml) elegyében oldottam felT Az oldathoz 0°C<�� >�>!8 �G+����

�s�p�������U &$$ U� / %P UU�G L ' ��� '// G vízben ¦L// G víz átmosásra#T Ettől a ponttól 

a reakcióedény alumínium fóliával való befedése szükséges, illetve a fénytől lehetőleg óvni kell¬

A hőmérsékletet 0°C<on tartva, 10 perc múlva cseppenként >�>I �G+���� &$L U� / %P UU�G 
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¯°± ²³´ ±®® l vízben° µ ¯®® ¶ víz átmosásra· adtam hozzá cseppenként¸ A hozzáadás után 

hagytam a reakcióelegyet szobahőmérsékletre melegedni. További 3 óra kevertetés után jég¹

víz keverékre (20¹30 ml) öntöttem, majd extraháltam º»¼º¶¼¹½¾¶ (4×15 ml). Az egyesített 

szerves fázisokat telített ¿¾º¶ À¶Á¾ÂÂ¾¶ (1×15 ml) ÃÀÄÂ¾Ã° Ã¾ÅÁ ÆÇÈÉÊ felett szárítottam. 

Szűrés és bepárlás után oszlopkromatográfiásan tisztítottam ËÈÌÉ¼° Í²Îán : EtOAc = 10:1 → 

Ï¯·, ami fakó sárga szilárd terméket eredményezett, amit egy kis szűrőn kevés hexánnal 

mostam, majd vákuumon szárítottam ËÐÑ ÃÇ° ÑÒÓ·¸

ÔÕÖ×Ø×ÔÙ×ÚÛÜÝÞßÛàÜáÜâÖ×ã×äÜàáÞåæäÛçÝèàÜÚÛÞâ ÔéãêÖ

¯¹Ëë¹¾ìÌÁÀí²½Ì¶·¹±¹ËÐ¹½ÌÂîÀï²½ìðÁñÂÌ¾ìÀ¶¹±¹Ì¶·²Â¾½À¶Â ËòØ· Ë±ó¯ ÃÇ° ®°Ðô ÃÃÀ¶· száraz toluolban 

ËÑ Ã¶· ³²´²îÂ²ÂÂ²Ã 3 Å molekulaszita jelenlétében¸ Alumínium fóliával betakartam a 

reakcióedényt, majd 70°C¹ra melegítettem az elegyet, ami alatt a reaktáns teljesen feloldódott. 

Trifluorecetsavat (3 cseppet) adtam az oldathoz, és a tovább kevertettem 7 órán át 70°C¹À½¸ õ

reakció ideje alatt a termék narancsszínű csapadék formájában kivált. 3¹5°C¹ra hűtés (hűtőben) 

után a kivált szilárd anyagot szűrtem, kevés forró hexánnal (2¹3 ml), és dietil¹éterrel (2¹ó Ã¶·

ÃÀÄÂ¾Ã¸ A termék kanárisárga szilárd anyag Ëô± ÃÇ° óÓ·¸

ö÷ ø ®°ëô ËÍ²Îán Ï ùÂÉõú ø óÏ¯·û Éü >178°C (ïÀÃ¶Ì³·û ýþ Ë½²¾Â· ÿax/úÃ
-1

±¯óó Ë¿3·° ¯Ñ¯® és

¯óë® Ë¿É¼·° ¯ó®®û
1
»¹¿Æþ Ë±Ñ® Æ»ì° ºDº¶3·Ï  ø ô°Ò Ë¯»° Á° J ø ¯°Ò »ì° õî¹»·° ô°óÑ Ë¯»°

ÁÁ° J1 ø ô°ô »ì° J¼ ø ±°Ñ »ì° õî¹»·° ô°®Ñ Ë¯»° Á° J ø ô°ô »ì° õî¹»·° °Ð¯ Ë¯»° Á° J ø ¯Ñ°ô »ì°

º»øº»·° °Ð® Ë±»° Á° J ø Ò°Ñ »ì° õî¹»·° °óÑ Ë¯»° Á° J ø ¯Ð°ë »ì° º»øº»·° °®Ò Ë±»° Á° J ø

ô°ô »ì° õî¹»·û
13

º¹¿Æþ ËÐ±°Ñ Æ»ì° ºDº¶3·Ï  ø ¯±°ó° ¯Ñ°° ¯ëë°Ò° ¯ë¯°Ò° ¯óÒ°¯° ¯óë°°

¯ó¯°Ñ° ¯±Ò°ó° ¯±±°Ò° ¯±±°®° ¯±®°° ¯¯Ò°° ¯¯ô°¯û »þÆÈ ËùÈý· ðMµ»ñ
+
Ï ðº1�»9¿�É¼Èµ»ñ

+
¹î¾

számolt: 324,0555; mért: 324,®ÑÑ¸

ÔÕÖ×ã×mæàÞ�Ü×Ø×ÔÙ×äÜàáÞßÛàÜáÜâÖåæäÛçÝèàÜÚÛÞâ ÔòéÖ

±¹Ã²ÂÌ¶¹Ð¹Ã²ÂÀÎÌï²½ìðÁñÂÌ¾ìÀ¶Â Ëã6· Ëó®® ÃÇ° ¯°Ðë ÃÃÀ¶° ¯ ²³´¸·° ë¹½ÌÂîÀ¹ï²½ì¾¶Á²ÍÌÁ²Â Ëã�·

Ë±Ñó ÃÇ° ¯°Ðë ÃÃÀ¶° ¯ ²³´¸· és p¹ÂÀ¶uolszulfonsav monohidrátot (350 mg, 1,840 mmol, 

¯°¯ ²³´¸· összekevertem toluolban (2 m¶·° Ã¾ÅÁ 110°C¹ra melegítettem, és kevertettem 18 órán 



7�

át nyitott reakcióedényben. A reakcióidő letelte után elpárologtattam a maradék toluolt a 

sötétsárga szuszpenzióból. Ezután etanolt (10 ml) adtam hozzá és forraltam néhány percig, majd 

hagytam szobahőmérsékletre hűlni, végül leszűrtem. A kiszűrt szilárd anyag kevés etanollal 

mosva sárga szilárd anyagot eredményezett  ��� �g, ���).

Rf = 0,36 (hexán : EtOAc = �:�)	 OP >256°C (b
�lik)	 ��  (et) ����c�
��

����, ��0� és ����

 �O2), ����  ��r���O�������)	
�
H����  �00 �Hz, ��SO�d!)  = �,�7  �H, ", # = �,� Hz, A$�

H), �,0�  �H, ", # = �,� Hz, A$�H), 7,��  �H, ", # = �,� Hz, A$�H), 7,��  �H, ", # = ��,� Hz,

�H=�H), 7,7�  �H, ", # = �,7 Hz, A$�H), 7,70  �H, ", # = ��,� Hz, �H=�H), 7,��  �H, "", #�

= �,� Hz, #2 = �,� Hz, A$�H), �,��  �H, s, �H%)	
�%

�����  ��0 �Hz, ��SO�d!):  = ���,�,

��7,�, ��7,�, ���,0, ���,0, ���,�, ���,�, ���,�, ���,�, ���,0, ���,�, ���,�, �0�,7, ��,7	 H��S

 ES�) &'*H]
4
: &��5H�2�2O%S*H]

4
�ra számolt: 313,0���, mért: 313,0���.

8;<>?>8@>BCFnoGIKFLFN<QTnI[UVKFBIoN 8W@<

S(�l2×2H2O�t  ��� �g, �,�� ��
l, � ekX.) cc. H�l q)�b(  � �l) keXe$tette� � Ye$cig, �j"

részletekben hozzáadtam  Z)��� ��(it$
szti$il)be(z&"]tiz
lt  W\)  �00 �g, 0,7� ��
l, � ekX.),

és egy éjszakán át kevertettem szobahőmérsékleten. Miután az összes nitro vegyület elfogyott 

 ^�_�n követtem), a reakcióelegyet jég�víz keverékre (kb. 50 ml) öntöttem, és az oldatot 

meglúgosítottam tömény NaOH oldattal, majd extraháltam �H2�l2�(l (3×20 ml). Az egyesített

szerves fázisokat telített NaCl oldattal (1×30 ml) mostam, majd �gSO` felett szárítottam. 

Szűrés és bepárlás után fakó sárga szilárd anyagot kaptam  ��� �g, 7��).

Rf = 0,��  hevá( : EtOAc = �:�)	 OP >178°C (b
�lik)	 ��  (et) ����c�
�� 3316br és ����

 �H2), ����, ��7�	
�
H����  ��0 �Hz, ���l%):  = 7,��  �H, ", # = �,� Hz, A$�H), 7,��  �H,

", # = 7,� Hz, A$�H), 7,���7,��  �H, m, 3×Ar�H és 1×�H=�H), 7,��  �H, t, # = 7,� Hz, A$�H),

7,��  �H, ", # = ��,� Hz, �H=�H), �,��  �H, ", # = �,0 Hz, A$�H), �,��  �,�H, b$ s, �H2)	
�%

��

���  ��,� �Hz, ���l%):  = ��7,�, ���,�, ��7,�, ���,0, ���,�, ���,0, ���,�, ���,�, ���,�,

���,�, ���,�, ���,�, ���,0	 H��S  ES�) &'*H]
4
: &��wH�2�2S*H]

4
�ra számolt: 253,07��, mért: 

���,07��.
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}~����}������������������������������������� }���

�����×2H���� �|�  ¡¢£ ¤£¥¤ ¡¡¦�£ § ¨©ª«¬ « ®���¯°¬�±¯� �² ¡�¬ ©¨ª¨³�¨��¨¡   ´¨³µ¢£ ¡¯¶·

�¸¬�²�¡¨�¦¹µ�|��§��µ�³¦º»�µ³µ�¬±¨�»¼·½�µ¯»¦�� ��¾¬ �¤¿¥ ¡¢£ ¿£¥¥ ¡¡¦�£ ¤ ¨©ª«¬ adtam hozzá kis 

adagokban, majd a reakcióelegyet 5 órán át kevertettem 45°C�on. Szobahőmérsékletre hűtés 

után az elegyet jég�víz keverékre (20 ml) öntöttem és a kémhatását tömény NaOH oldat 

hozzáadásával lúgosra állítottam. A meglúgosított elegyet �®�����nal extraháltam (4×15 ml), 

majd az egyesített szerves fázisokat telített NaCl�·¯� ¡¦º�¯¡ (1×20 ml)£ À¢��Á Â¨�¨��

szárítottam. Szűrés és az oldószer elpárologtatása után a nyersterméket oszlopkromatográfiásan 

tisztítottam, egy rövid oszlopon ��µ��£ �®���� : MeOH = 10:0 → 10:1)£ ¯¡µ �¯³¯�º�sárga 

szilárd anyagot eredményezett �Ã� ¡¢£ �²Ä¬«

ÅÆ Ç ¿£¿{ �È¨¹án É Ê��Ë Ç  É¤¬Ì �Í >183°C (±¦¡�µ©¬Ì ÎÏ ��¨¯�¬ ÐÑÒÓ¡
ÔÕ

¥¥¤²±³ és ¤²||

�Ö®�¬£ ¤|¤Ã ��Ñ×ØÙ����ÑÙÚØÙ¬Ì
Õ
®�ÖÀÏ �| ¿ À®»£ �Û��Ü¬É  Ç {£Ã¥ �¤®£ ·£ Ý Ç Ã£Ã ®»£ Ë³�®¬£

{£¥Ã �|®£ ·£ Ý Ç Ã£§ ®»£ Ë³�®¬£ {£¥¤�{£|  (2H, m, CH=CH és Ar�®¬£ {£¤{ �¤®£ ·£ Ý Ç ¤²£¤ ®»£

