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Tiivistelmä 

 

Tämä kirjallisuuskatsaus käsittelee booridipyrrometeenin (BODIPY) ja sen johdannaisten tärkeimpiä 

ominaisuuksia sekä yhdisteiden hyödyntämistä kemosensoreissa. Yhdisteiden käyttö 

kemosensoreissa perustuu niiden fluoresoivaan ominaisuuteen, jolloin niitä voidaan hyödyntää 

biokuvantamisessa. Kirjallisuuskatsauksessa perehdytään tarkemmin kalsium- ja kaliumionien 

tunnistamiseen, sillä molemmilla ioneilla on tärkeä fysiologinen merkitys eläinsolujen normaalin 

toiminnan kannalta. Kyseisten ionien tunnistamiseen kehitetyistä kemosensoreista on raportoitu 

jonkin verran. Niiden soveltuvuutta biologisiin käyttökohteisiin on tutkittu laajalti ja useampia 

käyttökohteisiin soveltuvia kemosensoreja on löydetty. 

 

Avainsanat: BODIPY, biokuvantaminen, kemosensori, fluoresenssi, kemia, kaliumioni, kalsiumioni 
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Esipuhe 

 

Tämä kandidaatin tutkielma kirjoitettiin keväällä 2022 Jyväskylän yliopistossa kemian laitoksella. 

Kandidaatin tutkielman kirjallisuuskatsauksen tekeminen aloitettiin alkuvuodesta ja saatiin 

päätökseen huhtikuussa. Tiedonhaussa hyödynnettiin muun muassa JYKDOK- ja Web of 

Science - tietokantoja. Kandidaatintutkielman ohjaajana toimi professori Maija Nissinen.  

Tahdon lämpimästi kiittää ohjaajaani Maija Nissistä mielekkäästä aiheesta, ohjauksesta ja 

tsemppaamisesta. Lisäksi tahdon osoittaa kiitokseni kemian laitokselle, joka on mahdollistanut 

laadukkaan opetuksen myös pandemia-aikana. Viimeisenä, vaan ei kuitenkaan vähäisimpänä, kiitän 

opiskelutovereitani heidän antamastaan vertaistuesta sekä kirjastolla kirjoittamisen parissa vietettyjen 

tuntien yhdessä jakamisesta.  
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Käytetyt lyhenteet 

 

ATP   Adenosiinitrifosfaatti 

BAPTA  1,2-bis(o-aminofenoksi)etaani-N,N,N’,N’-tetraetikkahappo 

BF3OEt2   Booritrifluoridieteraatti 

BODIPY   Booridipyrrometeeni, 4,4-difluoro-4-bora-3a,4a-diatsa-s-indaseeni 

[Ca]i   Solun sisäinen kalsiumionikonsentraatio  

DBU  1,8-diatsabisykloundek-7-eeni 

DDQ   2,3-dikloori-5,6-disyano-1,4-bentsokinoni 

DIPEA   Di-isopropyylietyyliamiini 

MPFCP Membrane permeable fluorescent Ca2+ probe, kalvon läpäisevä 

fluoresoiva kalsiumionikoetin 

MTG   MitoTracker Green, vihreä fluoresoiva mitokondrion värjäysaine 

NIR   Near-infrared radiation, lähi-infrapunasäteily 

PEG   Polyetyleeniglykoli 

TAC   2-triatsakryptandi [2,2,3]-1-(2-metoksietoksi) bentseeni 

TFA   Trifluorietikkahappo 

THF   Tetrahydrofuraani 

TPP+   Trifenyylifosfoniumkationi  

UV/VIS   Ultravioletti-näkyvä valo 
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1 Johdanto 

Booridipyrrometeeniä eli 4,4-difluoro-4-bora-3a,4a-diatsa-s-indaseenia (BODIPY) ja sen 

johdannaisia on tutkittu laajasti viime vuosikymmenien aikana. Ensimmäisen kerran yhdisteistä 

raportoivat saksalaiset tutkijat Treibs ja Kreuzer vuonna 1968.1 Sittemmin BODIPY-yhdisteet 

ovat osoittautuneet suosituiksi biokuvantamisessa käytettäviksi orgaanisiksi fluoroforeiksi. 

BODIPY:n perusrunko (Kuva 1) koostuu booridifluoridin ja dipyrrometeenin muodostamasta 

kompleksista, josta myös yhdisteen nimi juontuu.2  

Yhdisteiden fotostabiilisuus, voimakas fluoresenssi ja niiden sietokyky ympäristön kemiallisia 

sekä fysiologisia olosuhteita vastaan mahdollistavat niiden monipuolisen käytön. Yksi 

yhdisteiden käyttökohteista on niiden hyödyntäminen metallikationien tunnistamisessa 

biokuvantamisen sovelluksissa. Perusperiaatteena on, että tutkittava analyytti sitoutuu 

BODIPY:n perusrunkoon (Kuva 1) liitettyyn reseptoriin, jolloin havaitaan muutos yhdisteen 

fysikokemiallisissa ominaisuuksissa.3  

 

Kuva 1. BODIPY:n perusrunko. 

 

Tässä kirjallisuuskatsauksessa keskitytään BODIPY-yhdisteiden käyttöön etenkin kalium- 

(K+) ja kalsiumionien (Ca2+) tunnistamisessa. Molemmilla ioneilla on tärkeä fysiologinen 

merkitys eläinsolujen toiminnan kannalta, minkä vuoksi viime vuosikymmeninä on pyritty 

kehittämään kemiallisia työkaluja kyseisten ionien tutkimiseen ihmiselimistössä. 

