
Bioortogonális jelzésre alkalmas azid 

tartalmú fluorogén jelzővegyületek 

tervezése, előállítása és tesztelése 

doktori értekezés 

 
Herner András 
okleveles vegyész 

 

Témavezető: Dr. Kele Péter 

tudományos főmunkatárs 

 

Kémia Doktori Iskola 

iskolavezető: Dr. Inzelt György 
egyetemi tanár 

 

Szintetikus kémia, anyagtudomány, 

biomolekuláris kémia program 

programvezető: Dr. Perczel András 
egyetemi tanár 

 

 
 

Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Természettudományi Kar 

Budapest, 2013. 

  



2 

Tartalomjegyzék 
 

1. Rövidítésjegyzék ................................................................................................................... 3 

2. Bevezetés ............................................................................................................................... 4 

3. Irodalmi áttekintés ............................................................................................................... 6 

3.1. Biomolekulák fluoreszcens jelölése .................................................................................... 6 

3.1.1. Fluoreszcens biokonjugátumok ................................................................................... 6 

3.1.2. Fluoreszcencia – alapfogalmak ................................................................................... 8 

3.2. Bioortogonális jelölés ........................................................................................................ 11 

3.2.1. Azidok és alkinok közti 1,3-dipoláris cikloaddíció ................................................... 12 

3.2.1.1. Réz-katalizált azid-alkin 1,3-dipoláris cikloaddíció (CuAAC) ......................... 12 

3.2.1.2. Gyűrűfeszültség katalizálta azid-alkin 1,3-dipoláris cikloaddíció (SPAAC) .... 14 

3.2.2. Staudinger-ligáció ...................................................................................................... 15 

3.2.3. Alkének és tetrazolok fotoindukált cikloaddíciója .................................................... 16 

3.2.4. Tetrazinok fordított elektronigényű Diels-Alder reakciói ......................................... 17 

3.2.5. Vinil-szulfonok és tiolok közti tiol-én reakció .......................................................... 18 

3.3. Fluorogén jelzővegyületek ................................................................................................ 18 

3.4. Azid tartalmú fluorogén jelzővegyületek .......................................................................... 21 

4. Célkitűzések ........................................................................................................................ 24 

5. Saját eredmények ............................................................................................................... 27 

5.1. Fluorogének első generációja ............................................................................................ 27 

5.1.1. Előállítás .................................................................................................................... 29 

5.1.2. Spektroszkópiai karakterizálás .................................................................................. 35 

5.1.3. In vitro és in vivo tesztelés ......................................................................................... 38 

5.2. Fluorogének második generációja ..................................................................................... 41 

5.2.1. Előállítás .................................................................................................................... 42 

5.2.2. Spektroszkópiai karakterizálás .................................................................................. 50 

5.2.3. In vivo tesztelés .......................................................................................................... 54 

5.3. Kvantumkémiai értelmezés ............................................................................................... 55 

6. Összefoglalás, kitekintés .................................................................................................... 59 

7. Summary ............................................................................................................................. 61 

8. Kísérleti rész ....................................................................................................................... 63 

9. Köszönetnyilvánítás ........................................................................................................... 92 

10. Irodalomjegyzék ............................................................................................................... 93 



3 

1. Rövidítésjegyzék 
 

benztiazol benz[d]tiazol 

CuAAC réz(I)-katalizált azid-alkin 1,3-dipoláris cikloaddíció (copper(I)-catalyzed 1,3-

dipolar azide-alkyne cycloaddition) 

DCM diklórmetán 

 forráshőmérséklet 

DMF N,N-dimetilformamid 

DMSO dimetil-szulfoxid 

GC-MS gázkromatográf tömegspektrometriás detektorral 

HOMO legmagasabban energiaszinten levő betöltött molekulapálya (highest occupied 

molecular orbital) 

HMPA hexametilfoszforamid 

HRMS nagyfelbontású tömegspektroszkópia (high resolution mass spectrometry) 

IR infravörös (fény) (infra red) 

kumarin 2H-kromén-2-on 

LUMO legalacsonyabb energiaszinten levő üres molekulapálya (lowest unoccupied 

molecular orbital) 

MS tömegspektroszkópia (mass spectrometry), molekula szita (molecular sieves) 

NMR mágneses magrezonancia spektroszkópia (Nuclear Magnetic Resonance) 

(PEG-200) poli(oxietilén) 200 g/mol átlagos molekulatömeggel 

PES potenciális energiafelület (potential energy sphere) 

puffer foszfátpuffer 

Rf retenciós faktor 

rt szobahőmérséklet (room temperature) 

SPAAC gyűrűfeszültség-katalizált azid-alkin 1,3-dipoláris cikloaddíció (strain-

promoted 1,3-dipolar azide-alkyne cycloaddition) 

tBu tercbutil 

TEA trietilamin 

TFA 2,2,2-trifluorecetsav (2,2,2-trifluoretánsav) 

THF tetrahidrofurán 

Ts p-toluol-szulfonil (tozil) 

UV ultraibolya (fény) (ultraviolet) 

VRK vékonyréteg kromatográfia  
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2. Bevezetés 

 

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

biológiai és orvosi tudományokban, mind alkalmazott, mind alapkutatások szintjén.1,2 A 

fluoreszcencia detektálásán alapuló eljárások egyik legdinamikusabban fejlődő területe a 

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

képletek biotechnológiai, illetve szintetikus 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. A fluoreszcencián 

alapuló biotechnológiai módszerek jelentőségét jól hangsúlyozza a 2008. 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.3 

Bár a fluoreszcens fehérjék jelzővegyületként történő alkalmazásának jelentősége vitathatatlan, 

ugyanakkor a méretükből adódó korlátok, illetve, hogy nem alkalmasak pl. fehérjék poszt-

transzlációs módosításának kimutatására, vagy a genomban közvetlenül nem kódolt 

biomolekulák jelzésére, egyértelművé teszik a 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 

technológiák leggyakrabban fluoreszcens markereket alkalmaznak. Köszönhető ez a 

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

és térbeli felbontóképességének.4 

 

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

az ún. fluorogén (turn on) típusú markereket tárgyalom, melyek jelenleg nagy érdeklődésre 

tartanak 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, in vitro és in vivo körülmények közötti 

alkalmazhatóságát. 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 
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előállított vegyületcsalád(ok) fluorogén tulajdonságának elméleti számításokkal való 

értelmezésére a kísérleti eredmények segítségével.  
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3. Irodalmi áttekintés 

 

3.1. Biomolekulák fluoreszcens jelölése 

 

3.1.1. Fluoreszcens biokonjugátumok 

 

A biomolekulák (fehérjék, lipidek, szénhidrátok stb.) képalkotó technikákkal történő 

láthatóvá tétele elengedhetetlen az élő szervezetben lezajló folyamatok tanulmányozásához. 

Két módszer terjedt el (bio)molekulák fluoreszcens jelölésére: a fluoreszcens fehérjéken 

alapuló, géntechnológiai módszereket felhasználó, illetve a kis, szintetikus molekulákkal 

történő, kémiai-biológiai technikákat alkalmazó fluoreszcens módosítási eljárások. Előbbi 

technika alapja, hogy egy tetszőleges fluoreszcens fehérje (ma már többféle emissziós 

hullámhosszú is létezik) genetikai kódját rekombináns DNS eljárással hozzáfűzik a jelölni 

kívánt fehérjét kódoló génszakaszhoz.5,6,7 Ekkor a transzkripciót és transzlációt követően a 

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

azonban megvannak a hátrányai, így nem alkalmazható poszt-transzlációs módosítások 

követésére vagy a genomban közvetlenül nem kódolt molekulák, pl. lipidek, szénhidrátok 

esetében. Nem szabad figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy a jelölendő fehérjét egy viszonylag 

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

ami a fehérje szerkezetét megváltoztatva zavarhatja annak funkcióját, (membrán)transzport 

tulajdonságait.8,9 

További lehetőség természetes fluorofórok alkalmazására a szervezetben előforduló 

természetes (ún. endogén) fluorofórok (porfirinek, aromás aminosavak, nukleinsav bázisok) 

felhasználása.10,11,12,13 Ezek alkalmazása azonban korlátozott, mivel eredendően jelen vannak a 

biológiai rendszerekben, ezért a magas autofluoreszcenciából adódóan alacsony jel-zaj 

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. 

1. fizikai kötődéssel (fiziszorpció) 

2. kovalens kötéssel 
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Az első esetben a jelzővegyületek a biomolekulák felületén kötődnek meg, vagy a 

harmadlagos szerkezetek által definiált belső terekbe kerülnek. Erre számos irodalmi példa 

létezik, melyekben nukleinsavakhoz14, membránokhoz tapadó, ún. interkalátor festékeket 

használnak15,16,17,18. Az ilyen festékek gyakran polarizációra, kémhatásra, stb. érzékenyek, így 

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

érzékeny szenzorok19, melyekkel sikerrel követtek sejten belül emésztési folyamatokat, 

kiválasztást, elválasztást, membrán növekedést, stb. Fontos megjegyezni, hogy ezekben az 

esetekben a jelölendő képlet kémiailag „érintetlen” marad. 

A második esetben valódi kovalens kötéssel kapcsolják a jelzővegyületet (kémiai 

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

fejleszteni, melyek eleget tesznek a biológiai rendszerekben történő kémiai átalakításokkal 

szembeni követelményeknek (ld. 3.2). A kovalens kötés kialakításán alapuló módszereknél a 

legtöbb esetben a jelölendő biomolekulát is módosítani szükséges. Ennek leggyakoribb módja 

a módosított építőkövek, biomonomerek, kémiai hírvivők alkalmazása. A módszer előnye a 

célzott, biomolekula- és azon belül helyspecifikus jelölés valamint a stabil kapcsolat. Hátránya 

a fluoreszcens jelzés bevitelét megelőző módosítás szükségessége.11 

 

A detektálás szempontjából különböző fizikai tulajdonsággal rendelkező 

jelzővegyületeket használhatunk. A három leggyakrabban alkalmazott jelzési eljárás az alábbi 

jelkibocsátó egységeken alapul: 

 

1. NMR-aktív nuklidok (technika: NMR, MRI) 

2. radioaktív magok (technika: radioaktív követés, PET) 

3. fluoreszcens molekulák (technika: fluoreszcens képalkotási eljárások) 

 

Mindhárom eljáráshoz szükséges a detektálást és a jelátalakítást végző műszerek megléte. 

Míg azonban az első kettő bonyolult, drága eszközöket igényel, addig a fluoreszcenciás 

detektálás műszerigénye viszonylag kicsi és relatíve olcsó (spektrofluoriméter, fluoreszcens 

mikroszkóp). A fluoreszcenciás technika további előnye a nagy tér- és időbeli felbontóképesség 

(Angström, ns), és az érzékeny detektálás (akár egy molekula kimutatása).1,2,20 

A detektálás érzékenysége és viszonylag olcsó kivitelezhetősége miatt a képalkotó 

módszerek előszeretettel alkalmaznak fluoreszcens jelzővegyületeket, mind in vitro, mind in 

vivo körülmények között, lehetővé téve a sejten belüli folyamatok tér- és időbeli követését.4,15 
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3.1.2. Fluoreszcencia – alapfogalmak 

 

A molekuláris fluoreszcenciát több paraméterrel jellemezhetjük.1,2 A biomolekulák 

fluoreszcens jelölése, illetve a fluoreszcens detektáláson alapuló technológiák szempontjából 

fontos paraméterek a következők: moláris abszorpciós koefficiens (), fluoreszcens 

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

emissziós maximum (absz, gerj, em), illetve az ún. Stokes-eltolódás. 
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1. ábra Általános abszorpciós-emissziós spektrumok 

 

a. Abszorpciós és gerjesztési hullámhossz-maximum (abszexc) 

Az a hullámhossz, amivel a mintát besugározva maximális intenzitású az emittált fotonok 

száma. Biológiai minták esetén előnyösebb, ha értéke minél magasabb 

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

természetben előforduló fluoreszcens molekulákat gerjeszthet, ezzel zavaró autofluoreszcenciát 

idézve elő; iii) szövetek esetében a vörös tartomány felé növekszik a fény áthatolóképessége. 

Az abszorpciós és gerjesztési spektrumok egyrészt a felvételükhöz használt műszerekben 

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

magasabb energiájú 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, hogy a kereskedelmi 

forgalomban kapható, könnyen hozzáférhető lézerekkel lehessen gerjeszteni a jelzővegyületet, 
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mivel a fluoreszcens mikroszkópok, áramlási citométerek adott hullámhosszú gerjesztő 

forrásokat használnak (pl.: 405 nm – ibolya (InGaN dióda lézer), 488 nm – kék-zöld (Ar-ion 

lézer), 532 nm – zöld (DPSS lézer), 633 nm – vörös (He-Ne lézer), 635 nm – vörös (AlGaInP 

dióda lézer). 

 

b. Emissziós hullámhossz-maximum (em) 

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 690-900 nm között szerepel, ahol az ún. „víz-ablak” található21, ugyanis a spektrum 

ezen részén a legmagasabb a szövetek (azaz a különböző biomolekulák összességének és a 

víznek) áteresztőképessége.22,23 

 

c. Stokes-eltolódás 

Értéke az abszorpciós és emissziós maximumok közti távolság nm-ben. Az önabszorpció 

elkerülése végett előnyös, ha ez az érték minél nagyobb. A nagy Stokes-eltolódás ugyancsak 

csökkenti a gerjesztés során jelentkező autofluoreszcenciából adódó zavaró hatást, így jobb jel-

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

kapcsolt fluoreszcenciás technikák alkalmazásakor kifejezetten szükséges a nagy Stokes-

eltolódás (például energiatranszfer-rendszerek kiépítésekor). Kutatócsoportunkban gyakran 

alkalmazunk olyan jelzővegyületeket, melyek Stokes-eltolódása akár 100 nm-nél is nagyobb 

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

 

d. Moláris abszorpciós koefficiens () 

Természetesen minden esetben jó, ha nagy az értéke, mivel az elnyelt fotonok száma 

arányos az emittált fotonok mennyiségével. Egy jelzővegyület ún. fényességét az ×F 

kifejezés adja meg. 

 

e. Kvantumhasznosítási tényező (F) 

A kvantumhasznosítási tényező a fluoreszcenciásan emittált fotonok hányada az összes 

elnyelt fotonhoz képest. Másképp megfogalmazva az az arány, ami megadja, hogy az elnyelt 

fotonok hányad részét emittálja a molekula fluoreszcenciásan. 
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absz
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Minél jobban közelít értéke az 1-hez, annál magasabb a fluoreszcencia intenzitása, annál 

érzékenyebb detektálás érhető el. A kereskedelemben kapható fluoreszcens jelzővegyületek F 

értéke jelentős szórást mutat, de bizonyos fluoreszcens vázcsaládokra általában azonos 

nagyságrendet kapunk. A két leggyakrabban alkalmazott xantén vázas fluorofór a fluoreszcein 

és a rodamin, ezek F értéke oldószertől és szubsztituensektől függően kb. 0,60-0,95 között 

mozog. 

 

f. Fotostabilitás 

Számos fluoreszcens molekula (pl. fluoreszcein) a folyamatos gerjesztés hatására 

csökkenő intenzitású emissziót mutat. A jelenség hátterében a gerjesztett állapotban lejátszódó 

fotokémiai reakciók állnak, melyek gyakran nem fluoreszcens terméket eredményeznek 

(photobleaching, photodegradation). Ez egyszeri detektálás esetén nem zavaró tényező, de egy 

folyamat időbeli követését jelentősen megnehezíti. Szükséges tehát a kísérlet időtartamához 

megfelelő fotostabilitás. 

 

g. Fluoreszcenciás életidő () 

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  a fluoreszcens jel. 

Hosszú -vel rendelkező fluorofórok alkalmazása lehetőséget teremt autofluoreszcencia-

mentes detektálásra, illetve segítségükkel a fényszóródásból adódó zavaró hatásokat is 

kikerülhetjük. 

 

h. 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 

az oldószermolekulák a fluoreszcens vegyület körül átrendeződnek és némileg stabilizálják a 

gerjesztett állapotot. E hatásnak köszönhetően a gáz állapotban várt (és számolt) emissziós 

hullámhossz értékekhez képest eltérő, általában magasabb hullámhosszon jelentkezik az 
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emissziós maximum. Ez a jelenség különösen a vízben fontos, hiszen a víz, mint erősen poláris 

közeg jelentős stabilizációs hatást tud kifejteni. 

 

i. Fluoreszcencia-kioltás (quenching) 

Az emittált fotonok számát, azaz a fluoreszcencia intenzitását számos körülmény tudja 

gyengíteni, illetve akár teljesen kioltani. Egyik ilyen gyakori tényező a víz, mivel a 

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 biomolekulákat vizes közegben szükséges mérni, célszerű a 

jelzővegyületeket is ebben a közegben jellemezni. 

 

A fentiek alapján egy ideális, biológiai rendszerek jelzésére alkalmas fluoreszcens 

jelzővegyület a következő tulajdonságokkal bír: a látható, vagy távoli vörös tartományban 

gerjeszthető, távoli vörös, vagy közeli infravörös régióban emittál, nagy Stokes-eltolódással, 

moláris abszorpciós koefficienssel és fotostabilitással rendelkezik, F értéke közelít az 1-hez 

és mindezek vizes közegben jellemezzék. Természetesen ez egy nagyon általános 

kritériumrendszer, a gyakorlatban felmerülő problémák jó részében e paramétereknek csak egy 

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

egy konkrét aminosav-szekvenciát, akkor in vitro körülmények között, akár UV-gerjeszthető 

jelzővegyületeket is alkalmazhatunk, és az emisszió is lehet a spektrum alacsonyabb 

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

lehet. Komplexebb 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: 

i) természetes vegyületek fluoreszcensen módosított építőköveinek bevitelével, ii) módosított 

biomonomerek beépítésével, majd azt követő in situ jelzésével, illetve iii) természetes 

vegyületekben megtalálható funkciós csoportok direkt módosításával. Az első két esetben 

szükséges a biomolekulák módosított építőköveit beépít(t)e(t)ni a vizsgálni kívánt 

biomolekulába. Ez történhet kémiai ligáció által, a sejt metabolikus apparátusát felhasználva 

vagy nem-természetes aminosavak genetikai kódolásával24, majd a transzlációt követően a 
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módosított oldalláncon keresztül helyspecifikus jelölést alkalmazhatunk megfelelő funkciós 

csoporttal rendelkező jelzővegyülettel. A harmadik esetben a természetes biomolekulák 

jelölhetők meg specifikus reakciókkal. Ez kivitelezhető pl. specifikus fizikai kötődés útján, 

vagy egyes ritkán előforduló funkciós csoportok módosításával (pl. –SH, Ar-OH).25 

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

párokat alkalmaznunk, melyek fiziológiás körülmények közötti, gyors, szelektív és közel 

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

elnevezést, olyan reakciókra, melyek gyorsan, szelektíven, közel kvantitatívan és enyhe 

körülmények között játszódnak le, stabil kovalens kötést létrehozva.26 Emellett fontos 

szempont az is, hogy viszonylag egyszerű kiindulási anyagokat használjanak fel. A klikk-

reakciók egy szűkebb csoportját jelentik az ún. bioortogonális reakciók, amelyek a fenti 

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

pároknak szervezetidegennek és inertnek kell lenniük a kémiai ortogonalitás érdekében.27 

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 a megfelelő érzékenység és kimutathatóság érdekében. 

Számos reakció teljesíti a klikk-reakció feltételeit, de ezek közül kevés az, ami a 

bioortogonalitás követelményeinek is megfelel.28 Jelenlegi ismereteink alapján az alábbi öt 

reakciótípus alkalmazható bioortogonális eljárásokban: 

 

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

b. azidok reakciója foszfánokkal (Staudinger-ligáció) 

c. alkének és tetrazolok fotoindukált cikloaddíciója 

d. tetrazinok fordított elektronigényű Diels-Alder reakciói 

e. vinil-szulfonok és tiolok közti tiol-én reakció 

 

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

 

3.2.1.1. Réz-katalizált azid-alkin 1,3-dipoláris cikloaddíció (CuAAC) 

 

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

„a klikk-reakció”-ként említik. 
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Huisgen figyelte meg először 1961-ben alkinok és azidok termikus aktiváció hatására 

lejátszódó cikloaddícióját, melyben 1,2,3-triazolok regioizomerjei keletkeztek (2. ábra).29 A 

regioszelektivitás hiánya a két lehetséges reakcióút aktiválási energiájának csekély 

különbségéből adódik. 2002-ben Sharpless és Meldal rámutatott arra, hogy Cu(I) ionok 

jelenlétében gyorsan és nagy hozammal játszódik le a reakció.30,31 (2. ábra) Megfigyelték azt 

is, hogy az ily módon kivitelezett reakció regioszelektíven, kizárólag az 1,4-szubsztituált triazol 

képződése mellett játszódik le. Sharpless, Fokin és mtsi közölték 2005-ben, hogy Ru-komplex 

által katalizálva az 1,5-izomert eredményezte a reakció (RuAAC).32 

Fontos megemlíteni, hogy mindkét vegyülettípus (azid és alkin) könnyen hozzáférhető, 

vagy előállítható. 

 

 

2. ábra A termikus és réz(I)-katalizált azid-alkin 1,3-dipoláris cikloaddíció 

 

A reakció teljesíti a bioortogonalitás majdnem összes feltételét. Nem érzékeny levegőre, 

vízre, ami így oldószerként is használható, széles pH-tartományban (pH 3-10), 

szobahőmérsékleten is lejátszódik. A képződő 1,4-triazol gyűrű erős kovalens vegyület, savas 

és lúgos közegben is stabil, sík szerkezete pedig hasonlóságot mutat a peptidkötéssel (3. ábra).33 

 

 

dR-R’ ~3,9 Å                 dR-R’ ~5 Å 

3. ábra Az amid és triazol csoport hasonlósága 

 

A reakció kivitelezéséhez szükséges rézionok jelenléte miatt azonban élő rendszerekben 

csak korlátozottan használható.34 A réz toxikusságának kiküszöbölésére több módszer is ismert: 

i) a réz mennyiségének csökkentése35, ii) a réz olyan komplexbe zárása, ami még katalizálja a 
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cikloaddíciót, de már nem toxikus36, iii) rézmentes körülmények alkalmazása (ld. következő 

(3.2.1.2.) pont). 

 

3.2.1.2. Gyűrűfeszültség katalizálta azid-alkin 1,3-dipoláris cikloaddíció (SPAAC) 

 

 

4. ábra Ciklooktin-származék reakciója azid vegyülettel 

 

Bertozzi és mtsai nevéhez fűződik a terminális alkin cikloalkinra cserélése. Az ilyen 

reakciókban a ciklooktinban fellépő gyűrűfeszültség „katalizálja” a reakciót (strain-promoted 

azide-alkyne 1,3-dipolar cycloaddition, SPAAC), így nincs szükség rézionok jelenlétére (4. 