�®Ç�®¬£ {£¿§ �¤®£ ··£ ÝÕ Ç �£¿ ®»£ Ý� Ç |£  ®»£ Ë³�®¬£ ²£²Ã �|®£ ·£ Ý Ç Ã£  ®»£ Ë³�®¬£ ¥£Ã�

�¤£²®£ ±³ º£ Ö®�¬£ ¥£ÃÃ �¥®£ º£ �®Ü¬Ì
ÕÜ

��ÖÀÏ �²|£  À®»£ �Û��Ü¬É  Ç ¤² £ £ ¤ {£²£ ¤§Ã£ £

¤§{£{£ ¤¥{£¿£ ¤¥ £ £ ¤|Ã£Ã£ ¤|²£¿£ ¤|¥£¿£ ¤¤Ã£§£ ¤¤ £|£ ¤¤ £¤£ ¤¿§£|£   £ÃÌ ®ÏÀ� �Ê�Î¬

¼Þß®½
à
É ¼�Õá®ÕÁÖ���ß®½

à
�ra számolt: 283,¿�¿¿£ mért: 283,¿�¿²«

}~����}������������������������������������� }¾���

�¸¬�|��§�¯¡µ�¦º»�µ³µ�¬�²�¡¨�¦¹µ±¨�»¼·½�µ¯»¦�� ���¬ �{{ ¡¢£ ¿£|{ ¡¡¦�£ ¤ ¨©ª«¬ Â¨�¦�·¦��¯¡

« HCl(aq) (1,5 ml), víz (1,5 ml) és À¨�® (2 ml) elegyében« Az oldathoz 0°C�¦� Ö¯Ö��

¦�·¯�¦� �|¥ ¡¢£ ¿£¥¥ ¡¡¦�£ ¤£| ¨©ª ¥¿¿ � vízben£ ß¤¿¿ � víz mosásra¬ º¨´¨¢�¨��¨¡« Ettől a 

ponttól a reakcióedény alumínium fóliával való befedése szükséges, illetve a fénytől lehetőleg 

óvni kellâ A hőmérsékletet 0°C�on tartva, 10 perc múlva cseppenként Ö¯ÖÜ ¦�·¯�¦� �|¤ ¡¢£

¿£¥| ¡¡¦�£ ¤£| ¨©ª |¿¿ l vízben£ ß ¤¿¿ � víz átmosásra¬ adtam hozzá cseppenként« Ë

hozzáadás után hagytam a reakcióelegyet szobahőmérsékletre melegedni. További 3 óra 

kevertetés után jég�víz keverékre (15�20 ml) öntöttem, majd extraháltam �®�����nal (3×10 ¡�¬«

Az egyesített szerves fázisokat tömény NaCl oldattal (1×10 ¡�¬ ¡¦º�¯¡£ ¡¯¶· À¢��Á Â¨�¨��



ãä

szárítottam. Szűrés és bepárlás után oszlopkromatográfiásan tisztítottam åæçèéê ëìéëíéîê ïðç

fakó sárga szilárd terméket eredményezett, amit egy kis szűrőn kevés hexánnal mostam, majd 

vákuumon szárítottam åñò ðóê ôòõîö

÷ø ù úêñú åûüýán þ ÿtèAc ù ñþ1î� èP >145°C (olvad és bomlik egyszerreî� IR å(üïtî max/cð-�
211ò å�3îê 1ñ�ôê 1ò�ñê 12ôô åëaril�è�ëalkilî�

�
ì��MR å2ñú Mìzê ëDëí3îþ  ù ãê�ô å1ìê dê J ù

�ê2 ìzê A��ìîê ãêñò å2ìê dê Jù �ê2 ìzê A��ìîê ãêòò�ãê2ã åäìê ðê 1×CH=CH és 2×Ar�ìîê ãê12�

ôê�� åäìê ðê 2×A��ì és 1×ëìùëìîê äê�� åäìê sê ëH3î�
�3

ë��MR åô2êñ Mìzê ëDëí3îþ  ù

1ôòêäê 1ñ�êúê 1ò�êòê 1òúêãê 1äñê�ê 1äñêäê 1ä2êñê 12�êôê 12äêñê 121ê�ê 11�êñê 11ñêôê 1úòê1ê ññê��

ìRMæ åÿæIî )�+ì]
�
þ )ë�	ì�é�4èæ+ì]

�
�ra számolt: 309,ú�úñê mért: 309,ú�úãö

N
��o�
�
�n�����v������ �7��
��é

P���ï�óçíïðç(t åãúú ðóê 12êã1 ðð�íê 1 ü��öî és t�çütçíïðç(t å2êäú ðíê 1êôã óê 1ôêññ ðð�íê

1êä ü��öî ëìéëíé�bü( å2ú ðíê amilénnel stabilizált) feloldottam, majd 0°C�ra hűtést követően

�ç�ïí�çí �í��çd å1ê�� ðíê 1ê�ò óê 1ñê2ô ðð�íê 1ê2 ü��öî ëìéëíé�os oldatás åñ ðLî adtam hozzá 

cseppenkéntö Az addíció után az elegyet hagytam szobahőmérsékletre melegedni, és további 

òñ percet kevertettem. A reakcióelegyet hígítottam további CHéëíé å2ú ðíî hozzáadásával, és 

�ü(d�ü ð�stïð 2 M HCl oldattal (2×20 ml), 5 m/mõ �ïìëè3 �ídïttïí (1×20 míîê vízzel

(1×20 ðíî és telített NaCl oldattal (1×20 míîö Móæè4 felett szárítottam, majd szűrtem, az 

oldószert elpárologtattam. A termék piszkos fehér szilárd anyag å1êññô óê ��õîö

÷ø ù úêôú åûüýán þ ÿtèAc ù 1þ1î� èP ôñ�67°C; IR (neat) max/cð-� 3316 és 653 (C≡CH), 1638 

és 1ñ2ñ åëè�ìRîê 12ú�ö
�
ì��MR å2ñú Mìzê ëDëí3îþ  ù ñê�� å1ìê b� sê �ìîê äê�ã å2ìê ðê

ëìéîê 2ê1� å1H, s, C≡CHîê 1ê1ô å�ìê sê ëì3î�
�3

ë��MR åô2êñMìzê ëDëí3îþ  ù 1ã�êú åëùèîê

ã�ê� åC≡CH), ã1ê3 (C≡Cìîê ä�êñ åCåëì3î3îê 2�êä åëìéîê 2ãêä åëì3îö ìRMæ åÿæIî )�+ì]+þ

)ë8ì�3�è+ì]
�
�ra számoltþ 1òúê1úãúê mért: 140,1úãñö

Kíç���termékek

Általános módszer: Azçd��ït å���
�î å1 ü��öî és ��å�����2�ç(çíî�ç�ïíïðçd�t å7�î å1êñ ü��öî

�ü�ü�tüttüð ëìéëíé�bï( å1 ðíê amilénnel stabilizáltî szobahőmérsékleten trietilamin åò íî

jelenlétében és egy spatulahegynyi ëuåPPû3îé�è3 �ïtalizátor9� hozzáadása után � órán átö A

képződő szuszpenziót hexánnal hígítottam åò ðíîê majd szűrtem, és a kiszűrt termékeket egy 

kevés ëìéëíé�(ïí å1�1êñ ðíî és hexánnal åñ ðíî ð�stïðö
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� !"#"��$"�%"�&"�'e*,[.056;,<="&"6=!>6*6=!?e*6=!"$@"$B&BE"5F6;,<="%"6=!Ge56=!O6>;=;G6. �QQ;!

STUVWVS�VXYZ\^_Y`ZfZgUhjpYq\w`ZXY^g SEy;U S{|}~ ��} ~}~|� ��^gU és NVS�f^�VWVZpZgU�Z�XgX�Z\

SQyU S{{}� ��} ~}~�{ ��^gU� FehérVhalvány sárga szálas kristályok S{� ��} ���U�

�� � ~}�� S����g� � �j�� � ��{U� �� >258°C (h^�gZ�U� �� SpjX`U �������� ��{{hf Saromás 

gyűrűU} {�W� és {|�{ S�����U} {|W{� ��V��� S�~~ ��Y} �� �V¡¢U�  � �}|� S{�} _}
`fZXY^gV�U} �}{W S{�} \} £ � �}W �Y} ¤fV�U} �}~� S{�} `} £ � |}� �Y} ��U} �}~�V�}�� S|�} �} |¥¤fV

�U} �}�� S{�} \} £ � {�}� �Y} �����U} �}�� S{�} \} £ � {�}� �Y} �����U} �}|� S{�} `} £ � �}~

�Y} ¤fV�U} �}�� S{�} `} £ � �}� �Y} ¤fV�U} �}�� SW�} \} £ � |}� �Y} ���U} {}{� S��} _} ��¦U�

�¦
�V��� S{|~ ��Y} �� �V¡¢U�  � {��}�} {��}{} {|�}�} {��}�} {��}�} {�|}�} {�|}W} {��}{}

{W�}~} {W�}|} {W|}|} {WW}�} {WW}|} {WW}W} {W~}|} {W~}~} ��}�} ��}|} W�}�� ���  S§ �U q¨©�w
ª
�

q��¦��¦�«� ©�w
ª
Vra számolt: 418,{���} mért: 418,{�~{�

�¬!"#"��$"�%"�&"�y"Ge5<6'e*,[.056;,<="&"6=!>6*6=!?e*6=!"$@"$B&BE"5F6;,<="%"

6=!Ge56=!O6>;=;G6. �QQ'!

STUVWVS�VXYZ\^_Y`ZfZgUV�V�j`^¥ZhjpYq\w`ZXY^g SEy'U S{|}~ ��} ~}~�� ��^gU és NVS�f^�VWV

ZpZgU�Z�XgX�Z\ SQyU S{~}W ��} ~}~�� ��^gU� FehérVhalvány sárga szálas kristályok S{� ��}

�~�U�

�� � ~}�� S����g� � �j�� � ��{U� �� >214°C (h^�gZ�U� �� SpjX`U �������� ���{hf SXf^�ás 

gyűrűU} {�W� és 1536 (CONHR), 1262, {WW� S��®¯°V�V��°±¯°U� ��V��� S�~~ ��Y} �� �V¡¢U�

 � �}|� S{�} _} `fZXY^gV�U} �}~� S{�} `} £ � |}| �Y} ��U} �}�� S��} _} ¤fV�U} �}�� S{�} \} £ �
�}~ �Y} ¤fV�U} �}�{V�}�| SWH, m, CH=CH és ArV�U} �}�� S{�} \} £ � {�}W �Y} �����U} �}{W

S{�} \\} £� � �}~ �Y} £� � {}� �Y} ¤fV�U} �}�� SW�} \} £ � |}| �Y} ���U} �}�� S��} _} �V��¦U}

{}{� S��} _} ��¦U�
�¦
�V��� S{|~ ��Y} �� �V¡¢U�  � {��}�} {��}|} {|�}�} {��}�} {��}�}

{��}�} {�|}�} {�|}�} {��}�} {W�}�} {W�}{} {WW}�} {W~}|} {W~}~} {{|}�} {~�}�} ||}�} ��}�} ��}|}

W�}�� ���  S§ �U q¨©�w
ª
� q��²��«�«�� ©�w

ª
Vra számolt: 448,{�~W} mért: 448,{�~W�
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ÔÕÖ×Ø×ÔÙ×ÚÛÜÝÞßÛàÜáÜâÖ×ã×äÜàáÞåæäÛçÝèàÜÚÛÞâ ÔÏ½ÓÖ Ôé´êë ìíê ëêëÙã ììÞâÖ éß î×ÔïáÞï×Ø×

ÜäÜâÖïÜðÚâÚìÜÝ ÔÒ½Ö Ôñê³ ìíê ëêë³ë ììÞâÖò Sárga szilárd anyag ÔéÙ ìíê ã´óÖò

ôõ ö ëê³ë Ô÷øù÷âù ú ûæüø ö ñúéÖý üþ >240°C (åÞìâÜÿÖý IR ÔäæÚàÖ max/cì-1 3Øñ3 ÔÚáÞìás 

gyűrűÖê é´éã és é33ã ÔîüùÖê éãØ� Ô÷üîøRÖê éëÙÙý 1ø×îûR Ôãëë ûøÛê DûSü×d6Öú  ö ñêØë
Ôéøê Ýê J ö Øê3 øÛê Aá×øÖê �êãë Ôéøê ßê àáÜÚÛÞâ×øÖê �ê3Ù Ôéøê ÝÝê J1 ö �ê� øÛê Jù ö Øê3 øÛê Aá×

øÖê �êéã Ôéøê Ýê J ö ñêÙ øÛê Aá×øÖê �êë� Ôéøê àê J ö ´êã øÛê îøÖê �êë´ ÔØøê Ýê J ö �ê� øÛê Aá×

