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1.  BEVEZETÉS 
 

Napjainkban széleskörő tudományos érdeklıdés irányul a különbözı fémionok, szerves 
ionos és semleges molekulák, illetve királis vegyületek enantiomerjeinek szelektív felismerését 
biztosító szenzormolekulák, valamint az ezek elválasztását is lehetıvé tevı szelektormolekulák 
kifejlesztésére. A szenzor- és szelektormolekulák szelektív komplexképzı tulajdonságainak 
alapja a molekuláris felismerés jelensége, mely során a szenzor, illetve szelektor gazdamolekula 
az ıt körülvevı molekulahalmazból egy bizonyos típusú vendégmolekulát kiválaszt és egy 
másodlagos kötıerık által összetartott komplexet alkot vele. A molekuláris felismerés 
jelenségének mőködésére a természetben számtalan példát találhatunk, melyek közül 
legismertebbekként a DNS kettıs csavarjának kialakulását, az antitest-antigén immunreakciót, 
az enzimek, a receptorok és a természetes ionoforok specifikus mőködését, valamint az 
életfolyamatainkhoz csak egyféle konfigurációjú aminosavak és szénhidrátok felhasználását 
említeném meg. Néhány évtizeddel ezelıtt a molekuláris felismerést kizárólag biológiai 
jelenségként tartották számon, de a szupramolekuláris kémia fejlıdésével egyre hatékonyabban 
tudjuk utánozni az élı szervezetek ezen sajátosságát. 
 

Doktori munkám során új akridin-18-korona-6-éter alapú akirális és enantiomertiszta 
szenzor- és szelektormolekulákat, illetve ezek prekurzorait állítottam elı. A potenciálisan 
fémion-, valamint enantiomerfelismerésre képes ligandumok komplexképzési tulajdonságait 
potenciometriás, fluoreszcenciás, illetve egyéb módszerekkel tanulmányoztuk. 
 
 
2. IRODALMI HÁTTÉR 
 

Az elsı szintetikus gazdamolekulák, a koronaéterek felfedezıje, a szupramolekuláris kémia 
egyik úttörıje Charles J. Pedersen volt, aki az 1960-as években számos poliéter típusú 
makrociklust szintetizált, és komplexképzésüket vizsgálta.1 

A kezdetben csak a fémionok komplexálását célzó makrociklusok elıállítására és 
tanulmányozására irányuló kutatás hamarosan kiterjedt szerves kationokat, anionokat, valamint 
semleges molekulákat komplexáló makrociklusokra is.2 

 
A királis gazdamolekulák nem kizárólag enantiomerek elválasztására alkalmazhatók; királis 

biológiai környezetünkben akirális vendégmolekulák komplexálására is királis 
gazdamolekulákat találunk. A fémionok transzportálására kialakult természetes ionoforok közé 
tartozik például a K+ szelektív valinomicin és nonactin, valamint a Ba2+ szelektív lasalocid-A. 
Ezeket és ehhez hasonló természetes és mesterséges gazdamolekulákat vizsgálva bizonyítást 
nyert, hogy a sztereokémiai elrendezıdésnek szerepe lehet a gazda–akirális vendégmolekulák 
komplexeinek képzıdésében.3 

 
Koronaéterek enantiomerfelismerı-képességét Cram és munkatársai tanulmányozták 

elıször, akik egy vagy két binaftil-egységet tartalmazó optikailag aktív koronaétereket 
elıállítva, ezek protonált primer aminok enantiomerjeivel szemben mutatott felismerı-
képességét vizsgálták.4 Pedersen és Cram úttörı munkássága óta számos akirális és 
enantiomertiszta koronaétert állítottak elı, és ezek fémion-, szerves ammóniumion- és/vagy 
enantiomer-felismerı-képességét különféle módszerekkel vizsgálták.  