ábra).37 Nyíltláncú alkinek esetében a R-C≡C-R’ szerkezet lineáris, míg cikloalkineknél erősen 

torzul, a kötésszög kb. 160°.38,39 A legkisebb stabil cikloalkin, a ciklooktin esetében a torzió 

következtében fellépő gyűrűfeszültség energiája (10-19 kcal/mol) elegendő többletenergiát 

jelent ahhoz, hogy azidokkal már szobahőmérsékleten is reagáljanak. Bár a rézkatalizált verzió 

reakciósebességéhez képest jelentős csökkenés figyelhető meg, megfelelő módosításokkal 

mára már sikerült megközelíteni a CuAAC reakciók sebességét.40 A SPAAC további 

jellegzetessége, hogy az átmenetifém hiányában elvész a regioszelektivitás, ligációs 

eljárásokban azonban ez nem lényeges szempont. A biológiai folyamatokkal összemérhető 

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

A reakciósebesség növelése érdekében vagy a ciklooalkin (ciklooktin) LUMO energiájának 

értékét csökkentik elektronszívó szubsztituensek beépítésével, vagy a torziós feszültséget 

növelik pl. sp2-hibridállapotú C-atomoknak a ciklooktin vázba való beépítésével. Az előbbi 

megközelítésre példa gem-fluor atomok bevitele a hármas kötés melletti szénatomra (DIFO), 

míg utóbbira a ciklooktin gyűrű fúziója aromás csoportokkal (benzol gyűrű(k)) (BARAC, 

COMBO), illetve ciklopropán gyűrűvel (BCN). Az alábbiakban a legsikeresebb ciklooktinokat 

és az azidokkal szembeni reakciójuk sebességi állandóját foglaltam össze (5. ábra, 1. táblázat).40 
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5 ábra A legsikeresebb ciklooktin-származékok 

 

1. táblázat Az 5. ábrán szereplő ciklooktin-származékok sebességi állandói 

Név SCO1 SCO2 DIFO BARAC COMBO BCN 

k2 (×10-3M-1s-1)a 1,2 1,3-2,4 4,2-7,6 960 240 110/140b 

a k2: másodrendű, benzil-aziddal, mint reakciópartnerrel mérve, oldószer: CD3CN 
b CD3CN-D2O 3:1 elegyében, exo-BCN/endo-BCN 

 

A bioortogonalitás szempontjából az SPAAC minden feltételt teljesít, ennek 

köszönhetően széles körben alkalmazzák. A kutatások iránya a megfelelő reaktivitású, 

stabilitású és viszonylag könnyen előállítható ciklooktinok fejlesztése. 

 

3.2.2. Staudinger-ligáció41,42 

 

Azidcsoport trifenil-foszfános redukciója (ún. Staudinger-redukció) alapján Saxon és 

Bertozzi 2000-ben dolgozta ki az ún. Staudinger-féle ligációs eljárást.43 A ligációhoz olyan 

foszfánszármazékot használtak, amiben az egyik aril csoporthoz elektrofil csapdát kötöttek (pl. 

(tio)észter-csoportot). A reakció során képződő ilid vizes közegben történő átrendeződése során 

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

belépése és egy alkohol eliminációja során kialakul az amid és a foszfán-oxid (6. ábra). 

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

bevitele. Előállítottak olyan foszfán reakciópartnereket is, melyek esetén az egyik fenil csoport 

helyett prolin44, vagy metilén-tioészter csoport található.45 Utóbbi esetben a termék egy amid-

származék lesz, míg monoalkil-difenil-foszfánoxid melléktermék távozik. 
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6. ábra A Staudinger-ligáció általános mechanizmusa 

 

A Staudinger-ligáció előnye, hogy a reagensek és az eliminálódó molekulák (alkohol, N2) 

is biokompatibilisek. Hátránya a viszonylag alacsony reakciósebesség (maximum k2 = 7,7×10-

3 M-1s-1)42 és a foszfánszármazék spontán oxidációja. 

 

3.2.3. Alkének és tetrazolok fotoindukált cikloaddíciója 

 

Szintén Huisgen nevéhez köthető tetrazolok és alkének fotoindukált addíciójának első 

megfigyelése.46 Lin és munkatársai ismerték fel először a reakcióban rejlő bioortogonális 

kémiai lehetőségeket és sikeresen alkalmazták alkénnal módosított biomolekulák diaril-

tetrazollal való fotokémiai átalakításához.47 A mechanizmusát tekintve a néhány perces UV 

fény beugárzás hatására kilépő N2 után képződő rövid életidejű (k1 = 0,14 s-1, t1/2 = 5,1 s) 

nitrilimin (14), mint nagy reaktivitású dipól, 1,3-dipoláris cikloaddícióban reagál az alkénnal 

(7. ábra). A cikloaddíciós folyamat sebességi állandója a k2 = 101 M-1s-1 sebességet is elérheti. 

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

delokalizációját. Az aromás gyűrűn elektronküldő csoportokkal növelhető a tetrazol HOMO 

energiája, ezzel a reakció sebessége is. 

 

 

7. ábra A fotoindukált tetrazol-alkén reakció általános mechanizmusa 

 

E reakció előnye, hogy a kiindulási anyagokkal ellentétben a képződő pirazolin-

származék jellemzően fluoreszcens tulajdonságokkal rendelkezik. 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 

kontrollálását is. Lin és mtsai számos eredményt értek el az utóbbi időben, melyekben mind az 
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aktiváló fény mind a keletkező termék emissziójának hullámhosszát a vörös tartomány felé 

tolták el.47,48,49,50 

 

3.2.4. Tetrazinok fordított elektronigényű Diels-Alder reakciói 

 

Az elsőként Hantzsch és Lehmann által előállított 1,2,4,5-tetrazin51, vagy más néven s-

tetrazin (16) a 3 lehetséges alapváz közül az egyetlen, amelyik stabil. Aromás stabilizációjának 

energiáját ab initio és szemiempírikus számításokkal is meghatározták: a stabilizáció kisebb, 

mint a kevesebb nitrogént tartalmazó hattagú rendszerekben.52 Emiatt relatíve nagy 

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

tetrazinok diénekhez hasonló cikloaddíciós képességében érhető tetten. Carboni és Lindsey 

1959-ben számolt be az aromás fluoroalkil-tetrazinok és alkinek, illetve egyszerű olefinek közti 

[4+2]-es cikloaddíciós reakciókról. 53 A lehetséges mechanizmust pedig Sauer és munkatársai 

javasolták, illetve bizonyították54, tőlük ered a fordított elektronigényű Diels-Alder-reakció 

elnevezés is. 

 

 

8. ábra Tetrazinok reakciója alkinokkal és alkénekkel – általános séma 

 

A mechanizmusát tekintve elsőként egy biciklusos intermedier képződik, majd gyors 

nitrogénvesztés közben piridazinná (17) vagy 1,2-dihidro-piridazinná alakul (18). Utóbbi 

könnyen piridazinná oxidálódik, amely gyakran spontán is lejátszódik (8. ábra). 

A reakció bioortogonális jelölésre szintén alkalmas55,56: kinetikáját tekintve igen gyors 

(k2 tipikusan 10-103 M-1s-1, de transz-ciklookténnal, mint dienofillel elértek már 105 M-1s-1 

nagyságrendű sebességi állandót is57), a tetrazin reakciókészsége pedig hangolható a gyűrű 

elektronhiányosságának módosításával. Erre az R1, R2 szubsztituensek változtatásával van 

lehetőségünk. Biológiai szempontból lényeges a vízzel való reaktivitás vizsgálata, mivel ha R1, 

R2 erősen elektronvonzó (például két észter csoport), akkor vízzel gyorsabban reagál, mint a 

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

reaktivitás közt. Újabb megfigyelések szerint az elektronvonzó szubsztituensek reaktivitás-

növelő hatása összemérhető a reaktánsok sztérikus igényeinek hatásával.58 
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3.2.5. Vinil-szulfonok és tiolok közti tiol-én reakció 

 

A tiol-én kémia már régen ismert a szerves kémiában59, és előszeretettel alkalmazzák 

polimerizációs reakciókban.60 Tiolok addíciója játszódik le többszörös kötésekre, aminek 

eredménye tioéter, illetve acetilének esetében alkenil-szulfid kialakulása. A reakcióhoz gyökös 

iniciátor vagy nukleofil (ált. anionos) katalízis szükséges (9. ábra). Megfigyelték, hogy ha erős 

elektronvonzó csoport kapcsolódik etilénhez, akkor gyök és katalizátor nélkül is lejátszódik az 

addíció. Az ilyen, aktivált olefinek közül is kiemelkednek a vinil-szulfonok61, melyek 

kimagasló stabilitásuk mellett szobahőmérsékleten, vizes közegben is megfelelő sebességgel 

reagálnak szabad tiol-csoportokkal.62 

Mivel a fehérjékben kevés a szabad tiol csoport (cisztein), ezek jelölése szelektív 

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

 

 

9. ábra Tiol-én és tiol-vinilszulfon reakciók 

 

3.3. Fluorogén jelzővegyületek 

 

Fluoreszcens jelzővegyületek különleges csoportját képezik azok a vegyületek, melyek 

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

csoportba oszthatjuk a fluoreszcencia megváltozása szempontjából (10, 11. ábrák). 

 

a. Kiindulási formájukban nem, vagy csak csekély fluoreszcenciával rendelkeznek, mely 

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

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

után intenzíven fluoreszkáló, nagy F-vel rendelkező vegyület képződik. 

b. Kiindulási formájukban is fluoreszkáló vegyületek, melyek a jelölést követően más 

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

minél kisebb a spektrális átfedés. 

 

 

10. ábra A fluorogén jelzővegyületek két típusa 
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11. ábra A fluorogén jelzővegyületek két típusa emissziójának illusztrálása, 1
max<2

max 

 

Az első esetből vezethető le a „turn-on”, mint „bekapcsol” fluorofór elnevezés, mivel a 

jelölést követően megjelenik a fluoreszcencia. Az irodalomban mind a „turn-on”, mind a 

fluorogén elnevezés létezik, de mára az utóbbit részesítik előnyben. 

A kétféle fluorogén tulajdonságot természetesen lehet kombinálni, azaz a kezdetben 

gyengén fluoreszkáló vegyület a kapcsolást követően nagy intenzitású és eltérő hullámhossz-

maximummal jellemezhető 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: i) a jelölési folyamatok során nem szükséges elválasztani a feleslegben 

alkalmazott jelzővegyületet, mivel az elreagálatlan reagens okozta háttér-fluoreszcencia 

minimális, így kitűnő jel/zaj arányú detektálást tesz lehetővé; ii) ebből adódóan nagy 

feleslegben is alkalmazhatóak. 
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Bár sokféle fluorogén vegyület létezik (például a molekuláris szenzorok csoportjában), 

dolgozatom a bioortogonális jelölésre alkalmas jelzővegyületek tárgyalására korlátozódik. 

 

 

12. ábra Fluoreszcens és fluorogén jelzővegyületek általános felépítése. 

 

Egy fluoreszcens jelzővegyület általános felépítése a 12a. ábrán látható struktúrával 

jellemezhető. Figyelembe 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 funkcióscsoport 

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

részét képezi (12b. ábra). Másik lehetőség, ha a fluoreszcens vázhoz összekötő (linker) 

egységen át kapcsolódó egység között energia- vagy elektrontranszfer jön létre (12c. ábra). Bár 

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

manapság előszeretettel alkalmazott „molecular beacon” típusú vegyületek esetében is, ahol a 

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

quencher 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 folyamat 

eredményeként, a fluoreszcencia intenzitása a többszörösére növekszik.63 Más példákban a 

fluoreszcens vázhoz kapcsolódó reaktív csoport elektromos tulajdonságai úgy változtatják meg 

a váz emissziós sajátságait, hogy nem 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. A 13. ábrán néhány példa látható ez utóbbi csoportba tartozó, elektronikusan 

modulált fluorogén jelzővegyületekre. 
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13. ábra Fluorogén jelzővegyületek 

 

3.4. Azid tartalmú fluorogén jelzővegyületek 

 

Az 13. ábrán látható fluorogén vegyületek reaktív részét tekintve három csoportba 

oszthatók: alkin (2664, 28a65, 3066,67, 3568), azid (2769, 28b65, 2970, 3171, 3472) és tetrazin (3273,74, 

3374) 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 teszi 

lehetővé. Mivel munkám során aziddal modulált fluorogén vegyületek tervezésével és 

előállításával foglalkoztam, először az azid-csoport tulajdonságait tekintem át. 

Az azidcsoport számos előnnyel rendelkezik75: i) (metabolikusan is) stabil vizes, 

fiziológiás környezetben, ii) szervezetidegen, iii) nem toxikus, iv) magas energiatartalma 

mellett viszonylag szűk reakció-keresztmetszettel bír: csak bizonyos reakciópartnerekkel 

reagál, azokkal viszont relatíve gyorsan, v.) kis mérete miatt kevéssé perturbálja a vizsgálandó 

rendszert, könnyen átjut a biológiai membránokon, így sikeresen alkalmazható mind a 

jelzővegyületek reaktív egységeként, mind biomolekulák módosított építőköveinek részeként. 
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Ezeket az építőköveket aziddal módosítva olyan kis változást okozunk, hogy a sejt metabolikus 

apparátusa géntechnológia alkalmazása nélkül is beépíti a megfelelő helyre. 

Mint fent említettem, az azidok egyik előnyös tulajdonsága a szűk reakció-

keresztmetszet, azaz kevés partnerrel reagálnak, de azokkal aránylag gyorsan. A 

bioortogonalitás feltételeit szem előtt tartva a következő reakciópartnereket közölték az 

irodalomban: 

 

a. (ciklo)alkin származékok: alifás-, (di)benzo-, aza-ciklooktinok7575 

b. foszfánok, Staudinger-ligáció41,42,75 

c. oxanorbornadiének75 

 

A fenti reakciópartnerek fejlesztésére, a gyorsabb reakciók elérésére komoly 

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

viszonylag egyszerű előállíthatóság és stabil karakter. 

A fluorogén karakter szempontjából az azidcsoport legérdekesebb tulajdonsága, hogy – 

eddig tisztázatlan mechanizmus mentén – jó eséllyel töri le a fluoreszcenciát. Az előzőekben 

(3.3.) tárgyaltak értelmében ehhez szükséges a közvetlen elektronikus kapcsolat a fluoreszcens 

vázzal, ami az azidcsoportnak az aromás maghoz való közvetlen kapcsolását jelenti. Az azid 

funkciós csoport tehát méretéből és elektronikus tulajdonságaiból adódóan, valamint annak 

köszönhetően, hogy bioortogonális reakcióba vihető, több, a fluorogén vegyületek 

szempontjából előnyös tulajdonságot ötvöz. Azidok által elért fluorogén jelzővegyületek 

előállítását először Wang és mtsai közölték.69 Bár ezt követően születtek közlemények, melyek 

azidtartalmú fluorogén jelzővegyületek előállításáról adnak számot, az ezzel foglalkozó 

eredmények száma igen csekélynek mondható. Ennek magyarázata a fluoreszcencia-letörés 

mechanizmusának feltáratlan voltában keresendő. A mai napig nem közöltek általánosan 

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

lévő azid csoport. Wang és mtsai az azidcsoport aromás maghoz kapcsolódó N-atomjának 

elektronsűrűségével magyarázzák a kioltást.76 Egy más felépítésű rendszerben Bertozzi és mtsai 

elméleti számításokat közöltek az azido-fluoreszcein esetére, de esetükben fotoindukált 

elektrontranszfer (PET) a magyarázat alapja.72 

Fontos megemlíteni, hogy a 13. ábrán látható vegyületek nagy része alapvetően nehezen 

szubsztituálható, és a módosításukra is kevesebb lehetőség van. A spektrális tulajdonságok 

kontrollálása szintén nehézkes, a konjugált rendszer kiterjesztésére pedig korlátozottan van 

lehetőség. Elgondolkodtató, hogy a sikeres publikációk után miért nem jelentek meg újabb 
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közlemények a módosításról, fejlesztésről. Mivel az azidcsoport fluoreszcenciát tompító 

hatásának mechanizmusa máig tisztázatlan, igény lenne egy általánosan használható elméleti 

modellre, amivel előre lehet becsülni úgy a fotofizikai paramétereket (absz-em, F), mint a 

fluorogén tulajdonságot. 

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

besugárzás hatására az esetleges bomlásból képződő melléktermékek zavaró fluoreszcenciáját 

is fel kell térképezni. Általában vizes közegben az azidok fény hatására keletkező 

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

az adott rendszerben (pl. tiolok).77 Amennyiben az amin emissziója egybeesik a triazoléval, 

akkor számolni kell vele, mint háttérfluoreszcenciát okozó zavaró tényezővel. 

Azidcsoport kialakítására számos módszer létezik. Alifás láncon nukleofil 

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

halogenid), feleslegben alkalmazott NaN3-dal. Lehetőségként az oxiránok és aziridinek 

gyűrűfelnyitása NaN3-dal, mint nukleofillel is bővíti az eszköztárat.78,79 Anilinek diazotálásával 

és azt követően azid só hozzáadásával, hidrazin-származékok közvetlen diazotálásával, illetve 

aktivált pozícióban klorid, fluorid vagy nitro csoport NaN3-dal, mint nukleofillal történő 

reakciójában aromás azidokhoz juthatunk. 
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4. Célkitűzések 

 

Az elméleti bevezető alapján, a biológiai jelöléshez szükséges ideális fluorofór 

tulajdonságait céloztam meg: i) fluorogén tulajdonság, ii) a látható fény tartományába eső 

gerjesztési és távoli vörös, közeli IR tartományba eső emissziós maximum, iii) nagy Stokes 

eltolódás iv) bioortogonálisan aktív funkció. 

A bevezető 3.4-es pontjában felsoroltak alapján a fluorogén és a bioortogonális 

tulajdonságot egyaránt biztosító azid funkciós csoportot tartalmazó jelzővegyületeket kívántam 

előállítani. Az azidcsoport beépítése mellett olyan vázakat terveztem, melyek könnyen 

módosíthatók, ezzel a spektroszkópiai tulajdonságok igény szerint változtathatóak. Moduláris 

szerkezetet 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. 

Egyrészt lehetővé válna a szükséges biológiai/jelölési/kapcsolási probléma megoldásához 

leginkább megfelelő (absz, em, F, stb.) fluorogén jelzővegyület kiválasztása, másrészt a 

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

tervezhetőségre. 

 

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

 

 

14. ábra Fluorogén jelzővegyületek moduláris szerkezete 

 

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

szubsztituensekkel rendelkező fluoreszcens alapvázak ii) kiterjeszthető konjugált rendszerek az 

emisszió vörös tartományba tolásáért, iii) azid csoportot tartalmazó (hetero)aromás gyűrű. 

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

tartalmazó aromás vázak) beépítését terveztem. 
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15. ábra A felhasznált építőelemek 

 

A fenti szerkezeti elemek felhasználásával a következő ábrán található vegyületek 

szintézisét céloztam meg (16. ábra). 

 

 

16. ábra Célvegyületek 

 

A szintéziseket követően terveztem az előállított vegyületek spektroszkópiai 

karakterizálását, és in vitro, valamint in vivo alkalmazhatóságának vizsgálatát. 

Munkám során több kérdésre is választ kerestem. Elsőként az azid csoport beépítésének 

helyét kívántam vizsgálni, hogy a fluoreszcenciát letörő hatás minél erősebb legyen. Ehhez 

kapcsolódóan választ kerestem arra, hogy kimondható-e egy általános elv az azid 

fluoreszcenciát letörő tulajdonságáról. 

Továbbá tisztázni kívántam, hogy vajon egy „jól” fluoreszkáló váz esetén egyszerű 

(fenilén csoporton keresztül) konjugált kapcsolatban lévő azid csoport is okoz-e fluoreszcencia 
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kioltást, valamint, hogy ugyanez elmondható-e ha egyszerű aromás gyűrű helyett heteroaromás 

gyűrűn keresztül építjük be az azidcsoportot. 

 

Sok nyitott kérdés van még ezen az eddig kevés publikációval rendelkező kutatási 

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

Az előállított vegyületek kis száma miatt az empirikus tapasztalaton nyugvó 

összefüggéseket csak nagy bizonytalansággal mondhatjuk ki, ezért szükséges nagyobb 

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

lehetővé. A jövőbeli vegyülettár kialakításához olyan szintetikus lépések kifejlesztésére is 

szükség volt, melyek alkalmasak lehetnek nagyobb mennyiségű vegyület előállítására egyszerű 

reakciólépések eredményeként. 
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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 építve 

három jelzővegyületet alakítottam ki. E szintézisek eredményeit felhasználva terveztem és 

állítottam elő egy ún. második generációs fluorogén családot, újabb heterociklusokat is bevonva 

a modulok körébe. Mindkét fejezetben a következő sorrendet követem: (1) elsőként az ötletet, 

a tervezést mutatom be, majd (2) az előállításokat: szintézisterveket, mellékvágányokat és a 

sikeres kísérleti körülményeket. Az előállított azid tartalmú jelzővegyületeket alkin tartalmú 

reagenssel modellreakcióba vittem és az (3) azid-triazol párok spektroszkópiai méréseinek 

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

mutatom be in vitro és/vagy in vivo körülmények között, és bizonyítom, hogy alkalmasak sejten 

belüli jelölésre. 

A fejezet 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. 

 

5.1. Fluorogén jelzővegyületek első generációja 

 

Az 1,3-benztiazol váz gyakori eleme különböző fluoreszcens festékeknek, 

pigmenteknek.80,81,82 Érdekessége, hogy önmagában nem egy tipikus fluorofór, elsősorban 

konjugált rendszerek részeként alkalmazzák semleges (41), illetve alkilezett (kationos) 

formájában (42, 43, 17. ábra). Két közlemény jelent meg az utóbbi években, melyekben 

benztiazol vázú fluorogén jelzővegyületet állítottak elő.66,67 Míg a szubsztituálatlan 2-

benztiazolil-acetilén fluorogén66, és alacsony hullámhosszon gerjeszthető, addig a szubsztituált 

esetben magasabb gerjesztési és emissziós hullámhossz értékeket értek el, de a fluorogenitás 

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

serkentés)67. 
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17. ábra Benztiazol vázak gyakori felhasználása: cianin-típusú (43), és más konjugált festékek (41, 42) 

 

A váz (44) elektronszerkezetét tekintve a 2-es és a 6-os pozíció érzékeny a konjugációra, 

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

kationt alkotva akár a vízoldékonyságot is jelentősen megnövelhetjük. Természetesen utóbbi 

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

tulajdonságok is eltérőek lesznek. Jelen munkában a 2-es pozícióban a konjugáció 

kiterjesztésével, míg a 6-os pozícióban különböző szubsztituensek bevitelével befolyásoltam a 

fotofizikai paramétereket. 

 

 

18. ábra Benztiazol váz módosításra alkalmas pozíciói 

 

A 6-os pozícióba különböző elektronküldő tulajdonságú csoportok bevitelét terveztem 

(R = H, OMe, NO2). A fluoreszcenciát moduláló azidcsoportot nem közvetlenül a vázhoz (2-es 

pozíció), hanem fenilgyűrűn keresztül konjugálva vittem be. A 4-azidofenilgyűrűvel való 

konjugációtól a gerjesztési és az emissziós maximumok vörös tartomány felé való eltolódását 

vártam. 

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

 

 

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, illetve, hosszabb-rövidebb 

konjugációt tartalmazó szerkezetek kialakítását. 

 

5.1.1. Előállítás 

 

A szintézisterv előtt érdemes néhány meggondolást tenni. Az előállítani kívánt molekulák 

aromás azid csoportot tartalmaznak. Ez a csoport fényérzékeny, különösen UV-tartományban. 

Relatív érzékenysége miatt számos reakciót kizár a jelenléte (erősebb oxidálószereket, 

redukálószereket (pl. PPh3, 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 prekurzorok alkalmazása adhat. A 20. ábrán látható, hogyan lehet 

aromás azid csoportot (45) más, könnyen hozzáférhető csoportokból kialakítani. A 

legegyszerűbb talán anilinekből (46) diazónium són keresztül NaN3 segítségével kialakítani az 

aromás-azidot. Az amin funkcióscsoport nagy reakciókészsége miatt ismét szükséges 

prekurzorokat alkalmazni. Erre kézenfekvő nitrocsoportot (47), vagy védőcsoporttal ellátott 

amint (48) tartalmazó prekurzorból kiindulni. Egyes esetekben lehetséges aktivált aromás 

nukleofil szubsztitúcióban (49) közvetlenül kiépíteni az azidcsoportot, erre azonban kevés 

példa akad. 

 

 

20. ábra Azid csoport előállításának lehetőségei prekurzorokból, ahol PG = 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, OMe, NO2, Q = azid prekurzor, , X = keresztkapcsolásoknál 

alkalmazott csoportok (halogenid, OTf, OTs,…) 

 

Első lehetőség a Heck-kapcsolás 2-vinil-benztiazol (51) ás 1-Q-4-X-benzol (52), illetve 

2-X-benztiazol (53) és 4-Q-sztirol (54) között. A másik lehetőség a kondenzáció egy savas metil 

(55, 58) és egy formilcsoport (56, 57) között, ami szintén kétféleképpen lehetséges. A harmadik 

eset a Wittig-reakció alkalmazása (59+56, 57+60), amely esetben E/Z izomerelegy 

képződésével kell számolnunk (21. ábra). 