øÖê �êëØ ÔØøê Ýê J ö �ê� øÛê Aá×øÖê ³êñØ Ôéøê Ýê J ö é´ê� øÛê ÷øö÷øÖê ³ê�Ø Ôéøê Ýê J ö éãêÙ

øÛê ÷øö÷øÖê Ùê3ñ ÔØøê Ýê J ö ´êñ øÛê ÷øùÖê éêé3 Ôñøê ßê ÷ø�Öý
1�
÷×îûR Ôé´ë ûøÛê DûSü×

d6Öú  ö é³³êÙê é³Øê´ê é´³êØê éÙãê�ê éÙÙêØê é3�êØê é3³êØê é3Ùê�ê éØñê´ê éØØê³ê éØØêØê éØéêñê
éØëêãê éØëêëê ééñê3ê 3³êñê 3ÙêÙê Ø³ê3ý øRûS ÔÕSIÖ çM+øè

�
ú ç÷ù�øùùî�ü�S+øè

�
×ra számolt: 

Ùã3êé´Ù³ê mért: 463,é´´3ò

Modellreakciók a CyO¸tartalmú peptiddel (78)

A reakcióelegy 1×10-4 û ÚÛÜÝ×festéket ÔÏ½Ãê Ï½ÓÖ és 2×10-4 û ÷yü×tartalmú peptidet (Ò7Ö

àÚáàÚâìÚÛÞàà Ø ìâ foszfát pufferbenò A fluoreszcencia mérésekhez a következő mennyiségeket 

mértem össze minden esetbenú Ø´ â reakcióelegy és ØÙ³´ â foszfát puffer Ôvégkoncentráció

1×10-�û a kezdeti azid festék mennyiségéhez viszonyítva). Az emisszió a festék maximumán 

ÔÙ´3ê Üââæàðæ ´Ùë äì) történt, a gerjesztés mindkét esetben 355 nm volt.

Ï½Ã � Ò7ú ã´ë â 3ê24×10-4û Ï½Ã ÞâÝÚàÞà ÔDûSüÖê Ùëë â éê00×10-�û÷yü×ïæïtid oldatot és

ñ´ë â foszfát puffert (pH 7,ØëÖ ÿæðæáàæààæì 37°C×Þäê alumínium fóliával betakarva.

A kontroll kísérlet ã´ë â 3.24×10-4ûÏ½Ã ÞâÝÚàÞà ÔDûSüÖ és é3´ë â foszfát puffert Ôïø ³òØëÖ

tartalmazott és ugyanazon a hőmérsékleten kevertettem (37°C).

Ï½Ó � Ò7ú Ùñ³ â Ùê02×10-4û Ï½Ã ÞâÝÚàÞà ÔDûSüÖê Ùëë â éê00×10-�û ÷yü×ïæïtid oldatot és 

ééë3 â foszfát puffert (pH 7,ØëÖ kevertettem 37°C×on, alumínium fóliával betakarva.

A kontroll kísérlet Ùñ³ â ÙêëØ×10-4ûÏ½Ã ÞâÝÚàÞà ÔDûSüÖ és é´ë3 â foszfát puffert (pH 7,ØëÖ

tartalmazott és ugyanazon a hőmérsékleten kevertettem (37°C)ò
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Ciklooktin�expresszáló  . �	
� �� �	 jelölése és sejtlizátum analízise

� mutáns amber stop kodont tartalmazó zöld fluoreszcens fehérje GFPY�9T�� és a vad 

típusú GFPWT expressziójához p�v�� P������ és pBAD plazmidokat tartalmazó ��p �� E� ���!

sejteket tenyésztettünk Terrific táptalajban klóramfenikol és ampicillin jelenlétében" �

GFP
Y�9T�� fehérjét SCO (#$) jelenlétében (GFPY�9T��%&'O) és hiányában (GFPY�9T��−&'O

) (s

tenyésztettük; negatív kontrollként a vad típus* ,GFP
WT
) �02 ,#$) jelenlétében 

expresszáltattu5. Megfelelő sejtsűrűség (OD 0,4) beállítása után a sejtekhez arabinóz* 8:*u<5=

>8j: eg� éjszakán át inkubáltu5" � sej*e5et összegyűjtés után szuszpendáltu5 foszfát 

pufferoldatban (PBS, pH 7,4) és a sejtsűrűséget beállíto**u5 ,2? ~ 1,7). Ebből a szuszpenzióból

�=@ >�Bes mintákat használtu<5 fel a következő lépésekhez. A sejteket centrifugáltu5 és 

háromszor mostu5 PH�Btal. A pelleteket újraszuszpendálta**u5 � >� PH�Bben és 500 µ>��

jelzővegyületet (KLN=Q) 8:*u<5 (50 mM DMSO törzsoldatból) hozzá. Pozitív kontrollként

@� μM TAMRABazidot (40 mM DMSO törzsoldat) használtunk" � sejteket 37 °CBon 4,5 órán 

át rázattu5 fénytől védve. A jelölési idő után a sejteket centrifugáltu5 és a pelleteket alaposan 

>�s*u5 5% DMSO tartalmú PBSBtal. Ezután sejtlízist végeztünk és a teljes lizátumot 

gélelektroforetikus analízisnek vetettük alá SDSBPAGE gélt használva. A gélt először 365 nmB

es gerjesztés mellett fluoreszcenciásan vizsgáltu5 (etídium bromid szűrővel ellátott 

kereskedelmi forgalomban kapható dokumentációs rendszer (Alpha Innotech, CA) 

segítségével), majd CoomassieBv8� Ues*e**ük"

#�VXiZtil[\ino]�^_�kromén�^�on V`b]99

fB,:(e*(�8>(<�)BhBq(:r�w({e<z8�:eq(: ,`^) ,|=}� g= h�=� mmol, 1 ekv.) és dietilBmalonát (`K)

,|=|� g= h@=� >>��= �=h@ e5v") �*2�Blal (50 ml) készült oldatát p(per(:(< ,�@� l) jelenlétében 

forraltam 21 órán át. A reakcióidő letelte után bepároltam a reakcióelegyet, és 6 M HCl 

oldatában szuszpendáltattam (14 ml). 20 óra forralás után a lehűlt reakcióelegyet lassan jégBvíz 

keverékre (kb. 100 ml) öntöttem kevergetés közben. A kémhatás pH 5Bre állítottam 40m/m%B

os KOH oldattal, majd a kiváló csapadékot szűrtem. A nyersterméket vízzel mostam, majd 

vákuum alatt szárítottam, végül egy rövid oszlopon (�(2�= hexán : EtOAc = 3:2 → ���)

tisztítottam. A termék sötétsárga szilárd anyag (3780 mg, 87%), amit további tisztítás és 

karakterizálás nélkül vittem a következő reakcióba.

�� � �=}� (hexán � �*2�� � ���); ��B��� ,h@� ��z= 0?0��)�  � �=@| ,��= := � � �=| �z= �rB
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��� ���� ���� �� � � ��� ��� ������ ���� ���� ��� �� � ��� ��� �� � ��� ��� ������ ���� ���� ��

� � ��� ��� ������ ���� ����  � � � ��� ��� ¡¢£¡�¤�� ���¥ ���� ¦� � � ��� ��� ¡��¡¢��§

¨©ª«¬®¬¯°±¬²³´©µ¶©kromén©µ©³²©·©¸°¹º°¯«»¬« ª¼½´¾¾

0°C�¿À ÁÂÃ �5 ml) oldószerhez POCl¤ (5 ml, 53,6 mmol) reagenst csepegtettem Ar atmoszféra 

alatt. 10 perc kevertetés után 7���ÄÅ¦ÄÆÇÈÄÉ¿�����kromén���¿É �¼Ê) oldatát (3��� Ë� ���� ÈÈ¿Æ

�¥ ÈÆ ÁÂÃ�ban) adtam hozzá az elegyhez lassú ütemben, majd 60°C hőmérsékleten 

ÌÅÍÅ�¦ettem 2,5 órán át. A reakcióidő letelte után hagytam lehűlni, majd lassú ütemben, 

kevertetés mellett jég�víz keverékre (175 ml) öntöttem. A kémhatást pH 6�7 körülire állítottam, 

aminek hatására nagy mennyiségű narancssárga csapadék vált ki. A csapadékot szűrtem, vízzel 

mostam, exszikkátorban szárítottam. A kapott nyersterméket EtOH�ból (kb. 30 ml) 

átkristályosítottam, ami narancs�arany színű kristályokat eredményezett (2��� Ë� �� Î�§

ÏÐ � ¥��� �ÑÅÒán Ó Ô¦Õ�Ö � �Ó��× Ø��ÙÂÚ ���¥ Â��� ¡Á¡Æ¤�Ó  � �¥�¥� ���� À� ¡¢Õ�� ����
���� À� ������ ���� ���� �� � � Û�¥ ��� ������ ���¥ ���� ��� �Ø � Û�¥ ��� �£ � ���� ������ ����

���� �� � � ��Û ��� ������ ���� ����  � � � ��� ��� ¡¢£¡�¤�� ���� ���� ¦� � � ��� ��� ¡�£¡¢¤�×

Ø
��ÙÂÚ ����� Â��� ¡Á¡Æ¤�Ó  � ������ ������ ������ ������ ������ ������ ����¥� ��¥��� �¥��¥�
Û��Û� ����� ����× ÈÜ� �Î� �ÔÝ� �¥ ÅÞ�Ó ��� ���� ßÂàá�� ��¥ ��¥¥�� �¥� ����� �¥� ����� ��� ��¥��

�� ��Û�§

·©ªµâµ©«¬®³ã¬®³ã¬´©äâä©«¬®¬¯°²¬¯¬² ª¼¼´
Øåå

Vízmentes THF�æÇÉ �� ÈÆ� çÅÆ¿Æ�¿¦¦ÇÈ ����ÄÅ¦ÄÆÇÈÄÉ¿�çÅÉ¿Æ¦ �¼è� ������ Ë� ���¥ ÈÈ¿Æ� � ÅÌÍ§�§

A reakcióedényt átöblítettem argonnal, majd lassan é�Ã�os mosással védőrétegétől 

megszabadított NaH�et (4,00 g, 91,0 mmol, 1,2 ekv.) adagoltam hozzá. A gázfejlődés 

megszűnte után még 15 percig kevertettem az oldatot, majd bepároltam, a visszamaradó nedves 

anyagot feloldottam vízmentes DMSO�æÇÉ ��� ÈÆ�� ��bróm�����dietoxietánt (¼¨� ����¥¥ Ë�

Û��¥ mmol, 1,2 ekv.) és KI�ot (12,85, 76,0 mmol, 1 ekv.) adtam hozzá. A reakcióelegyet VRK�

s követés (Hex : EtOAc = 3:1) mellett 50 °C�on kevertettem 3 órán át, mikorra az összes 

kiindulási anyag elfogyott. Ekkor vizet (50 ml) adtam hozzá és a terméket toluollal (3×30 ml) 

extraháltam, majd bepároltam. Ezután oszlopkromatográfiásan tisztítottam (SiO£� hexán Ó
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EtOAc = 5:1 → 3:1), ami halványsárga szilárd anyagot eredményezett (ììí îïëðñò óð ëôõíð

melyet további tisztítás nélkül használtam fel.