Kaliumioni on eläinsoluissa runsaimmin esiintyvä ioni ja sen sopiva pitoisuus on tärkeä solujen 

normaalin toiminnan kannalta. Se on yhdessä natriumionin (Na+) kanssa merkittävässä roolissa 

solun kalvopotentiaalin muodostamisessa. Kalvopotentiaalilla tarkoitetaan solun sisä- ja 

ulkopuolen väistä potentiaalieroa, joka syntyy ionien eri pitoisuuksista solukalvon eri puolilla. 

Ionit liikkuvat solukalvon läpi joko passiivisesti diffundoitumalla tai aktiivisen kuljetuksen, 

kuten erilaisten ionipumppujen, avulla. Kaliumionien sopiva pitoisuus elimistön eri nesteissä 

on välttämätön koko aineenvaihdunnan kannalta. Esimerkiksi veriplasman 

kaliumionipitoisuuden epätasapaino voi johtaa hypo- tai hyperkalemiaan. Elimistön 

kaliumionipitoisuuksien seuraaminen voi olla hyödyllistä erilaisten sairauksien, kuten 

diabeteksen tai tiettyjen sydänsairauksien, tutkimisessa.4,5  
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Kalsiumioneilla on tärkeä tehtävä solujen välisessä signaloinnissa, sillä ne voivat toimia niin 

sanottuina toisiolähetteinä. Toisiolähetiksi kutsutaan molekyyliä tai ionia, joka välittää 

signalointimolekyylin (esimerkiksi hormonin, kasvutekijän tai välittäjäaineen) solukalvolle 

tuoman viestin sisälle soluun. Esimerkkejä solunsisäisen kalsiumionikonsentraation 

nousemisen aiheuttamista vasteista eläinsoluissa ovat muun muassa lihassolujen supistuminen, 

tiettyjen aineiden eritys solusta ulos sekä solun jakautuminen. Myös kalsiumionin epänormaalit 

pitoisuudet elimistössä aiheuttavat oireita ja sairauksia, kuten syöpää, Alzheimerin tautia, 

lisäkilpirauhasen vajaa- tai liikatoimintaa sekä pahanlaatuisia kasvaimia.4,6  

 

 

2 BODIPY-yhdisteet 

 

2.1 Fluoresenssi 

 

Fluoresoivilla molekyyleillä eli fluoroforeilla on laajat käyttökohteet biokuvantamisessa. 

Fluoresenssi on ilmiö, joka havaitaan ylemmille energiatiloille virittyneiden elektronien 

palatessa takaisin perustilaan. Eksitaatio eli virittyminen ylemmille energiatasoille tapahtuu 

elektronien absorboidessa sähkömagneettista säteilyä. Osa säteilyn energiasta kuluu 

molekyylin värähtelyihin, jolloin elektronien perustilaan palatessa emittoituneen säteilyn 

aallonpituus on pidempi kuin virittäneen säteilyn aallonpituus. Ilmiön hyödyntäminen 

kuvantamisessa on mahdollista, sillä emittoituneen säteilyn (fluoresenssin) aallonpituus on 

usein näkyvän valon aallonpituusalueella. Fluoresoivien molekyylien spektroskooppisia 

ominaisuuksia, kuten absorption ja emission intensiteettejä, voidaan tutkia 

fluoresenssispektroskopian avulla.7 Kuvassa 2 on esitetty BODIPY:n absorptio- ja 

emissiospektrit.  
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Kuva 2. BODIPY:n absorptio- ja emissiospektrit. Absorption maksimi aallonpituudella 

=497 nm ja emission maksimi =504 nm.2 Reprinted from ref. 2, Copyright 2009, with permission 

from Elsevier. 

 

BODIPY:n absorption ja emission aallonpituudet ovat UV/VIS-alueella noin 490−505 nm 

välillä. Koska biologisten näytteiden kuvantamisessa tulee ottaa huomioon muun muassa 

säteilyn näytteelle aiheuttama vahinko (photo-damage), on biologisten ja lääketieteellisten 

tutkimusten kannalta hyödyllisempää käyttää yhdisteitä, joiden absorption ja emission 

aallonpituudet ovat tätä pidempiä. Pidempiaaltoisempi säteily on matalaenergisempää, joten se 

ei ole yhtä haitallista kudoksille kuin lyhytaaltoisempi säteily. Siksi onkin tehty useampia 

tutkimuksia BODIPY-yhdisteistä, joiden absorptio ja emissio tapahtuvat lähi-infrapunasäteilyn 

(near-infrared radiation, NIR) tai pitkäaaltoisen infrapunasäteilyn aallonpituusalueella (far-

infrared radiation). Tällaisten yhdisteiden absorptio ja emissio ovat 650−900 nm 

aallonpituusalueella.8,9 

 

2.2 Rakenne ja synteesi  

 

BODIPY:n perusrunko muodostuu booridifluoridista ja dipyrrometeenistä. Molekyylin rakenne 

on konjugoitunut, jonka ansiosta rakenne on tasomainen, lukuun ottamatta tasoa vastaan 

kohtisuorassa olevia fluoriatomeja.10 Konjugoitunut järjestelmä syntyy dipyrrometeenin sp2-

hybridisoituneiden atomien vapaiden p-orbitaalien keskenään muodostamista -sidoksista. 