Figyelembe véve a kiindulási anyagok hozzáférhetőségét, a lehetséges szintonok 

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

megfontolni, hogy a 2-metil-benztiazol (55) metil csoportja savas protont tartalmaz, ami 

bázissal deprotonálható, és aldehidekkel kondenzációs reakcióba vihető. Emellett nem 

elhanyagolható szempont, hogy a 2-metil-benztiazolok viszonylag könnyen előállíthatóak, 

illetve egy részük kereskedelmi forgalomban is kapható. A 4-Q-benzaldehidek (56) szintén 

egyszerű vegyületek, könnyen hozzáférhetőek. 

 

Elsőként vizsgáljuk meg, milyen lehetőségek állnak rendelkezésre az aldehid prekurzorok 

előállítására! 
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A 4-azido-benzaldehidet (62) elő lehet állítani egy lépésben, 4-nitro-benzaldehidből (61) 

aromás nukleofil szubsztitúciós reakcióban (22. ábra).83 A reakció szobahőmérsékleten, fénytől 

elzártan játszódik le, nagyjából négy nap alatt, erősen koordináló hexametilfoszforamid 

(HMPA) oldószerben. 

 

 

22. ábra 4-azido benzaldehid előállítása 

 

A kondenzáció körülményei között nem minden esetben stabil az 62 vegyületen található 

azidcsoport, ezért prekurzorként a könnyen hozzáférhető 4-nitrobenzaldehidet (61) is 

alkalmazhatjuk. 

Másodikként vizsgáljuk meg a 2-metil-benztiazol származékok (55) hozzáférhetőségét! 

A kereskedelmi forgalomban kapható 2-aminotiofenol (63) acetil-kloriddal reagáltatva 

eredményezi a 2-metil-benztiazolt (64). Ennek nitrálásával jó regioszelektivitással juthatunk a 

6-nitro-2-metil-benztiazolhoz (65, 23. ábra).84 

 

 

23. ábra 2-metil-benztiazol prekurzorok szintézise 

 

A 2-metil-6-metoxi-benztiazolt (68) 65 nitro-származékból kiindulva alakítottam előbb 

aminná (66), majd Sandmeyer-reakcióban klór származékká (67). A klór cseréjét Pd-katalizált 

reakcióban metoxi-borát só segítségével hajtottam végre85, de 68 kereskedelmi forgalomból is 

beszerezhető (24. ábra). 
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24. ábra 6-metoxi-2-metil-benztiazol prekurzor előállítása 

 

A kész prekurzorok (aldehidek: 61, 62, 2-metil-benztiazolok: 64, 65, 68) után a 

kondenzációs lépéshez szükséges körülményeket határoztam meg. A vizsgálatok során 2-metil-

benztiazol (64) és 4-nitro-benzaldehid (61) kondenzációját tanulmányoztam különböző 

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

 

 

25. ábra Modellreakció a kondenzációs lépéshez 

 

2. táblázat A 25. ábra modellreakciójának körülményei, eredményei 

Kísérletek 1 2 3 

Bázis NaOH NaOMe NaOMe 

Oldószer MeOH EtOH DMSO 

Körülmények 

ekvivalens mennyiségű 

reaktánsok és bázis, 

forralás, 20 ó 

ekvivalens mennyiségű 

reaktánsok és bázis, 

forralás, 1,5 ó 

ekvivalens mennyiségű 

reaktánsok és bázis, 

szobahőmérséklet, 24 ó 

Feldolgozás 
Hűtés, szűrés, mosás kevés 

MeOH-lal 

Szűrés, átkristályosítás 

EtOH-ból 
nem volt 

Eredmény 

VRK: 

1 új termék gyenge 

intenzitással, az aldehid 

elfogyott 

NMR: 

Termék jó, 11% 

VRK: 

az aldehid elfogyott, kevés 

benztiazol maradt, 1 új 

termék 

NMR: 

azonosíthatatlan, sok jel 

VRK: 

részleges konverzió, új 

termék jelent meg gyenge 

intenzitással 

Hivatkozás 
86 saját ötlet 87 
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Alapvető probléma volt, hogy a kiindulási anyagokat kromatográfiásan egymáshoz 

nagyon közeli Rf értékek jellemezték (a szubsztituált benztiazol származékok esetén is) és a 

termék Rf értéke mindhárom esetben a kiindulási anyagok között volt. Benztiazolok analóg 

kondenzációjára irodalmi példák a lehűtés után kikristályosodott anyag szűrését alkalmazták, 

mint tisztítási módot, esetleg újbóli átkristályosítását EtOH-ból.88 Ez a módszer a 

szubsztituálatlan és MeO-csoporttal rendelkező benztiazolok esetében még működhet is 

(mindkettő folyadék halmazállapotú), de a 6-nitro-2-metil-benztiazolt (65) nitrálás után szintén 

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

átkristályosítása során azzal együtt fog kristályosodni. Az előkísérletek tapasztalataiból 

valószínűsíthetjük, hogy a 64-es benztiazol származék 2-es helyzetű metil csoportjának 

savassága nem teszi lehetővé a hatékony bázis katalizált konjugációt a 61 aldehiddel. 

A tapasztalatok alapján a 4-azido-benzaldehid (62) közvetlen kondenzációját terveztem 

2-metil-benztiazollal (64, 26. ábra). A kapcsolási lépéshez – az azid vegyületre való tekintettel 

– az enyhébb körülményeket alkalmazó NaOMe/DMSO rendszert választottam.87 

 

 

26. ábra Kondenzáció 4-azido-benzaldehiddel (62) 

 

A VRK tapasztalatok alapján az új termék (71) Rf értéke jelentősen kisebb volt a két 

kiindulási anyagétól, így kromatográfiásan könnyen elválasztható. Az NMR vizsgálatok 

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

lépésben savkatalizátor jelenlétében hajtottam végre89, ekkor 1-2 csepp TFA hozzáadásával, 

molekulaszita jelenlétében a várt terméket (36a) kaptam. 

A sikeres kísérlet után a nitro származékot is ezzel a módszerrel alakítottam ki (72, 36c). 

Ebben az esetben a reakció végére elfogyott a kiindulási anyag, mivel a 2-metil-6-nitro-
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benztiazol (65) metil csoportja savasabb karakterű a nitro csoport –K és –I effektusának 

köszönhetően. 

Ugyanezt a reakcióutat a metoxi-származék esetében nem tudtam alkalmazni, mivel 

vegyes reakciótermékhez jutottam. VRK-n a köztitermék alkoholt és az eliminált terméket 

egyaránt meg lehetett figyelni, aminek lehetséges magyarázata, hogy a víz eliminációjának 

mechanizmusa nagyban függ a benztiazol váz szubsztituenseinek hatásától. Míg elektronvonzó 

(NO2) és semleges (H) szubsztituens jelenlétében a báziskatalizált folyamatban nem játszódik 

le a víz kilépése, addig elektronküldő (MeO) szubsztituens esetében az elimináció részben 

spontán lejátszódik. 

A metoxi helyettesítőt tartalmazó benztiazol-származék esetére egy másik reakcióutat 

volt szükséges fejleszteni. Mivel a báziskatalizált konjugáció nem hozta a szükséges 

eredményeket, ezért Ried és mtsai eredményeit90 alapul véve 4-toluolszulfonsav (p-

TsOH×H2O) olvadékában kívántam végrehajtani a kapcsolást. Ilyen erélyes körülmények 

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

kedveznek a közvetlen kapcsolásnak 4-azido-benzaldehiddel (62), a 4-nitro-benzaldehiddel 

(61) ezzel szemben jó, vagy elfogadható kitermeléssel jutottam a várt termékekhez (70, 73, 

27. ábra) 

 

 

27. ábra Kondenzáció p-toluolszulfonsav olvadékában 

 

A kondenzációs lépésben gyakorlatilag teljesen elfogytak a kiindulási benztiazol 

származékok (64, 68). Tisztításként EtOH-ban való ultrahangos rázatást, majd szűrést és mosást 

alkalmaztam. A 4-nitro-benzaldehid (61), a p-TsOH és a folyékony halmazállapotú kiindulási 

anyagok (64, 68) EtOH-lal könnyen kimoshatóak. A kondenzációs lépés után Sn(II)-es 

redukcióval kaptam jó termeléssel a megfelelő aminszármazékokat (74, 75). Az aminokat 
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diazónium sóvá alakítva, majd nátrium aziddal való reakcióban a kívánt célvegyületekhez 

jutottam (36a,b). 

Ez a módszer savra nem érzékeny R csoportok esetén alkalmazható. Előnye, hogy az 

Sn(II)-es redukció és a diazónium són keresztüli azid beépítés robusztus reakcióknak 

számítanak a szerves kémiában, a legtöbb esetben jó hozammal szolgáltatják a termékeket. A 

nitroszármazék (65) esetében azonban nem alkalmas ez a reakciósor, mivel a keletkező, két 

nitrocsoportot tartalmazó termék esetében nincs mód a fenilgyűrűn lévő NO2 szelektív 

redukciójára. 

A szintézisek összkitermelését az 3. táblázatban foglaltam össze. 

 

3. táblázat 36a,b,c előállításának összkitermelései 

Célvegyületek R = H (36a) R = OMe (36b) R = NO2 (36c) 

Reakció 4-azido-benzaldehiddel (62) 6% --- 16% 

Reakció 4-nitro-benzaldehiddel (61) 37% 15% --- 

 

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

eredményeként keletkező triazolok spektroszkópiai tulajdonságait, előállítottam az azidokból 

származtatható triazolszármazékokat (28. ábra). Ehhez modellvegyületként az N-(prop-2-

inil)pivalamidot (76) választottam, mivel ez az alkin szilárd, jól kezelhető, és nem tartalmaz a 

spektrális tulajdonságokat esetlegesen befolyásoló aromás funkciót. A cikloaddíciós reakciókat 

CH2Cl2-ben, katalitikus mennyiségű Cu(I)-komplex91 jelenlétében hajtottam végre. A 

termékeket jó hozammal izoláltam. 

 

28. ábra Klikk reakciók 

 

5.1.2. Spektroszkópiai karakterizálás 

 

Az előállított azid-triazol párok gerjesztési és emissziós spektrumait különböző 

oldószerekben is felvettem (CH2Cl2, DMSO és víz). DMSO oldószerben a moláris abszorpciós 
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koefficienst () és a kvantumhasznosítási tényezőt (F) is meghatároztam (4. táblázat). 

Vizsgáltam továbbá az összetartozó azid-triazol párok azonos koncentrációban felvett 

fluoreszcens spektrumainak intenzitását. 

 

4. táblázat Az előállított azidok (36a,b,c) és triazolok (77a,b,c) spektroszkópiai tulajdonságai 

Vegyületek: 36a 77a 36b 77b 36c 77c 

λmax (absz) / nm a 357 350 368 367 382 371 

λmax (gerj) / nm a 350 343 352 352 390 381 

λmax (em) / nm a 410 414 427 437 522 489 

λmax (absz) / nm b 360 368 371 368 388 355 

ε / 104 M-1cm-1 b,c 4,00 5,30 3,60 4,22 3,21 2,27 

λmax (gerj) / nm b 362 346 357 361 392 385 

λmax (em) / nm b 455 417 446 445 586 530 

Stokes-eltolódás / nm b 93 71 89 84 194 145 

F b,d 0,001 0,045 0,002 0,439 0,047 0,068 

F(triazol) / F(azid) b 45 220 1,5 

λmax (gerj) / nm e --- f 335 357 355 --- f 350 

λmax (em) / nm e --- f 421 455 453 --- f 540 

Stokes-eltolódás / nm e --- f 86 98 98 --- f 190 

a CH2Cl2-ban. b DMSO-ban. c Az elnyelési maximumon (max (absz)) mérve. d Kinin-szulfát 

0,5 M H2SO4-as oldatához mérve.92 e Vízben. f Gyenge, a háttérzajban. 

 

Megállapíthatjuk, hogy mindkét oldószerben, mindhárom azid-triazol párra nézve a 

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. 

Ez kiváltképp a 36b és 36c származékokra igaz, így a továbbiakban e két vegyületre 

koncentráltam. 

A vizes oldószerben mindkét triazolszármazék (77b, 77c) az UV tartományban mutatott 

gerjesztési maximumot (355 és 350 nm), míg az emissziós sávok maximuma rendre 453 és 

540 nm volt. Figyelemreméltó mindkét festék esetében az igen nagy Stokes-eltolódás (98 és 

190 nm, 77b és 77c esetében). Legjobb tudásom szerint e két vegyületen kívül nem írtak még 

le ilyen nagy Stokes-eltolódással rendelkező fluorogén vegyületet. 
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29. ábra Gerjesztési és emissziós görbék DMSO-ban és vízben. Az azid és a megfelelő triazol azonos 

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 dipólusmomentumbeli 

különbségben kereshető. 
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Fluoreszcencia intenzitás 

Biológiai minták esetén, a fluoreszcens képalkotó technikákban elsősorban a 

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

triazol) hányszor erősebben világít adott hullámhosszon gerjesztve 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.) Az azonos 

koncentrációban felvett azid és triazol fluoreszcencia intenzitásait elosztva megkapjuk a 

növekedés mértékét, amit a 30. ábrán foglaltam össze. 
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30. ábra Intenzitás növekedés a triazol/azid párok esetén 

 

36b-77b esetén kb. 25-szörös, míg a 36c-77c esetén kb. 55-szörös növekedés mutatható 

ki vízben. Az ilyen nagyságrendű növekedés figyelemreméltó, és alkalmassá teszi e fluorogén 

vegyületeket fluoreszcens képalkotó technikákban való alkalmazásra. 

 

5.1.3. In vitro és in vivo tesztelés 

 

A két, vízben is jelentős fluorogén tulajdonságot mutató jelzővegyületet (36b,c) először 

in vitro körülmények között teszteltem egy korábbi kutatási témából rendelkezésre álló 

ciklooktin tartalmú peptiddel (78, 31. ábra).93 

 

CyO-Gly-Pro-Leu-Gly-Val-Arg-DL-Pra-NH2; ahol DL-Pra = propargilglicin 
78 

31. ábra A ciklooktin (CyO) funkciót tartalmazó oligopeptid 

 

A ciklooktin motívum lehetővé teszi, hogy az azid-tartalmú fluorogén jelzővegyületekkel 

rézmentes körülmények közt jelölhessük a peptidet. A kísérleteket vizes közegben hajtottam 
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végre, a megfelelő időközönként vett mintákat 355 nm-en gerjesztettem és a triazolok emissziós 

hullámhossz-maximumán mért intenzitás-változásokon át követtem a reakció lefutását (453, ill. 

540 nm) (32. ábra). 

 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

5

10

15

20

25

R
el

a
tí

v
 f

lu
o
re

sz
ce

n
ci

a
 i

n
te

n
zi

tá
s 

I/
I 0

 36b + 78

 36b (kontroll)

Idő / h
 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

1

2

3

4

5

6

7

8

 36c + 78

 36c (kontroll)

R
el

a
tí

v
 f

lu
o
re

sz
ce

n
ci

a
 i

n
te

n
zi

tá
s 

I/
I 0

Idő / h
 

32. ábra In vitro jelölés 

 

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

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

alkalmazott tipikus jelölési idő (néhány óra) alatt gyorsan a többszörösére növekszik a relatív 

fluoreszcencia-intenzitás. Kontroll mérések során az azid tartalmú jelzővegyület azonos 

körülmények közt, de reakciópartnert nem tartalmazó oldatban változatlan fluoreszcenciát 

mutatott, azaz számottevő (esetlegesen fluoreszcenciát eredményező, így háttérzajt okozó) 

bomlás nem történt fiziológiás körülmények között. 

 

A két festék in vitro körülmények között történt sikeres kapcsolása után kíváncsi voltam, 

vajon alkalmazható-e a két festék komplexebb biológiai rendszerekben, pl. élő sejtek jelölésére, 

vagy kibírnak-e olyan körülményeket is, mint pl. a sejtlízis során alkalmazott ultrahangos 

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 (79, 33. ábra) építettek 

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

fluoreszcens fehérje volt.24,94 

 

33. ábra A ciklooktin funkciót tartalmazó nem-természetes aminosav származék 
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A baktériumsejtek táptalajához 36b és 36c festékeket adtuk, majd megfelelő inkubálási 

idő után sejtízist végeztünk, a lizátumot mostuk, majd gélelektroforézissel vizsgáltuk a jelölés 

sikerességét. 

A 34. ábrán látható SDS-PAGE gél képe (34. ábra/1ab), a számunkra lényeges rész pedig 

kinagyítva (34. ábra/2.). 

 

 

 

34. ábra A teljes sejtlizátum analízise SDS PAGE lapon. Fluoreszcens detektálással (1a) és Coomassie festéssel 

(1b). 1. oszlop (GFPY39TAG+79) a mutáns, ciklooktinnal módosított GFP-t tartalmazó sejtek, 2. oszlop (GFPY39TAG-

79) a mutáns GFP-t tartalmazó sejtek, de 79 nélkül. 3. oszlop: (GFPWT) vad típusú GFP-t tartalmazó sejtek 

(kontroll). Vonalak: 1: 36b; 2: 36c, 3: TAMRA-azid 

 

A gélek vizsgálata alapján megállapíthatjuk, hogy mindkét fluorogén jelzővegyület (36b, 

36c) alkalmas élő sejtekben való jelölésre. Továbbá, hogy az azonos módon kezelt, de 

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

sem specifikus, sem nem-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. 

Összességében elmondható tehát, hogy mind 36b, mind 36c alkalmas élő sejtekben 

kivitelezett, bomlásból, illetve nem-specifikus kötődésből adódó háttérfluoreszcencia mentes 

jelölésre. Egyedüli hátrányuk az UV-beli gerjeszthetőség, így e tapasztalatokra támaszkodva 



41 

olyan fluorogén jelzővegyületeket terveztem, melyek gerjesztési hullámhossza a látható 

tartományba esik. 

 

5.2. Fluorogén jelzővegyületek második generációja 

 

Az előző fejezetben ismertetett benztiazol 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 mind a gerjesztési, mind az emissziós 

hullámhosszaknak 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 lesz. 

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

modul közti, elektronikus kapcsolatért felelős konjugációs motívumot változatlanul hagytam. 

 

A fluoreszcens alapváz esetében a korábbi benztiazol egységet más fluoreszcens 

heterociklusra cseréltem. Az azidot hordozó rész esetében az azidofenil motívum mellett egyéb 

azid-tartalmú heterociklusra is kiterjesztettem a modulok körét. Elsőként tekintsük át a 

fluoreszcens alapváz cseréjét! 

A kumarin váz (80) az egyik leggyakrabban alkalmazott fluoreszcens alapváz, számos 

származéka ismert, kémiája szerteágazó. Előnyei közé tartozik, a viszonylag kis 

molekulaméret/tömeg és a helyettesítőkkel érzékenyen finomhangolható fluoreszcens 

tulajdonsága (35. ábra).95,96 

 

 

35. ábra A kumarin és a benzofurán váz 

 

Irodalmi példák alapján elmondható, hogy általánosságban a 7-es pozícióban 

elektronküldő és a 3-as pozícióban konjugációs helyettesítőt tartalmazó származékok esetében 

mind az elnyelési, mind az emissziós sávok a spektrum vörös tartománya felé tolhatóak. 



42 

Kutatócsoportunk témáiban is gyakran szerepelt a kumarin váz, mint kedvező spektrális 

tulajdonságokkal rendelkező szerkezeti elem.97,98 

A benzofurán váz (81) felhasználása mellett ugyancsak annak kedvező spektrális 

tulajdonságai és a kutatócsoport múltbéli tapasztalatai miatt döntöttem.98 Az aktív pozíciókat 

tekintve, azaz ahol 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 doktori 

témám egy korai szakaszában bíztató eredményeket mutatott, választásom a 6-azido-benztiazol 

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

kiterjedtebb konjugált rendszer miatti vörös eltolódást vártam, másrészt bíztam az azidcsoport 

fluoreszcencia kioltó hatásának megmaradásában. 

E második generációs fluorogének moduláris változásait a 36. ábrán foglaltam össze. 

 

 

36. ábra A második generációs fluorogén jelzővegyületek moduláris felépítése 

 

5.2.1. Előállítás 

 

Mint azt az 5.1.1. pontban összefoglaltam, a konjugált kettős kötés kialakítására 

alapvetően három általánosan használható módszer áll rendelkezésünkre (Heck-, kondenzációs 

és Wittig-reakció). Az előző esetben a kondenzációs reakció bizonyult hatékonynak, 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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A 2-metil-benztiazol származékok (64, 68) aldehidekkel való kondenzációs reakciója 

során jól használható reakciókörülmény volt a p-toluolszulfonsavas olvadékban való 

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

Prekurzornak 2-metil-6-nitro-benztiazolt (65), aldehid partnereknek pedig 7-dietilamino-3-

formil-kumarint (85)99, illetve 6-dietilamino-3-formil-benzofuránt (89)100 használtam fel. Az 

aldehidek előállítása könnyen hozzáférhető kiindulási anyagokból, irodalmi példák alapján 

történt (37. ábra). 

 

37. ábra Az aldehid reakciópartnerek előállítása 

 

Az aldehidek (85, 89) és a benztiazol származék (65) kondenzációja jó kitermeléssel 

eredményezte a két, E geometriával jellemezhető terméket (90, 91). A nitrocsoport 

redukciójához ismét Sn(II)-sót használtam fel sósavas közegben (92, 93). Az aminokat 

diazóniumsóvá alakítottam, majd NaN3 segítségével azidcsoportra cseréltem (37, 38, 38. ábra). 

 

 

38. ábra Kumarin- és benzofurán-benztiazol vázas vegyületek előállítása 
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A korábban is alkalmazott azidofenil motívum kialakításához először a Wittig-reakciót 

alkalmaztam. Ahhoz, hogy a rendelkezésre álló két aldehidből (85, 89) a kettős kötést 

tartalmazó prekurzorokat kialakíthassam, 4-nitrobenzil-trifenilfoszfónium bromidra (95) volt 

szükség, amit 4-nitro-benzilbromidból (94) állítottam elő. Az így kapott Wittig-só benzil 

helyzetű metilén csoportja NaH segítségével deprotonálható, majd a képződő ilid az 

aldehidekkel reagálva alakította ki az alkéneket (96, 97, 39. ábra). 

 

 

39. ábra A fenil-azid motívum kialakítása Wittig-reakcióval 

 

A kumarin esetében a reakció a termékelegy VRK-val történő elemzése során 

kétkomponensű izomerkeveréket eredményezett. A feltételezhetően E és Z izomerekből álló 

keverék szétválasztása többszöri oszlopkromatográfiás tisztítás után sem sikerült. Kis 

mennyiségű tiszta mintákat azonban sikerült elkülöníteni, melyek NMR vizsgálata, 

megerősítette a feltételezett E és Z izomereket. Valószínűsíthető, hogy a kismértékű alakbeli 

különbség, illetve a planáris szerkezet koelúciót eredményezhet, ami nem teszi lehetővé a 

megfelelő kromatográfiás elválasztást. Többszöri, egymás utáni átkristályosítással is 

próbálkoztam EtOH-ból, azonban ez csak az E komponens némi feldúsulását eredményezte. 

Bár az E/Z izomerek UV fény segítségével alakíthatóak egymásba, jelen esetben a push-

pull rendszer segítségével elméletben akár hővel is izomerizálható a kettős kötések vándorlásán 

keresztül. Ez ötlettől vezérelve mikrohullámú reaktorban, EtOH oldószerben izomerizációs 

kísérleteket végeztem. A hőmérséklet 190°C volt, hogy segítse az E termék felé eltolt 

termodinamikai egyensúly beálltát. Az izomerizációs kísérletben az E izomer feldúsulását 

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

konverziót. 
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Kis mennyiségű izomerelegy mintát továbbvittem a következő, redukciós (SnCl2) 

lépésre, majd az ebben a lépésben kapott amint aziddá alakítottam. Sajnos azonban ezekben az 

esetekben sem tudtam szétválasztani kromatográfiás módszerekkel a két izomert. A 7-

dietilamino-3-formilkumarin (85) esetében tehát ez a módszer nem alkalmazható. 

