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1. Bevezetés 

Biomolekulák fluoreszcens jelölése 

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. Ennek 

leggyakoribb módja a szintetikus jelzővegyületek alkalmazása, amelyek előnye a 

tervezhetőség, ami mind a jelzővegyület által kibocsátott jel természetére, mind a reaktivitásra 

érvényes. 

A detektálás érzékenysége, viszonylag olcsó kivitelezhetősége, illetve kitűnő idő- és 

térbeli felbontóképessége 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.  

A fluoreszcens jel bevitelének népszerű módszere az exogén módon bejuttatott (kis) 

szintetikus jelzővegyületek alkalmazása. Ilyen jelzővegyületek esetén olyan reakciókat kell 

alkalmaznunk, melyek a bioortogonális reakciókra3 lefektetett feltételeket teljesítik. Azaz olyan 

reakciókat kell felhasználnunk, melyek (i.) gyorsan, (ii.) szelektíven, (iii.) közel kvantitatívan 

és (iv.) enyhe körülmények között játszódnak le, (v.) stabil kovalens kötést létrehozva. A 

biológiai felhasználhatóság érdekében további feltételeket is kell szabnunk: a reagáló 

funkcióscsoport-párok (vi.) szervezetidegenek és (vii.) inertek legyenek a kémiai ortogonalitás 

érdekében. Mindezek mellett a gyakorlatban fontos, hogy a kapcsolás még (viii.) alacsony 

koncentrációtartományban is a biológiai folyamatokkal összemérhető sebességgel játszódjon le 

a megfelelő érzékenység és kimutathatóság érdekében. 

Jelenlegi ismereteink alapján a legsikeresebb, fenti feltételeknek eleget tevő reakció a 

gyűrűfeszültség által katalizált azid-alkin 1,3-dipoláris cikloaddíció (Strain-Promoted Azide-

Alkyne 1,3-dipolar Cycloaddition), aminek kidolgozása Bertozzi és mtsai4 nevéhez fűződik. A 

bioortogonalitás szempontjából a SPAAC minden feltételt teljesít, ennek köszönhetően széles 

körben alkalmazzák. 

 

Fluorogén jelzővegyületek 

A fluoreszcens jelzővegyületek különleges csoportját képezik azok a vegyületek, 

melyek fluoreszcens tulajdonságai megváltoznak a kémiai reakciót követően. Ezeknek a 

vegyületeknek két csoportja van a fluoreszcens jel megváltozása szempontjából. (i) Kiindulási 
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formájukban nem, vagy csak csekély fluoreszcenciával rendelkeznek, mely jelentősen 

megnövekszik a reakciót követően. (ii) Kiindulási formájukban is fluoreszkáló vegyületek, 

melyek a jelölést követően más tartományban, más hullámhossz maximumom emittálnak.  

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) nagy feleslegben is 

alkalmazhatók. 

Bár sokféle fluorogén vegyület létezik (például a molekuláris szenzorok csoportjában), 

dolgozatom azid tartalmú bioortogonális jelölésre alkalmas jelzővegyületek tárgyalására 

korlátozódik. 

 

Azid tartalmú fluorogén jelzővegyületek 

A fluorogén karakter szempontjából az azidcsoport legérdekesebb tulajdonsága, hogy – 

eddig tisztázatlan mechanizmus mentén – jó eséllyel töri le a fluoreszcenciát. Ehhez szükséges 

a közvetlen elektronikus kapcsolat a fluoreszcens vázzal, ami az azidcsoportnak az aromás 

maghoz való közvetlen kapcsolását jelenti. Az azid funkciós csoport méretéből és elektronikus 

tulajdonságaiból adódóan, valamint annak köszönhetően, hogy bioortogonális reakcióba vihető, 

több, a fluorogén vegyületek szempontjából előnyös tulajdonságot ötvöz.5 Azidtartalmú 

fluorogén jelzővegyületek előállítását először Wang és mtsai6 közölték. 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. Máig nem közöltek 

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

aromás magon lévő azid csoport. 

Fontos megemlíteni, hogy az eddig (kisszámú) publikált vegyületek nagy része 

alapvetően nehezen szubsztituálható, és a módosításukra is kevesebb lehetőség van. A 

spektrális tulajdonságok kontrollálása, finomhangolása szintén nehézkes, a konjugált rendszer 

kiterjesztésére pedig korlátozottan van lehetőség. 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. 
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2. Célkitűzések 

 

Munkám során 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. 