                                              
1 Pedersen, C. J., J. Am. Chem. Soc. 1967, 89, 2495–2496; ugyanott 7017–7036. 
2 Steed, J. W.; Atwood, J. L. Supramolecular Chemistry 2009, Wiley, 2nd ed. 
3 Tsukube, H.; Yamada, T.; Shinoda, S. Ind. Eng. Chem. Res. 2000, 39, 3412–3418. 
4 Kyba, E. P.; Koga, K.; Sousa, L. R.; Siegel, M. G.; Cram, D. J. J. Am. Chem. Soc. 1973, 95, 2691–2692. 
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A primer aminok, aminosavak és származékaik biológiai szempontból kiemelt 
jelentıségőek. Az aminosavak a fehérjék építıkövei, a primer aminok pedig 
neurotranszmitterként, illetve az aminosavak bomlástermékeiként vannak jelen 
szervezetünkben. Kiemelt jelentıségüket figyelembe véve különösen fontos a királis 
gazdamolekulák velük szemben mutatott enantiomer-felismerı-képességének vizsgálata.5 A 
fémionok szelektív meghatározása az élettani folyamatokban, az iparban és a 
környezetvédelemben betöltött fontos szerepüket tekintve szintén kiemelt jelentıségő. 

 
A potenciometria olyan elektroanalitikai eljárás, mely során a mérendı komponens 

meghatározása a vizsgálandó oldatban elhelyezett ún. mérıelektródon (pl. ionszelektív 
elektródon) kialakuló potenciáljel, az elektródpotenciál mérése alapján történik. Mivel az 
elektródpotenciált önmagában nem lehet mérni, ezért a vizsgálandó oldatot, a mérıelektródot és 
valamilyen állandó potenciálú ún. referenciaelektródot tartalmazó elektrokémiai mérıcella 
elektromotoros erejét mérjük.6 Potenciometriás membránelektródba való beépítéssel már számos 
koronaéter származék fémion- és enantiomer-felismerı-képességét is vizsgálták.7 
Egyetemünkön is kifejlesztettek egy széleskörően alkalmazható szintetikus ionofort, a 
káliumion szelektív BME 44-et, melyet potenciometriás elektródba és optódba beépítve is 
használnak.8 

 
A kémiai szenzorok egy másik nagy csoportját az optikai szenzorok alkotják. Ez esetben a 

minta egy adott komponense és a szenzor között létrejövı kémiai kölcsönhatás nyomonkövetése 
optikai jelenségek mérése alapján történik, mint például a fluoreszcencia. A fluoreszcencia 
spektroszkópia szelektivitása, nagy érzékenysége és széleskörő alkalmazhatósága miatt 
kiemelkedı jelentıséggel bír.9 Már számos fluoreszcens szenzormolekulát vizsgáltak fémion- és 
enantiomer-felismerés tanulmányozása céljából, köztük több koronaétert is.10 A fluoreszcencia 
spektroszkópia alkalmazásának jelentıségét mutatja az is, hogy a 2008. évi kémiai Nobel-díjat 
egy medúzából kivonható fluoreszcens fehérje (green fluorescent protein, GFP) felfedezéséért, 
felhasználásáért és fejlesztéséért ítélték oda.11 

 
A molekuláris felismerésre képes ligandumok immobilizálása egyesíti a makrociklus 

szelektivitását és a szilárd fázis könnyő visszanyerhetıségét, újrafelhasználhatóságát. A 
ligandumok elıállítása drága és hosszadalmas, valamint biológiai rendszerekben felhasználva 
toxikus is lehet. Ezen okok miatt a ligandumok csekély vesztesége is elkerülendı, amit 
immobilizálással biztosíthatunk. Szilárd hordozóhoz kötött makrociklusok – hasonlóan a nem 
kötött ligandumokhoz – szenzormolekulaként alkalmazhatóak fémionok meghatározására és 
enantiomerkoncentráció mérésére; szelektormolekulaként pedig alkalmasak fémionok, valamint 
enantiomerek koncentrálására, illetve elválasztására.12 

 
Izatt és munkatársai megállapították, hogy a piridin egységet tartalmazó koronaéterek az 

aromás győrőnek és a lágy nitrogén atomnak köszönhetıen kivételes komplexálási képességet 