 

A formil-benzofurán (89) esetében, annak ellenére, hogy a VRK vizsgálat egységes 

terméket jelzett, az NMR spektrum alapján E/Z = 2:3 arányú termékelegyet eredményezett a 

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

következő lépésben az Sn(II)-vel történő redukciót magasabb hőmérsékleten (70°C) hajtottam 

végre, azonban a redukció továbbra is két terméket eredményezett. 

Itt említem meg, hogy a Wittig-reakció jellegzetessége, hogy E és Z alként egyaránt 

eredményez, ennek sztereokontrollja még nem teljesen tisztázott. 

 

A szelektíven E izomériájú alkének kiépítésének általánosan használt módja a Heck-

kapcsolás (21. ábra). Ehhez a Pd-katalizált reakcióhoz szükség van egy alkénre és egy oxidatív 

addíciót segítő csoportra (halogenid, triflát, tozilát stb). Branco és mtsai számos 3-vinil-

kumarint állítottak elő, amiket sikeresen alkalmaztak Heck-reakciókban, és aril-halogenidek 

segítségével különböző 3-sztiril-kumarin származékokat alakítottak ki.101 

Módszerük alapján reprodukciós reakcióban előállítottam a 7-dietilamino-3-vinil-

kumarint (99), amit 4-jódanilinnel (100), illetve 4-nitro-jódbenzollal (100b) vittem reakcióba 

(40. ábra). 

 

 

40. ábra 3-vinil-kumarin és jód-arilok Heck-reakciói 

 

100a aminnal 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 (100b) esetén a VRK-s 
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vizsgálatok alapján a konverzió még kisebb volt, a kiindulási anyag jelentős része megmaradt 

vagy elbomlott. Fontos megemlíteni, hogy az átmenetifém-katalizált kapcsolásokat a legtöbb 

esetben érdemes optimálni (katalizátor, ligandum, bázis, oldószer, hőmérséklet) a legjobb 

konverzió elérése érdekében. Figyelembe véve, hogy a Heck-reakcióhoz a 6-dietilamino-2-

vinil-benzofurán előállítása is szükséges, amit az irodalom alapján csak több lépéses 

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

felé fordult, hiszen rendelkezésre állt a két aldehid (85, 89) vegyület. 

 

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

reakciókban. Feltételeztem, hogy míg a Wittig-reakció esetében a köztitermék (104a,b) 

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

lépés (106a,b) utáni víz elimináció (addíciós-elminiációs mechanizmus) alakítja ki a megfelelő 

geometriai izomert, ami sztilbének esetében az E izomer (41. ábra). 

 

 

41. ábra Wittig-reakció és kondenzációs reakció összehasonlítása 

 

A kondenzációs reakciót először 4-nitrotoluollal (108) végeztem el. A megfelelő 

reakciókörülmények megállapításához előkísérleteket végeztem. Ehhez modellvegyületnek a 

4-dimetilamino-benzaldehidet (107) választottam, mivel a reakció lefolyása a közel színtelen 

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

színreakciónak köszönhetően kis konverzió esetén is érzékeny kimutatás válik lehetővé. 

Eredményeimet az 5. táblázatban foglaltam össze. 
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42. ábra Kondenzációs modellkísérlet 

 

5. táblázat A 42. ábra modellreakciójának körülményei, eredményei 

Kísérletszám 1 2 3 4 5 6 7 8 

Reaktánsok 1-1 ekv. 1-1 ekv. 1-1 ekv. 1-1 ekv. 1-1 ekv. 1-1 ekv. 1-1 ekv. 1-1 ekv. 

Bázis 
1 ekv. 

NaOEt 

kat. 

piperidin 

1,5 ekv. 

K2CO3 + 

18-korona-6 

NaH 
1 ekv. 

KOtBu 
2 ekv. K2CO3 

1 ekv. 

KOtBu 
NaOH 

Oldószer EtOH EtOH toluol THF THF PEG-200 PEG-200 DMF 

Hőmérséklet forrás forrás 100°C rt rt->forrás 100°C 100°C rt 

Reakcióidő 1 nap 1 nap 1 nap 2 óra 2-3 óra 1 nap 1 nap 1 nap 

Feldolgozás --- --- --- --- --- 
extrakció, 

oszlopkrom. 
--- --- 

Eredménya 

nyomok-

ban 

termék 

nincs 

változás 

nincs 

változás 

nincs 

változás 

egy új 

(bomlás) 

termék 

<11%b 
nincs 

változás 

nincs 

változás 

Hivatkozás saját ötlet saját ötlet 102 saját ötlet saját ötlet 103 104 105 

a: a reakció eredményét VRK kísérlettel ellenőrizve, referenciának 107 és 108 reakciójának eredményét 

felhasználva (izomerelegy). b Izolált termék 

 

A táblázatban szereplő reakciókörülmények közül a PEG-200 oldószerben, K2CO3 

bázissal végrehajtott reakcióval izoláltam számottevő terméket (109), amit NMR 

spektroszkópiával azonosítottam, de alacsony hozammal, és polietilén-glikollal szennyezve. 

 

Megoldást jelenthet a problémára a Knoevenagel-kondenzáció körülményei között 

kivitelezett reakció, melyben 4-nitrofenil-ecetsavat (110) piperidin oldószerben kapcsoltam a 

korábban említett 4-dimetilamino-benzaldehid (107) modellvegyülethez.106 A reakció 

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

(109, 43. ábra) 
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43. ábra Knoevenagel-kondenzáció 4-nitrofenil-ecetsavval 

 

Ebben a kísérletben nagy tisztasággal kaptam meg a modellkísérlet termékét (109) egy 

kevés EtOH hozzáadása utáni szűréssel. A sikeres kísérletet követően a formil-kumarin 

származékkal (85) és a formil-benzofurán származékkal (89) is elvégeztem a reakciót. Mindkét 

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

reakcióelegyből egyszerű szűréssel kinyerve (112, 113, 44. ábra) 

A sikeresen előállított nitro-vegyületek (112, 113) redukcióját két különböző módszerrrel 

hajtottam végre. Míg 112 esetében, a korábban is alkalmazott Sn(II) redukálószer és ccHCl 

oldószer megfelelőnek bizonyult (114), addig 113 esetében ezek a körülmények a benzofurán 

vázon a 3-as helyzetű H atom Cl atomra való cseréjét is eredményezték. Amikor 

kristályvízmentes SnCl2-ot használtam redukálószerként absz. etanolos közegben, sikerült 

elkerülnöm a melléktermék képződését, és jó termeléssel kaptam az 115 amint. Az azidcsoport 

kialakításához diazónium-sót képeztem az aminokból, majd NaN3-ot alkalmaztam, így jutottam 

a másik két célvegyülethez (39, 40, 44. ábra). 
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44. ábra Az azidofenil motívummal rendelkező célvegyületek előállítása 

 

Az elkészített négy azid-tartalmú vegyület szintézisének eredményeit az 6. táblázatban 

ábrázoltam. Látható, hogy az összesített reakciólépések száma alacsony, és a kitermelések 

elfogadhatónak mondhatók. 

 

6. táblázat A második generációs fluorogén jelzővegyületek előállításainak összkitermelései 

 Aldehid Karbanion partner Lépések Kitermelés 

37 kumarin-aldehid (85) nitrobenztiazol (65) 3 35% 

38 benzofurán-aldehid (89) nitrobenztiazol (65) 3 12% 

39 kumarin-aldehid (85) 4-nitrofenilecetsav (110) 3 44% 

40 benzofurán-aldehid (89) 4-nitrofenilecetsav (110) 3 25% 

 

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

eredményeként keletkező triazolok spektroszkópiai tulajdonságait, előállítottam az azidokból 

származtatható triazolszármazékokat (45. ábra). Ehhez modellvegyületként a már korábban 

alkalmazott N-(prop-2-inil)pivalamidot (76) alkalmaztam. A cikloaddíciós reakciókat diklór-

metánban, katalitikus mennyiségű Cu(I) komplex91 jelenlétében hajtottam végre. 
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45. ábra Triazolok szintézise 

 

5.2.2. Spektroszkópiai karakterizálás 

 

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

oldószerekben vettem fel (CH2Cl2, DMSO és pufferoldat). DMSO oldószerben és foszfát 

pufferben meghatároztam a moláris abszorpciós koefficienst () a keletkező triazolokra, 

valamint a kvantumhasznosítási tényezők (F) arányát a triazol/azid vonatkozásban. 

Vizsgáltam továbbá az összetartozó azid-triazol párok azonos koncentrációban felvett 

fluoreszcens spektrumainak 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 (37-40) és triazolok (116-119) spektroszkópiai tulajdonságai 

Oldószer Vegyületek: 37 116 38 117 39 118 40 119 
C

H
2
C

l 2
 λmax (absz) / nm 478 457 464 468 448 433 404 414 

λmax (gerj) / nm 449 450 448 450 441 442 387 427 

λmax (em) / nm 512 520 565 576 501 505 476 519 

D
M

S
O

 

λmax (absz) / nm 478 471 463 469 453 441 410 417 

ε / 104 M-1cm-1 a n.a. 4,2 n.a. 3,6 n.a. 4,4 n.a. 3,3 

λmax (gerj) / nm 454 461 447 451 442 443 398 427 

λmax (em) / nm 531 546 599 612 510 510 504 545 

Stokes-eltolódás / nm 53 75 136 143 57 69 94 128 

F(triazol) / F(azid) b 5,0 5,3 8,9 62,7 

F
o

sz
fá

t 
p

u
ff

er
 

λmax (absz) / nm 436 446 411 452 386 394 403 399 

ε / 104 M-1cm-1 a n.a. 2,2 n.a. 2,2 n.a. 2,0 n.a. 1,8 

λmax (gerj) / nm 451 448 395 c 451 427 442 370 434 

λmax (em) / nm 544 607 540 c 630 501 527 503 510 

Stokes-eltolódás / nm 108 161 129 178 115 133 100 111 

F(triazol) / F(azid) b 4,2 6,0 4,4 17,4 

a Az elnyelési maximumon (max (absz)) mérve. b Az elnyelési maximumon (max (absz)) azonos 

abszorbancia értékre állítva, majd ugyanezen hullámhosszon gerjesztve és azonos műszerbeállítások között 

az emissziók területi arányából számítva. c Nem tiszta csúcsok, alapzajban vannak. 

 

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

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 (38 és 117, 40 és 119), ahol az azid formák (38, 40) csekély 

emissziója vizes közegben alig emelkedett ki a háttérzajból. 
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46. ábra A spektrumok felvétele azonos koncentrációban történt a megfelelő azid-triazol 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 (116, 117) 

emissziója 600 nm fölött található (607 és 630 nm), míg a fenilszármazékok (118, 119) 

emissziói rendre 510, illetve 527 nm voltak. 

A benzofurán származékok közül a 40 és 119 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 (36b,c). 

Figyelemreméltóak e festékek Stokes-eltolódásai is (pl. (53-178 nm, és vizes közegben 

minden esetben nagyobb, mint 100 nm). A nagy eltolódás lehetőséget biztosít energiatranszfer 

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

elválása. 

Általánosságban elmondható, hogy a triazolok minden esetben vörös eltolódást mutatnak 

a fluoreszcens spektrumokat tekintve a megfelelő azidokhoz képest. E jelenség (ld. 3.3 pont 

b. alpontját) különösen a 37 és 116 esetében tovább növeli a fluorogén tulajdonságot, ugyanis 

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

lecsengőben van. 

 

Fluoreszcencia intenzitás 

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

technikákban elsősorban a fluoreszcencia intenzitását mérik. Azaz a fontos paraméter az, hogy 

a kapcsolt képlet (jelen esetben a triazol) mennyivel intenzívebben világít adott hullámhosszon 

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

fluoreszcencia intenzitásait elosztva megkapjuk a növekedés mértékét, melyeket az 47. ábrán 

foglaltam össze. 
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47. ábra Azid-triazol párok (a.) fluoreszcencia intenzitásának és (b.) kvantumhasznosítási tényezőinek 

növekedése. (Relatív IF és F) 

 

A fluoreszcencia intenzitásának másik mérőszáma a kvantumhasznosítási tényező (F) 

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

hasonlóan a különbség a fontos paraméter, a 47b. ábrán foglaltam össze a négy párra a relatív 

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

 

5.2.3. In vivo tesztelés 

 

A korábban említett (5.1.3. pont) E.coli tesztrendszert alkalmaztuk a négy új 

jelzővegyület in vivo körülmények közötti tesztelésére. A 48. ábrán látható SDS-PAGE gél képe 

(48. ábra/1ab), a számunkra lényeges rész pedig kinagyítva (48. ábra/2.). 

A gélek vizsgálata alapján megállapíthatjuk, hogy ez a négy fluorogén jelzővegyület (37-

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

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

sem specifikus, sem nem-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, 38 

és 39 esetén szinte alig, 37 esetében pedig részlegesen fed át a gerjesztési görbékkel, tehát csak 

gyenge emissziós jelet várhatunk, míg 40 esetében az erős gerjesztés okozta intenzív 

fluoreszcenciát tapasztaltuk. 
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48. ábra A teljes sejtlizátum analízise SDS PAGE lapon. Fluoreszcens detektálással (1a) és Coomassie festéssel 

(1b). 1. oszlop vad típusú GFP-t tartalmazó sejtek 79 hozzáadásával (kontroll). 2. oszlop (GFPY39TAG+79) a 

mutáns, ciklooktinnal módosított GFP-t tartalmazó sejtek, 3. oszlop (GFPY39TAG-79) a mutáns GFP-t tartalmazó 

sejtek, de 79 nélkül. Vonalak: 1: 39; 2: 37, 3: 40, 4: 38, 5: TAMRA-azid 

 

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 

 

Az azidcsoport fluoreszcenciát 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 

Egyetem docense kvantumkémiai számításokat végzett az előállított azid-triazol párokra, hogy 

elméleti úton is megmagyarázzuk a kísérletben tapasztalt spektrális tulajdonságokat. 

Számításokat végeztünk a benztiazol alapvázas (36a,b,c és 77a,b,c) vegyületek abszorpciós és 

emissziós hullámhosszára, illetve az egyes átmenetek oszcillátor erősségeire nézve (8. táblázat). 



56 

8. táblázat A számolt és kísérleti hullámhossz értékek, és a számolt 

oszcillátorerősségek az első generációs fluorogén jelzővegyületekre 

 
Abszorpció Emisszió 

 / nm Oszcillátor erősség  / nm Oszcillátor erősség 

A
zi

d
o

k
 36a 393 (357) 1,76 451 (410) 1,78 

36b 407 (368) 1,78 467 (427) 1,83 

36c 445 (382) 1,51 512 (522) 1,60 

T
ri

a
zo

lo
k

 77a 388 (350) 1,78 442 (414) 1,78 

77b 402 (367) 1,71 458 (437) 1,81 

7c 422 (371) 1,58 497 (489) 1,66 

Zárójelben a kísérleti hullámhossz értékek CH2Cl2 oldószerben 

 

A kvantumkémiai számítások Gaussian 09107 csomaggal történtek. A számítások 

gyorsítása érdekében a 76 pivalamid modellvegyületet propinnal helyettesítettük. A 

geometriákat sűrűségfunkciónál (DFT) szintjén optimalizáltuk, PBE0108,109 funkcionált és 6-

311++G** bázist alkalmazva. Mindegyik DFT számítás során CH2Cl2 polarizált kontinuum 

oldószer-modellt110 használtunk, mivel ennél az oldószernél alacsony a polaritás és a specifikus 

kölcsönhatás az oldott anyaggal. A gerjesztett állapot tulajdonságait időfüggő DFT 

módszerrel111 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 (S1) 

optimalizáltuk. 

A kísérleti és számított hullámhossz-értékek megfelelő közelsége alátámasztja a 

választott elméleti modellt, ellenben az emisszió oszcillátor erősségei alapján fluoreszcenciát 

kellene várnunk mind az azid, mind a triazol formáktól. A kísérleti tapasztalatokra alapozva 

megbizonyosodtunk arról, hogy az azidok esetében nem az S1 gerjesztett állapotra optimalizált 

szerkezetek az uralkodó konformerek. 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 (PES) minimuma nagyon 

közel található az alapállapothoz (kb. 0,5 eV 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 alacsony 
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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 (37 és 116, 38 és 117, 39 és 118, 40 és119) teszteltük. (9. 

táblázat) 

 

9. táblázat A számolt és kísérleti hullámhossz értékek, és a számolt 

oszcillátorerősségek a második generációs fluorogén jelzővegyületkre 

 
Abszorpció Emisszió 

 / nm Oszcillátor erősség  / nm Oszcillátor erősség Sötét állapot 

A
zi

d
o

k
 

37 471 (478) 2,13 519 (512) 2,24 van 

38 506 (464) 1,76 622 (565) --- van 

39 447 (448) 1,96 499 (501) 2,01 van 

49 455 (404) 1,60 513 (476) 1,73 van 

T
ri

a
zo

lo
k

 

116 468 (457) 2,12 506 (520) 2,26 --- 

117 510 (468) 1,72 575 (576) 1,96 --- 

118 443 (433) 1,93 483 (505) 2,01 --- 

119 460 (414) 1,56 491 (519) 1,65 --- 

Zárójelben a kísérleti hullámhossz értékek CH2Cl2 oldószerben 

 

A táblázatban feltüntettük, hogy az azid vegyületekre (37-40) a számítások találtak-e sötét 

állapotot, ahol non-radiatívan tud a molekula relaxálódni. A kísérleti mérésekben az azidok 40 

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

gyakorisága nagyobb volt, mint 36a,b,c esetében, ahol szinte egyeduralkodó volt a sötét állapot. 

 

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

fluoreszcencia-intenzitás előrejelzéshez pedig jelentős eredmény az, hogy most már tudjuk, 

hogy az S1-hez közel létezhet egy ún. sötét állapot is. Azonban nem szabad figyelmen kívül 

hagyni, 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 lenne az állapotok közti átmenet energiagátjának 

kiszámítása, ami a PES kónikus átmetszéseinek meghatározásán keresztül lehetséges. Jelen 

állás szerint elmondhatjuk azonban, hogy ha sikerül találni az S1 állapothoz közeli sötét 

állapotot, akkor van esély fluorogén tulajdonságra. 
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Jövőbeni terveink között szerepel az alkalmazott modellt felhasználni a molekulák 

tervezési fázisában, majd előállítás után a tesztelési szakaszban 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 hét új, bioortogonálisan kapcsolható, azid-

tartalmú fluorogén jelzővegyületet. A hétből hat esetben tapasztaltam jelentős fluorogén 

tulajdonságot. Ezt a hatot teszteltem in vivo körülmények között is. Kimutattam, hogy e 

fluorogén jelzővegyületek alkalmasak fiziológiás körülmények között, akár élő sejtben történő 

jelölésre. Elmondható, hogy a jelölés körülményei között a feleslegben alkalmazott azidok vagy 

stabilak, vagy nem eredményeznek háttérfluoreszcenciát adó termékeket. A keletkezett 

triazolszármazékok pedig a várt emissziós tulajdonságokat mutatják a sejtlízist követően is. 

Kijelenthetjük tehát, hogy az előállított fluorogén jelzővegyületek az alacsony 

háttérfluoreszcenciának köszönhetően magas jel-zaj-arányú detektálást tesznek lehetővé, így 

lehetőséget biztosítanak nagyfelbontású mikroszkópos képek készítéséhez. 

A jelzővegyületek szintetikusan viszonylag egyszerűen előállíthatók könnyen 

hozzáférhető és olcsó kiindulási anyagok, reagensek felhasználásával. A kidolgozott moduláris 

felépítés által szintetikusan finomhangolható spektrális tulajdonságok lehetővé tették, hogy 

mind a gerjesztési, mind az emissziós 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 is, amely a jövőben jól alkalmazható hasonló szerkezetű vegyületek fluorogén 

tulajdonságainak előrejelzésére. Ehhez kapcsolódóan kiemelem a spektroszkópiai mérések és 

az elméleti számítások közti párbeszéd jelentőségét. 

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

tartva a biológiai kutatások során gyakran alkalmazott lézerek hullámhosszával való 

kompatibilitást. 

A doktori munkám során elért eredmények valójában a tervezhető azid tartalmú 

fluorogének felé vezető út kezdetét jelentik. A dolgozatban szereplő sztilbén (pontosabban 

polimetin) vázas festékek moduláris felépítésüknek köszönhetően tetszőlegesen variálhatók. A 

dolgozat írása közben is folyik a munka további heterociklusoknak a szintézisekbe történő 

bevonásával. Terveim szerint a megfelelő modulok kombinációjával egy kisebb vegyülettárat 

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

szerkezet és a fluorogén tulajdonság között. Minél több vegyület kerül bele ebbe a 
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vegyülettárba, annál megbízhatóbban finomíthatjuk a kvantumkémiai modellt. Ezeknek az 

eredményeknek a felhasználásával távolabbi cél a spektroszkópiai tulajdonságoknak az 

elfogadható mértékű becslése, mely a jövőben lehetővé teszi fluorogén jelzővegyületek célzott 

tervezését. 
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7. Summary 

Herein I present the design, syntheses and application studies of seven new, 

bioorthogonally applicable azide-containing fluorogenic dyes. Of the seven dyes six showed 

excellent fluorogenic properties and were found to be especially applicable for bioorthogonal 

labeling schemes. These six were further tested under in vivo conditions. From the performance 

of these dyes it could be concluded that they are appropriate for labeling of biological matter 

under physiological conditions, even in live cells. It was evident that unreacted fluorogenic 

reagents were either stable or did not decompose to fluorescently active species, therefore they 

did not contribute to background fluorescence. The triazole products on the other hand, 

exhibited the expected fluorescent properties even after the cell lysis. 

We can conclude that the synthesized fluorogenic labels offer excellent signal-to-noise 

ratios thanks to the low background fluorescence, thus they can even be promising reagents in 

high resolution microscopy studies. 

The labels are quite simple to synthetize by using easily accessible and cheap starting 

materials. The developed modular approach provides us with the potential to synthetically fine 

tune spectral properties. For example, it allows us to shift both the excitation and the emission 

maxima towards the biologically more favorable red regime. To the best of my knowledge, 

these are the first reported cases of fluorogenic dyes with remarkably large Stokes shifts. 

Based on our experimental results we have also attempted to deliniate a theoretical model, 

which could be applied to predict fluorogenic properties of similar dyes in the future. In this 

respect the importance of complementarity between synthetic chemistry and spectroscopic 

measurements with quantum chemical calculations should be stressed. 

My future aim is to further shift the excitation and emission maxima to the red regime of 

the spectrum, while bearing in mind the excitation wavelengths of commonly lasers used in 

microscopes and cell-sorters. 