Konjugoidussa systeemissä -elektronit ovat delokalisoituneet, jolloin molekyylille voidaan 

piirtää kaksi resonanssirakennetta (Kuva 3). 
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Kuva 3. BODIPY:n resonanssirakenteet. Rakennekaavaan on merkitty numeroin 

substituenttien mahdolliset paikat, - ja -hiilet sekä meso-asema.  

 

Monenlaisia BODIPY-johdannaisia on pystytty valmistamaan vuosikymmenien ajan, mutta 

ensimmäisen kerran substituoimattoman BODIPY:n syntesoivat Tram et al.2 vuonna 2009. 

Yleisesti ottaen BODIPY:n johdannaisia saadaan valmistettua käsittelemällä dipyrrometeeniä 

booritrifluorididietyylieetterin kanssa tertiäärisen amiinin, kuten trietyyliamiinin tai 1,8-

diatsabisykloundek-7-eenin (DBU) läsnä ollessa. Dipyrrometeeniä puolestaan saadaan 

hapettamalla dipyrrometaania 2,3-dikloro-5,6-disyano-1,4-bentsokinonin (DDQ) tai kloraniilin 

avulla. Synteesireitti on esitetty kuvassa 4. 

 

Kuva 4. BODIPY:n yleinen synteesireitti. Reagenssit ja olosuhteet: i. DDQ (tai kloraniili); ii. 

booritrifluorididietyylieetteri, DBU (tai trietyyliamiini). R=H.2  

 

Substituoimattoman BODIPY:n valmistamista hankaloittaa dipyrrometaanista hapettamalla 

saatavan, substituoimattoman dipyrrometeenin epästabiilisuus yli −40 °C lämpötiloissa. 

Tram et al.2 kuitenkin onnistuivat synteesissä hapettamalla dipyrrometaania −78 °C 

lämpötilassa. Valmis tuote oli kirkkaan punaista kiteistä ainetta.2 

 

2.3 Tärkeimmät ominaisuudet ja niiden muokkaaminen  

 

BODIPY-yhdisteiden suosio etenkin biokuvantamisessa perustuu niiden spektroskooppisiin 

ominaisuuksiin, kuten voimakkaaseen fluoresenssiin, hyvään kvanttisaantoon ja korkeaan 
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molaariseen absorptiokertoimeen.3 Kvanttisaannolla tarkoitetaan tässä tapauksessa 

fluoresenssissa emittoituneiden fotonien suhdetta absorboituneisiin fotoneihin nähden. 

Moolinen absorptiokerroin puolestaan on spektroskopiassa usein käytetty mitta, joka kuvaa 

aineen kykyä absorboida sähkömagneettista säteilyä. Lisäksi yhdisteillä on poikkeuksellisen 

pieni Stokesin siirtymä eli absorption ja emission intensiteettien erotus.7,10 BODIPY-yhdisteet 

ovat kemiallisesti hyvin stabiileja, joten ne sietävät hyvin ympäristön kemiallisia ja fysiologisia 

olosuhteita, kuten poolisuutta ja pH:n muutoksia.3 Lukuisista hyvistä ominaisuuksistaan 

huolimatta täytyy etenkin biologisissa tutkimuksissa kiinnittää huomiota yhdisteiden absorptio- 

ja emissioaallonpituuksiin. Lisäksi täytyy kiinnittää huomiota yhdisteiden vesiliukoisuuteen, 

sillä BODIPY on luonnostaan hydrofobinen. BODIPY-johdannaisten valmistamisessa 

keskitytäänkin usein absorptio- ja emissioaallonpituuksien kasvattamiseen sekä 

vesiliukoisuuden parantamiseen.3,11  

Absorptio- ja emissioaallonpituuden muutosta kohti pidempiaaltoisempaa säteilyaluetta 

kutsutaan punasiirtymäksi (bathochromic shift, red shift). Yleisin tapa saavuttaa BODIPY-

yhdisteiden punasiirtymä kohti lähi-infrapuna- tai pidempiaaltoisemman infrapunasäteilyn 

aluetta on -konjugaation laajentaminen. -konjugaation laajentaminen onnistuu esimerkiksi 

liittämällä aryyli-, etynyyli- tai styryylisubstituentteja BODIPY:n 2- ja 6- tai -asemiin. Toinen 

tapa -konjugaation laajentamiseksi on aromaattisten yksiköiden liittäminen BODIPY:n a- tai 

b-sidokseen tai BODIPY:n niin sanottuun siksak-reunaan (Kuva 5). -konjugaation 

laajentamisen lisäksi punasiirtymä voidaan saada aikaiseksi korvaamalla BODIPY:n 

mesoaseman hiili imiinin tyyppisellä typpiatomilla. Tällaisia yhdisteitä kutsutaan atsa-

BODIPY:iksi. Atsa-BODIPY-yhdisteiden avulla punasiirtymä saadaan helposti aikaiseksi 

ilman että yhdisteen muut hyödylliset ominaisuudet heikentyvät.11 

 