                                              
5 Späth, A.; König, B. Beilstein J. Org. Chem. 2010, 6, No. 32. 
6 Morf, W. E. The Principles of Ion-Selective Electrodes and of Membrane Transport; Elsevier: New York, 1981, p. 
264–336. 
7 Faridbod, F.;Ganjali, M. L.;Dinarvand, R.; Norouzi, P.; Riahi, S. Sensors 2008, 8, 1645–1703. 
8 Lindner, E.; Tóth, K.; Jeney, J.; Horváth, M.; Pungor, E.; Bitter, I.; Ágai, B.; Tıke, L. Microchim. Acta 1990, 1, 
157–168. 
9 Lakowicz, J. R. Principles of Fluorescence Spectroscopy, 3rd ed.; Springer Science+Business Media: New York, 
NY, 2006. 
10 Kwong, H. L.; Wong, W. L.; Lee, C. S.; Yeung, C. T.; Teng, P. F. Inorg. Chem. Commun. 2009, 12, 815–818. 
11 Tsien, R. Y. Annu. Rev. Biochem. 1998, 67, 509–544. 
12 Bradshaw, J.S.; Izatt, R.M. Acc. Chem. Res. 1997, 30, 338–345. 
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mutatnak nehézfémionokkal és protonált primer aminokkal szemben.13 Az optikailag aktív 
piridin-koronaéterek királis protonált primer aminokkal alkotott komplexeinek tanulmányozása 
során azt találták, hogy a gazda- és vendégmolekula közötti kölcsönhatásban az alábbi három 
független tényezı a legfontosabb: 1. a hárompontos hidrogénkötés a piridingyőrő nitrogénje és a 
makrogyőrő két alternáló oxigénje, illetve az ammóniumsó három protonja között, 2. a π–π 
kölcsönhatás az elektronhiányos piridingyőrő és a vendégmolekula elektrondús aromás része 
között, valamint 3. a sztérikus gátlás a ligandum kiralitáscentrumain található szubsztituensek és 
az ammóniumsó bizonyos aromás hidrogénjei között. Ez összevág a korábban Pirkle és 
munkatársa által megállapított általános szabállyal, hogy enantioszelektivitás csak akkor léphet 
fel számottevı mértékben, ha a két partner között legalább három eltérı kölcsönhatás 
érvényesül.14 

A π–π kölcsönhatás növelése érdekében kiterjedtebb aromás győrővel rendelkezı 
makrociklusokat is elıállítottak, mint például fenantrolin, fenazin és akridin egységet tartalmazó 
koronaétereket. Az akridin egység piridinnél kiterjedtebb aromás rendszere nemcsak a π–π 
kölcsönhatás növelésében játszhat szerepet, hanem a makrogyőrőt merevebbé téve a 
szelektivitást is növeli; emellett fluoro- és kromogén, tehát komplexképzése az igen érzékeny 
fotofizikai módszerekkel is tanulmányozható.  

A szakirodalomban idáig csak két közleményben számoltak be akridin-koronaéterek 
elıállításáról.15, 16 Huszthy és munkatársai az enantiomertiszta (R,R)-19 (ld. 1. ábra) és ennek 
akirális analogonjának szintézisét akridin-4,5-diol és a megfelelı tetraetilénglikol-ditozilát 
makrociklizációjával valósították meg.15 Az (R,R)-19 ligandum protonált primer aminokkal 
történı komplexképzését fluoreszcencia17 és cirkuláris cikroizmus (CD)18 spektroszkópiai 
módszerekkel tanulmányozták. Az analóg piridin egységet tartalmazó 18-korona-6-éterrel 
összehasonlítva 1-(naft-1-il)-etilammónium ion enantiomerjeivel szemben (R,R)-19 akridin 
egységet tartalmazó makrociklusra nagyobb enantiomer-felismerı-képességet mértek. Lakatos 
és munkatársai az (R,R)-19 és akirális analogonjának a 9-es helyzetben karbonsav-só, illetve 
savamid származékait állították elı. Az utóbbi savamidok protonált 1-naftiletilamin 
enantiomerjeivel szemben mutatott felismerıképességét CD spektroszkópiával tanulmányozták. 
Emellett egy (R,R)-19 alapú királis állófázist készítettek, melynek protonált 1-(naft-1-il)-
etilamin és 1-(naft-2-il)-etilamin enantiomerjeivel szemben mutatott elválasztóképességét 
kromatográfiás módszerrel vizsgálták.16 