In fact the results of my doctoral studies represent the first steps towards azide containing 

fluorogenic dyes with predictable features. Due to the modular scaffold, spectral and structural 

features of these stilbene (polymethine) dyes can be altered easily to suit particular needs. Even 

during the composition of this dissertation, new fluorogenic dyes containing new heterocycles 

are being developed. My plan is to generate small fluorogenic libraries by combining the 

different modules. With the help of thse libraries, correlations between structure and 

fluorogenicity can be further tuned. The more fluorogenic compounds we have, the more 

accurate quantumchemical model can be formulated. With better understanding of the 
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fluorogenic nature of azide containing dyes, our future aim is to accurately predict the 

spectroscopic properties and therefore to be able to design new fluorogenic reagents. 
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8. Kísérleti rész 

 

Általános 

A vegyszerek a Sigma-Aldrich, a Merck, az Alfa Aesar, a Fluka, a Reanal, a Romil vagy 

a Molar Chemicals cégek termékei, azokat további tisztítás nélkül használtam, kivéve ahol erre 

utalást tettem. A hexán alatt hexán izomerelegyet kell érteni (Molar Chemicals). Etanollal 

stabilizált diklórmetánt használtam, kivéve ahol említést tettem amilénnel stabilizáltra. Az SCO 

(79) a Sichem (Bréma, Németország), a TAMRA-azid a baseclick GmbH (Tutzing, 

Németország) terméke. A VRK vizsgálatokhoz alumínium lapra felvitt szilikagél 60 F254-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 

vizes KMnO4 oldattal (1,5 g KMnO4, 10 g K2CO3, 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 1H- és 13C-NMR spektrumok Bruker Avance 250, Varian 

Inova 600, illetve és Bruker Avance III 400 MHz-es spektrométerekkel készültek. A kémiai 

eltolódás () ppm-ben szerepel az oldószer jelét használva referenciának. A csatolási állandók 

(J) Hz-ben értendők. Felhasadások rövidítése: s (szinglett), d (dublett), dd (dublett dublett), t 

(triplett), q (kvartett), q(5) (kvintett), m (multiplett), br (széles). IR-spektrumokat Bruker IFS 

55 és Bruker Alpha-P spektrométereken vettem fel single-reflection gyémánt ATR fejjel, a 

sávok hullámszámban (cm-1) értendők. A pontos tömegmeghatározás (HRMS) Agilent 6230 

time-of-flight tömegspektrométeren történt. A minták Agilent 1260 Infinity LC rendszeren 

keresztül jutottak JetStream porlasztással pozitív/negatív ion módban a detektorba. A GC-MS 

méréseket egy Agilent 6890N gázkromatográf és Agilent 5973 tömegspektrométer (EI+, 70 eV) 

kombinált készülék segítségével végeztem. Az olvadáspont Bibby Scientific SMP10 Melting 

Point Apparatus-szal és Büchi 501 készülékkel lett meghatározva és korrigálatlanok. A 

spektrofotometriás vizsgálatokat Jasco V-660 spektrofotométeren, illetve Varian Eclipse 

spektrofluoriméteren mértem. 

Minden esetben, amikor 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 azid tartalmú 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, CH2Cl2-t (37 esetében CH2Cl2 : MeOH = 50:1) használva oldószerül. 
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4-azidobenzaldehid (62)83 

4-nitrobenzaldehidet (61) (1,80 g, 11,91 mmol, 1 ekv.) és NaN3-ot (1,60 g, 24,61 mmol, 2,1 

ekv.) feloldottam HMPA-ban (30 ml). A képződő 4-azido-benzaldehid 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 

ml), majd MgSO4 felett szárítottam. Szűrés és bepárlás után narancssárga olajat kaptam (1,53 

g, 89%). 

Rf = 0,61 (hexán : EtOAc = 5:1); IR (neat) max/cm-1 2112 (N3), 1692 (C=O), 1596, 1283; 1H-

NMR (250 MHz, CDCl3):  = 9,93 (1H, s, CHO), 7,87 (2H, d, J = 8,7 Hz, CH-C(CHO)), 7,15 

(2H, d, J = 8,5 Hz, CH-CN3); 
13C-NMR (62,5 MHz, CDCl3): 190,5 (CHO), 146,2 (C-N3), 133,2 

(C-CHO), 131,5 (C-2), 119,4 (C-3); m/z (%) (EI, 70 eV): 147 (23, [M+]), 119 (100), 91 (63), 

64 (74). 

 

 

2-metilbenz[d]tiazol (64) 

2-aminotiofenolt (63) (1,88 g, 15,0 mmol, 1 ekv.) száraz toluolban (30 ml) oldottam, majd 0°C-

on acetil-kloridot (1,18 g, 15,0 mmol, 1 ekv.) csepegtettem hozzá. A reakcióelegyet hagytam 

szobahőmérsékletre melegedni és további 1,5 órát kevertettem. A reakcióidő letelte után 

EtOAc-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 MgSO4 felett szárítottam, majd szűrés után elpárologtattam az oldószert. A 

nyersterméket oszlopkromatográfiásan tisztítottam (SiO2, hexánok : EtOAc = 10:1 → 8:1), ami 

világossárga olajat eredményezett (1,14 g, 51%). 

Rf = 0,29 (hexán : EtOAc = 5:1); 1H-NMR (250 MHz, CDCl3):  = 7,95 (1H, d, J = 8,1 Hz, Ar-

H), 7,81 (1H, d, J = 7,7 Hz, Ar-H), 7,43 (1H, t, J = 7,9 Hz, Ar-H), 7,33 (1H, t, J = 7,9 Hz, Ar-

H), 2,82 (3H, s, CH3); 
13C-NMR (62,5 MHz, CDCl3):  = 166,8, 153,3, 135,6, 125,8, 124,6, 

122,3, 121,3, 20,0; m/z (%) (EI, 70 eV): 149 (100, [M+]), 148 (25), 108 (24), 69 (17). 
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2-metil-6-nitrobenz[d]tiazol (65)84 

2-metilbenz[d]tiazolt (64) (7,46 g, 50,0 mmol) intenzív kevertetés mellett feloldottam cc. 

H2SO4-ban (30 ml). Az oldatot 0°C-ra hűtöttem és a nitráló elegyet (7,5 ml füstölgő HNO3, 5 

ml cc. H2SO4) 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 

szobahőmérsékleten. Az elegyet jégkására öntöttem (200 ml) és a kiváló csapadékot szűrtem. 

A szilárd terméket számos alkalommal mostam vízzel (100-150 ml összesen), míg a pH 

semleges nem lett. A fakó sárga terméket vákuumban szárítottam, majd EtOH-ból 

átkristályosítottam. Piszkos fehér, szálas kristályokat kaptam. (5,74 g, 59%). 

Rf = 0,27 (hexán : EtOAc = 3:1); OP 170-172°C; IR (neat) max/cm-1 1505 és 1331 (NO2); 
1H-

NMR (250 MHz, CDCl3):  = 8,78 (1H, d, J = 2,4 Hz, Ar-H), 8,30 (1H, dd, J = 8,9 Hz, 2,3 Hz, 

Ar-H), 8,00 (1H, d, J = 9,0 Hz, Ar-H), 2,90 (3H, s, CH3); 
13C-NMR (62,5 MHz, CDCl3):  = 

173,2, 157,1, 144,7, 136,0, 122,6, 121,5, 117,9, 20,6; HRMS (ESI) [M+H]+: [C8H6N2O2S+H]+-

ra számolt: 195,0223, mért: 195,0231. 

 

 

6-amino-2-metilbenz[d]tiazol (66) 

SnCl2×2H2O-t (4,96 g, 22,0 mmol, 5 ekv.) cc. HCl(aq)-ban (25 ml) kevertettem 5 percig, majd 

részletekben hozzáadtam 2-metil-6-nitrobenz[d]tiazolt (65) (0,85 g, 4,40 mmol, 1 ekv.), majd 

4 órán át kevertettem szobahőmérsékleten. Miután az összes nitrovegyület elfogyott (VRK-s 

követés alapján), a reakcióelegyet jég-víz keverékre (kb. 30 ml) öntöttem, és az oldatot 

meglúgosítottam tömény NaOH oldattal, majd extraháltam EtOAc-tal (3×40 ml). Az egyesített 

szerves fázisokat előbb vízzel (1×20 ml), majd telített NaCl oldattal (1×20 ml) mostam, végül 

MgSO4 felett szárítottam. Szűrés és bepárlás után világosbarna szilárd anyagot kaptam (704 

mg, 98%). A termék megfelelő tisztaságú volt. 

Rf = 0,02 (hexán : EtOAc = 5:1); 1H-NMR (250 MHz, CDCl3):  = 7,70 (1H, d, J = 8,5 Hz, Ar-

H), 7,06 (1H, d, J = 2,2 Hz, Ar-H), 6,79 (1H, dd, J1 = 8,6 Hz, J2 = 2,3 Hz, Ar-H), 3,77 (2H, br 

s, NH2), 2,75 (3H, s, CH3); m/z (%) (EI, 70 eV): 164 (100, [M+]), 163 (39), 119 (9). 
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6-klór-2-metilbenz[d]tiazol (67) 

6-amino-2-metilbenz[d]tiazolt (66) (300 mg, 1,83 mmol, 1 ekv.) cc. HCl(aq)-ban (4 ml) 

kevertettem 0°C-on, majd NaNO2 vizes oldatát (151 mg, 2,19 mmol, 1,2 ekv. 1 ml vízben) 

csepegtettem hozzá. 15 perc 0°C hőmérsékletű kevertetés után cseppenként adtam hozzá CuCl 

cc. HCl(aq)-val készült oldatát (217 mg, 2,19 mmol, 1,2 ekv. 1 ml cc. HCl-ben). A hozzáadás 

után hagytam szobahőmérsékletre melegedni, majd további 1 órán át kevertettem. A reakcióidő 

letelte után vízre (20 ml) öntöttem, telített NaOH oldattal meglúgosítottam, és EtOAc-tal 

(3×20 ml) extraháltam. Az egyesített szerves fázisokat vízzel (1×50 ml) mostam, MgSO4 felett 

szárítottam, majd szűrés után bepároltam. A nyersterméket oszlopkromatográfiásan tisztítottam 

(SiO2, hexán : EtOAc = 3:1 → 2:1), ami után fehér szilárd anyagot kaptam (169 mg, 50%). 

Rf = 0,63 (hexán : EtOAc = 3:1); 1H-NMR (250 MHz, CDCl3):  = 7,80 (1H, d, J = 8,7 Hz, Ar-

H), 7,72 (1H, d, J = 2,1 Hz, Ar-H), 7,34 (1H, dd, J1 = 8,7 Hz, J2 = 2,1 Hz, Ar-H), 2,77 (3H, s, 

CH3); 
1H-NMR (62,5 MHz, CDCl3):  = 167,3, 151,8, 136,7, 130,4, 126,5, 122,9, 120,9, 19,96; 

m/z (%) (EI, 70 eV): 185 (37) 183 (100, [M+]), 148 (41), 107 (21), 63 (22). 

 

 

6-metoxi-2-metilbenz[d]tiazol (68)85 

6-klór-2-metilbenz [d]tiazolt (67) (153,4 mg, 0,835 mmol, 1 ekv.), Pd2dba3-t (19,1 mg, 

0,021 mmol, 2,5%), 2-di-terc-butilfoszfáno-2′,4′,6′-triisopropilbifenilt (tBuXPhos, 19,0 mg, 

0,045 mmol, 5,5%) és KB(OMe)4-t (217 mg, 1,25 mmol, 1,5 ekv.) bemértem, argonnal 

átöblítettem a lezárt reakcióedényt, majd száraz DMF-ot (500 l) adtam hozzá és 90°C-on 

2 órán át kevertettem. A reakcióidő letelte után, lehűtöttem az elegyet, EtOAc hozzáadása 

(20 ml) után vízzel (1×20 ml), majd telített NaCl oldattal (1×20 ml) mostam, MgSO4 felett 

szárítottam. Szűrés és bepárlás után oszlopkromatográfiásan tisztítottam (SiO2, hexán : EtOAc 

= 20:1 → 3:1), ami halványsárga olajat eredményezett (80 mg, 54%). 

Rf = 0,21 (hexán : EtOAc = 3:1), 1H-NMR (250 MHz, CDCl3):  = 7,76 (1H, d, J = 8,9 Hz, Ar-

H), 7,21 (1H, d, J = 2,5 Hz, Ar-H), 6,97 (1H, d, J = 8,9 Hz, Ar-H), 3,78 (3 H, s, OCH3), 2,72 

(3H, s, Ar-CH3); 
13C-NMR (62,5 MHz, CDCl3):  = 164,6, 157,7, 148,2, 137,2, 123,1, 115,3, 

104,5, 56,1, 20,3; m/z (%) (EI, 70 eV): 179 (100, [M+]), 164 (92), 136 (58), 95 (20), 69 (21). 
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(E)-2-(4-nitrosztiril)benz[d]tiazol (70) 

Báziskatalizált reakcióban 

2-metilbenz[d]tiazolt (64) (400 mg, 2,68 mmol, 1 ekv.) és 4-nitrobenzaldehidet (61) (405 mg, 

2,68 mmol, 1 ekv.) MeOH-ban oldottam (20 ml), majd NaOH-ot (335 mg, 8,38 mmol, 3,1 ekv.) 

adtam hozzá. 20 óra forralás után felére pároltam a reakcióelegyet, szobahőmérsékletre 

hűtöttem, majd szűrtem a kivált csapadékot, kevés MeOH-lal mostam, vákuumon szárítottam. 

A termék sárga szilárd anyag (85 mg, 11%). 

Rf = 0,47 (hexán : EtOAc = 5:1); OP >218°C (bomlik); IR (neat): max/cm-1 1517 és 1340 (NO2); 

1H-NMR (250 MHz, DMSO-d6):  = 8,28 (2H, d, J = 8,5 Hz, Ar-H), 8,14 (1H, d, J = 7,9 Hz, 

Ar-H), 8,07 (2H, d, J = 8,5 Hz, Ar-H), 8,03 (1H, d, J = 7,9 Hz, Ar-H), 7,88 (1H, d, J = 16,1 Hz, 

CH=CH), 7,82 (1H, d, J = 16,1 Hz, CH=CH), 7,55 (1H, t, J = 7,6 Hz, Ar-H), 7,48 (1H, t, J = 

7,2 Hz, Ar-H); 13C-NMR (150 MHz, DMSO-d6):  = 165,5, 153,3, 147,2, 141,8, 134,7, 134,3, 

128,6, 126,7, 125,9, 125,8, 123,9, 122,8, 122,3; HRMS (ESI) [M+H]+: [C15H10N2O2S+H]+-ra 

számolt: 283,0536, mért: 283,0542. 

 

p-TsOH olvadékban 

2-metilbenz[d]tiazol (64) (250 mg, 1,68 mmol, 1 ekv.), 4-nitrobenzaldehid (61) (253 mg, 

1,674 mmol, 1 ekv.) és p-toluolszulfonsav monohidrát (350 mg, 1,84 mmol, 1,1 ekv.) keverékét 

toluolban (2 ml) összekevertem egy nyitott végű vastag falú kémcsőben és 110°C-on 

kevertettem 18 órán át nyitott reakcióedényben. A maradék toluolt rotációs bepárlón 

eltávolítottam a sötét vörös szuszpenzióról. Etanolt (6-8 ml) 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 (408 mg, 86%). 

 

 

1-(4-azidofenil)-2-(benz[d]tiazol-2-il)etanol (71) 

2-metilbenz[d]tiazolt (64) (298 mg, 2,00 mmol, 1 ekv.) és 4-azido-benzaldehidet (62) (294 mg, 

2,00 mmol, 1 ekv.) feloldottam vízmentes DMSO-ban (6 ml). Kevertetés közben NaOMe-ot 

(119 mg, 2,20 mmol, 1,1 ekv.) adtam hozzá, majd a szeptummal lezártam, az atmoszférát 
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nitrogénre cseréltem, és a fénytől való védelem érdeklében betekertem alumínium fóliával a 

reakcióedényt. A kevertetést 20 órán át folytattam szobahőmérsékleten. (Ez 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 

CH2Cl2-nal (3×50 ml). Az egyesített szerves fázisokat vízzel (1×20 ml) mostam, ezután MgSO4 

felett szárítottam. Szűrés és bepárlás után a kapott nyersterméket oszlopkromatográfiásan 

tisztítottam (SiO2, hexán : EtOAc = 5:1 → 3:1), ami narancs színű szilárd anyagot 

eredményezett (273 mg, 46%). A termék tisztasága megfelelő volt, és további tisztítás nélkül 

vittem a következő (elmininációs) lépésbe. 

Rf = 0,33 (hexán : EtOAc = 3:1); 1H-NMR (250 MHz, CDCl3):  = 8,01 (1H, d, J = 8,2 Hz, Ar-

H), 7,86 (1H, d, J = 8,8 Hz, Ar-H), 7,45 (2H, d, J = 8,8 Hz, Ar-H), 7,49 (1H, t, J = 7,6 Hz, Ar-

H), 7,39 (1H, t, J = 7,5 Hz, Ar-H), 7,03 (2H, d, J = 8,8 Hz, Ar-H), 5,29 (1H, t, J = 6,0 Hz, CH-

OH), 4,44 (0,9H, br s, OH), 3,43 (2H, d, J = 6,3 Hz, CH2); 
13C-NMR (62,5 MHz, CDCl3):  = 

168,5, 152,7, 139,5, 134,6, 128,8, 127,3, 126,2, 125,2, 122,7, 121,5, 119,1, 72,1, 42,8. 

 

 

1-(4-azidofenil)-2-(6-nitrobenz[d]tiazol-2-il)etanol (72) 

6-nitro-2-metilbenz[d]tiazolt (22) (300 mg, 1,55 mmol, 1 ekv.) és 4-azido-benzaldehidet (62) 

(250 mg, 1,80 mmol, 1,2 ekv.) vízmentes DMSO-ban (9 ml) oldottam fel. Kevertetés közbe 

hozzáadtam NaOMe-ot (100 mg, 1,85 mmol, 1,2 ekv.), majd a reakcióedény légterét nitrogénre 

cseréltem le, és alumínium fóliával takartam be az edényt. A kevertetést 17 órán át folytattam 

szobahőmérsékleten. (Ez idő alatt a reaktánsok nem reagáltak el maradék nélkül, a konverzió 

nem teljes – hosszabb reakcióidő esetén sem.) A sötét színű reakcióelegyet hideg vízzel (90 ml) 

hígítottam, majd extraháltam CH2Cl2-nal (3×60 ml). Az egyesített szerves fázisokat rendre 

vízzel (1×70 ml), majd telített NaCl oldattal (1×70 ml) mostam, ezután MgSO4 felett 

szárítottam. Szűrés és bepárlás után a kapott nyersterméket oszlopkromatográfiásan tisztítottam 

(SiO2, hexán : EtOAc = 5:1 → 2:1), ami narancs-sárga színű viszkózus anyagot eredményezett 

(231 mg, 44%). A termék tisztasága megfelelő volt, és további tisztítás nélkül vittem a 

következő (elmininációs) lépésbe. 

Rf = 0,15 (hexán : EtOAc = 3:1); 1H-NMR (250 MHz, CDCl3):  = 8,75 (1H, d, J = 2,2 Hz, Ar-

H), 8,32 (1H, dd, J1 = 8,9 Hz, J2 = 2,3 Hz, Ar-H), 8,04 (1H, d, J = 9,0 Hz, Ar-H), 7,40 (2H, d, 

J = 8,4 Hz, Ar-H), 7,00 (2H, d, J = 8,5 Hz, Ar-H), 5,28 (1H, t, J = 6,2 Hz, CH-OH), 4,01 (0,7H, 
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br s, OH), 3,49 (2H, d, J = 6,0 Hz, CH2); 
1H-NMR (62,5 MHz, CDCl3):  = 174,7 és 173,3, 

156,9 és 156,2, 144,8 és 144,6, 139,6 és 139,1, 135,8 és 135,2, 127,15 és 127,13 (CH), 122,7 

és 122,4 (CH), 121,5 és 121,4 (CH), 119.1 (CH), 118,0 és 117,8 (CH), 71,8 (CH), 43,5 (CH2) 

ppm. A jelek duplázódásának legvalószínűbb oka a kelát-effektus az OH és N= csoportok 

között. A szénatomok rendűségét 13C-DEPT135 méréssel állapítottam meg. 

 

 

(E)-2-(4-azidosztiril)benz[d]tiazol (36a) 

71-ből 

1-(4-azidofenil)-2-(benz[d]tiazol-2-il)etanolt (71) (263 mg, 0,89 mmol) száraz toluolban 

(7 mL) kevertettem 3 Å molekulaszita jelenlétében. 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-on. 

Ezután hagytam szobahőmérsékletre hűlni és meghígítottam kevés CH2Cl2–nal (8 ml), majd a 

szerves fázist mostam kevés vízzel (1×2 ml), és szárítottam MgSO4 felett. Szűrés és bepárlás 

után oszlopkromatográfiásan tisztítottam (SiO2, hexán : EtOAc = 10:1 → 5:1). A halvány sárga 

terméket (44 mg) kis szűrőtölcséren forró hexánnal mostam (3-5 ml). A termék halványsárga 

szilárd anyag (30 mg, 12%). 

Rf = 0,62 (hexán : EtOAc = 5:1); OP >170°C (bomlik); IR (neat) max/cm-1 2115 (N3), 1283; 

1H-NMR (600 MHz, CDCl3):  = 7,99 (1H, d, J = 7,7 Hz, Ar-H), 7,86 (1H, d, J = 8,5 Hz, Ar-

H), 7,56 (2H, d, J = 8,5 Hz, Ar-H), 7,48 (1H, d, J = 16,3 Hz, CH=CH), 7,47 (1H, t, J = 8,5 Hz, 

Ar-H), 7,37 (1H, t, J = 7,0 Hz, Ar-H), 7,34 (1H, d, J = 16,3 Hz, CH=CH), 7,06 (2H, d, J = 8,5 

Hz, Ar-H); 13C-NMR (150 MHz, CDCl3):  = 166,7, 153,9, 141,0, 136,3, 134,4, 132,3, 128,8, 

126,3, 125,3, 123,0, 121,8, 121,5, 119,5; HRMS (ESI) [M+H]+: [C15H10N4S+H]+-ra számolt: 

279,0699, mért: 279,0695. 

 

74-ből 

(E)-2-(4-aminosztiril)benz[d]tiazolt (74) (100 mg, 0,40 mmol, 1 ekv.) cc. HCl(aq) (2 ml), víz 

(2 ml) és MeOH (1 ml) elegyében oldottam fel. Az oldathoz 0°C-on NaNO2 oldatot 

csepegtettem (33 mg, 0,48 mmol, 1,2 ekv 200 l vízben, +100 l víz átmosásra). 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 NaN3 oldatot (31 mg, 0,48 mmol, 
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1,2 ekv 200 l vízben, + 100 l víz átmosásra) adtam hozzá cseppenként. A hozzáadás után 

hagytam a reakcióelegyet szobahőmérsékletre melegedni. További 3 óra kevertetés után jég-

víz keverékre (20-30 ml) öntöttem, majd extraháltam CH2Cl2-nal (4×15 ml). Az egyesített 

szerves fázisokat telített NaCl oldattal (1×15 ml) mostam, majd MgSO4 felett szárítottam. 

Szűrés és bepárlás után oszlopkromatográfiásan tisztítottam (SiO2, hexán : EtOAc = 10:1 → 

7:1), ami fakó sárga szilárd terméket eredményezett, amit egy kis szűrőn kevés hexánnal 

mostam, majd vákuumon szárítottam (65 mg, 59%). 

 

 

(E)-2-(4-azidosztiril)-6-nitrobenz[d]tiazol (36c) 

1-(4-azidofenil)-2-(6-nitrobenz[d]tiazol-2-il)etanolt (72) (231 mg, 0,68 mmol) száraz toluolban 

(5 ml) kevertettem 3 Å molekulaszita jelenlétében. Alumínium fóliával betakartam a 

reakcióedényt, majd 70°C-ra melegítettem az elegyet, ami alatt a reaktáns teljesen feloldódott. 

Trifluorecetsavat (3 cseppet) adtam az oldathoz, és a tovább kevertettem 7 órán át 70°C-on. A 

reakció ideje alatt a termék narancsszínű csapadék formájában kivált. 3-5°C-ra hűtés (hűtőben) 

után a kivált szilárd anyagot szűrtem, kevés forró hexánnal (2-3 ml), és dietil-éterrel (2-3 ml) 

mostam. A termék kanárisárga szilárd anyag (82 mg, 37%). 