Kuva 5. Esimerkkejä eri tavoista laajentaa BODIPY:n -konjugaatiota: A) Substituutio -

asemaan (R = aryyli-, etynyyli- tai styryyliryhmä); B-D) Aromaattisten yksiköiden lisääminen 

a- tai b-sidokseen tai BODIPY:n siksak-reunaan; E) Meso-hiilen korvaaminen imiinin 

tyyppisellä typpiatomilla (atsa-BODIPY).11 
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Vesiliukoisuuden parantamiseksi on tyypillistä lisätä BODIPY:n runkoon poolisia osia, jotka 

vähentävät hydrofobisuutta. Esimerkkejä vesiliukoisuuden parantamiseksi liitettävistä 

hydrofiilisistä osista ovat muun muassa polyetyleeniglykoliketjut (PEG), nukleotidit, 

sulfonoidut peptidit, karboksylaatit, fosfonaatit ja betaiinit. BODIPY-yhdisteiden 

muokkaamisessa pyritään valitsemaan vesiliukoiset osat ja niiden paikat siten, että ne 

vaikuttavat yhdisteiden ominaisuuksiin yhdessä punasiirtymää varten liitettyjen osien kanssa.11  

 

 

3 BODIPY-yhdisteiden hyödyntäminen metallikationien tunnistamisessa 

 

3.1 Kemosensorit 

 

Fluoresoivat koettimet ovat osoittautuneet hyödyllisiksi työkaluiksi monien fysiologisten 

prosessien tutkimisessa. Niiden avulla on mahdollista saada tietoa muun muassa solun 

ionikanavien ja entsyymien aktiivisuuksista ja metalli-ionien sijoittautumisesta. Näin ollen 

myös BODIPY-yhdisteiden mahdollisia käyttökohteita on pyritty kehittämään tätä tarkoitusta 

silmällä pitäen.  

Metallikationien tunnistaminen on mahdollista niin kutsuttujen kemosensorien avulla. 

Kemosensori on molekyyli, joka sisältää fluoresoivan koettimen (fluorescent probe), ja siihen 

liitetyn väliosan (spacer), jossa on analyytin tunnistava reseptori (Kuva 6). Analyytin 

liittyminen reseptoriin voidaan havaita fluoresoivan koettimen aiheuttaman signaalin avulla, 

joka voi olla esimerkiksi fluoresenssin voimistuminen tai heikentyminen. BODIPY-yhdisteitä 

voidaan käyttää kemosensoreissa niiden fluoresoivan ominaisuuden ansiosta.3 
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Kuva 6. Kemosensorin toiminta. Kemosensori koostuu fluoroforista ja reseptorista, joita 

yhdistää väliosa. Analyytin sitoutuminen reseptoriin vaikuttaa fluoroforin fluoresenssiin joko 

niin, että fluoresenssi voimistuu (ylempi kuva) tai että fluoresenssi vaimenee (alempi kuva).3 

Reproduced from ref. 3 with permission from the Royal Society of Chemistry 

https://doi.org/10.1039/C9TC03719E 

 

3.2 Kaliumionien tunnistaminen  

 

Kaliumionin tunnistamiseen käytettäviä reseptorimolekyylejä tunnetaan lukuisia. Useimmat 

niistä ovat kruunueetteri- tai kryptandipohjaisia yhdisteitä, jotka koordinoituvat hyvin 

kaliumionin kanssa. Kruunueetterit ovat syklisiä eettereitä, joiden elektronirikkaat happiatomit 

pystyvät koordinoitumaan useiden metalli-ionien kanssa. Tunnetuin kaliumionille spesifinen 

kruunueetteri on 18-kruunu-6 (Kuva 7).  Esimerkki kyseiseen kruunueetteriin pohjautuvasta 

kaliumionin tunnistamiseen käytettävästä fluoresoivasta reseptorista on Mintan ja Tsienin12 

vuonna 1989 kehittämä PBFI (Potassium-binding benzofuran isophthalate = kaliumiin 

sitoutuva bentsofuraani-isoftalaatti), jota on myös kaupallisesti saatavilla. 

Kruunueetterijohdannaisten hyödyntämistä kaliumionin tunnistamisessa vaikeuttaa kuitenkin 

niiden epäselektiivisyys ympäristössä, joka sisältää myös natriumionia. Kruunueetterien lisäksi 

kaliumionin tunnistamisessa voidaan käyttää myös atsakruunueettereitä, joissa yksi tai useampi 

happiatomeista on korvattu typellä (Kuva 7).5,13  

https://doi.org/10.1039/C9TC03719E
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Kuva 7.18-kruunu-6 ja 1-atsa-18-kruunu-6. 

 

Kruunueettereitäkin paremmin kaliumionin tunnistamiseen sopivia reseptorimolekyylejä ovat 

bi- tai polysykliset kryptandipohjaiset yhdisteet, joiden häkkimäinen rakenne vangitsee 

tehokkaasti metalli-ioneja. Suosituin kaliumionin tunnistamiseen käytettävistä 

kryptandipohjaisista yhdisteistä lienee 2-triatsakryptandi-[2,2,3]-1-(2-metoksietoksi)bentseeni 

(TAC) (Kuva 8).5,11,12 

 

Kuva 8. Kaliumionin tunnistamiseen käytettävä 2-triatsakryptandi-[2,2,3]-1-

(2-metoksietoksi)bentseeni (TAC). 