ö÷øùúûüilamino)benzofurán÷ý÷þÿabÿ�ùûhúù HCl só øì8�1��

Jeges hűtés közben DMF (ô6ï móð ëðò0 mmol) oldószerhez POCl3 îñðï, óð 6ôð20 mmo�í

reagenst csepegtettem Ar atmoszféra alatt. 10 perc kevertetés után ,�î6ð6�d�eto��eto��í�NðN�

d�et���n���n îìì) oldatát (2ð00 óð êðï0mmo�í �dtam hozzá az elegyhez lassú ütemben, majd 50°C 

hőmérsékleten kevertettem 14 órán át. A reakcióidő letelte után hagytam lehűlni, majd lassú 

ütemben, kevertetés mellett jég�víz keverékre (50 ml) kapartam a ragacsos reakcióterméket. A 

vizes keveréket semlegesítettem szilárd KOH és 2 M NaOH oldattal. Ezt követően EtOAc 

oldószerrel extraháltam (3×50 ml), majd vízzel (1×50 ml), telített NaCl oldattal (1×50 ml) 

mostam az egyesített szerves fázisokat, MgSO4 felett szárítottam, szűrtem és bepároltam. A 

nyersterméket oszlopkromatográfiásan tisztítottam î(�O�ð hexán : EtOAc = 5:ïíð �m�

sötétnarancs színű sűrű, olajos folyadékot eredményezett. A könnyebb kezelhetőség érdekében 

Et�O�ben oldottam és HCl gáz segítségével világosbarna sóvá alakítottam, melyet szűréssel 

�zoláltam î0ðñ0ô óð 66õí)

Rf = 0,43 (hexán : EtOAc = 3:1); 1H�NM	 î6ò0 MHzð CDC�3í:  = 2ðôï îïHð sð C
Oíð êðñ2
îïHð dð J = ëð2 Hzð Ar�Híð êðñ0 îïHð dð J = 0ðô Hzð Ar�Híð ôðêô îïHð ddð J1 = ëð2 Hzð J� = 6ð6

Hzð Ar�Híð ôðô2 îïHð dð J = 6ð6 Hzð Ar�Híð ,ðñ, îñHð qð � = êðï Hzð C
�CH3íð ïð6ï îôHð tð J =

êðïHzðCH�C
3í, (az amin protonjának csúcsa nem je�ent meóí) 13C�NM	 îô6ðòMHzðCDC�3í:

δ = ï6ðñð ñòð0ð 26ðòð ïïïð,ð ïïòðëð ïïôð0ð ï6,ð2ð ïñ2ð2ð ïòïðïð ïò2ðêð ïêêðô; m/z îõí îEIð ê0

eVí: 6ïê îñïð �M
+
]íð 606 îï00íð ïêñ î6òíð ïê6 îïêíð ë2 îïêí (sójából fölszabadítva))

ø�÷7÷øùúûüú�ÿ�ú���÷�÷øý÷øö÷�úüa�bû��[ù�üúÿ���÷ý÷ú���ú�ú��÷ý�÷kromé�÷ý÷�� ø89�

6�met���ô�n�tro�enz�d]t��zo�t îö�í îï2ñ móð ïð00 mmo�ð ï ek�)íð ê�îd�et���m�noí�6H�kromén�6�

on�,�k�r���de��d îì�í î6ñò móð ïð00 mmo�ð ï ek�)í és p�to�uolszulfonsav monohidrátot 

î602 móð ïðï0 mmo�ð ïðï eq)í összekevertem toluolban (2 ml), majd ï06°C�ra melegítettem, és 

kevertettem 19 órán át) A reakcióidő letelte után vizet adtam hozzá (10 ml) és extraháltam 
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������-nal (4×15 ml). Az egyesített sötétvörös szerves fázisokat telített NaCl oldattal 

(1×20  �!  "#$% &  %'* .gS5< felett szárítottam. Szűrés és bepárlás után sötétvörös szilárd 

%>y%g"$ ?%@$% BFG�  g& KLP!Q

TU W X&Y� B������ Z .\5� W FXZ^!_ 5` FLF-FLc°C; IR (neat) ilxvw {| F�FX& ^�XL B�W5!&
^K��& 1505 és 1326 (NO�!_ |�-}.~ BFKX .��& �����!Z  W Y&�Y B^�& *& � W F&c ��& ��-�!&
Y&GG B^�& **& �| W �&X ��& �� W F&c ��& ��-�!& Y&XF B^�& *& � W �&X ��& ��-�!& �&�G B^�& *& � W

^L&G ��& ��W��!& �&�� B^�& #& ��-�!& �&LG B^�& *& � W ^L&G ��& ��W��!& �&Gc B^�& *& � W �&X

��& ��-�!& L&LG B^�& **& �| W �&X ��& �� W F&c ��& ��-�!& L&K^ B^�& *& � W F&K ��& ��-�!& G&cL

Bc�& �& � W �&X ��& ������!& ^&FK BL�& $& � W �&X ��& ������!_
|�
�-}.~Z gy\>g\ "�*hatósága

 �%$$ különféle oldószerekből (CD����& �����& �.S5-��& %w\$">-��& ���5�& ���CN) készült 

telített oldatai is túl hígak voltak, és többféle NMR készüléken (62,5 MHz, 100 MHz, 150 MHz) 

mérve sem lett kiértékelhető |��-}.~ #@\?$�� _ �~.S B�S�! ������Z �����|�}�5<S����-

ra számolt: 422,1169& mért: 422,1170Q

����������������� ��¡��¡�������¢ £��¤¥�¦���¤ ��¡�il)vinil)benzofurán �§¨�

F- \$��-L->�$�"©\>��*�$�%�"�$ B�ª! B^�c  g& ^&^X   "�& ^ \?«Q!& L-(dietilamino)benzofurán-F-

?%�©%�*\¬�* ���-sóját (§! BFKc  g& ^&XX   "�& ^ \?«Q! és @-$"��olszulfonsav monohidrátot 

BFX�  g& ^&^X   "�& ^&^ \�Q! összekevertem toluolban (2 ml), majd ^XF°C-ra melegítettem, és 

kevertettem 19 órán átQ A reakcióidő letelte után vizet adtam hozzá (10 ml) és extraháltam 

������-nal (3×15 ml). Az egyesített sötétvörös szerves fázisokat telített NaCl oldattal 

(1×20  �!  "#$% &  %'* .gS5< felett szárítottam. Szűrés és bepárlás után sötétvörös szilárd 

%>y%g"$ ?%@$% BF�X  g& L�P!Q

TU W X&cc B������!_ 5` ^�Y-FXX°C_ �~ B>\%$! ilxvw {| F�F^& FYKF& 1592, 1504 és 1327 (NO�!&

^FLK_
|
�-}.~ BFKX .��& �����!Z  W Y&LY B^�& *& � W F&^ ��& ��-�!& Y&F� B^�& **& �| W �&X

��& �� W F&c ��& ��-�!& �&�K B^�& *& � W �&X ��& ��-�!& �&cK B^�& *& � W ^K&K ��& ��W��!& �&GG

B^�& *& � W �&G ��& ��-�!& �&FK B^�& *& � W ^K&K ��& ��W��!& L&YX B^�& #!& L&L�-L&L^ BF�&  &

��-�!& G&cF Bc�& �& � W �&^ ��& ������!& ^&FF BL�& $& � W �&^ ��& ������!_
|�
�-}.~ BLF&K

.��& �����!Z  W ^�F&F& ^KY&L& ^KY&X& ^KX&^& ^cY&F& ^cc&G& ^Gc&Y& ^FL&K& ^FF&L& ^FF&G& ^FF&X&
^F^&�& ^^�&L& ^^�&Y& ^^F&G& ^^X&X& �F&�& cc&�& ^F&L_ �~.S B�S�! �����

�
Z ���|�|�}�5�S���

�
-

ra számolt: 394,1220& mért: 394,1220Q
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°±²³´³°µ³°¶³·¸¹º»¼½º¾¿ÀÁÂ¹·¾»Ã³µ³¹Ã²Ä¹º¹Ã²³Å³°À¹½Â¹Ã·¸¹º»²³µÆ³kromén³µ³»º °Çµ²

ÈÉÊËÌ×ÍÎÌÏÐÑ ÒÓÍÔ ÕÖ× Ô×ØÍ ÕÕÙË× Ú ÛÜÝÞß ààÞ ÎÊËÒáâß ÒØ ÕËß és etanol (1 ml) elegyében

ÜÛÝÛãÑÛÑÑÛÕ ä åÛãàæÖ× Õáçè ÒéßÐêÐÒèæÛÑæËáÕæÉÙßÐÓÐÒÍÐÒÚÐÉæÑãÙëÛÉìíèîÑæáìÙËÐÍÐæËßÝæÉæËßÐÍÎÐ

kroménÐÍÐÙÉÑ ÒÇïß ÒÔ¯¯ ÕÖ× ¯×ÍØ ÕÕÙË×Ô ÛÜÝÞß adtam hozzá kis adagokban. A reakcióelegyÛÑ

3 napon át kevertettem 40°CÐon. Szobahőmérsékletre hűtés után az elegyet jégÐvíz keverékre 

(10 ml) öntöttem és a kémhatás pH 7Ð8 körülire állítottam tömény NaOH ÙËèáÑÑáËÞ ð

semlegesített elegyet ÊÎÌÊËÌÐnal extraháltam (7×10 ÕËß× majd az egyesített szerves fázisokat 

előbb vízzel (1×15 ml), majd telített NaCl oldattal mostam (1×15 ÕËß× végül ñÖÈÏò óÛËÛÑÑ

szárítottam. Szűrés és az oldószer elpárologtatása után a nyersterméket oszlopkromatográfiásan 

tisztítottam, egy rövid oszlopon ÒÈæÏÌ× ÊÎÌÊËÌ ô ñÛÏÎ õ Ô¯ôÔß, ami sötétvörös szilárd anyagot 

eredményezett Ò®¯ ÕÖ× ®ÚößÞ

÷ø õ ¯×ÚÓ ÒÊÎÌÊËÌ ô ñÛÏÎ õ ùôÔßú Ïû Ô®ÔÐ183°Cú üý ÒÉÛáÑß þÿx/àÕ-1 3332br és 1580 (NHÌß×

ÍùÍ¯× Ôê¯Í ÒÊõÏß× ÔäÔ¯ú
1
ÎÐNñý ÒÚ¯¯ ñÎì× ÊDÊË3ßô  õê×êØ ÒÔÎ× è× J õ ®×® Îì× ðãÐÎß× ê×êÓ

ÒÔÎ× è× J õ Ôä×® Îì× ÊÎõÊÎß× ê×ê¯ ÒÔÎ× s× ðãÐÎß× ê×ÓÚ ÒÔÎ× è× J õ Ôä×® Îì× ÊÎõÊÎß× ê×Í® ÒÔÎ×

è× J õ ®×® Îì× ðãÐÎß×ê×¯ê ÒÔÎ× è× J õ Í×Ó Îì× ðãÐÎß× Ú×®¯ ÒÔÎ× èè× J� õ ®×® Îì× J2 õ Í×Ó Îì× ðãÐ

Îß× Ú×äù ÒÔÎ× èè× J� õ ®×® Îì× J2 õ Í×Ó Îì× ðãÐÎß× Ú×Ø® ÒÔÎ× è× J õ Í×Ó Îì× ðãÐÎß× Ó×®ä ÒÍÎ× ëã

s× NÎÌß× Ó×ØÍ ÒØÎ× â× J õ ê×¯ Îì× ÊHÌÊÎ3ß× Ô×ÍÔ ÒÚÎ× Ñ× J õ ê×¯ Îì× ÊÎÌÊH3ßú
13
ÊÐNñý ÒÍä¯

ñÎì× ÊDÊË3ßô  õ ÔÚÓ×Ó× ÔÚ¯×®× ÔäÚ×¯× ÔäÔ×¯× ÔØê×Ø× ÔØØ×Ú× ÔØ¯×Ú× ÔÓÚ×ä× ÔÓ¯×Í× ÔÍù×Ø× ÔÍÓ×Í×
ÔÔÚ×¯× ÔÔä×Ú× ÔÔä×Ô× Ô¯ù×Ó× Ô¯®×ù× Ô¯ä×Ú× ùê×Ô× ØØ×ù× ÔÍ×äú ÎýñÈ Ò(Èüß íM+Îî

�
ô

íÊÌÌÎÌ1N3ÏÌÈ+Îî
�
Ðra számolt: 392,1427, mért: 392,1428.