Rf = 0,48 (hexán : EtOAc = 3:1); OP >178°C (bomlik); IR (neat) max/cm-1 2133 (N3), 1510 és 

1340 (NO2), 1300; 1H-NMR (250 MHz, CDCl3):  = 8,79 (1H, d, J = 1,9 Hz, Ar-H), 8,35 (1H, 

dd, J1 = 8,8 Hz, J2 = 2,5 Hz, Ar-H), 8,05 (1H, d, J = 8,8 Hz, Ar-H), 7,61 (1H, d, J = 15,8 Hz, 

CH=CH), 7,60 (2H, d, J = 9,5 Hz, Ar-H), 7,35 (1H, d, J = 16,4 Hz, CH=CH), 7,09 (2H, d, J = 

8,8 Hz, Ar-H); 13C-NMR (62,5 MHz, CDCl3):  = 172,3, 157,7, 144,9, 141,9, 139,1, 134,7, 

131,5, 129,3, 122,9, 122,0, 120,7, 119,7, 118,1; HRMS (ESI) [M+H]+: [C15H9N5O2S+H]+-ra 

számolt: 324,0555; mért: 324,0557. 

 

 

(E)-6-metoxi-2-(4-nitrosztiril)benz[d]tiazol (73) 

2-metil-6-metoxibenz[d]tiazolt (68) (300 mg, 1,674 mmol, 1 ekv.), 4-nitro-benzaldehidet (61) 

(253 mg, 1,674 mmol, 1 ekv.) és p-toluolszulfonsav monohidrátot (350 mg, 1,840 mmol, 

1,1 ekv.) összekevertem toluolban (2 ml), majd 110°C-ra melegítettem, és kevertettem 18 órán 
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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 (129 mg, 25%). 

Rf = 0,36 (hexán : EtOAc = 5:1); OP >256°C (bomlik); IR (neat) max/cm-1 1594, 1506 és 1334 

(NO2), 1218 (Caril-O-Calkil); 
1H-NMR (600 MHz, DMSO-d6)  = 8,27 (2H, d, J = 8,9 Hz, Ar-

H), 8,04 (2H, d, J = 8,5 Hz, Ar-H), 7,91 (1H, d, J = 8,9 Hz, Ar-H), 7,82 (1H, d, J = 16,2 Hz, 

CH=CH), 7,72 (1H, d, J = 2,7 Hz, Ar-H), 7,70 (1H, d, J = 16,2 Hz, CH=CH), 7,14 (1H, dd, J1 

= 8,9 Hz, J2 = 2,5 Hz, Ar-H), 3,86 (3H, s, CH3); 
13C-NMR (150 MHz, DMSO-d6):  = 165,8, 

157,8, 147,1, 142,0, 136,0, 133,5, 128,4, 126,1, 123,4, 124,0, 119,6, 116,2, 104,7, 55,7; HRMS 

(ESI) [M+H]+: [C16H12N2O3S+H]+-ra számolt: 313,0641, mért: 313,0643. 

 

 

(E)-2-(4-aminosztiril)benz[d]tiazol (74) 

SnCl2×2H2O-t (639 mg, 2,83 mmol, 4 ekv.) cc. HCl(aq)-ban (6 ml) kevertettem 5 percig, majd 

részletekben hozzáadtam (E)-2-(4-nitrosztiril)benz[d]tiazolt (70) (200 mg, 0,71 mmol, 1 ekv.), 

és egy éjszakán át kevertettem szobahőmérsékleten. Miután az összes nitro vegyület elfogyott 

(VRK-n követtem), a reakcióelegyet jég-víz keverékre (kb. 50 ml) öntöttem, és az oldatot 

meglúgosítottam tömény NaOH oldattal, majd extraháltam CH2Cl2-nal (3×20 ml). Az egyesített 

szerves fázisokat telített NaCl oldattal (1×30 ml) mostam, majd MgSO4 felett szárítottam. 

Szűrés és bepárlás után fakó sárga szilárd anyagot kaptam (131 mg, 73%). 

Rf = 0,11 (hexán : EtOAc = 5:1); OP >178°C (bomlik); IR (neat) max/cm-1 3316br és 1598 

(NH2), 1516, 1172; 1H-NMR (250 MHz, CDCl3):  = 7,96 (1H, d, J = 8,1 Hz, Ar-H), 7,83 (1H, 

d, J = 7,9 Hz, Ar-H), 7,44-7,38 (4H, m, 3×Ar-H és 1×CH=CH), 7,33 (1H, t, J = 7,5 Hz, Ar-H), 

7,21 (1H, d, J = 16,3 Hz, CH=CH), 6,68 (2H, d, J = 8,0 Hz, Ar-H), 3,92 (1,6H, br s, NH2); 
13C-

NMR (62,5 MHz, CDCl3):  = 167,9, 153,9, 147,9, 138,0, 134,1, 129,0, 126,1, 125,8, 124,9, 

122,5, 121,4, 118,2, 115,0; HRMS (ESI) [M+H]+: [C15H12N2S+H]+-ra számolt: 253,0794, mért: 

253,0795. 
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(E)-2-(4-aminosztiril)-6-metoxibenz[d]tiazol (75) 

SnCl2×2H2O-t (295 mg, 1,31 mmol, 4 ekv.) cc. HCl(aq)-ban (6 ml) kevertettem 5 percig, majd 

(E)-6-metoxi-2-(4-nitrosztiril)benz[d]tiazolt (73) (103 mg, 0,33 mmol, 1 ekv.) 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 CH2Cl2-nal extraháltam (4×15 ml), 

majd az egyesített szerves fázisokat telített NaCl-dal mostam (1×20 ml), MgSO4 felett 

szárítottam. Szűrés és az oldószer elpárologtatása után a nyersterméket oszlopkromatográfiásan 

tisztítottam, egy rövid oszlopon (SiO2, CH2Cl2 : MeOH = 10:0 → 10:1), ami narancs-sárga 

szilárd anyagot eredményezett (89 mg, 96%). 

Rf = 0,07 (hexán : EtOAc = 5:1); OP >183°C (bomlik); IR (neat) max/cm-1 3316br és 1622 

(NH2), 1218 (Caril-O-Calkil); 
1H-NMR (250 MHz, CDCl3):  = 7,83 (1H, d, J = 8,8 Hz, Ar-H), 

7,38 (2H, d, J = 8,4 Hz, Ar-H), 7,31-7,25 (2H, m, CH=CH és Ar-H), 7,17 (1H, d, J = 16,1 Hz, 

CH=CH), 7,04 (1H, dd, J1 = 9,0 Hz, J2 = 2,5 Hz, Ar-H), 6,68 (2H, d, J = 8,5 Hz, Ar-H), 3,89 

(1,6H, br s, NH2), 3,88 (3H, s, CH3); 
13C-NMR (62,5 MHz, CDCl3):  = 165,5, 157,6, 148,5, 

147,7, 137,0, 135,5, 128,8, 126,0, 123,0, 118,4, 115,2, 115,1, 104,2, 55,8; HRMS (ESI) 

[M+H]+: [C16H14N2OS+H]+-ra számolt: 283,0900, mért: 283,0906. 

 

 

(E)-2-(4-azidosztiril)-6-metoxibenz[d]tiazol (36b) 

(E)-2-(4-aminosztiril)-6-metoxibenz[d]tiazolt (75) (77 mg, 0,27 mmol, 1 ekv.) feloldottam 

cc. HCl(aq) (1,5 ml), víz (1,5 ml) és MeOH (2 ml) elegyében. Az oldathoz 0°C-on NaNO2 

oldatot (23 mg, 0,33 mmol, 1,2 ekv 300 l vízben, +100 l víz mosásra) csepegtettem. 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 NaN3 oldatot (21 mg, 

0,32 mmol, 1,2 ekv 200 l vízben, + 100 l víz átmosásra) adtam hozzá cseppenként. A 

hozzáadás után hagytam a reakcióelegyet szobahőmérsékletre melegedni. További 3 óra 

kevertetés után jég-víz keverékre (15-20 ml) öntöttem, majd extraháltam CH2Cl2-nal (3×10 ml). 

Az egyesített szerves fázisokat tömény NaCl oldattal (1×10 ml) mostam, majd MgSO4 felett 
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szárítottam. Szűrés és bepárlás után oszlopkromatográfiásan tisztítottam (SiO2, CH2Cl2), ami 

fakó sárga szilárd terméket eredményezett, amit egy kis szűrőn kevés hexánnal mostam, majd 

vákuumon szárítottam (54 mg, 64%). 

Rf = 0,50 (hexán : EtOAc = 5:1); OP >145°C (olvad és bomlik egyszerre); IR (neat) max/cm-1 

2114 (N3), 1596, 1485, 1266 (Caril-O-Calkil); 
1H-NMR (250 MHz, CDCl3):  = 7,86 (1H, d, J = 

8,2 Hz, Ar-H), 7,54 (2H, d, J = 8,2 Hz, Ar-H), 7,44-7,27 (3H, m, 1×CH=CH és 2×Ar-H), 7,12-

6,98 (3H, m, 2×Ar-H és 1×CH=CH), 3,89 (3H, s, CH3); 
13C-NMR (62,5 MHz, CDCl3):  = 

164,3, 158,0, 148,4, 140,7, 135,8, 135,3, 132,5, 128,6, 123,5, 121,9, 119,5, 115,6, 104,1, 55,8; 

HRMS (ESI) [M+H]+: [C16H12N4OS+H]+-ra számolt: 309,0805, mért: 309,0807. 

 

 

N-(prop-2-inil)pivalamid (76)112 

Propargilamint (700 mg, 12,71 mmol, 1 ekv.) és trietilamint (2,30 ml, 1,67 g, 16,55 mmol, 

1,3 ekv.) CH2Cl2-ben (20 ml, amilénnel stabilizált) feloldottam, majd 0°C-ra hűtést követően 

pivaloil klorid (1,88 ml, 1,84 g, 15,26 mmol, 1,2 ekv.) CH2Cl2-os oldatás (5 mL) adtam hozzá 

cseppenként. Az addíció után az elegyet hagytam szobahőmérsékletre melegedni, és további 

45 percet kevertettem. A reakcióelegyet hígítottam további CH2Cl2 (20 ml) hozzáadásával, és 

rendre mostam 2 M HCl oldattal (2×20 ml), 5 m/m% NaHCO3 oldattal (1×20 ml), vízzel 

(1×20 ml) és telített NaCl oldattal (1×20 ml). MgSO4 felett szárítottam, majd szűrtem, az 

oldószert elpárologtattam. A termék piszkos fehér szilárd anyag (1,556 g, 88%). 

Rf = 0,60 (hexán : EtOAc = 1:1); OP 65-67°C; IR (neat) max/cm-1 3316 és 653 (C≡CH), 1638 

és 1525 (CONHR), 1208. 1H-NMR (250 MHz, CDCl3):  = 5,98 (1H, br s, NH), 3,97 (2H, m, 

CH2), 2,18 (1H, s, C≡CH), 1,16 (9H, s, CH3); 
13C-NMR (62,5 MHz, CDCl3):  = 178,0 (C=O), 

79,8 (C≡CH), 71,3 (C≡CH), 38,5 (C(CH3)3), 29,3 (CH2), 27,3 (CH3). HRMS (ESI) [M+H]+: 

[C8H13NO+H]+-ra számolt: 140,1070, mért: 140,1075. 

 

Klikk-termékek 

Általános módszer: Azidokat (36a-c) (1 ekv.) és N-(prop-2-inil)pivalamidot (76) (1,5 ekv.) 

kevertettem CH2Cl2-ban (1 ml, amilénnel stabilizált) szobahőmérsékleten trietilamin (4 l) 

jelenlétében és egy spatulahegynyi Cu(PPh3)2NO3 katalizátor91 hozzáadása után 8 órán át. A 

képződő szuszpenziót hexánnal hígítottam (4 ml), majd szűrtem, és a kiszűrt termékeket egy 

kevés CH2Cl2-nal (1-1,5 ml) és hexánnal (5 ml) mostam. 
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(E)-N-((1-(4-(2-(benz[d]tiazol-2-il)vinil)fenil)-1H-1,2,3-triazol-4-il)metil)pivalamid (77a) 

(E)-2-(4-azidosztiril)benz[d]tiazol (36a) (15,0 mg, 0,054 mmol) és N-(prop-2-inil)pivalamid 

(76) (11,3 mg, 0,081 mmol). Fehér-halvány sárga szálas kristályok (17 mg, 76%). 

Rf = 0,73 (CH2Cl2 : MeOH = 9:1); OP >258°C (bomlik); IR (neat) max/cm-1 3311br (aromás 

gyűrű), 1627 és 1541 (CONHR), 1521; 1H-NMR (600 MHz, DMSO-d6):  = 8,59 (1H, s, 

triazol-H), 8,12 (1H, d, J = 8,2 Hz, Ar-H), 8,07 (1H, t, J = 5,6 Hz, NH), 8,03-7,98 (5H, m, 5xAr-

H), 7,76 (1H, d, J = 16,4 Hz, CH=CH), 7,73 (1H, d, J = 16,4 Hz, CH=CH), 7,54 (1H, t, J = 8,0 

Hz, Ar-H), 7,46 (1H, t, J = 7,6 Hz, Ar-H), 4,39 (2H, d, J = 5,9 Hz, CH2), 1,13 (9H, s, CH3); 

13C-NMR (150 MHz, DMSO-d6):  = 177,4, 166,1, 153,4, 146,8, 136,8, 135,9, 135,2, 134,1, 

129,0, 126,5, 125,5, 122,7, 122,5, 122,2, 120,5, 120,0, 37,9, 34,5, 27,3; HRMS (ESI) [M+H]+: 

[C23H23N5OS+H]+-ra számolt: 418,1696, mért: 418,1701. 

 

 

(E)-N-((1-(4-(2-(6-metoxibenz[d]tiazol-2-il)vinil)fenil)-1H-1,2,3-triazol-4-

il)metil)pivalamid (77b) 

(E)-2-(4-azidosztiril)-6-metoxibenz[d]tiazol (36b) (15,0 mg, 0,049 mmol) és N-(prop-2-

inil)pivalamid (76) (10,2 mg, 0,073 mmol). Fehér-halvány sárga szálas kristályok (13 mg, 

60%). 

Rf = 0,68 (CH2Cl2 : MeOH = 9:1); OP >214°C (bomlik); IR (neat) max/cm-1 3331br (aromás 

gyűrű), 1624 és 1536 (CONHR), 1262, 1224 (Caril-O-Calkil); 
1H-NMR (600 MHz, DMSO-d6): 

 = 8,58 (1H, s, triazol-H), 8,07 (1H, t, J = 5,5 Hz, NH), 7,98 (4H, s, Ar-H), 7,88 (1H, d, J = 

9,0 Hz, Ar-H), 7,71-7,65 (2H, m, CH=CH és Ar-H), 7,64 (1H, d, J = 16,2 Hz, CH=CH), 7,12 

(1H, dd, J1 = 9,0 Hz, J2 = 1,7 Hz, Ar-H), 4,39 (2H, d, J = 5,5 Hz, CH2), 3,86 (3H, s, O-CH3), 

1,13 (9H, s, CH3); 
13C-NMR (150 MHz, DMSO-d6):  = 177,4, 163,5, 157,6, 147,8, 146,7, 

136,6, 135,6, 135,4, 134,7, 128,8, 123,1, 122,9, 120,5, 120,0, 115,8, 104,7, 55,7, 37,9, 34,5, 

27,3; HRMS (ESI) [M+H]+: [C24H25N5O2S+H]+-ra számolt: 448,1802, mért: 448,1802. 
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(E)-N-((1-(4-(2-(6-nitrobenz[d]tiazol-2-il)vinil)fenil)-1H-1,2,3-triazol-4-il)metil)pivalamid 

(77c) 

(E)-2-(4-azidosztiril)-6-nitrobenz[d]tiazol (36c) (15,0 mg, 0,046 mmol) és N-(prop-2-

inil)pivalamid (76) (9,7 mg, 0,070 mmol). Sárga szilárd anyag (14 mg, 65%). 

Rf = 0,70 (CH2Cl2 : MeOH = 9:1); OP >240°C (bomlik); IR (neat) max/cm-1 3293 (aromás 

gyűrű), 1516 és 1336 (NO2), 1628 (CONHR), 1044; 1H-NMR (600 MHz, DMSO-d6):  = 9,20 

(1H, d, J = 2,3 Hz, Ar-H), 8,60 (1H, s, triazol-H), 8,34 (1H, dd, J1 = 8,8 Hz, J2 = 2,3 Hz, Ar-

H), 8,16 (1H, d, J = 9,4 Hz, Ar-H), 8,08 (1H, t, J = 5,6 Hz, NH), 8,05 (2H, d, J = 8,8 Hz, Ar-

H), 8,02 (2H, d, J = 8,8 Hz, Ar-H), 7,92 (1H, d, J = 15,8 Hz, CH=CH), 7,82 (1H, d, J = 16,4 

Hz, CH=CH), 4,39 (2H, d, J = 5,9 Hz, CH2), 1,13 (9H, s, CH3); 
13C-NMR (150 MHz, DMSO-

d6):  = 177,4, 172,5, 157,2, 146,8, 144,2, 138,2, 137,2, 134,8, 129,5, 122,7, 122,2, 121,9, 

120,6, 120,0, 119,3, 37,9, 34,4, 27,3; HRMS (ESI) [M+H]+: [C23H22N6O3S+H]+-ra számolt: 

463,1547, mért: 463,1553. 

 

Modellreakciók a CyO-tartalmú peptiddel (78) 

A reakcióelegy 1×10-4 M azid-festéket (36b, 36c) és 2×10-4 M CyO-tartalmú peptidet (78) 

tartalmazott 2 ml foszfát pufferben. A fluoreszcencia mérésekhez a következő mennyiségeket 

mértem össze minden esetben: 25 l reakcióelegy és 2475 l foszfát puffer (végkoncentráció 

1×10-6 M a kezdeti azid festék mennyiségéhez viszonyítva). Az emisszió a festék maximumán 

(453, illetve 540 nm) történt, a gerjesztés mindkét esetben 355 nm volt. 

 

36b + 78: 650 l 3,24×10-4 M 36b oldatot (DMSO), 400 l 1,00×10-3 M CyO-peptid oldatot és 

950 l foszfát puffert (pH 7,20) kevertettem 37°C-on, alumínium fóliával betakarva. 

A kontroll kísérlet 650 l 3.24×10-4 M 36b oldatot (DMSO) és 1350 l foszfát puffert (pH 7.20) 

tartalmazott és ugyanazon a hőmérsékleten kevertettem (37°C). 

 

36c + 78: 497 l 4,02×10-4 M 36b oldatot (DMSO), 400 l 1,00×10-3 M CyO-peptid oldatot és 

1103 l foszfát puffert (pH 7,20) kevertettem 37°C-on, alumínium fóliával betakarva. 

A kontroll kísérlet 497 l 4,02×10-4 M 36b oldatot (DMSO) és 1503 l foszfát puffert (pH 7,20) 

tartalmazott és ugyanazon a hőmérsékleten kevertettem (37°C). 
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Ciklooktin-expresszáló E. coli in vivo jelölése és sejtlizátum analízise 

A mutáns amber stop kodont tartalmazó zöld fluoreszcens fehérje GFPY39TAG és a vad 

típusú GFPWT expressziójához pEvol PylRSAF és pBAD plazmidokat tartalmazó Top 10 E. coli 

sejteket tenyésztettünk Terrific táptalajban klóramfenikol és ampicillin jelenlétében. A 

GFPY39TAG fehérjét SCO (79) jelenlétében (GFPY39TAG+SCO) és hiányában (GFPY39TAG−SCO) is 

tenyésztettük; negatív kontrollként a vad típust (GFPWT) SCO (79) jelenlétében 

expresszáltattuk. Megfelelő sejtsűrűség (OD 0,4) beállítása után a sejtekhez arabinózt adtunk, 

majd egy éjszakán át inkubáltuk. A sejteket összegyűjtés után szuszpendáltuk foszfát 

pufferoldatban (PBS, pH 7,4) és a sejtsűrűséget beállítottuk (OD ~ 1,7). Ebből a szuszpenzióból 

1,5 ml-es mintákat használtunk fel a következő lépésekhez. A sejteket centrifugáltuk és 

háromszor mostuk PBS-tal. A pelleteket újraszuszpendáltattuk 1 ml PBS-ben és 500 µmol 

jelzővegyületet (36b,c) adtunk (50 mM DMSO törzsoldatból) hozzá. Pozitív kontrollként 

50 μM TAMRA-azidot (40 mM DMSO törzsoldat) használtunk. A sejteket 37 °C-on 4,5 órán 

át rázattuk fénytől védve. A jelölési idő után a sejteket centrifugáltuk és a pelleteket alaposan 

mostuk 5% DMSO tartalmú PBS-tal. Ezután sejtlízist végeztünk és a teljes lizátumot 

gélelektroforetikus analízisnek vetettük alá SDS-PAGE gélt használva. A gélt először 365 nm-

es gerjesztés mellett fluoreszcenciásan vizsgáltuk (etídium bromid szűrővel ellátott 

kereskedelmi forgalomban kapható dokumentációs rendszer (Alpha Innotech, CA) 

segítségével), majd Coomassie-val festettük. 

 

 

7-(dietilamino)-2H-kromén-2-on (84)99 

4-(dietilamino)-2-hidroxibenzaldehid (82) (3,87 g, 20,0 mmol, 1 ekv.) és dietil-malonát (83) 

(3,30 g, 25,0 mmol, 1,25 ekv.) EtOH-lal (50 ml) készült oldatát piperidin (150 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 jég-víz 

keverékre (kb. 100 ml) öntöttem kevergetés közben. A kémhatás pH 5-re állítottam 40m/m%-

os KOH oldattal, majd a kiváló csapadékot szűrtem. A nyersterméket vízzel mostam, majd 

vákuum alatt szárítottam, végül egy rövid oszlopon (SiO2, hexán : EtOAc = 3:2 → 1:1) 

tisztítottam. A termék sötétsárga szilárd anyag (3780 mg, 87%), amit további tisztítás és 

karakterizálás nélkül vittem a következő reakcióba. 

Rf = 0,80 (hexán : EtOAc = 1:1); 1H-NMR (250 MHz, CDCl3):  = 7,53 (1H, d, J = 9,3 Hz, Ar-
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H), 7,24 (1H, d, J = 8,7 Hz, Ar-H), 6,56 (1H, dd, J1 = 8,7 Hz, J2 = 2,5 Hz, Ar-H), 6,48 (1H, d, 

J = 2,5 Hz, Ar-H), 3,41 (4H, q, J = 7,1 Hz, CH2CH3), 1,20 (6H, t, J = 7,1 Hz, CH2CH3). 

 

 

7-(dietilamino)-2H-kromén-2-on-3-karbaldehid (85)99 

0°C-os DMF (5 ml) oldószerhez POCl3 (5 ml, 53,6 mmol) reagenst csepegtettem Ar atmoszféra 

alatt. 10 perc kevertetés után 7-(dietilamino)-2H-kromén-2-on (84) oldatát (3,78 g, 17,4 mmol 

20 ml DMF-ban) adtam hozzá az elegyhez lassú ütemben, majd 60°C hőmérsékleten 

kevertettem 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 (2,35 g, 55 %). 

Rf = 0,41 (hexán : EtOAc = 1:1); 1H-NMR (250 MHz, CDCl3):  = 10,06 (1H, s, CHO), 8,18 

(1H, s, Ar-H), 7,36 (1H, d, J = 9,0 Hz, Ar-H), 6,60 (1H, dd, J1 = 9,0 Hz, J2 = 2,4, Ar-H), 6,42 

(1H, d, J = 1,9 Hz, Ar-H), 3,44 (4H, q, J = 7,1 Hz, CH2CH3), 1,22 (3H, t, J = 7,1 Hz, CH2CH3); 

1H-NMR (62,5 MHz, CDCl3):  = 187,7, 161,7, 158,8, 153,4, 145,3, 132,4, 114,0, 110,1, 108,0, 

96,9, 45,2, 12,3; m/z (%) (EI, 70 eV): 245 (52, [M+]), 230 (100), 207 (24), 202 (71), 174 (20), 

41 (19). 

 

 

3-(2,2-dietoxietoxi)-N,N-dietilanilin (88)100 

Vízmentes THF-ban (6 ml) feloldottam 3-(dietilamino)fenolt (86) (12,62 g, 76,0 mmol, 1 ekv.). 