 

Biologisten tutkimusten kannalta ihanteellisen eksitaatioaallonpituuden omaavia kaliumia 

sitovia yhdisteitä on toistaiseksi vain harvoja. Biologisiin tutkimuksiin soveltuvat parhaiten 

sellaiset kaliumionille selektiiviset fluoresoivat koettimet, joiden eksitaatioaallonpituus on yli 

550 nanometriä. Lisäksi yhdisteiden tulisi näyttää selkeä värin muutos kaliumioniin 

sitoutumisen yhteydessä ja ennen kaikkea niiden tulisi olla myös vesiliukoisia.12,14 

 

3.2.1 Kaliumionien tunnistaminen kruunueetteri- ja kryptandipohjaisilla BODIPY-

yhdisteillä 

 

Ensimmäisten kruunueetteripohjaisia BODIPY-yhdisteitä tutkineiden joukossa olivat  

Baruah et al.,15 jotka raportoivat vuonna 2005 vihreän valon aallonpituudella fluoresoivasta 

atsakruunueetteripohjaisesta BODIPY-yhdisteestä. Kuten aiemmin mainittu, biologisten 

tutkimusten kannalta on kuitenkin suotuisampaa käyttää yhdisteitä, joiden absorptio- ja 
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emissioaallonpituudet ovat joko pitkäaaltoisemman infrapunasäteilyn tai NIR-

aallonpituusalueella.  

Vuonna 2020 Rappitsch et al.8 tutkivat kaliumionille selektiivisen BODIPY:n 

karbatsolijohdannaisen (yhdiste 4, Kuva 9) biokuvantamisen kannalta merkittäviä 

fysiokemiallisia ominaisuuksia. Kaliumionin tunnistamista varten fluoresoivaan osaan liitettiin 

kruunueetteripohjainen reseptori. Punasiirtymä saavutettiin −konjugaation jatkamisella 

karbatsoliosien avulla. 9-isopropyyli-9H-karbatsoliin 1 lisättiin dimetyyliakryyliamidia, jolloin 

saatiin ketoniyhdiste 2. Seuraavaksi lisättiin 3-fenyyli-2H-atsiriinia, jolloin saatiin 

pyrroliyhdiste 3. Yhdiste 4 saatiin lopulta valmistettua pyrroliyhdisteen 3 ja reseptoriin R 

liitetyn aromaattisen aldehydin välisellä kondensaatioreaktiolla (Kuva 9).  

 

Kuva 9. Kaliumionille selektiivisen BODIPY:n karbatsolijohdannaisen (4) synteesi.8  

 

Spektroskooppiset tutkimukset osoittivat yhdisteen 4 moolisen absorptiokertoimen olevan 

hyvinkin suuri. Yhdisteen kvanttisaannon todettiin olevan poikkeuksellisen hyvä. Tulokset 

osoittavat yhdisteen olevan kirkkaimpien pidempiaaltoisen punaisen valon aallonpituudella 

emittoivien fluoroforien joukossa. Edellä mainitut ominaisuudet viittaavat yhdisteen 

mahdolliseen käyttökelpoisuuteen biologisissa tutkimuksissa ja osoittavat sen olevan 

kilpailukykyinen jo markkinoilla olevien kaliumionien tunnistamiseen käytettävien 

fluoroforien kanssa.8  

Myös kryptandipohjaisia BODIPY-yhdisteitä on kehitetty jossain määrin. Suosituimmat 

tämänkaltaiset yhdisteet ovat TAC-pohjaisia BODIPY-yhdisteitä. Esimerkiksi vuonna 2008 

Namkung et al.16 kehittivät vesiliukoisen vihreän valon aallonpituudella fluoresoivan 

triatsakryptandipohjaisen BODIPY:n, jonka avulla pystyttiin seuraamaan solun sisä- ja 

ulkopuolisia kaliumionikonsentraatioita. Hieman tuoreemmassa tutkimuksessa Hirata et al.14 
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esittelivät kaliumionille spesifisen kemosensorin, B3TAC:n (yhdiste 7, Kuva 10). Yhdisteen 

nimi tulee siitä, että TAC on sitoutuneena BODIPY:n 3-asemaan. Synteesi toteutettiin TAC-

aldehydin 5 ja 8-fenyyli-1,3,5,7-tetrametyyli-BODIPY:n 6 välisen kondensaatioreaktion avulla 

(Kuva 10). 

 

Kuva 10. B3TAC:n (7) synteesi TAC-aldehydistä (5) ja 8-fenyyli-1,3,5,7-

tetrametyyli-BODIPY:stä (6).14  

 

Kaliumionin sitoutumista yhdisteeseen 7 asetonitriililiuoksessa tutkittiin spektroskopian avulla. 

Ilman kaliumionin läsnäoloa fluoresenssia ei havaittu, mutta kaliumionilisäyksen jälkeen 

havaittiin voimakas fluoresenssi keltaisen ja oranssin valon aallonpituusalueella (Kuva 11). 

Lisäksi tarkasteltiin yhdisteen 7 selektiivisyyttä kaliumionia kohtaan liuoksessa, joka sisälsi 

myös muita ioneja. Muutosta fluoresenssin intensiteetissä ei havaittu natriumionin läsnä 

ollessa, mutta Li+, Mg2+, Ca2+, Zn2+, Fe3+ ja Cu2+ ionien läsnä ollessa havaittiin pieni 

fluoresenssin intensiteetin kasvu. Fluoresenssin voimistuminen ei kuitenkaan ollut merkittävä. 