°±²³µ³°µ³°¶³°À¹½Âilamino)benzofuráº³µ³¹Ã²Ä¹º¹Ã²¼½º¾¿ÀÁÂ¹·¾»Ã³¶³·¸¹º °Ç´²

ÈÉÊËÌ×2HÌÏÐÑ ÒÓÓ® ÕÖ× Ô×ä¯ ÕÕÙË× ä ÛÜÝÞß ààÞ ÎÊËÒáâß ÒØ ÕËß és etanol (1 ml) elegyében

ÜÛÝÛãÑÛÑÑÛÕ ä åÛãàæÖ× Õáçè á ÒéßÐÚÐÒèæÛÑæËáÕæÉÙßÐÍÐÒÍÐÒÚÐÉæÑãÙëÛÉìíèîÑæáìÙËÐÍÐæËßÝæÉæËßÐ

benzofuránÑ ÒÇ9ß ÒÔÔ® ÕÖ× ¯×Ó¯ ÕÕÙË× Ô ÛÜÝÞß adtam hozzá kis adagokban. A reakcióelegyet 

50 órán át kevertettem 40°CÐon. Szobahőmérsékletre hűtés után az elegyet jégÐvíz keverékre 

(20 ml) öntöttem és a lúgossá tettem a kémhatást tömény NaOHÐdal. A meglúgosított elegyet 



8�

C��C���nal extraháltam (3×20m�)� majd az egyesített szerves fázisokat vízzel (1×20 ml), majd 

telített NaCl oldattal mostam (1×20 ml)� �gSO4 felett szárítottam. Szűrés és az oldószer 

elpárologtatása után a nyersterméket oszlopkromatográfiásan tisztítottam 	SiO�� C��C�� :

MeOH = 30:0 → 30:�), ami vörösbarna szilárd anyagot eredményezett (47 mg, 43%)


Rf = 0�5� 	C��C�� : �eO� = �0:�) OP ����0�°C; IR (neat) �a��cm�� 3353br és 1602 (NH�)�

����� ����� �85�� �55�� �50�
�
����� 	�00 ��z� C�C��):  = 7�75 	��� d� � = 8�� �z� Ar�

�)� 7��� 	��� d� � = 8�7 �z� Ar��)� 7��0 	��� � = �5�8 �z� C�=C�)� 7��� 	��� d� � = �5�8 �z�

C�=C�)� 7�0� 	��� d� � = ��� �z� Ar��)� ��7� 	��� dd� �� = 8�7 �z� �� = ��� �z� Ar��)� ��7�

	��� d� � = ��� �z� Ar��)� ���� 	��� �� Ar��)� ���� 	��� dd� �� = 8�7 �z� �� = ��� �z� Ar��)�

��8� 	��� br �� ���)� ���� 	��� q� � = 7�� �z� C��C��)� ���� 	��� t� � = 7�� �z� C��C��)
��
C�

��� 	�00 ��z� C�C��):  = ����8� �58��� �5���� ��7��0� ��7�55� ������ ������ ������ ������
������ ����7� ��5�7� ��8��� �0��8� �0���� �05�7� ����� �5�0� ���7 ���S 	�SI) [ !�]

"
:

[C�������OS!�]
"
�ra számolt: 364,1478, mért: 364,1481.

#$&'*'#,'#.'6;<>o?@n;B>EF<6;oG','<G&K<n<G&'L'#><@F<G6Q<no&',T'kromén','on #*L&

	U)���	��	��VmiWXbeWz[d]tiVzX����i�)YiWi�)�7�	dieti�VmiWX)����kromén���XWt 	Z,) 	�0 mg�

0�077 mmX�� � ekY
) \e�X�dXttVm cc
 �C�	Vq) 	�00 l), víz (1 ml) és �eO� 	� m�) e�egyében


Az oldathoz 0°C�XW �V�O� X�dVtXt 	��0 mg� 0�087 mmX�� ��� ekY �00 � vízben� !�00 � víz 

mosásra) c�epegtettem
 Ettől a ponttól a reakcióedény alumínium fóliával való befedése 

szükséges, illetve a fénytől lehetőleg óvni kell^ A hőmérsékletet 0°C�XW tartva, 10 perc múlva 

cseppenként �V�� X�dVtXt 	��0 mg� 0�0�� mmX�� ��� ekY
 �00 l vízben� ! �00 � víz átmosásra)

adtam hozzá cseppenként
 A hozzáadás után hagytam a reakcióelegyet szobahőmérsékletre 

melegedni. További � éjszakán át tartó kevertetés után vizet adtam hozzá (10 ml), a kémhatást 

p� 7�8 körülire állítottam ccNaOH oldattal, majd extraháltam C��C���nal (3×10 m�)
 Az

egyesített szerves fázisokat tömény NaCl oldattal (1×10 m�) mX�tVm� mVjd �gSO4 \e�ett

szárítottam. Szűrés és bepárlás után oszlopkromatográfiásan tisztítottam 	SiO�� C��C�� : �eO�

= 50:�), ami narancsvörös szilárd terméket eredményezett 	�� mg� 7�%)


Rf = 0�8� 	C��C�� : �eO� = �0:�) OP �78��80°C (bXm�ik) I� 	WeVt) �a��cm�� ���0� �85��
�0�� 	��)� �707 	C=O)� ��08� �58�� �5�0

�
����� 	�50 ��z� C�C��):  = 7��� 	��� d� � =

8�7 �z� Ar��)� 7�80 	��� d� � = ���� �z� C�=C�)� 7�7� 	��� �� Ar��)� 7��� 	��� d� � = ��7 �z�



_`

hluvwy {y|} ~�vy �y � � ��y� v�y �v��vwy {y�� ~�vy �y � � _y{ v�y hluvwy {y�� ~�vy ��y �� �

�y�y �� � `y� v�y hluvwy �y�� ~�vy ��y �� � {y�y �� � `y� v�y hluvwy �y|� ~�vy �y hluvwy �y|� ~|vy

�y � � {y� v�y ����v�wy �y`� ~�vy �y � � {y� v�y �v����w�
��
�u������} ~�����w�  � �|�y�

~�vwy ��`y` ~�vwy �`�y� ~�vwy �`�y� ~�vwy �``y} ~�vwy ��_y� ~�vwy ���y� ~�vwy ���y| ~�vwy

�{y� ~�vwy |}y� ~�v�wy �`y} ~�v�w� v��� ~���w ���v�
 
� ����v�¡¢£¤���v�

 
ura számolt: 

|�_y���`y mért: 418,1332¥

¦§¨©ª©¦ª©¦«©¬®¯°±²³´¯µ¶®¬°·©ª©®·¨¸®³®·¨©«©(dietilamino)benzofurán ¦¹º¨

~»wu`u~`u~�u(dietilamino)benzofuránu`u¼�w½¼¾¼�w¿À¾�����¼Á�Â�u�uÁÃ¼¾� ~Ä¹w ~_` ÃÅy �y`� ÃÃÂ�y

� ÀÆ½¥w feloldottam cc. HCl(aq) (1 ml), víz (1 ml) és �À¤v (1 ml) elegyében¥ Az oldathoz 0°Cu

Â¾ ¢Á¢¤� Â��Á�Â� ~�{ ÃÅy �y`} ÃÃÂ�y �y� ÀÆ½ `�� � vízbeny ���� � víz mosásraw

Ç�ÀÈÀÅ�À��ÀÃ¥ Ettől a ponttól a reakcióedény alumínium fóliával való befedése szükséges, illetve 

a fénytől lehetőleg óvni kellÉ A hőmérsékletet 0°Cuon tartva, 10 perc múlva cseppenként ¢Á¢�

Â��Á�Â� ~�_ ÃÅy �y`_ ÃÃÂ�y �y` ÀÆ½¥ `�� l vízbeny � ��� � víz átmosásraw adtam hozzá 

cseppenként¥ h hozzáadás után hagytam a reakcióelegyet szobahőmérsékletre melegedni. 

További éjszakán át tartó kevertetés után vizet adtam hozzá (10 ml), ccNaOH oldattal lúgossá 

tettem, majd extraháltam �v����unal (3×10 Ã�w. Az egyesített szerves fázisokat tömény NaCl 

Âldattal (1×10 Ã�w ÃÂ��ÁÃy ÃÁÊ� �Å�¤Ë felett szárítottam. Szűrés és bepárlás után 

oszlopkromatográfiásan tisztítottam ~�¼¤�y �v����w, ami sötétbarna szilárd terméket 

eredményezett ~�� ÃÅy |�Ìw¥

ÍÎ � �y|_ ~�v����w� ¤� �}�u�}5°C� �� ~¾ÀÁ�w ÏÐÑÒÇÃÓ� `�`�y `_}`y `��� ~¢�wy ���`y �}�}y
�`��y �����

�
vu¢�� ~`}� �v�y �����w�  � {y�� ~�vy �y � � _y| v�y hluvwy {y|� ~�vy �y � �

`y` v�y hluvwy {y�} ~�vy �y � � �}y� v�y �v��vwy {y�} ~�vy �y � � _y{ v�y hluvwy {y`{ ~�vy �y

� � �}y_ v�y �v��vwy {y�� ~�vy ��y �Ô � _y_y �Õ � `y� v�y hluvwy �y{� ~�vy �y hluvwy �y�|u�y{�

~`H, m, 2×Aruvwy �y|� ~|vy �y � � {y� v�y ����v�wy �y`` ~�vy �y � � {y� v�y �v`���w� ���u

¢�� ~�`y} �v�y �����w�  � ���y�y �}_y�y �}`y�y �}�y�y �|{y{y ��{y�y ���y�y �`|y}y �`�y}y
�`�y{y ��_y{y ��_y`y ��_y�y ���y`y ���y|y ���y�y ��y`y ||y�y �`y�� v��� ~���w ���v�

 
�

����v�¡¢£¤��v�
 
ura számolt: 390,1383y mért: 390,1384¥



Ö×

ØÙÚÛÜÝÞßàáÛâÜãätrifenilfoszfónium bromid (95ä

åæçèéêëêëìíîïðæñæòîíéêèìòóêï çôÙð çõöå÷ øö åùöù mmol, 1 ekv.) éú ûûüý çõö÷õ øö åùöù ëëêïö

å ekv.) toluolos (17 ml) oldatát forraltam 10 órán át. A reakcióidő letelte után hagytam lehűlni 

és a kivált csapadékot szűrtem, mostam toluollal, hexánnal és éterrel, végül váþÿÿëêò

szárítottam. A termék fehér kristályos szilárd  òy ø çñö÷ù÷ øö ,÷%ð)

1
HæNMR çõ(ù MHóö CDCïýð�  = 7öÖ×æ7ö÷( çååHö ëö AéæHðö 7ö(,æ7öñÖ ç÷Hö ëö AéæHðö 7öñõ

çõHö ddö J1 = ÖöÖ Hóö J2 = õö( Hóö AéæHðö (ö,× çõHö dö J = å(öÖ Hóö CH2ð�
1ý
CæNMR ç÷õö( MHóö

CDCïýð�  = åñ7öåö åñ7öùö å×(ö7ö å×(ö÷ö å×ñöñö å×ñö×ö å×õöÖö å×õö7ö å×ùöåö åõ,ö,ö åõ×öùö åõõö,ö

åå7ö7ö åå÷öñö ×åöÖö õ,öå)

�ÚØ�ÜáÝÜãamÜÛßäÚ3ÚvÜÛÜãÚ��ÚkÞßméÛÚ�ÚßÛ Øôôä1�1

CH2Cï2æè ò ç× ëïð DCCæt (450 mg, 2,18 mmol, 1,25 ekv.) oldottam fel és butæ×æén savat (ô9ð

(189 mg, 2,20 mmol, 1,25 ekv.) csepegtettem hozzá, majd 1 órát kevertettem 

szobahőmérsékleten. A képződött aktív észterhez 4æçdîìíîï ëîòêðæõæüîdéê�îèìòó ïdìüîdìí ç9�ð

ç××Ö ëøö åö7(ëëêïö å ìþ�)ð és 4æçdîëìíîï ëîòêðæpîéîdîòí çõ(ëøö ùöõù ëëêïö ùöåå ìþ�)ð  dí ë)

Szobahőmérsékleten kevertettem és VRKæn (hexán : EtOAc = 3:1) követtem a reakciót. A 

kiindulási anyag (9�) elfogyása után (3,5 óra) a reakcióelegyet celliten szűrtem, kevés CH2Cï2æ

nal mostam. A szűrlethez Cs2C	ý bázist (700 mg, 2,15 mmêïö åöõ× ìþ�)ð  dí ëö ë jd

szobahőmérsékleten kevertettem 23 órán át. A reakcióidő letelte után CH2Cï2æò ï çåù ëïð

hígítottam, vízzel (1×10 ml) és telített NaCl oldattal (1×10 ml) mostam, MgSO4 fìïìíí

szárítottam. Szűrés és bepárlás után oszlopkromatográfiásan tisztítottam ç
î	2ö hexán � �í	Ac

= ñ�åð. A termék sárga olaj, ami állás közben megszilárdult (367 mg, 86%).