Az azidcsoport beépítése mellett olyan vázakat terveztem, melyek könnyen 

módosíthatók, ezzel a spektroszkópiai tulajdonságokat igény szerint változtathatók. A 

moduláris szerkezet (1. ábra) lehetővé teszi a könnyebb módosítást, és előre vetíti a lehetőségét 

egy esetleges vegyülettár szintézisének.  

A célvegyületeim az alábbi általános szerkezet alapján épülnek fel: 

 

1. 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 vörösebb tartományba tolásáért, (iii) azid csoportot tartalmazó (hetero)aromás 

gyűrű. (2. ábra) 

 

2. ábra A felhasznált építőelemek 

A fenti szerkezeti elemek felhasználásával a 3. ábrán található vegyületek szintézisét 

terveztem. 

 

3. ábra Célvegyületek 

Munkám során a biológiai jelölésre alkalmas fluorogén jelzővegyületek előállítása 

mellett több kérdésre is kerestem a választ. Elsőként az azid csoport beépítésének helyét 
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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? 

 

3. Saját eredmények 

 

Fluorogén jelzővegyületek első generációjának előállítása 

1a-c célvegyületeket 2-metilbenztiazolok (6a-c) és aldehidek (7, 12) felhasználásával 

valósítottam meg. A konjugált termékek előállítására két módszert dolgoztam ki. Az elsőben 

(A módszer) p-toluolszulfonsav olvadékában alakítottam ki a sztirol vázas termékeket (8, 9), 

majd Sn(II)-vel redukáltam a nitro származékokat amin vegyületekké (10, 11), végül in situ 

diazónium só képzése után kiépítettem az azidot (1a-b). A másik módszerben (B módszer) 4-

azidobenzaldehid (12) és 2-metilbenztiazolok (6a, 6c) reakciójában közvetlenül jutottam az 

addíciós termékekhez (13, 14), melyek savkatalizátor alkalmazásával vizet vesztettek, és 1a és 

1c céltermékeket eredményezték. (4. ábra) 

 

 

4. ábra 1a-c célvegyületek előállítása 

 

Fluorogén jelzővegyületek második generációjának előállítása 

Az előző fejezetben tárgyalt benztiazol alapvázra épülő fluorogén jelzővegyületek sikeres 

előállítását követően célul tűztem ki hasonló elven működő, de a biológiai alkalmazás 

szempontjából kedvezőbb tulajdonságokkal bíró fluorogén jelzővegyületek előállítását.  

A fluoreszcens alapváz esetében a korábbi benztiazol egységet 7-dietilaminokumarin (II) 

és 6-dietlaminobenzofurán (III) heterociklusra cseréltem. Az azidot hordozó rész esetében az 

azidofenil (A) motívum mellett 6-azidobenztiazol (B) heterociklusra is kiterjesztettem a 
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modulok körét. A két modul közti, elektronikus kapcsolatért felelős konjugációs motívumot 

változatlanul hagytam. 

Az azidofenil (A) motívum kialakításához Knoevenagel kondenzációs körülmények között 2-

(4-nitrofenil)ecetsav (15) felhasználásával jutottam a 4-nitrofenil csoporttal konjugált 

vegyületekhez (16, 17). Sn(II) sóval végrehajtott redukciót követő lépésben diazónium sóvá 

alakítottam az előállított amin származékokat (18, 19), majd azidra cserélve jutottam a 2 és 3 

azid tartalmú jelzővegyületekhez. (5. ábra) 

 

  

5. ábra 2,3 célvegyületek előállítása 6. ábra 4,5 célvegyületek előállítása 

 

A korábban tárgyalt p-toluolszulfonsavas olvadékot alkalmaztam a konjugáció kialakításához 

a benztiazol modul és a kumarin, illetve a benzofurán részek között (20, 21). Sn(II) 

redukálószerrel jutottam a megfelelő amin származékokhoz (22, 23), ami diazónium sóvá 

alakítva, majd azidra cserélve jó termeléssel eredményezte a 4, 5 jelzővegyületeket. (6. ábra) 

 

Triazol modellvegyületek előállítása 

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

eredményeként keletkező triazolok spektroszkópiai tulajdonságait, előállítottam az azidokból 