Rb+ ja Cs+ ionien läsnäolo sen sijaan vaikutti fluoresenssin voimakkuuteen merkittävästi, mutta 

biologisissa tutkimuksissa kyseisten ionien pitoisuudet ovat merkityksettömät. Kaliumionin 

läsnäolo yhdistettä 7 sisältävässä liuoksessa voitiin osoittaa liuoksen värin muutoksella 

(Kuva 11).  
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Kuva 11. Vasen: Yhdistettä 7 sisältävän liuoksen väri ilman kaliumia ja kaliumin läsnä 

ollessa. Oikea: Liuoksen fluoresenssi ilman kaliumionia ja kaliumionin läsnä ollessa. Keskellä 

on esitetty kaaviokuvaa yhdisteen sitoutumisesta kaliumioniin.14 Reprinted from ref. 14, Copyright 

2011, with permission from Elsevier. 

 

Yhdisteen 7 avulla pysyttiin määrittämään kaliumionikonsentraatioita verestä sekä solujen 

hajoamisesta syntyvästä solu-uutteesta. Yhdiste on osoittautunut lupaavaksi myös 

kaliumionikonsentraation määrittämiseen solun sisä- ja ulkopuolella.  

Kong et al.17 raportoivat vuonna 2015 kemosensorista, jonka avulla pystyttiin tarkkailemaan 

kaliumionien motoriikkaa mitokondriossa. Kemosensorin KS6 (yhdiste 8, kuva 12) rakenne on 

samankaltainen kuin yhdisteellä 7, mutta siihen on liittyneenä lipofiilinen 

trifenyylifosfoniumkationi (TPP+), jonka avulla kemosensori voidaan kohdentaa 

mitokondrioon.  

 

Kuva 12. KS6-kemosensori (8). 



12 
 

Korkean absorptiokertoimen ja hyvän kvanttisaannon ansiosta yhdiste 8 soveltuu hyvin solujen 

kuvantamiseen. Kuvassa 13 on esitetty yhdisteellä 8 ja mitokondrion värjäämiseen tarkoitetulla 

MTG-fluoroforilla (MTG = MitoTracker Green) värjättyjä HeLa-soluja. Yhdisteellä 8 

värjättyjä HeLa-soluja stimuloitiin ionomysiinin avulla, jolloin havaittiin nopea kaliumionin 

ulosvirtaus mitokondriosta. Yhdiste 8 voi soveltua useisiin kaliumioniin liittyviin biologisiin 

prosesseihin, ja siitä voi olla hyötyä esimerkiksi huumetestauksessa tai tulehdusvasteiden 

tutkimisessa.17 

 

Kuva 13. Fluoresenssikuvat yhdisteellä 8 ja MTG:llä värjätyistä HeLa-soluista: A) punainen 

fluoresenssi yhdisteestä 8; B) vihreä fluoresenssi MTG:stä; C) Edellä mainittujen yhdistelmä. 

D-F) Fluoresenssikuvat yhdisteellä 8 värjätyistä ionomysiinillä stimuloiduista HeLa-soluista 

ajanhetkillä t = 0 (ennen ionomysiinilisäystä), t = 2 ja t =10 min.17 Reproduced from ref. 17, 

Copyright 2015, with permission from Jon Wiley and Sons.  

 

3.3 Kalsiumionien tunnistaminen  

 

Kalsiumionille selektiivisiä fluoresoivia koettimia tunnetaan huomattavasti enemmän kuin 

kaliumionille ja niitä on kaupallisesti paremmin saatavilla. Biologisissa tutkimuksissa voidaan 

hyödyntää erilaisia kalsiumioniin sitoutuvia proteiineja. Tällaisia ovat muun muassa 

luonnollisesti fluoresoivat proteiinit, kuten cameleon ja GCaMP2 sekä synteettiset fluoroforit, 

kuten Fura-2 ja Fluo-4. Edellä ensiksi mainittujen kaltaiset sensorit ovat helpommin 

kohdennettavissa kuin synteettiset fluoroforit, mutta niillä on pidempi reaktioaika, eivätkä ne 

ole yhtä herkkiä. Tämän takia yritetään kehittää synteettisiä kalsiumionille spesifisiä 
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kemosensoreja, jotka olisivat herkkiä havaitsemaan analyytin ja jotka olisivat myös helposti 

kohdennettavissa. Kemosensoreissa kalsiumionien tunnistamiseen voidaan käyttää muun 

muassa karboksylaattiryhmiin, kruunueettereihin, atsakruunueettereihin, tai kaliksareeneihin 

pohjautuvia reseptorimolekyylejä.6,18  

 

3.3.1 Kalsiumionien tunnistaminen BAPTA-pohjaisilla BODIPY-yhdisteillä 

 

Suuri osa raportoiduista kalsiumionin tunnistamiseen käytettävistä BODIPY-yhdisteistä 

pohjautuvat 1,2-bis(o-aminofenoksi)etaani-N,N,N’,N’-tetraetikkahappoon (BAPTA). BAPTA 

on etyleeniglykolitetraetikkahapon johdannainen, jossa vierekkäisten typpi- ja 

happimolekyylien väliin on liittyneenä bentseenirengas (Kuva 14). 

 

Kuva 14. Kalsiumionin sitoutuminen BAPTA:an. 