� = ùöñ( çhexánok � �í	Ac = ×�åð�
1
HæNMR çõ(ùMHóö CDCïýð�  = 7ö(( çåHö úö AéæHðö 7öõ×

çåHö dö J = ÖöÖ Hóö AéæHðö ÷ö÷( çåHö ddö J1 = å7ö7 Hóö J2 = ååöõ Hóö C�=CH2ðö ÷ö(ñ çåHö ddö J1

= ÖöÖ Hóö J2 = õöñ Hóö AéæHðö ÷öñ( çåHö dö J = õöñ Hóö AéæHðö (ö,, çåHö ddö J1 = å7ö÷ Hóö J2 =

ùö7 Hóö CH=C�2ðö (öõ7 çåHö ddö J1 = ååöñ Hóö J2 = åöå Hóö CH=C�2ðö ×ö×Ö çñHö �ö J = 7öå Hóö

C�2CHýðö åöåÖ ç÷Hö íö J = 7öå Hóö CH2C�ýð�
1ý
CæNMR ç÷õö( MHóö CDCïýð�  = å÷åöõö å((ö7ö

å(ùöñö å×Ööñö å×åöåö åõÖöÖö åå7ö7ö åå(ö÷ö åùÖö,ö åùÖö÷ö ,÷ö,ö ññö7ö åõöñ� ë/ó ç%ð ç�Iö 7ù ìVð�

õñ× çñ×ö �M
+
]ðö õõÖ çåùùðö õùù çõõðö åå( çõåð)
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�E�-���-�i�etil-�-��-nit�o�zti�il��nilin �����

��� és ��! reakciójával"#$

�&'*.056.:;0.<>?@5<B;:*5h.*56 '���? 'FG 0gK LKGL mmol, 1 ekv.) és 1&056.:&�&<.6r>@5<B>:6

'��!? 'OP 0gK LKGL 00>:K Q 5STU? WXY&200 oldószerben (500 :? Z[\^$ bázis (138 0gK QKLL

mmol, 2 ekv.) jelenlétében 100°C hőmérsékleten kevertettem 1 éjszakán át. A lehűlt 

reakcióelegyhez vizet adtam (20 ml) és CH[\:[ oldószerrel extraháltam (3×20 ml). Az 

egyesített szerves fázisokat vízzel (1×20 ml), majd telített NaCl oldattal (1×20 0:? 0>_6;0K

MgSO4 felett szárítottam, szűrtem, végül bepároltam. A kapott nyersterméket 

oszlopkromatográfiásan tisztítottam '`.^[K \b[\:[?. A termék vörös színű szilárd anyag, ami 

WXY&:;: T>:6 _B5<<q5BT5 'QG 0gK sQQu?U

wx { LK78 (hexán | X6^}~ { Q|Q?�
"
b&��� '�GL �bBK \�\:$?|  { 8KQ8 '�bK *K � { 8K8 bBK }r&

b?K FKO '�bK *K � { PKL bBK }r&b?K FK�G '�bK *K � { 8K8 bBK }r&b?K FK�� 'QbK *K � { QOKQ bBK

\b{\b?K OKP� 'QbK *K � { QOK� bBK \b{\b?K OKF� '�bK *K � { 8K8 bBK }r&b?K �KL� 'ObK _K \�$?�

0�B 'u? 'X�K FL 5�?| �OP 'Q8?K �O8 'QLLK ��
�
�?K QF8 '�Q?K QOG 'QP?U

��� és ��� reakciójával"#�

�&'*.056.:;0.<>?@5<B;:*5h.* '���? 'Q�P 0gK QKLL 00>:K Q 5STU?K �&'�&<.6r>�5<.:?5~56_;T '���?

'Q8Q 0gK QKLL mmol, 1 ekv.) és piperidin (85 mg, 1KLL mmol, 1 ekv.) szuszpenzióját 140°C&><

kevertettem 2 órán át nyitott lombikban. A reakcióidő letelte után hagytam szobahőmérsékletre 

hűlni, majd EtOH hozzáadása (2&3 ml) után ultrahangos fürdőben rázattam 10 percet, majd a 

csapadékot szűrtem, kevés EtOH&:;: 'Q&2 ml) és hexánnal mostam, vákuumon szárítottam. A 

termék vörös por (72 mg, 27%).

�E�-�-��ietil��ino�-�-��-nit�o�zti�il�-��-kromén-�-on �����

F&'*.56.:;0.<>?&�b&kromén&�&><&�&S;r@;:*5h.* '!�? '��G 0gK QKLL 00>:K Q 5STU?K �&'�&

<.6r>�5<.:?5~56_;T '���) (207 mg, 1,15 mmol, 1,15 ekv.) és piperidin (196 mg, 2,3L 00>:K

�K� ekv.) szuszpenzióját 140°C&on kevertettem 1,5 órán át nyitott lombikban. A reakcióidő 



��

letelte után hagytam szobahőmérsékletre hűlni, majd EtOH hozzáadá�� ���4 ml) után 

ultrahangos fürdőben rázattam 10 percet, majd a csapadékot szűrtem, kevés EtOH���� ���� ���

és hexánnal mostam, vákuumon szárítottam. A termék bordó por (186 mg, 51%).

�  ¡ ¢£¤¥ �¦§¨¦�¨�© ª« ����255°C; IR (neat) ¬®¯°�±²
³´¢³ �¦¡ª�£ ³�´�£ 1503 és 1311 �µª¨�£

³�³³©
²
§�µ¶· �¸¢¢¶§¹£ ¦º¦�»�¼  ¡ �£³� ��§£ ½£ ¾ ¡ �£� §¹£ ¿À�§�£ ´£´³ �³§£ �£ ¿À�§�£ ´£¸¢

��§£ ½£ ¾ ¡ �£� §¹£ ¿À�§�£ ´£�� �³§£ ½£ ¾ ¡ ³�£� §¹£ ¦§¡¦§�£ ´£�¢ �³§£ ½£ ¾ ¡ �£� §¹£ ¿À�§�£

´£³� �³§£ ½£ ¾ ¡ ³�£� §¹£ ¦§¡¦§�£ ¸£¸¢ �³§£ ½½£ ¾Á ¡ �£� §¹£ ¾Â ¡ �£� §¹£ ¿À�§�£ ¸£�¢ �³§£ ½£

¾ ¡ �£� §¹£ ¿À�§�£ �£¤¤ �¤§£ Ã£ ¾ ¡ ´£¢ §¹£ ¦Ä¨¦§»�£ ³£�� �¸§£ Å£ ¾ ¡ ´£¢ §¹£ ¦§¨¦Ä»�©
²»
¦�

µ¶· �³�¢ ¶§¹£ ¦º¦�»�¼  ¡ ³¸³£¢£ ³�¸£¢£ ³�³£³£ ³¤¸£�£ ³¤¤£¤£ ³¤¢£�£ ³�¥£�£ ³��£¢£ ³�´£�£

³�¸£´£ ³�¤£³£ ³³¸£¤£ ³¢¥£�£ ³¢�£¥£ ¥´£³£ ¤¤£¥£ ³�£�© §·¶Æ �ÇÆÈ� ÉÊË§Ì
Í
¼ É¦¨²§¨Îµ¨ªÏË§Ì

Í
�À�

számolt: 365,1496, mért: 365,1499.

ÐÑÒÓÔÓÐÕÖ×ØÖÙÚÛÖÜÝÒÓÞÓÐßÓÜÖØàÝáâØÖàÖÙÒbenzofurán (113Ò

¸�(dietilamino)benzofurán���ã�Àä��½åæç½åÅ �èé� ���¤ �ê£ ³£¢¢ ��ë�£ ³ åãì.) HCl sójából 

felszabadítottam (2 M NaOH oldat és EtOAc extraháló oldószer segítségével), majd 2��¤�

íçÅÀëîåíç��å°åÅ��ì �ïïð) (208 mg, 1,15 mmol, 1,15 ekv.) és piperidin (102 mg, 1,2¢ ��ë�£

³£� ekv.) hozzáadása után a szuszpenziót 140°C�on kevertettem 2 órán át nyitott lombikban. A 

reakcióidő letelte után hagytam szobahőmérsékletre hűlni, majd EtOH hozzáadása (3�¤ ���

után ultrahangos fürdőben rázattam 10 percet, majd a csapadékot szűrtem, kevés EtOH���� ���

4 ml) és hexánnal mostam, vákuumon szárítottam. A termék sötétbordó por (222 mg, 66%).

�  ¡ ¢£¸� �¦§¨¦�¨�© ª« ³¤¸�³¤�°C; IR (neat) ¬®¯°�±² 1576, 1503 és 1329 (NO¨�£ ³³¢�©
²
§�

µ¶· ���¢ ¶§¹£ ¦º¦�»�¼  ¡ �£³� ��§£ ½£ ¾ ¡ �£´ §¹£ ¿À�§�£ ´£�¸ ��§£ ½£ ¾ ¡ �£� §¹£ ¿À�§�£

´£�� �³§£ ½£ ¾ ¡ �£´ §¹£ ¿À�§�£ ´£³¤ �³§£ ½£ ¾ ¡ ³¸£¢ §¹£ ¦§¡¦§�£ ´£¢¸ �³§£ ½£ ¾ ¡ ³¸£³ §¹£

¦§¡¦§�£ ¸£´� �³§£ �£ ¿À�§�£ ¸£´³�¸£¸¤ ��§£ �£ ¿À�§�£ �£¤� �¤§£ Ã£ ¾ ¡ ´£¢ §¹£ ¦Ä¨¦§»�£ ³£��

�¸§£ Å£ ¾ ¡ ´£¢ §¹£ ¦§¨¦Ä»�©
²»
¦�µ¶· �¸�£� ¶§¹£ ¦º¦�»�¼  ¡ ³�´£¥£ ³�³£¸£ ³¤´£�£ ³¤¸£�£

³¤�£�£ ³�¸£¤£ ³�¤£�£ ³�¤£¢£ ³�³£�£ ³�¢£´£ ³³�£¢£ ³¢¥£´£ ³¢�£´£ ¥�£�£ ¤¤£¥£ ³�£¸© §·¶Æ �ÇÆÈ�

ÉÊË§Ì
Í
¼ É¦¨Î§¨Îµ¨ª»Ë§Ì

Í
�ra számolt: 3�´£³�¤´, mért: 3�´£³�¤´ñ
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ôõö÷ø÷ôù÷úûüýþÿztürülö÷7÷ô(üetülúûüýþö÷2�÷kromén÷2÷þý ô  ùö

Sn���×2H�O-� ���� mg, 1,ó5 mmo�, ó 	k
�� cc� H���q� o�d�bn �5 m�� k	
	��	��	m 5 p	�cig,

mjd � �E�-�-�di	�i�mino�-�-��-ni��o���i�i��-�H-kromén-�-on� �  2� �1�� mg, �,��� mmo�,

1 	k
�� adtam hozzá kis adagokban. A reakcióelegyet 2 napon át kevertettem 40°C-on�

Szobahőmérsékletre hűtés után az elegyhez vizet adtam (25 ml) öntöttem és a kémhatás pH 7-

8 körülire állítottam tömény NaOH o�d��al. A semlegesített elegyet �H����-nal extraháltam 

(5×20 m��, majd az egyesített szerves fázisokat előbb vízzel (1×20 ml), majd telített NaCl 

o�d��al mostam (1×20 m��, MgSO4 felett szárítottam. Szűrés és az oldószer elpárologtatása 

után a nyersterméket oszlopkromatográfiásan tisztítottam �SiO�, �H���� : MeOH = 1:0 → 

1���1�, ami sötétbordó szilárd anyagot eredményezett (68 mg, ��%��

Rf � �,�5 ��H���� � M	OH � ���1�� OP 1óó-168°C� �� �n	�� �ax/cm�� 3357br és 1584 (NH��,

���1, �ò5�, 1ó�� ���O�, 15�ò�
�
H-NM� �ó�� MH�, �D��3��  � �,ó1 �1H, �, A�-H�, �,�� ��H,

d, J � ò,� H�, A�-H�, �,�� �1H, d, J � 1ó,� H�, �H��H�, �,�ó �1H, d, J � ò,ò H�, A�-H�, ó,��

�1H, d, J � 1ó,� H�, �H��H�, ó,óó ��H, d, J � ò,� H�, A�-H�, ó,5� �1H, dd, J� � ò,ò H�, J� �

�,� H�, A�-H�, ó,5� �1H, d, J � �,� H�, A�-H�, �,�ó �1,�H, b� �, NH��, �,�1 ��H, q, J � �,� H�,

����H3�, 1,�1 �óH, �, J � �,� H�, �H���3��
�3
�-NM� �15� MH�, �D��3��  � 1ó1,�, 155,�,

15�,�, 1�ó,�, 1�ó,�, 1��,1, 1�ò,5, 1�ò,�, 1��,�, 11�,�, 11ò,5, 115,�, 1��,�, 1��,�, ��,�, ��,ò,

1�,5� H�MS ��S�� )!+H]
"
� )���H��N�O�+H]

"
-ra számolt: 335,1754, mért: 335,1754.