A reakcióedényt átöblítettem argonnal, majd lassan THF-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-ban (55 ml), 2-bróm-1,1-dietoxietánt (87) (14,00 g, 

91,0 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 (SiO2, hexán : 



78 

EtOAc = 5:1 → 3:1), ami halványsárga szilárd anyagot eredményezett (88) (18,45 g, 86%), 

melyet további tisztítás nélkül használtam fel. 

 

 

6-(dietilamino)benzofurán-2-karbaldehid HCl só (89)100 

Jeges hűtés közben DMF (621 mg, 8,50 mmol) oldószerhez POCl3 (4,13 g, 26,90 mmol) 

reagenst csepegtettem Ar atmoszféra alatt. 10 perc kevertetés után 3-(2,2-dietoxietoxi)-N,N-

dietilanilin (88) oldatát (2,00 g, 7,10 mmol) adtam 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 (SiO2, hexán : EtOAc = 5:1), ami 

sötétnarancs színű sűrű, olajos folyadékot eredményezett. A könnyebb kezelhetőség érdekében 

Et2O-ben oldottam és HCl gáz segítségével világosbarna sóvá alakítottam, melyet szűréssel 

izoláltam (0,406 g, 22%). 

Rf = 0,43 (hexán : EtOAc = 3:1); 1H-NMR (250 MHz, CDCl3):  = 9,61 (1H, s, CHO), 7,49 

(1H, d, J = 8,9 Hz, Ar-H), 7,40 (1H, d, J = 0,6 Hz, Ar-H), 6,76 (1H, dd, J1 = 8,9 Hz, J2 = 2,2 

Hz, Ar-H), 6,69 (1H, d, J = 2,2 Hz, Ar-H), 3,43 (4H, q, J = 7,1 Hz, CH2CH3), 1,21 (6H, t, J = 

7,1 Hz, CH2CH3), (az amin protonjának csúcsa nem jelent meg). 13C-NMR (62,5 MHz, CDCl3): 

δ = 12,4, 45,0, 92,5, 111,3, 115,8, 116,0, 123,9, 149,9, 151,1, 159,7, 177,6; m/z (%) (EI, 70 

eV): 217 (41, [M+]), 202 (100), 174 (25), 172 (17), 89 (17) (sójából fölszabadítva). 

 

 

(E)-7-(dietilamino)-3-(2-(6-nitrobenz[d]tiazol-2-il)vinil)-2H-kromén-2-on (90) 

2-metil-6-nitrobenz[d]tiazolt (65) (194 mg, 1,00 mmol, 1 ekv.), 7-(dietilamino)-2H-kromén-2-

on-3-karbaldehid (85) (245 mg, 1,00 mmol, 1 ekv.) és p-toluolszulfonsav monohidrátot 

(209 mg, 1,10 mmol, 1,1 eq.) összekevertem toluolban (2 ml), majd 102°C-ra melegítettem, és 

kevertettem 19 órán át. A reakcióidő letelte után vizet adtam hozzá (10 ml) és extraháltam 
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CH2Cl2-nal (4×15 ml). Az egyesített sötétvörös szerves fázisokat telített NaCl oldattal 

(1×20 ml) mostam, majd MgSO4 felett szárítottam. Szűrés és bepárlás után sötétvörös szilárd 

anyagot kaptam (237 mg, 56%). 

Rf = 0,89 (CH2Cl2 : MeOH = 20:1); OP 262-264°C; IR (neat) max/cm-1 2920, 1706 (C=O), 

1579, 1505 és 1326 (NO2); 
1H-NMR (250 MHz, CDCl3):  = 8,78 (1H, d, J = 2,4 Hz, Ar-H), 

8,33 (1H, dd, J1 = 9,0 Hz, J2 = 2,4 Hz, Ar-H), 8,02 (1H, d, J = 9,0 Hz, Ar-H), 7,93 (1H, d, J = 

16,3 Hz, CH=CH), 7,79 (1H, s, Ar-H), 7,63 (1H, d, J = 16,3 Hz, CH=CH), 7,34 (1H, d, J = 9,0 

Hz, Ar-H), 6,63 (1H, dd, J1 = 9,0 Hz, J2 = 2,4 Hz, Ar-H), 6,51 (1H, d, J = 2,5 Hz, Ar-H), 3,46 

(4H, q, J = 7,0 Hz, CH2CH3), 1,25 (6H, t, J = 7,0 Hz, CH2CH3); 
13C-NMR: gyenge oldhatósága 

miatt különféle oldószerekből (CD2Cl2, CDCl3, DMSO-d6, aceton-d6, CD3OD, CD3CN) készült 

telített oldatai is túl hígak voltak, és többféle NMR készüléken (62,5 MHz, 100 MHz, 150 MHz) 

mérve sem lett kiértékelhető 13C-NMR spektrum; HRMS (ESI) [M+H]+: [C22H19N3O4S+H]+-

ra számolt: 422,1169, mért: 422,1170. 

 

 

(E)-6-(dietilamino)-2-(2-(6-nitrobenz[d]tiazol-2-il)vinil)benzofurán (91) 

2-metil-6-nitrobenz[d]tiazolt (65) (194 mg, 1,10 mmol, 1 ekv.), 6-(dietilamino)benzofurán-2-

karbaldehid HCl-sóját (89) (254 mg, 1,00 mmol, 1 ekv.) és p-toluolszulfonsav monohidrátot 

(209 mg, 1,10 mmol, 1,1 eq.) összekevertem toluolban (2 ml), majd 102°C-ra melegítettem, és 

kevertettem 19 órán át. A reakcióidő letelte után vizet adtam hozzá (10 ml) és extraháltam 

CH2Cl2-nal (3×15 ml). Az egyesített sötétvörös szerves fázisokat telített NaCl oldattal 

(1×20 ml) mostam, majd MgSO4 felett szárítottam. Szűrés és bepárlás után sötétvörös szilárd 

anyagot kaptam (270 mg, 69%). 

Rf = 0,44 (CH2Cl2); OP 198-200°C; IR (neat) max/cm-1 2921, 2852, 1592, 1504 és 1327 (NO2), 

1265; 1H-NMR (250 MHz, CDCl3):  = 8,68 (1H, d, J = 2,1 Hz, Ar-H), 8,27 (1H, dd, J1 = 9,0 

Hz, J2 = 2,4 Hz, Ar-H), 7,95 (1H, d, J = 9,0 Hz, Ar-H), 7,45 (1H, d, J = 15,5 Hz, CH=CH), 7,33 

(1H, d, J = 9,3 Hz, Ar-H), 7,25 (1H, d, J = 15,5 Hz, CH=CH), 6,80 (1H, s), 6,69-6,61 (2H, m, 

Ar-H), 3,42 (4H, q, J = 7,1 Hz, CH2CH3), 1,22 (6H, t, J = 7,1 Hz, CH2CH3); 
13C-NMR (62,5 

MHz, CDCl3):  = 172,2, 158,6, 158,0, 150,1, 148,2, 144,3, 134,8, 126,5, 122,6, 122,3, 122,0, 

121,9, 117,6, 117,8, 112,3, 110,0, 92,7, 44,9, 12,6; HRMS (ESI) [M+H]+: [C21H19N3O3S+H]+-

ra számolt: 394,1220, mért: 394,1220. 
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(E)-3-(2-(6-aminobenz[d]tiazol-2-il)vinil)-7-(dietilamino)-2H-kromén-2-on (92) 

SnCl2×2H2O-t (321 mg, 1,42 mmol, 6 ekv.) cc. HCl(aq) (4 ml) és etanol (1 ml) elegyében 

kevertettem 5 percig, majd (E)-7-(dietilamino)-3-(2-(6-nitrobenz[d]tiazol-2-il)vinil)-2H-

kromén-2-ont (90) (100 mg, 0,24 mmol,1 ekv.) adtam hozzá kis adagokban. A reakcióelegyet 

3 napon át kevertettem 40°C-on. Szobahőmérsékletre hűtés után az elegyet jég-víz keverékre 

(10 ml) öntöttem és a kémhatás pH 7-8 körülire állítottam tömény NaOH oldattal. A 

semlegesített elegyet CH2Cl2-nal extraháltam (7×10 ml), majd az egyesített szerves fázisokat 

előbb vízzel (1×15 ml), majd telített NaCl oldattal mostam (1×15 ml), végül MgSO4 felett 

szárítottam. Szűrés és az oldószer elpárologtatása után a nyersterméket oszlopkromatográfiásan 

tisztítottam, egy rövid oszlopon (SiO2, CH2Cl2 : MeOH = 10:1), ami sötétvörös szilárd anyagot 

eredményezett (80 mg, 86%). 

Rf = 0,63 (CH2Cl2 : MeOH = 9:1); OP 181-183°C; IR (neat) max/cm-1 3332br és 1580 (NH2), 

2920, 1702 (C=O), 1510; 1H-NMR (600 MHz, CDCl3):  = 7,74 (1H, d, J = 8,8 Hz, Ar-H), 7,73 

(1H, d, J = 15,8 Hz, CH=CH), 7,70 (1H, s, Ar-H), 7,36 (1H, d, J = 15,8 Hz, CH=CH), 7,28 (1H, 

d, J = 8,8 Hz, Ar-H),7,07 (1H, d, J = 2,3 Hz, Ar-H), 6,80 (1H, dd, J1 = 8,8 Hz, J2 = 2,3 Hz, Ar-

H), 6,59 (1H, dd, J1 = 8,8 Hz, J2 = 2,3 Hz, Ar-H), 6,48 (1H, d, J = 2,3 Hz, Ar-H), 3,85 (2H, br 

s, NH2), 3,42 (4H, q, J = 7,0 Hz, CH2CH3), 1,21 (6H, t, J = 7,0 Hz, CH2CH3); 
13C-NMR (250 

MHz, CDCl3):  = 163,3, 160,8, 156,0, 151,0, 147,4, 144,6, 140,6, 136,5, 130,2, 129,4, 123,2, 

116,0, 115,6, 115,1, 109,3, 108,9, 105,6, 97,1, 44,9, 12,5; HRMS (ESI) [M+H]+: 

[C22H21N3O2S+H]+-ra számolt: 392,1427, mért: 392,1428. 

 

 

(E)-2-(2-(6-(dietilamino)benzofurán-2-il)vinil)benz[d]tiazol-6-amin (93) 

SnCl2×2H2O-t (338 mg, 1,50 mmol, 5 ekv.) cc. HCl(aq) (4 ml) és etanol (1 ml) elegyében 

kevertettem 5 percig, majd a (E)-6-(dietilamino)-2-(2-(6-nitrobenz[d]tiazol-2-il)vinil)-

benzofuránt (91) (118 mg, 0,30 mmol, 1 ekv.) adtam hozzá kis adagokban. A reakcióelegyet 

50 órán át kevertettem 40°C-on. Szobahőmérsékletre hűtés után az elegyet jég-víz keverékre 

(20 ml) öntöttem és a lúgossá tettem a kémhatást tömény NaOH-dal. A meglúgosított elegyet 
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CH2Cl2-nal extraháltam (3×20 ml), majd az egyesített szerves fázisokat vízzel (1×20 ml), majd 

telített NaCl oldattal mostam (1×20 ml), MgSO4 felett szárítottam. Szűrés és az oldószer 

elpárologtatása után a nyersterméket oszlopkromatográfiásan tisztítottam (SiO2, CH2Cl2 : 

MeOH = 30:0 → 30:1), ami vörösbarna szilárd anyagot eredményezett (47 mg, 43%). 

Rf = 0,59 (CH2Cl2 : MeOH = 20:1); OP 99-101°C; IR (neat) max/cm-1 3353br és 1602 (NH2), 

2964, 2922, 2852, 1556, 1502; 1H-NMR (400 MHz, CDCl3):  = 7,75 (1H, d, J = 8,6 Hz, Ar-

H), 7,34 (1H, d, J = 8,7 Hz, Ar-H), 7,30 (1H, J = 15,8 Hz, CH=CH), 7,22 (1H, d, J = 15,8 Hz, 

CH=CH), 7,04 (1H, d, J = 2,3 Hz, Ar-H), 6,79 (1H, dd, J1 = 8,7 Hz, J2 = 2,3 Hz, Ar-H), 6,73 

(1H, d, J = 2,2 Hz, Ar-H), 6,69 (1H, s, Ar-H), 6,66 (1H, dd, J1 = 8,7 Hz, J2 = 2,3 Hz, Ar-H), 

3,86 (2H, br s, NH2), 3,41 (4H, q, J = 7,1 Hz, CH2CH3), 1,21 (6H, t, J = 7,1 Hz, CH2CH3); 
13C-

NMR (100 MHz, CDCl3):  = 162,8, 158,1, 151,1, 147,60, 147,55, 144,6, 136,4, 123,3, 123,1, 

121,6, 119,7, 115,7, 118,2, 109,8, 109,3, 105,7, 93,4, 45,0, 12,7; HRMS (ESI) [M+H]+: 

[C21H21N3OS+H]+-ra számolt: 364,1478, mért: 364,1481. 

 

 

(E)-3-(2-(6-azidobenz[d]tiazol-2-il)vinil)-7-(dietilamino)-2H-kromén-2-on (37) 

(E)-3-(2-(6-aminobenz[d]tiazol-2-il)vinil)-7-(dietilamino)-2H-kromén-2-ont (92) (30 mg, 

0,077 mmol, 1 ekv.) feloldottam cc. HCl(aq) (600 l), víz (1 ml) és MeOH (1 ml) elegyében. 

Az oldathoz 0°C-on NaNO2 oldatot (6,0 mg, 0,087 mmol, 1,1 ekv 100 l vízben, +100 l víz 

mosásra) csepegtettem. 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 NaN3 oldatot (6,0 mg, 0,092 mmol, 1,2 ekv. 100 l vízben, + 100 l víz átmosásra) 

adtam hozzá cseppenként. A hozzáadás után hagytam a reakcióelegyet szobahőmérsékletre 

melegedni. További 1 éjszakán át tartó kevertetés után vizet adtam hozzá (10 ml), a kémhatást 

pH 7-8 körülire állítottam ccNaOH oldattal, majd extraháltam CH2Cl2-nal (3×10 ml). Az 

egyesített szerves fázisokat tömény NaCl oldattal (1×10 ml) mostam, majd MgSO4 felett 

szárítottam. Szűrés és bepárlás után oszlopkromatográfiásan tisztítottam (SiO2, CH2Cl2 : MeOH 

= 50:1), ami narancsvörös szilárd terméket eredményezett (23 mg, 72%). 

Rf = 0,84 (CH2Cl2 : MeOH = 20:1); OP 178-180°C (bomlik); IR (neat) max/cm-1 2920, 2851, 

2093 (N3), 1707 (C=O), 1608, 1581, 1510; 1H-NMR (250 MHz, CDCl3):  = 7,91 (1H, d, J = 

8,7 Hz, Ar-H), 7,80 (1H, d, J = 16,3 Hz, CH=CH), 7,72 (1H, s, Ar-H), 7,46 (1H, d, J = 1,7 Hz, 
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Ar-H), 7,45 (1H, d, J = 16,1 Hz, CH=CH), 7,30 (1H, d, J = 8,7 Hz, Ar-H), 7,10 (1H, dd, J1 = 

9,0, J2 = 2,1 Hz, Ar-H), 6,60 (1H, dd, J1 = 7,9, J2 = 2,1 Hz, Ar-H), 6,49 (1H, s, Ar-H), 3,43 (4H, 

q, J = 7,0 Hz, CH2CH3), 1,23 (6H, t, J = 7,1 Hz, CH2CH3); 
13C-DEPT135 (CDCl3):  = 141,9 

(CH), 132,2 (CH), 129,6 (CH), 123,6 (CH), 122,5 (CH), 118,1 (CH), 111,3 (CH), 109,4 (CH), 

97,0 (CH), 45,0 (CH2), 12,5 (CH3); HRMS (ESI) [M+H]+: [C22H19N5O2S+H]+-ra számolt: 

418,1332, mért: 418,1332. 

 

 

(E)-2-(2-(6-azidobenz[d]tiazol-2-il)vinil)-6-(dietilamino)benzofurán (38) 

(E)-2-(2-(6-(dietilamino)benzofurán-2-il)vinil)benz[d]tiazol-6-amint (93) (82 mg, 0,23 mmol, 

1 ekv.) feloldottam cc. HCl(aq) (1 ml), víz (1 ml) és MeOH (1 ml) elegyében. Az oldathoz 0°C-

on NaNO2 oldatot (17 mg, 0,25 mmol, 1,1 ekv 200 l vízben, +100 l víz mosásra) 

csepegtettem. 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 NaN3 

oldatot (18 mg, 0,28 mmol, 1,2 ekv. 200 l vízben, + 100 l víz átmosásra) adtam hozzá 

cseppenként. A hozzáadás után hagytam a reakcióelegyet szobahőmérsékletre melegedni. 

További éjszakán át tartó kevertetés után vizet adtam hozzá (10 ml), ccNaOH oldattal lúgossá 

tettem, majd extraháltam CH2Cl2-nal (3×10 ml). Az egyesített szerves fázisokat tömény NaCl 

oldattal (1×10 ml) mostam, majd MgSO4 felett szárítottam. Szűrés és bepárlás után 

oszlopkromatográfiásan tisztítottam (SiO2, CH2Cl2), ami sötétbarna szilárd terméket 

eredményezett (36 mg, 41%). 

Rf = 0,48 (CH2Cl2); OP 153-155°C; IR (neat) max/cm-1 2921, 2852, 2103 (N3), 1602, 1505, 

1299, 1111; 1H-NMR (250 MHz, CDCl3):  = 7,91 (1H, d, J = 8,4 Hz, Ar-H), 7,46 (1H, d, J = 

2,2 Hz, Ar-H), 7,35 (1H, d, J = 15,6 Hz, CH=CH), 7,35 (1H, d, J = 8,7 Hz, Ar-H), 7,27 (1H, d, 

J = 15,8 Hz, CH=CH), 7,11 (1H, dd, J1 = 8,8, J2 = 2,3 Hz, Ar-H), 6,76 (1H, s, Ar-H), 6,64-6,73 

(2H, m, 2×Ar-H), 3,43 (4H, q, J = 7,1 Hz, CH2CH3), 1,22 (6H, t, J = 7,1 Hz, CH2CH3); 13C-

NMR (62,5 MHz, CDCl3):  = 166,3, 158,3, 152,9, 150,6, 147,7, 137,1, 136,1, 124,5, 123,5, 

121,7, 118,7, 118,2, 118,0, 111,2, 110,4, 109,9, 93,2, 44,9, 12,6; HRMS (ESI) [M+H]+: 

[C21H19N5OS+H]+-ra számolt: 390,1383, mért: 390,1384. 
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(4-nitrobenzil)trifenilfoszfónium bromid (95) 

1-(bromometil)-4-nitrobenzol (94) (2,16 g, 10,0 mmol, 1 ekv.) és PPh3 (2,62 g, 10,0 mmol, 

1 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 vákuumon 

szárítottam. A termék fehér kristályos szilárd anyag (4,606 g, 96%). 

1H-NMR (250 MHz, CDCl3):  = 7,83-7,65 (11H, m, Ar-H), 7,59-7,48 (6H, m, Ar-H), 7,42 

(2H, dd, J1 = 8,8 Hz, J2 = 2,5 Hz, Ar-H), 5,93 (2H, d, J = 15,8 Hz, CH2); 
13C-NMR (62,5 MHz, 

CDCl3):  = 147,1, 147,0, 135,7, 135,6, 134,4, 134,3, 132,8, 132,7, 130,1, 129,9, 123,0, 122,9, 

117,7, 116,4, 31,8, 29,1. 

 

 

7-(dietilamino)-3-vinil-2H-kromén-2-on (99)101 

CH2Cl2-ban (3 ml) DCC-t (450 mg, 2,18 mmol, 1,25 ekv.) oldottam fel és but-3-én savat (98) 

(189 mg, 2,20 mmol, 1,25 ekv.) csepegtettem hozzá, majd 1 órát kevertettem 

szobahőmérsékleten. A képződött aktív észterhez 4-(dietilamino)-2-hidroxibenzaldehidet (82) 

(338 mg, 1,75 mmol, 1 ekv.) és 4-(dimetilamino)-piridint (25 mg, 0,20 mmol, 0,11 ekv.) adtam. 

Szobahőmérsékleten kevertettem és VRK-n (hexán : EtOAc = 3:1) követtem a reakciót. A 

kiindulási anyag (82) elfogyása után (3,5 óra) a reakcióelegyet celliten szűrtem, kevés CH2Cl2-

nal mostam. A szűrlethez Cs2CO3 bázist (700 mg, 2,15 mmol, 1,23 ekv.) adtam, majd 

szobahőmérsékleten kevertettem 23 órán át. A reakcióidő letelte után CH2Cl2-nal (10 ml) 

hígítottam, vízzel (1×10 ml) és telített NaCl oldattal (1×10 ml) mostam, MgSO4 felett 

szárítottam. Szűrés és bepárlás után oszlopkromatográfiásan tisztítottam (SiO2, hexán : EtOAc 

= 4:1). A termék sárga olaj, ami állás közben megszilárdult (367 mg, 86%). 

Rf = 0,45 (hexánok : EtOAc = 3:1); 1H-NMR (250 MHz, CDCl3):  = 7,55 (1H, s, Ar-H), 7,23 

(1H, d, J = 8,8 Hz, Ar-H), 6,65 (1H, dd, J1 = 17,7 Hz, J2 = 11,2 Hz, CH=CH2), 6,54 (1H, dd, J1 

= 8,8 Hz, J2 = 2,4 Hz, Ar-H), 6,45 (1H, d, J = 2,4 Hz, Ar-H), 5,99 (1H, dd, J1 = 17,6 Hz, J2 = 

0,7 Hz, CH=CH2), 5,27 (1H, dd, J1 = 11,4 Hz, J2 = 1,1 Hz, CH=CH2), 3,38 (4H, q, J = 7,1 Hz, 

CH2CH3), 1,18 (6H, t, J = 7,1 Hz, CH2CH3); 
13C-NMR (62,5 MHz, CDCl3):  = 161,2, 155,7, 

150,4, 138,4, 131,1, 128,8, 117,7, 115,6, 108,9, 108,6, 96,9, 44,7, 12,4; m/z (%) (EI, 70 eV): 

243 (43, [M+]), 228 (100), 200 (22), 115 (21). 
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(E)-N,N-dimetil-4-(4-nitrosztiril)anilin (109) 

107 és 108 reakciójával103 

4-(dimetilamino)benzaldehidet (107) (75 mg, 0,50 mmol, 1 ekv.) és 1-metil-4-nitrobenzolt 

(108) (69 mg, 0,50 mmol, 1 ekv.) PEG-200 oldószerben (500 l) K2CO3 bázis (138 mg, 1,00 

mmol, 2 ekv.) jelenlétében 100°C hőmérsékleten kevertettem 1 éjszakán át. A lehűlt 

reakcióelegyhez vizet adtam (20 ml) és CH2Cl2 oldószerrel extraháltam (3×20 ml). Az 

egyesített szerves fázisokat vízzel (1×20 ml), majd telített NaCl oldattal (1×20 ml) mostam, 

MgSO4 felett szárítottam, szűrtem, végül bepároltam. A kapott nyersterméket 

oszlopkromatográfiásan tisztítottam (SiO2, CH2Cl2). A termék vörös színű szilárd anyag, ami 

PEG-lal volt szennyezve (15 mg, <11%). 

Rf = 0,78 (hexán : EtOAc = 1:1); 1H-NMR (250 MHz, CDCl3):  = 8,18 (2H, d, J = 8,8 Hz, Ar-

H), 7,6 (2H, d, J = 9,0 Hz, Ar-H), 7,45 (2H, d, J = 8,8 Hz, Ar-H), 7,22 (1H, d, J = 16,1 Hz, 

CH=CH), 6,93 (1H, d, J = 16,4 Hz, CH=CH), 6,72 (2H, d, J = 8,8 Hz, Ar-H), 3,02 (6H, s, CH3); 

m/z (%) (EI, 70 eV): 269 (18), 268 (100, [M+]), 178 (41), 165 (19). 