 

Kamiya ja Johnsson18 raportoivat vuonna 2010 kalsiumionin tunnistamiseen käytettävästä 

kemosensorista, BOCA-1:stä (yhdiste 9, kuva 15). Yhdiste 9 koostuu 2,6-bis(2-

karboksyetyyli)-4,4-difluoro-1,3,5,7-tetrametyyli-4-bora-3a,4a-diatsa-s-indaseenista ja 

BAPTA-reseptorista. Kalsiumionin sitoutuessa BAPTA:an havaittiin fluoresenssin 

intensiteetin voimistuminen yli 250-kertaiseksi (ON/OFF signaali). Lisäksi Kamiya ja Johnsson 

tutkivat yhdisteen O6-bentsyyliguaniinijohdannaisen, BOCA-1-BG:n (yhdiste 10, kuva 15), 

käyttöä solun kalsiumionipitoisuuksien muutosten havaitsemisessa. Yhdiste saatiin 

kohdennettua tutittavien solujen tumaan hyödyntämällä tumaan kohdistettuun proteiiniin 

liitetyn SNAP-merkin avulla. Yhdiste 10 muodostaa SNAP-merkin kanssa kovalenttisen 

sidoksen, jolloin syntyy BOCA-1-SNAP-kompleksi, jonka fluoresenssin intensiteetin muutos 

kalsiumionin sitoutumisen jälkeen oli merkittävästi suurempi kuin yleisesti käytettyjen 

synteettisten fluoroforien. Tutkimusten perusteella Kamiya ja Johnsson uskovat, että BOCA-

johdannaisia voitaisiin yhdistää muidenkin merkkiproteiinien kanssa.18  
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Kuva 15. A) BOCA-1:n (9) rakenne ja kalsiumionin sitoutuminen B) BOCA-1-BG (10)       

C) BOCA-1-SNAP-kompleksin muodostuminen ja kalsiumionin sitoutuminen, X = tumaan 

kohdennettu proteiini. D) Yhdisteen 10 ja SNAP-merkkiproteiinin hyödyntäminen 

kalsiumionin tunnistamisessa elävissä soluissa.18 Reprinted from ref. 18, Copyright 2010, with 

permission from American Chemical Society. 

 

Myös kalsiumionien tunnistamiseen on kehitetty BODIPY-yhdisteitä, jotka fluoresoivat lähi-

infrapuna-alueella. Matsui et al.19 kehittivät vuonna 2011 KFCA-nimisen kemosensorin 

(yhdiste 11, kuva 16), jonka fluoresoivana osana he käyttivät aiempien tutkimustensa 

perusteella valittua BODIPY-yhdistettä, KFL-5:ttä, ja kalsiumin tunnistavana reseptorina 

BAPTA:a. KFL-5:n käytön he perustelivat sen samankaltaisuudella yleisesti 

biokuvantamisessa käytettävän Cy5-fluoroforin kanssa, jonka ominaisuudet sopivat hyvin 

optisten välineiden standardeihin. KFL-runkoon liitettiin lisäksi vesiliukoisuuden 

parantamiseksi kaksi hiiliketjua, joiden päissä on karboksyyliryhmät.   
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Kuva 16. KFCA-kemosensori (11).  

 

Yhdisteen 11 ON/OFF-signaali oli 120-kertainen, mikä on huomattavasti suurempi kuin 

syaniini- tai squaraiinipohjaisilla fluoroforeilla ja lähes samaa tasoa kuin usein kalsiumionin 

tunnistamiseen käytettävällä fluorofori Fluo-4:llä. Lisäksi yhdisteen 11 moolinen 

absorptiokerroin oli suuri ( = 180 000 M-1 cm-1) ja liukoisuus veteen hyvä (> 1 mM).19 

Matsui et al.19 tutkivat lisäksi KFCA:n käyttöä yhdessä muiden tyypillisten näkyvän valon 

aallonpituudella emittoivien fluoroforien, kuten Fluo-4:n ja DsRed2:n kanssa. Tulokset 

osoittivat, että fluoroforien signaalit pystyttiin selkeästi erottamaan toisistaan, mikä 

mahdollistaa niiden samanaikaisen käytön biokuvantamisessa. Käytännön tasolla fluoroforien 

samanaikaista käyttöä testattiin HeLa-solujen solun sisäpuolisen kalsiumionikonsentraation 

[Ca]i määrittämisessä. Soluja stimuloitiin ATP:llä (ATP = adenosiinitrifosfaatti), joka aiheuttaa 

[Ca]i:n kasvamisen. Kuvassa 17 on esitetty fluoresenssin avulla havaittavan HeLa-solujen 

[Ca]i:n muutokset ajan funktiona. Tulokset osoittavat kemosensorin olevan käyttökelpoinen 

[Ca]i:n määrittämisessä.19 
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Kuva 17. [Ca]i ajan funktiona. (a) Yhdisteellä 11 värjätyt HeLa-solut, ATP-stimulaatio 

ajanhetkellä t = 30 s. (b) Yhdisteen 11 fluoresenssin voimakkuus ajan funktiona. Nuoli kuvaa 