ôõö÷2÷ôù÷úûüýþÿztürülö÷6÷ô(üetülúûüýþ)benzofurán (115ö

Sn��� ��óò mg, 1,�1 mmo�, ò 	k
��, �E�-ó-�di	�i�mino�-�-��-nitrosztiril)benzofurán (  ø�

�ó� mg, �,1ò mmo�, 1 	k
�� keverékéhez 4 ml absz. EtOH-t adtam, majd 3 órán át forraltam. A 

lehűlt reakcióelegy oldószerének nagy részét elpárologtattam, és vizet (30 ml) adtam hozzá, 

amit ezután tömény NaOH oldatával meglúgosítottam, CH���� oldószerrel extraháltam 

(7×20 ml). Az egyesített szerves fázisokat vízzel (1×50 ml) és telített NaCl oldattal (1×50 ml) 

mo��m, MgSO4 felett szárítottam. Szűrés és bepárlás után a nyersterméket 

oszlopkromatográfiásan tisztítottam �SiO�, �H���� : MeOH = 1:0 → 100:1�, ami sötétbarna 

szilárd anyagot eredményezett (54 mg, ��%��



8#

$& = 0'8* .9:;9C; < >?@: = B0<FGI @K FF#L119°C; IR (neat) QTUVWXYZ 3380 és 1614 (N:;G'

B[\^' B[BF' B8*B' F*0B' FFFBI
Z
:L_>` .B*0 >:h' 9s9CuG<  = #'^^ .B:' v' w = 8'y :h' {|L

:G' #'^B .F:' v' w = 8'# :h' {|L:G' #'F0 .F:' v' w = F\'F :h' 9:=9:G' \'8F .F:' }' {|L:G' \'#8

.F:' v' w = F\'0 :h' 9:=9:G' \'\# .^:' v' w = 8,5 Hz, 2×ArL:G' \'y# .F:' }' {|L:G' ^'#* .F'#:'

~| }' _:;G' ^'yF .y:' �' w = #'0 :h' 9�;9:uG' F'BF .\:' �' w = #'0 :h' 9:;9�uGI
Zu
9L_>`

.\B'* >:h' 9s9CuG<  = F*#'0' F*^'y' Fy\'y' Fy\'F' FB#'#' FB#'\' FB#'*' FB0'\' FF8'8' FF*'B'

FF^'^' F0['*' F0y'0' [y'F' y*'0' FB'*I :`>� .���G ���:�
�
< �9;�:;;_;@�:�

�
Lra számolt: 

307,1805, mért: 307,1806.

������������������������������������������kromé������ �� �

{ .¡GL^L.yL¢X£¤¥}h�£|£CGL#L.v£?�£C¢X£¤¥GLB:LkroménLBL¥¤� .¦¦�G .*0 X§' 0'F* XX¥C' F ?¨©ªG

«?C¥Cv¥��¢m cc. HCl(aq) (1 ml), víz (1 ml) és >?@: (1 ml) elegyébenª Az oldathoz 0°CL¥¤

_¢_@; ¥Cv¢�¥� .FF X§' 0'F\ XX¥C' F'F ?¨© F*0 C vízben' �F00 C víz mosásraG W}?¬?§�?��?Xª

Ettől a ponttól a reakcióedény alumínium fóliával való befedése szükséges, illetve a fénytől 

lehetőleg óvni kell A hőmérsékletet 0°CLon tartva, 10 perc múlva cseppenként _¢_u ¥Cv¢�¥�

.FB X§' 0'F[ XX¥C' F'B ?¨©ª F*0 l vízben' � F00 C víz átmosásraG adtam hozzá cseppenkéntª

A hozzáadás után hagytam a reakcióelegyet szobahőmérsékletre melegedni. További éjszakán 

át tartó kevertetés után vizet adtam hozzá (10 ml), a kémhatást pH 7L8 körülire állítottam 

ccNaOH oldattal, majd extraháltam 9:;9C;Lnal (3×10 XCG. Az egyesített szerves fázisokat 

�elített NaCl oldattal (1×10 XCG X¥}�¢X' X¢®v >§�@¯ «?Cett szárítottam. Szűrés és bepárlás után 

oszlopkromatográfiásan tisztítottam .�£@;' 9:;9C;G, ami barna szilárd terméket eredményezett 

.y# X§' 8#°Gª

$& = 0'*# .9:;9C;GI @K FyBL144°C; IR (neat) QTUVWXYZ
B[BF' B8*B' BFF8 ._uG' F#08 .9=@G'

F\0[' F*8\' Fy[8I
Z
:L_>` .B*0 >:h' 9s9CuG<  = #'\B .F:' }' {|L:G' #'y# .B:' v' w = 8'8

:h' {|L:G' #'yF .F:' v' w = F\'\ :h' 9:=9:G' #'B\ .F:' v' w = 8'# :h' {|L:G' #'00 .F:' v' w =

F\'\ :h' 9:=9:G' \'[# .B:' v' w = 8'y :h' {|L:G' \'*# .F:' vv' w± = 8'8 :h' w² = B'y :h' {|L

:G' \'y# .F:' v' w = B'F :h' {|L:G' ^'yF .y:' �' w = #'F :h' 9�;9:uG' F'BF .\:' �' w = #'F :h'

9:B9�^GI
Zu
9L_>` .\B'* >:h' 9s9CuG<  = F\F'^' F**'*' F*0'^' F^8'#' F^8'F' F^y'\' FB8'#'

FB#'8' FBB'[' FF['B' FF#'^' F0['0' F08'[' [#'0' yy'8' FB'yI :`>� .���G ���:�
�
<

�9;Z:;�_¯@;�:�
�
Lra számolt: 361,1659' mért: 361,1640ª



³³

´µ¶·¸·´¹·º»¼½¾¿»À¼Á¼Â¶·Ã·´½¼ÄÀ¼ÂºÅ¼Æ¾¶ÇÄÆ»¾ÈÉÁán (40¶

Ê ´ËÌÍÎÍÏÐÍÑÒÓÔÕÖ×ØÓÙÓÚÌÍÛÍ(dietilamino)benzofuránt (ÜÜÝÌ ÏÞÐ Òßà áàâ³ ÒÒÕÚà â ãäåæÌ

çãÚÕÚèÕØØÑÒ ééæ êëÚÏÑì) (1 ml), víz (1 ml) és íãîê (1 ml) elegyébenæ Az oldathoz 0°CÍÕÔ

ïÑïîð ÕÚèÑØÕØ ÏâÐ Òßà áàÎá ÒÒÕÚà âàâ ãäå Îáá Ú vízbenà ñâáá Ú víz mosásraÌ éÖãòãßØãØØãÒæ

Ettől a ponttól a reakcióedény alumínium fóliával való befedése szükséges, illetve a fénytől 

lehetőleg óvni kelló A hőmérsékletet 0°CÍon tartva, 10 perc múlva cseppenként ïÑïô ÕÚèÑØÕØ

ÏâÐ Òßà áàÎÎ ÒÒÕÚà âàÎ ãäåæ Îáá l vízbenà ñ âáá Ú víz átmosásraÌ adtam hozzá cseppenkéntæ

A hozzáadás után hagytam a reakcióelegyet szobahőmérsékletre melegedni. További éjszakán 

át tartó kevertetés után vizet adtam hozzá (10 ml), tömény NaOH oldattal lúgossá tettem, majd 

extraháltam ëêðëÚðÍnal (3×10 ÒÚÌ. Az egyesített szerves fázisokat telített NaCl oldattal (1×15

ÒÚÌ ÒÕÖØÑÒà ÒÑõè íßöî÷ felett szárítottam. Szűrés és bepárlás után oszlopkromatográfiásan 

tisztítottam ÏöÓîðà ëêðëÚðÌ, ami barna szilárd terméket eredményezett ÏøÛ Òßà ÛâùÌæ

úû ü áàÛâ ÏëêðëÚðÌý îþ âáÞÍ107°Cý ÿR ÏÔãÑØÌ max/éÒ-1
Î2ÛÎà Î2ÎÎà Î³ÞÎà Îââø ÏïôÌà Îá��à

âÛâÞà âÐ2³ý
1
êÍïíR ÏÎÞá íê×à ëDëÚôÌ)  ü �àÐ� ÏÎêà èà J ü ³àÞ ê×à ÊÙÍêÌà �àøø Ïâêà èà J ü

³à� ê×à ÊÙÍêÌà �àââ Ïâêà èà J ü âÛàø ê×à ëêüëêÌà �àáâ ÏÎêà èà J ü ³àÞ ê×à ÊÙÍêÌà Ûà³2 Ïâêà èà

J ü âÛàâ ê×à ëêüëêÌà Ûà�� Ïâêà Öà ÊÙÍêÌà ÛàÛ� Ïâêà èà � ü ³à³ ê×à ÊÙÍêÌà ÛàÞÐ Ïâêà Öà ÊÙÍêÌà

øàÐÎ ÏÐêà ìà J ü �àâ ê×à ëHðëêôÌà âàÎâ ÏÛêà Øà J ü �àâ ê×à ëêÎëHøÌý
1
êÍïíR ÏÛÎàÞ íê×à

ëDëÚôÌ)  ü âÞ�àÐà âÞÎàÞà âÐÛà³à âø³à�à âøÐàÎà âÎ�àÛà âÎÞà2à âÎâàáà ââ2àøà ââ³àÐà ââÛàÞà âá2àÛà

âáÞà³à 2øà³à ÐÞàáà âÎàÞý êRíö Ï(öÿÌ [Mñê]
+
) [ëð�êð�ï÷îñê]

+
Íra számolt: 333,1710à mért: 

øøøàâ�á2æ

KÚÓääÍtermékek

Általános módszer: Ê×ÓèÕäÑØ Ï3�·¹4Ì és ïÍÏòÙÕòÍÎÍÓÔÓÚÌòÓåÑÚÑÒÓèÕØ Ï�ÃÌ äãåãÙØãØØãÒ ëêðëÚðÍ

bÑÔ ÏÎ ÒÚà amilénnel stabilizáltÌ szobahőmérsékleten trietilamin Ïø ÚÌ jelenlétében és egy 

ÖòÑØuÚÑhãßyÔyÓ ëuÏþþhôÌðïîô katalizátor9� hozzáadása után 10ÍâÎ órán átæ A reakcióelegyet 

közvetlenül oszlopkromatográfiásan tisztítottam ÏöÓîðà ëêðëÚð )íãîêÌæ



8�

���	N	��
	��	��	��	�ietil��ino�	�	o�o	��	kromén	�	il��inil��enz��ti�zol	6	il�	
�	
����	

t�i�zol	�	il��etil��i��l��i �

6�

�� ���d �� !g, 0,0 � mmol, 1 ekv.) és "#�$%&$# #�'�*.$�v�*�!�d ��6, 8 !g, 0,058 !!&*,

 7kv;., 7*<7's �C=>C*> : MeOH = 1:0 → 100:1 → 10:1). Termék: élén narancssárga szilárd 

�'?�g ��5 !g, �@A.;

Bf E 0,F8 �C=>C*> G I7O= E �G�.L OP  @�#243°CL QS �'7�T. UVWXc!YZ
\@5@,  �  ,  85 , �^0 

�CEO., �58\ �CO"=S., �50�L
Z
=#"IS �F00 I=�, C_C*`.G  E 8, \ ��=, d, j E �,8 =�, p%#

=., 8,08#8,04 (2H, m, 1×Ar#H és triazol#q., ^,8^ ��=, s, j E �5,� =�, C=EC=., ^,^^ ��=, dd,

jZ E 8,� =�, j> E �,8 =�, p%#=., ^,^F ��=, s, p%#=., ^,5\ ��=, d, j E �5,8 =�, C=EC=., ^,\ 

��=, d, j E 8,� =�, p%#=., F,F� ��=, dd, jZ E 8,� =�, j> E  ,5 =�, p%#=., F,5� ��=, r% s, CO"q.,

F,@� ��=, d, j E  ,@ =�, p%#=., @,F0 � =, d, j E 5,^ =�, Cq>., \,@@ �@=, w, j E ^, =�, Cq>C=`.,

�, \ �F=, T, j E ^, =�, C=>Cq`., �,  ��=, s, C�Cq`.`.L
Z`
C#"IS ��50 I=�, C_C*`.G  E

�^8,�, �F0,F, �5F,5, �5@, , �5�,^, �@ ,^, �\@,0, �\\,5, �\ ,\, �\ , , � �,�, � 8,^, � 8,F, � \,^,

�  ,@, ���,\, ��5,@, ��\,8, �0�,F, �0�,0, �^, , @5, , \8,8, \5, ,  ^,^, � ,FL =SI{ �|{Q.