(1-6) származtatható triazolszármazékokat (25a-c, 26-29). (7. ábra) Ehhez modellvegyületként 

az N-(prop-2-inil)pivalamidot (24) választottam, mivel ez az alkin szilárd, jól kezelhető, és nem 

tartalmaz a spektrális tulajdonságokat esetlegesen befolyásoló aromás funkciót. 
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7. ábra Triazol modellvegyületek előállítása 

 

Spektroszkópiai karakterizálás 

A biológiai jelölés szempontjából fontos vizes közegben vettem fel az előállított azid-

triazol párok spektroszkópiai paramétereit. (1. és 2. táblázat) 

Vizsgáltam továbbá az összetartozó azid-triazol párok azonos koncentrációban felvett 

fluoreszcens spektrumainak intenzitását is, mivel biológiai minták esetén, a mikroszkópos 

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 (Itriazol / Iazid). 

 

1. táblázat Az előállított első generációs azidok (1a-c) és triazolok (25a-c) spektroszkópiai tulajdonságai  

Vegyületek: 1a 25a 1b 25b 1c 25c 

λmax (gerj) / nm --- b 335 357 355 --- b 350 

λmax (em) / nm --- b 421 455 453 --- b 540 

Stokes-eltolódás / nm --- b 86 98 98 --- b 190 

Itriazol / Iazid a ×2,6 ×26,8 ×54,9 

a A triazol gerjesztési maximumán (max (gerj)) gerjesztve, és a triazol emissziós maximumán (max (em)) 

mérve, vizes közegben. b Gyenge, a háttérzajban. 

 

Az adatokból megállapíthatjuk, hogy mind a hat azid-triazol párra nézve intenzívebb 

fluoreszcenciát mutattak a triazolok, mint az azidszármazékok. Ezek az eredmények arra 

utalnak, hogy mind a hat azidszármazék fluorogén tulajdonságú, azaz a kémiai reakciót 

követően a fluoreszcencia intenzitása a többszörösére nő. Ez kiváltképp a 1b (kb. 27-szeres), 

1c (kb. 55-szörös) és 3 (kb. 26-szoros) származékokra igaz. 

A vizes oldószerben az első generációs triazolszármazékok (25a-c) az UV tartományban 

mutatottak gerjesztési maximumot (rendre 335, 355, 350 nm), míg az emissziós sávok 

maximuma rendre 421, 453, 450 nm volt. (1. táblázat) 
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2. táblázat Az előállított második generációs azidok (2-5) és triazolok (26-29) spektroszkópiai tulajdonságai 

foszfát puffer oldószerben mérve 

Vegyületek: 2 26 3 27 4 28 5 29 

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

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

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

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

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

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

Itriazol / Iazid c 12,4 26,3 7,9 9 

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 A triazol gerjesztési maximumán (max (gerj)) 

gerjesztve, és a triazol emissziós maximumán (max (em)) mérve. d Nem tiszta csúcsok, alapzajban 

vannak. 

 

A második generációs jelzővegyületek esetében a gerjesztési maximumok minden 

esetben 400 nm fölött, azaz a látható tartományba esnek. Ezzel egyik célomat sikerült elérni, 

miszerint ne az UV tartományban kelljen gerjeszteni a jelzővegyületeinket. A vizes oldószerben 

a triazolszármazékok közül a benztiazollal konjugáltak (28, 29) emissziója 600 nm fölött 

található (607 és 630 nm), míg a fenilszármazékok (26, 27) emissziói rendre 510, illetve 527 nm 

voltak. (2. táblázat) Figyelemreméltó mindegyik festék esetében az igen nagy Stokes-eltolódás 

(legtöbb esetben >100nm), ami lehetőséget biztosít energiatranszfer rendszerekben való 

alkalmazáshoz, ahol különösen fontos a gerjesztési és emissziós sávok elválása. Legjobb 

tudásom szerint ezeken a vegyületen kívül nem írtak még le ilyen nagy Stokes-eltolódással 

rendelkező fluorogén vegyületeket. 

 

In vitro és in vivo tesztelés 

Az első generációs jelzővegyületek közül a két, vízben is jelentős fluorogén tulajdonságot 

mutatót (1b,c) először in vitro körülmények között teszteltem egy rendelkezésre álló ciklooktin 

tartalmú peptiddel, amivel rézmentes körülmények között, vizes közegben lép cikloaddíciós 

reakcióba. 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). Megállapítható, hogy a tipikus biológiai jelölés ideje (néhány óra) 

alatt a fluoreszcencia többszörösére nőtt, a kontroll kísérlet alapján pedig nem keletkezik 

számottevő fluoreszcenciát okozó bomlástermék. 
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A sikeres in vitro jelölés után in vivo kísérleteket végeztünk, melyhez együttműködés 

keretében, olyan fehérjét használtunk, melynek genetikai kódját úgy módosították, hogy az 

egyik aminosav helyére egy, az oldalláncában ciklooktinnal módosított nem-természetes 

aminosavat (SCO) építettek be.7 E ciklooktintartalmú fehérje egy E.coli törzsben plazmidon 

kódolt és kifejezett zöld fluoreszcens fehérje volt. 