ATP:n lisäystä. (c) Yhdisteellä 11 ja Fluo-4:llä värjätyt HeLa-solut, ATP-stimulaatio 

ajanhetkellä t = 30 s. (d) Yhdisteen 11 (punainen) ja Fluo-4:n (sininen) fluoresenssin 

voimakkuus ajan funktiona. Nuoli kuvaa ATP-lisäystä.19
 Reproduced from ref. 19 with permission 

from the Royal Society of Chemistry. https://doi.org/10.1039/C1CC14045K 

 

Hieman tuoreemmassa tutkimuksessa Duan et al.20 raportoivat BAPTA-BODIPY-pohjaisista 

kemosensoreista, joihin lisättiin polyetyleeniglykolista (PEG) koostuvia yksiköitä. PEG-

ketjujen lisääminen rakenteeseen parantaa yhdisteiden kulkeutumista solukalvon läpi. Kyseisiä 

kemosensoreja kutsutaan nimillä MPFCP-1 (yhdiste 12) ja MPFCP-2 (yhdiste 13) (Kuva 18). 

Yhdiste 13 eroaa yhdisteestä 12 siten, että se koostuu kahdesta samanlaisesta MPFCP-

yksiköstä, jotka ovat liittyneenä toisiinsa BAPTA-reseptorin kautta.  

Yhdisteen 12 molaarinen absorptiokerroin oli suhteellisen pieni ( = 27 000 M-1 cm-1), kun taas 

yhdistellä 13 se oli huomattavasti parempi ( = 84 000 M-1 cm-1). Yhdisteen 12 absorption 

maksimi havaittiin aallonpituudella 520 nm ja yhdisteellä 13 aallonpituudella 525 nm. 

Molemmilla yhdisteillä havaittiin huomattava fluoresenssin intensiteetin kasvu kalsiumioniin 

sitoutuessa. Lisäksi tutkittiin yhdisteiden solukalvon läpäisevyyttä. Vaikka molempien 

yhdisteiden liukoisuus veteen on suhteellisen hyvä, huomattiin selkeitä eroja niiden solukalvon 

läpäisevyydessä. Yhdisteellä 13 inkuboidut solut fluoresoivat kymmenen kertaa 

voimakkaammin kuin yhdisteellä 12 inkuboidut solut. Tutkimuksissa havaittiin, että 

yhdisteiden solukalvon läpäisykykyä saatiin parannettua PEG-ketjuja lisäämällä. MPFCP-

kemosensorien käyttöä sovellettiin myös [Ca]i:n tutkimiseen. Edellä mainittujen asioiden takia 

https://doi.org/10.1039/C1CC14045K
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voitiin todeta, että yhdiste 13 soveltuu huomattavasti paremmin kalsiumionikonsentraatioiden 

tutkimiseen kuin yhdiste 12. 

 

Kuva 18. BODIPY-pohjaiset, kalsiumioneja sitovat MPFCP-1 (12) ja MPFCP-2 (13).  

 

 

4 Yhteenveto 
 

BODIPY-yhdisteiden soveltuvuutta etenkin biologisiin ja lääketieteellisiin käyttökohteisiin on 

tutkittu paljon viime vuosikymmenien aikana. Yhdisteiden fysiokemialliset ominaisuudet, 

kuten voimakas fluoresenssi ja stabiilisuus erilaisissa tutkimusympäristöissä mahdollistavat 

laajoja ja monipuolisia käyttökohteita. Biokuvantamiseen liittyviä käyttökohteita varten on 

usein tarpeen muokata BODIPY:n perusrunkoa punasiirtymän saavuttamiseksi ja 

vesiliukoisuuden parantamiseksi. Lähi-infrapuna-alueella tai pidempiaaltoisemman 

infrapunasäteilyn alueella absorboivat ja emittoivat yhdisteet ovat käyttökelpoisempia, sillä 

niiden aiheuttamat kudosvauriot ovat vähäisemmät. Punasiirtymä voidaan saavuttaa -

konjugaation laajentamisella, johon on olemassa monia eri keinoja. Vesiliukoisuus on tärkeä 
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ominaisuus, jotta tutkimukset voidaan suorittaa fysiologisissa ympäristöissä. Vesiliukoisuuden 

parantamiseksi BODIPY:n runkoon voidaan liittää hydrofiilisiä substituentteja, kuten PEG-

ketjuja, nukleotideja, sulfonoituja peptidejä, karboksylaatteja, fosfonaatteja tai betaiineja.3,11  

BODIPY-yhdisteiden käytöstä metalli-ioneja tunnistavissa kemosensoreissa on raportoitu 

paljon. Metalli-ionien tunnistamiseen käytettävät kemosensorit sisältävät BODIPY:n lisäksi 

reseptoriosan, johon tutkittava ioni sitoutuu. Kaliumia tunnistetaan tyypillisesti kruunueetteri- 

ja kryptandipohjaisilla reseptoreilla, joista yleisin on TAC. Kalsiumreseptorit pohjautuvat 

useimmiten BAPTA:an. Biologisten tutkimusten kannalta lupaavia esimerkkejä on löydetty 

useampia.3,5,6 

Vaikka toimivia BODIPY-pohjaisia metalli-ionien tunnistamiseen hyödynnettäviä 

kemosensoreja on löydetty jo jonkin verran, niiden kehittämistä on vielä jatkettava. Lupaavat 

esimerkit innoittavat tekemään entistä enemmän monitieteellisiä tutkimuksia kemosensorien 

ominaisuuksien parantamiseksi ja käyttökohteiden laajentamiseksi. 
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