}~�=�
�
G }C`�=`>"�O`{�=�

�
#ra számolt: 557,2329 mért: 557,2327;

���	N	��
	��	��	�6	(dietilamino)benzofurán	�	il��inil��enz��ti�zol	6	il�	
�	
����	t�i�zol	

�	il��etil��i��l��i �

��

�� ���d ��5 !g, 0,0\� mmol, 1 ekv.) és "#�$%&$# #�'�*.$�v�*�!�d ��6, �� !g, 0,0^� !!&*,

 7kv;., 7*<7's �C=>C*> : MeOH = 1:0 → 100:1 → 10:1). Termék: sötétbordó szilárd anyag 

��8 !g, 88A.;

Bf E 0,F^ �C=>C*> G I7O= E �G�.L OP �F@#166°CL QS �'7�T. UVWXc!YZ
\\@\,  �  ,  85 , �F0^,

�50F, �@F\L
Z
=#"IS �@00 I=�, C_C*`.G  E 8, \ ��=, d, j E  ,� =�, p%#=., 8,08#8,0\ � =,

!, 1×p%#= és triazol#q., ^,^^ ��=, dd, jZ E 8,8 =�, j> E  , =�, p%#=., ^,@� ��=, s, j E �5,^

=�, C=EC=., ^,\F ��=, d, j E 8,^ =�, p%#=., ^,\0 ��=, d, j E �5,F =�, C=EC=., F,80 ��=, s,

p%#=., F,^ ��=, d, j E  ,� =�, p%#=., F,F8 ��=, dd, jZ E 8,8 =�, j> E  , =�, p%#=., F,@� ��=,



��

�� � � ��� ��� ������ ���� ���� �� � � ��� ��� ����� ���� ���� �� � � ��� ��� �������� ����

���� �� ��������� �������� �� � � ��� ��� ��������
 �
�¡�¢£ ���� ¢��� �¤�¥��¦  � ��§���¨��

��§�§�¨�� ��§���¨�� ������¨�� ������¨�� ������¨�� ��§���¨�� ������¨�� ����§�¨�� ������¡��

������¡�� ������¡�� ������¡�� ������¡�� ��§���¡�� ��§���¨�� ����§�¡�� ������¡�� ������¡�� �����¡��

�����¨�� �§�§�¨�� �����¨�� �����¡�� �����¡�� �£¢© �ª©«� ¬¨�®
¯
¦ ¬��°����±��©¨�®

¯
¡²³

számolt: 529,2380� mért: 529,2385´

µ¶·¸¹¸µµº¸µ»¸µ¼¸µ½¸µ¾¿ÀÁ¿ÂÃÄ¿ÅÆ·¸¼¸ÆÇÆ¸¼È¸kromén¸É¸¿Â·Ê¿Å¿Â·ËÀÅ¿Â·¸ºÈ¸ºÌ¼ÌÉ¸ÁÍ¿ÃÎÆÂ¸»¸

¿Â·ÄÀÁ¿Â·Ï¿ÊÃÂÃÄ¿¾ µººÐ·

ÉÑ ³�Ò� ��� ÓÔ� ����� mmol, 1 ekv.) é� �¡�Õ²ÖÕ¡�¡Ò×Ò¥�ÕÒØ³¥³ÓÒ� �½Ù� �� ÓÔ� ���§� ÓÓÖ¥�

��� ÚÛØ´�� Ú¥ÜÚ×� �����¥� : MeOH = 1:0 → 100:1 → 20:1). Termék: sötétsárga szilárd anyag 

��� ÓÔ� ��Ý�´

Þß � ���� �����¥� ¦ ¢Ú�� � �¦��� �à ���¡218°C� «£ �×Ú³�� áâãäåÓæ 
��§�� ����� ����� ����

������ ���� ��§� �����£�� ����� �����
 
�¡�¢£ ���� ¢��� �¤�¥��¦  � ���� ���� ��

�²Ò³�Ö¥¡��� ���� ���� �� ç²¡��� ���� ���� �� � � §�� ��� ç²¡��� ���� ���� �� � � §�� ��� ç²¡���

���� ���� �� � � ���� ��� ������� ���� ���� �� � � §�� ��� ç²¡��� ���� ���� �� � � ���� ���

������� ���� ���� ��� �  � §�� ��� �� � ��� ��� ç²¡��� ���� ���� �� � � ��� ��� ç²¡��� ����

���� �� � � ��§ ��� ������ ���� ���� �� � � ��� ��� ����� ���� ���� �� � � ��� ��� ��������

���� ���� �� � � ��� ��� �������� ���� ���� �� ���������
 �
�¡�¢£ ���� ¢��� �¤�¥��¦  �

��§�§�¨�� ������¨�� ����§�¨�� ����§�¨�� ������¨�� ������¡�� ��§���¨�� ����§�¨�� ������¡�� ��§���¡

�� ������¡�� ������¡�� ������¡�� ������¡�� ����� �¨�� ������¡�� ������¨�� �����¡�� �����¨�� �§�§�¨��

�����¨�� �����¡�� �����¡�� �£¢© �ª©«� ¬¨�®
¯
¦ ¬��°����è��¨�®

¯
¡ra számolt: 500,2656� mért: 

��������´



éê

ëìíîïîëëðîëñîëòîëóî(dietilamino)benzofuránîòîôõíöô÷ôõíøù÷ôõíîðúîðûòûüîýþôÿaoõîñî

ôõí)ùýôõí�ôöÿõÿ)ôd ëðð í

ñ4 �zi� (ê� mg, 0,0�� mmol, 1 ekv.) és N-(�r��-2-inil��iv�l�mi� (7ó, ê3 mg, 0,0é3 mm�l,

2 �kv	�, �lu�ns (C
�Cl� : MeOH = 1:0 → 100:1 → 10:1). Termék: sárga szilárd anyag (12 mg,

�5%�	

Rf � 0,5é (C
�Cl�  ��O
 � éê�; OP ê��-177°C; I� (n��t� ��x/cm�1
33êê, 2é55, 2é2�, ê525

és 1543 (CON
��, ê�0ê, êêê3; 1
-N�� (�00 �
z, CDCl��  � �,éé (ê
, s, tri�z�l-H�, �,��-

�,�� (�
, m, 2×Ar-
�, �,3� (ê
, �, J � �,� 
z, Ar-
�, �,ê� (ê
, �, J � ê5,0 
z, C
�C
�, 5,éé

(ê
, �, J � ê�,2 
z, C
�C
�, 5,�5 (ê
, s, Ar-
�, 5,5� (ê
, �, J � �,2 
z, Ar-
�, 5,50 (ê
, s,

Ar-
�, 5,�� (ê
, br s, CONH�, �,�� (2
, s, CH��, 3,�2 (�
, q, J � �,ê 
z, CH�C
��, ê,2�-ê,ê�

(ê�
, m, C
�CH� és C(CH����; 1�C-N�� (ê00�
z, CDCl��  � ê��,�(+�, ê��,�(+�, ê�2,2(+�,
ê��,2(+�, ê3�,ê(+�, ê3�,�(+�, ê��,�(+�, ê2�,�(-�, ê2�,2(-�, ê2ê,3(-�, ê20,�(-�, êê�,3�(+�,

êê�,25(-�, ê20,�(-�, ê0é,�(-�, ê0�,0(-�, é3,�(-�, ��,ê(+�, 3�,�(+�, 3�,ê(+�, 2�,5(-�, ê2,�(-�;


��S (�SI� �M+
]
�
 �C��
��N�O�+
]

�
-ra számolt: 472,2707, mért: 472,2705	
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Ezúton mondok köszönetet két gimnáziumi kémiatanáromnak: Szántó Lászlónak és Dr. 

Miklós Endrénének, akik felkeltették érdeklődésemet a kémia tudományára. Alaposságra és 

minőségre tanítottak, és arra, hogy lelkesedésem soha ne hagyjon alább.

Egyetemi tanulmányaim során, az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, számos 

tanáromtól tanultam a lexikális tudás mellett emberséget; láttam csillogó szemű kutatókat, akik 

lelkesen meséltek kutatásaikról, ��p��� érdeklődő kérdéseket a saját kutatásaimmal 

kapcsolatban, tanácsokat, segítséget. Ezek mind hozzájárultak, hogy az egyetemen eltöltött 

összesen nyolc év !"y#$!&&! '*.� hasznos és kellemes.

Köszönetet mondok témavezetőmnek Dr. Kele Péternek, aki mindig lelkesített, és elnézte 

nekem a megszállottságomat a téma egyes oldalágainak kutatásáért, amikre ará6y��.�68. #*�

időt töltöttem. Továbbá az általa vezetett csoport volt és jelenlegi tagjai6��: �<!�!.'! =&>

Lőrincz Krisztián6��: Dr. Nagy Krisztinának, Cserép Gergely Balázs6��: Demeter Orsolyának, 

Eördög Ádámnak, Dr. Kozma Eszter Erikának, Varga R. Balázs6��>

Dr. Novák Zoltánnak hálás vagyok az éveken át tartó csoportgyűlésekért, amiken pozitív 

kritikáival és „laikus” kérdéseivel más megközelítésből is láttatta a témámat. Csoportja 

tagjainak, akikkel szinte össze voltunk nőve a napi munkát tekintve: Dr. Borsodiné Komáromi 

Annának, Csincsi Ádámnak, Gonda Zsombornak, Kovács Szabolcsnak, Králl Péternek,

Mészáros Ádámnak, =&> ?�"y T<@*& Z#<"�*6B6��: Pethő Bálintnak, Póti Ádámnak, Simkó 

Dánielnek, Sinai Ádámnak, Szabó Fruzsinának, Székely Annának, Tischler Orsolyának, T*.6�<

Gergely László6��: Tóth Balázs6��>

�EFG tavaszán a Campus Hungary Program ösztöndíja keretében alkalmam nyílt egy 

hónapot K!<B!.@!&"ben, a European Molecular Biology Laboratory kutatóintézetben tölteni, 

ahol a sejtjelölés módszereiről tanulta elméletben és gyakorlatban. Köszönet =&> T<.��6

L.�##nak és témavezetőinek =&> Q�&#�!6 UVh8.�$nak és Dr. Edward Lemkének.

A szakmai fejlődésem mellett sokan álltak mögöttem, akik támogattak, ösztönöztek és 

elnézték hóbortjaimat. Köszönöm feleségemnek, Eszternek, hogy végig mellettem volt és 

segített: '�.��<6� szüleimnek és nagyszüleimnek, akik az első meglepetés után (vegyész #$��&�

j!.!6��!$�!�) támogattak elképzelésem megvalósításában: továbbá rokonaimnak, barátaimnak.
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