 

107 és 110 reakciójával106 

4-(dimetilamino)benzaldehid (107) (149 mg, 1,00 mmol, 1 ekv.), 2-(4-nitrofenil)ecetsav (110) 

(181 mg, 1,00 mmol, 1 ekv.) és piperidin (85 mg, 1,00 mmol, 1 ekv.) szuszpenzióját 140°C-on 

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-lal (1-2 ml) és hexánnal mostam, vákuumon szárítottam. A 

termék vörös por (72 mg, 27%). 

 

 

(E)-7-(dietilamino)-3-(4-nitrosztiril)-2H-kromén-2-on (112) 

7-(dietilamino)-2H-kromén-2-on-3-karbaldehid (85) (245 mg, 1,00 mmol, 1 ekv.), 2-(4-

nitrofenil)ecetsav (110) (207 mg, 1,15 mmol, 1,15 ekv.) és piperidin (196 mg, 2,30 mmol, 

2,3 ekv.) szuszpenzióját 140°C-on kevertettem 1,5 órán át nyitott lombikban. A reakcióidő 
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letelte után hagytam szobahőmérsékletre hűlni, majd EtOH hozzáadása (3-4 ml) után 

ultrahangos fürdőben rázattam 10 percet, majd a csapadékot szűrtem, kevés EtOH-lal (2-3 ml) 

és hexánnal mostam, vákuumon szárítottam. A termék bordó por (186 mg, 51%). 

Rf = 0,49 (CH2Cl2); OP 253-255°C; IR (neat) max/cm-1 1701 (C=O), 1578, 1503 és 1311 (NO2), 

1311; 1H-NMR (600 MHz, CDCl3):  = 8,18 (2H, d, J = 8,8 Hz, Ar-H), 7,71 (1H, s, Ar-H), 7,60 

(2H, d, J = 8,2 Hz, Ar-H), 7,58 (1H, d, J = 15,8 Hz, CH=CH), 7,30 (1H, d, J = 8,8 Hz, Ar-H), 

7,18 (1H, d, J = 15,8 Hz, CH=CH), 6,60 (1H, dd, J1 = 8,8 Hz, J2 = 2,3 Hz, Ar-H), 6,50 (1H, d, 

J = 2,3 Hz, Ar-H), 3,44 (4H, q, J = 7,0 Hz, CH2CH3), 1,23 (6H, t, J = 7,0 Hz, CH2CH3); 
13C-

NMR (150 MHz, CDCl3):  = 161,0, 156,0, 151,1, 146,5, 144,4, 140,5, 129,2, 128,0, 127,5, 

126,7, 124,1, 116,4, 109,3, 108,9, 97,1, 44,9, 12,5; HRMS (ESI) [M+H]+: [C21H20N2O4+H]+-ra 

számolt: 365,1496, mért: 365,1499. 

 

 

(E)-6-(dietilamino)-2-(4-nitrosztiril)benzofurán (113) 

6-(dietilamino)benzofurán-2-karbaldehidet (89) (254 mg, 1,00 mmol, 1 ekv.) HCl sójából 

felszabadítottam (2 M NaOH oldat és EtOAc extraháló oldószer segítségével), majd 2-(4-

nitrofenil)ecetsav (110) (208 mg, 1,15 mmol, 1,15 ekv.) és piperidin (102 mg, 1,20 mmol, 

1,2 ekv.) hozzáadása után a szuszpenziót 140°C-on kevertettem 2 órán át nyitott lombikban. A 

reakcióidő letelte után hagytam szobahőmérsékletre hűlni, majd EtOH hozzáadása (3-4 ml) 

után ultrahangos fürdőben rázattam 10 percet, majd a csapadékot szűrtem, kevés EtOH-lal (3-

4 ml) és hexánnal mostam, vákuumon szárítottam. A termék sötétbordó por (222 mg, 66%). 

Rf = 0,65 (CH2Cl2); OP 146-148°C; IR (neat) max/cm-1 1576, 1503 és 1329 (NO2), 1105; 1H-

NMR (250 MHz, CDCl3):  = 8,18 (2H, d, J = 8,7 Hz, Ar-H), 7,56 (2H, d, J = 8,8 Hz, Ar-H), 

7,35 (1H, d, J = 8,7 Hz, Ar-H), 7,14 (1H, d, J = 16,0 Hz, CH=CH), 7,06 (1H, d, J = 16,1 Hz, 

CH=CH), 6,73 (1H, s, Ar-H), 6,71-6,64 (2H, m, Ar-H), 3,42 (4H, q, J = 7,0 Hz, CH2CH3), 1,22 

(6H, t, J = 7,0 Hz, CH2CH3); 
13C-NMR (62,5 MHz, CDCl3):  = 157,9, 151,6, 147,5, 146,3, 

143,8, 126,4, 124,2, 124,0, 121,5, 120,7, 118,0, 109,7, 108,7, 93,2, 44,9, 12,6; HRMS (ESI) 

[M+H]+: [C20H20N2O3+H]+-ra számolt: 337,1547, mért: 337,1547. 
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(E)-3-(4-aminosztiril)-7-(dietilamino)-2H-kromén-2-on (114) 

SnCl2×2H2O-t (372 mg, 1,65 mmol, 6 ekv.) cc. HCl(aq) oldatban (5 ml) kevertettem 5 percig, 

majd az (E)-7-(dietilamino)-3-(4-nitrosztiril)-2H-kromén-2-ont (112) (100 mg, 0,274 mmol, 

1 ekv.) 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 oldattal. A semlegesített elegyet CH2Cl2-nal extraháltam 

(5×20 ml), majd az egyesített szerves fázisokat előbb vízzel (1×20 ml), majd telített NaCl 

oldattal mostam (1×20 ml), MgSO4 felett szárítottam. Szűrés és az oldószer elpárologtatása 

után a nyersterméket oszlopkromatográfiásan tisztítottam (SiO2, CH2Cl2 : MeOH = 1:0 → 

100:1), ami sötétbordó szilárd anyagot eredményezett (68 mg, 74%). 

Rf = 0,75 (CH2Cl2 : MeOH = 20:1); OP 166-168°C; IR (neat) max/cm-1 3357br és 1584 (NH2), 

2921, 2852, 1697 (C=O), 1508; 1H-NMR (600 MHz, CDCl3):  = 7,61 (1H, s, Ar-H), 7,34 (2H, 

d, J = 8,2 Hz, Ar-H), 7,33 (1H, d, J = 16,4 Hz, CH=CH), 7,26 (1H, d, J = 8,8 Hz, Ar-H), 6,92 

(1H, d, J = 16,4 Hz, CH=CH), 6,66 (2H, d, J = 8,2 Hz, Ar-H), 6,57 (1H, dd, J1 = 8,8 Hz, J2 = 

2,4 Hz, Ar-H), 6,50 (1H, d, J = 2,4 Hz, Ar-H), 3,76 (1,7H, br s, NH2), 3,41 (4H, q, J = 7,0 Hz, 

CH2CH3), 1,21 (6H, t, J = 7,0 Hz, CH2CH3); 
13C-NMR (150 MHz, CDCl3):  = 161,7, 155,3, 

150,0, 146,2, 136,3, 130,1, 128,5, 128,3, 127,9, 119,3, 118,5, 115,2, 109,3, 109,0, 97,2, 44,8, 

12,5; HRMS (ESI) [M+H]+: [C21H22N2O2+H]+-ra számolt: 335,1754, mért: 335,1754. 

 

 

(E)-2-(4-aminosztiril)-6-(dietilamino)benzofurán (115) 

SnCl2 (268 mg, 1,41 mmol, 8 ekv.), (E)-6-(dietilamino)-2-(4-nitrosztiril)benzofurán (113) 

(60 mg, 0,18 mmol, 1 ekv.) 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, CH2Cl2 oldószerrel extraháltam 

(7×20 ml). Az egyesített szerves fázisokat vízzel (1×50 ml) és telített NaCl oldattal (1×50 ml) 

mostam, MgSO4 felett szárítottam. Szűrés és bepárlás után a nyersterméket 

oszlopkromatográfiásan tisztítottam (SiO2, CH2Cl2 : MeOH = 1:0 → 100:1), ami sötétbarna 

szilárd anyagot eredményezett (54 mg, 99%). 
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Rf = 0,85 (CH2Cl2 : MeOH = 20:1); OP 117-119°C; IR (neat) max/cm-1 3380 és 1614 (NH2), 

2963, 2921, 2852, 1502, 1112; 1H-NMR (250 MHz, CDCl3):  = 7,33 (2H, d, J = 8,4 Hz, Ar-

H), 7,32 (1H, d, J = 8,7 Hz, Ar-H), 7,10 (1H, d, J = 16,1 Hz, CH=CH), 6,81 (1H, s, Ar-H), 6,78 

(1H, d, J = 16,0 Hz, CH=CH), 6,67 (3H, d, J = 8,5 Hz, 2×Ar-H), 6,47 (1H, s, Ar-H), 3,75 (1,7H, 

br s, NH2), 3,41 (4H, q, J = 7,0 Hz, CH2CH3), 1,21 (6H, t, J = 7,0 Hz, CH2CH3); 
13C-NMR 

(62,5 MHz, CDCl3):  = 157,0, 153,4, 146,4, 146,1, 127,7, 127,6, 127,5, 120,6, 118,8, 115,2, 

113,3, 109,5, 104,0, 94,1, 45,0, 12,5; HRMS (ESI) [M+H]+: [C20H22N2O+H]+-ra számolt: 

307,1805, mért: 307,1806. 

 

 

(E)-3-(4-azidosztiril)-7-(dietilamino)-2H-kromén-2-on (39) 

A (E)-3-(4-aminosztiril)-7-(dietilamino)-2H-kromén-2-ont (114) (50 mg, 0,15 mmol, 1 ekv.) 

feloldottam cc. HCl(aq) (1 ml), víz (1 ml) és MeOH (1 ml) elegyében. Az oldathoz 0°C-on 

NaNO2 oldatot (11 mg, 0,16 mmol, 1,1 ekv 150 l vízben, +100 l víz mosásra) csepegtettem. 

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 NaN3 oldatot 

(12 mg, 0,19 mmol, 1,2 ekv. 150 l vízben, + 100 l 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 pH 7-8 körülire állítottam 

ccNaOH oldattal, majd extraháltam CH2Cl2-nal (3×10 ml). Az egyesített szerves fázisokat 

telített NaCl oldattal (1×10 ml) mostam, majd MgSO4 felett szárítottam. Szűrés és bepárlás után 

oszlopkromatográfiásan tisztítottam (SiO2, CH2Cl2), ami barna szilárd terméket eredményezett 

(47 mg, 87%). 

Rf = 0,57 (CH2Cl2); OP 142-144°C; IR (neat) max/cm-1 2921, 2852, 2118 (N3), 1708 (C=O), 

1609, 1586, 1498; 1H-NMR (250 MHz, CDCl3):  = 7,62 (1H, s, Ar-H), 7,47 (2H, d, J = 8,8 

Hz, Ar-H), 7,41 (1H, d, J = 16,6 Hz, CH=CH), 7,26 (1H, d, J = 8,7 Hz, Ar-H), 7,00 (1H, d, J = 

16,6 Hz, CH=CH), 6,97 (2H, d, J = 8,4 Hz, Ar-H), 6,57 (1H, dd, J1 = 8,8 Hz, J2 = 2,4 Hz, Ar-

H), 6,47 (1H, d, J = 2,1 Hz, Ar-H), 3,41 (4H, q, J = 7,1 Hz, CH2CH3), 1,21 (6H, t, J = 7,1 Hz, 

CH2CH3); 13C-NMR (62,5 MHz, CDCl3):  = 161,3, 155,5, 150,3, 138,7, 138,1, 134,6, 128,7, 

127,8, 122,9, 119,2, 117,3, 109,0, 108,9, 97,0, 44,8, 12,4; HRMS (ESI) [M+H]+: 

[C21H20N4O2+H]+-ra számolt: 361,1659, mért: 361,1640. 
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(E)-2-(4-azidosztiril)-6-(dietilamino)benzofurán (40) 

A (E)-2-(4-aminosztiril)-6-(dietilamino)benzofuránt (115) (54 mg, 0,18 mmol, 1 ekv.) 

feloldottam cc. HCl(aq) (1 ml), víz (1 ml) és MeOH (1 ml) elegyében. Az oldathoz 0°C-on 

NaNO2 oldatot (14 mg, 0,20 mmol, 1,1 ekv 200 l vízben, +100 l víz mosásra) csepegtettem. 

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 NaN3 oldatot 

(14 mg, 0,22 mmol, 1,2 ekv. 200 l vízben, + 100 l víz átmosásra) adtam hozzá cseppenként. 

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 CH2Cl2-nal (3×10 ml). Az egyesített szerves fázisokat telített NaCl oldattal (1×15 

ml) mostam, majd MgSO4 felett szárítottam. Szűrés és bepárlás után oszlopkromatográfiásan 

tisztítottam (SiO2, CH2Cl2), ami barna szilárd terméket eredményezett (36 mg, 61%). 

Rf = 0,61 (CH2Cl2); OP 105-107°C; IR (neat) max/cm-1 2962, 2922, 2852, 2113 (N3), 2077, 

1615, 1498; 1H-NMR (250 MHz, CDCl3):  = 7,47 (2H, d, J = 8,5 Hz, Ar-H), 7,33 (1H, d, J = 

8,7 Hz, Ar-H), 7,11 (1H, d, J = 16,3 Hz, CH=CH), 7,01 (2H, d, J = 8,5 Hz, Ar-H), 6,89 (1H, d, 

J = 16,1 Hz, CH=CH), 6,77 (1H, s, Ar-H), 6,67 (1H, d, J = 8,8 Hz, Ar-H), 6,54 (1H, s, Ar-H), 

3,42 (4H, q, J = 7,1 Hz, CH2CH3), 1,21 (6H, t, J = 7,1 Hz, CH2CH3); 1H-NMR (62,5 MHz, 

CDCl3):  = 157,4, 152,5, 146,8, 138,7, 134,2, 127,6, 125,9, 121,0, 119,3, 118,4, 116,5, 109,6, 

105,8, 93,8, 45,0, 12,5; HRMS (ESI) [M+H]+: [C20H20N4O+H]+-ra számolt: 333,1710, mért: 

333,1709. 

 

Klikk-termékek 

Általános módszer: Azidokat (37-40) és N-(prop-2-inil)pivalamidot (76) kevertettem CH2Cl2-

ban (2 ml, amilénnel stabilizált) szobahőmérsékleten trietilamin (3 l) jelenlétében és egy 

spatulahegynyi Cu(PPh3)2NO3 katalizátor91 hozzáadása után 10-12 órán át. A reakcióelegyet 

közvetlenül oszlopkromatográfiásan tisztítottam (SiO2, CH2Cl2 : MeOH). 
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(E)-N-((1-(2-(2-(7-(dietilamino)-2-oxo-2H-kromén-3-il)vinil)benz[d]tiazol-6-il)-1H-1,2,3-

triazol-4-il)metil)pivalamid (116) 

37 azid (12 mg, 0,029 mmol, 1 ekv.) és N-(prop-2-inil)pivalamid (76, 8 mg, 0,058 mmol, 

2 ekv.), eluens (CH2Cl2 : MeOH = 1:0 → 100:1 → 10:1). Termék: élén narancssárga szilárd 

anyag (15 mg, 94%). 

Rf = 0,68 (CH2Cl2 : MeOH = 9:1); OP 241-243°C; IR (neat) max/cm-1 3454, 2922, 2852, 1702 

(C=O), 1583 (CONHR), 1509; 1H-NMR (600 MHz, CDCl3):  = 8,23 (1H, d, J = 1,8 Hz, Ar-

H), 8,08-8,04 (2H, m, 1×Ar-H és triazol-H), 7,87 (1H, s, J = 15,9 Hz, CH=CH), 7,77 (1H, dd, 

J1 = 8,1 Hz, J2 = 1,8 Hz, Ar-H), 7,76 (1H, s, Ar-H), 7,53 (1H, d, J = 15,8 Hz, CH=CH), 7,32 

(1H, d, J = 8,9 Hz, Ar-H), 6,61 (1H, dd, J1 = 8,9 Hz, J2 = 2,5 Hz, Ar-H), 6,51 (1H, br s, CONH), 

6,49 (1H, d, J = 2,4 Hz, Ar-H), 4,60 (2H, d, J = 5,7 Hz, CH2), 3,44 (4H, q, J = 7,2 Hz, CH2CH3), 

1,23 (6H, t, J = 7,2 Hz, CH2CH3), 1,22 (9H, s, C(CH3)3); 
13C-NMR (150 MHz, CDCl3):  = 

178,9, 160,6, 156,5, 154,2, 151,7, 142,7, 134,0, 133,5, 132,3, 132,2, 129,9, 128,7, 128,6, 123,7, 

122,4, 119,3, 115,4, 113,8, 109,6, 109,0, 97,2, 45,2, 38,8, 35,2, 27,7, 12,6; HRMS (ESI) 

[M+H]+: [C30H32N6O3S+H]+-ra számolt: 557,2329 mért: 557,2327. 

 

 

(E)-N-((1-(2-(2-(6-(dietilamino)benzofurán-2-il)vinil)benz[d]tiazol-6-il)-1H-1,2,3-triazol-

4-il)metil)pivalamid (117) 

38 azid (15 mg, 0,039 mmol, 1 ekv.) és N-(prop-2-inil)pivalamid (76, 11 mg, 0,079 mmol, 

2 ekv.), eluens (CH2Cl2 : MeOH = 1:0 → 100:1 → 10:1). Termék: sötétbordó szilárd anyag 

(18 mg, 88%). 

Rf = 0,67 (CH2Cl2 : MeOH = 9:1); OP 164-166°C; IR (neat) max/cm-1 3343, 2922, 2852, 1607, 

1506, 1463; 1H-NMR (400 MHz, CDCl3):  = 8,23 (1H, d, J = 2,1 Hz, Ar-H), 8,08-8,03 (2H, 

m, 1×Ar-H és triazol-H), 7,77 (1H, dd, J1 = 8,8 Hz, J2 = 2,2 Hz, Ar-H), 7,41 (1H, s, J = 15,7 

Hz, CH=CH), 7,36 (1H, d, J = 8,7 Hz, Ar-H), 7,30 (1H, d, J = 15,6 Hz, CH=CH), 6,80 (1H, s, 

Ar-H), 6,72 (1H, d, J = 2,1 Hz, Ar-H), 6,68 (1H, dd, J1 = 8,8 Hz, J2 = 2,2 Hz, Ar-H), 6,49 (1H, 
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t, J = 5,3 Hz, CONH), 4,59 (2H, d, J = 5,5 Hz, CH2), 3,43 (4H, q, J = 7,0 Hz, CH2CH3), 1,22 

(9H, s, C(CH3)3), 1,21(6H, t, J = 7,6 Hz, CH2CH3); 
13C-NMR (100 MHz, CDCl3):  = 178,9(+), 

168,8(+), 158,6(+), 154,5(+), 154,3(+), 150,6(+), 148,0(+), 135,9(+), 133,8(+), 132,3(-), 

125,6(-), 123,5(-), 122,0(-), 119,3(-), 118,4(-), 118,0(+), 113,8(-), 111,3(-), 110,1(-), 93,2(-), 

45,1(+), 38,8(+), 35,2(+), 27,6(-), 12,7(-); HRMS (ESI) [M+H]+: [C29H32N6O2S+H]+-ra 

számolt: 529,2380, mért: 529,2385. 

 

 

(E)-N-((1-(4-(2-(7-(dietilamino)-2-oxo-2H-kromén-3-il)vinil)fenil)-1H-1,2,3-triazol-4-

il)metil)pivalamid (118) 

39 azid (20 mg, 0,056 mmol, 1 ekv.) és N-(prop-2-inil)pivalamid (76, 12 mg, 0,086 mmol, 

1,5 ekv.), eluens (CH2Cl2 : MeOH = 1:0 → 100:1 → 20:1). Termék: sötétsárga szilárd anyag 

(14 mg, 50%). 

Rf = 0,64 (CH2Cl2 : MeOH = 9:1); OP 216-218°C; IR (neat) max/cm-1 3282, 2970, 2930, 1712 

(C=O), 1609 1585 (CONHR), 1509, 1190; 1H-NMR (400 MHz, CDCl3):  = 7,99 (1H, s, 

triazol-H), 7,70 (1H, s, Ar-H), 7,69 (2H, d, J = 8,4 Hz, Ar-H), 7,63 (2H, d, J = 8,7 Hz, Ar-H), 

7,52 (1H, d, J = 16,2 Hz, CH=CH), 7,30 (1H, d, J = 8,9 Hz, Ar-H), 7,11 (1H, d, J = 16,3 Hz, 

CH=CH), 6,60 (1H, dd, J1 = 8,9 Hz, J2 = 2,5 Hz, Ar-H), 6,50 (1H, d, J = 2,4 Hz, Ar-H), 6,47 

(1H, t, J = 5,8 Hz, CONH), 4,57 (2H, d, J = 5,6 Hz, CH2), 3,43 (4H, q, J = 7,1 Hz, CH2CH3), 

1,22 (6H, t, J = 7,1 Hz, CH2CH3), 1,21 (9H, s, C(CH3)3); 
13C-NMR (100 MHz, CDCl3):  = 

178,8(+), 161,4(+), 155,8(+), 150,8(+), 145,7(+), 139,3(-), 138,5(+), 135,8(+), 129,1(-), 128,4(-

), 127,7(-), 125,0(-), 120,7(-), 120,5(-), 117,2 (+), 109,3(-), 109,1(+), 97,2(-), 45,0(+), 38,8(+), 

35,1(+), 27,6(-), 12,6(-); HRMS (ESI) [M+H]+: [C29H33N5O3+H]+-ra számolt: 500,2656, mért: 

500,2653. 
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(E)-N-((1-(4-(2-(6-(dietilamino)benzofurán-2-il)vinil)fenil)-1H-1,2,3-triazol-4-

il)metil)pivalamid (119) 

40 azid (15 mg, 0,045 mmol, 1 ekv.) és N-(prop-2-inil)pivalamid (76, 13 mg, 0,093 mmol, 

2 ekv.), eluens (CH2Cl2 : MeOH = 1:0 → 100:1 → 10:1). Termék: sárga szilárd anyag (12 mg, 

56%). 

Rf = 0,69 (CH2Cl2 : MeOH = 9:1); OP 175-177°C; IR (neat) max/cm-1 3311, 2966, 2928, 1626 

és 1543 (CONHR), 1501, 1113; 1H-NMR (400 MHz, CDCl3):  = 7,99 (1H, s, triazol-H), 7,75-

7,55 (4H, m, 2×Ar-H), 7,34 (1H, d, J = 8,4 Hz, Ar-H), 7,15 (1H, d, J = 16,0 Hz, CH=CH), 6,99 

(1H, d, J = 15,2 Hz, CH=CH), 6,76 (1H, s, Ar-H), 6,67 (1H, d, J = 7,2 Hz, Ar-H), 6,60 (1H, s, 

Ar-H), 6,45 (1H, br s, CONH), 4,58 (2H, s, CH2), 3,42 (4H, q, J = 7,1 Hz, CH2CH3), 1,25-1,17 

(15H, m, CH2CH3 és C(CH3)3); 
13C-NMR (100 MHz, CDCl3):  = 178,8(+), 157,7(+), 152,2(+), 

147,2(+), 138,1(+), 135,7(+), 145,7(+), 127,5(-), 125,2(-), 121,3(-), 120,8(-), 118,34(+), 

118,26(-), 120,5(-), 109,7(-), 107,0(-), 93,7(-), 45,1(+), 38,8(+), 35,1(+), 27,6(-), 12,7(-); 

HRMS (ESI) [M+H]+: [C28H33N5O2+H]+-ra számolt: 472,2707, mért: 472,2705. 
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