A sejtekhez 1b-c és 2-5 festékek DMSO-s oldatát adtuk, majd megfelelő inkubálási idő 

után a sejteket lizáltuk, tisztítottuk, majd gélelektroforézissel vizsgáltuk a jelölés sikerességét. 

A 8. ábrán a gélelektroforézissel kapott gél számunkra lényeges kinagyított képe látható. 

 

 

8 ábra In vivo tesztelés. a: Bal oldalon a mutáns, ciklooktinnal módosított GFP-t tartalmazó sejtek, jobb oldalon 

pedig a kontroll kísérlet (vad típusú GFP-t tartalmazó sejtek). Mindkét kísérlethez adtunk 1b, illetve 1c 

törzsoldatot. b: Bal oldalon a mutáns, ciklooktinnal módosított GFP-t tartalmazó sejtek, jobb oldalon pedig a 

kontroll kísérlet (vad típusú GFP-t tartalmazó sejtek). Mindkét kísérlethez adtunk 2, 3, 4 vagy 5 törzsoldatot. 

 

Az eredményekből megállapíthatjuk, hogy 1b-c és 2-5 fluorogén jelzővegyületek 

alkalmasak biológiai minták jelölésére, és a kontroll kísérlet alapján kijelenthetjük, hogy az 

esetleges aspecifikus kötődés a fluorogén tulajdonságból következően nem okoz zavaró 

háttérfluoreszcenciát. 

 

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. 

Számításaink alapján elmondható, 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, amin keresztül non-radiatívan tud 

relaxálódni a molekula. Ha sikerül találni egy, az S1 állapothoz közeli sötét állapotot, akkor van 
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esély fluorogén tulajdonságra. Azonban nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy ennek az 

állapotnak a megléte nem eredményez egyértelműen fluoreszcencia kioltást, ez a világító-sötét 

állapotok arányától, a köztük lévő átmenettől függ. 

 

Az értekezés alapjául szolgáló publikációk 

 

A new family of bioorthogonally applicable fluorogenic labels 

A. Herner, I. Nikić, M. Kállay, E. A. Lemke and Péter Kele, Org. Biomol. 

Chem.,2013,11,3297-3306. 

 

New generation of bioorthogonal fluorogenic dyes 

A. Herner, I. Nikić, M. Kállay, E. A. Lemke and Péter Kele, Chem. Comm., elbírálás alatt 

 

1 J. R. Lakowicz,. Principles of Fluorescence Spectroscopy. Kluwer Academic / Plenum Publishers, 1999. 

2 B. Valeur, Molecular Fluorescence Principles and Applications, Wiley-VCH Verlag 

GmbH, Weinheim, 2002. 

3 Chemistry in Living Systems, J. A. Prescher, C. R. Bertozzi, Nat.Chem.Biol.,2005,1,13-21. 

4 A Strain-Promoted [3+2] Azide-Alkyne Cycloaddition for Covalent Modification of Biomolecules in Living 

Systems, N. J. Agard, J. A. Prescher, C. R. Bertozzi, J. Am. Chem. Soc.,2004,126,15046-15047. 

5 Azide: A Unique Dipole for Metal-Free Bioorthogonal Ligations, M. F. Debets, C. W. J. van der Doelen, F. P. 

J. T. Rutjes, F. L. van Delft, ChemBioChem,2010,11,1168-1184. 

6 A Fluorogenic 1,3-Dipolar Cycloaddition Reaction of 3-Azidocoumarins and Acetylenes, K. Sivakumar, F. 

Xie, B. M. Cash, S. Long, H. N. Barnhill, Q. Wang, Org. Lett.,2004,6,4603-4606. 

7 Genetically Encoded Copper-Free Click Chemistry, T. Plass, S. Milles, C. Koehler, C. Schultz, E. A. Lemke., 

Angew. Chem. Int. Ed.,2011,50,3878-3881. 

                                                 