 
A sztérikusan gátolt aminok N-oxidjai stabil szabad gyökök, melyek ESR (elektron spin 

rezonancia) spektroszkópiával vizsgálhatók. A kutatások során azt tapasztalták, hogy a 
nitroxidok csökkentik a fluorofor anyagok fluoreszcenciáját.19 Mivel a nitroxid oxidációs 
állapota befolyásolja a fluoreszcencia intenzitását, ennek a vegyületcsaládnak számos analitikai 
alkalmazása lehetséges.20, 21  

                                              
13 a. Izatt, R. M.; Pawlak, K.; Bradshaw, J. S.; Bruening, R. L. Chem. Rev. 1991, 91, 1721–2085.; b. Izatt, R. M.; 
Pawlak, K.; Bradshaw, J. S. Chem. Rev. 1995, 95, 2529–2586.; c. Zhang, X. X.; Bradshaw, J. S.; Izatt, R. M. Chem. 
Rev. 1997, 97, 3313–3361. 
14 Pirkle, W. H.; Pochapsky, T. C. Chem. Rev. 1989, 89, 347–362. 
15 Huszthy, P.; Samu, E.; Vermes, B.; Mezey-Vándor, G.; Nógrádi, M.; Bradshaw, J.S.; Izatt, R.M. Tetrahedron 
1999, 55, 1491–1504. 
16 Lakatos, Sz.; Fetter, J.; Bertha, F.; Huszthy, P.; Tóth, T.; Farkas, V.; Orosz, Gy.; Hollósi, M. Tetrahedron 2008, 

64, 1012–1022. 
17 Prodi, L.; Bolletta, F.; Montalti, M.; Zaccheroni, N.; Huszthy, P.; Samu, E.; Vermes, B. New J. Chem. 2000, 24, 

781–785. 
18 a. Szarvas, Sz.; Majer, Zs.; Huszthy, P.; Vermes, B.; Hollósi, M. Enantiomer, 2002, 7, 241–249.; b. Farkas, V.; 
Szalay, L.; Vass, E.; Hollósi, M.; Horváth, Gy.; Huszthy, P. Chirality 2003, 15, S65–S73. 
19 Blough, N. V.; Simpson, D. J. J. Am. Chem. Soc. 1988, 110, 1915–1917. 
20 Hideg, K.; Kálai, T.; Sár, P. C. J. Heterocycl. Chem. 2005, 42, 437–450.  
21 Kálai, T. MTA Doktori értekezés 2007. 
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A fluoreszcencia kioltás mechanizmusa még nem tisztázott pontosan, így fontos a különbözı 
fluoroforokhoz kötött nitroxidok elıállítása a kioltás mechanizmusának tisztázása, a fluorofor és 
a nitroxid rész molekulán belüli távolságának, a nitroxid győrőméretének, illetve az oldószer 
polaritásának a kioltásra gyakorolt hatásának vizsgálata. 

A szabadgyök és fluorofor részt is tartalmazó molekulákat kettısen jelölı molekuláknak 
nevezték el, mivel ezek a fluorofor rész miatt fluoreszcenciásan, a szabadgyök rész miatt pedig 
ESR spektroszkópiával is vizsgálhatóak. Bár már számos kettısen jelölı szenzormolekula,21 

számos fluoroionofor22 és néhány spinjelzett koronaéter23 elıállításáról is beszámoltak a 
szakirodalomban, koronaéter alapú ionofort tartalmazó kettıs szenzorok elıállításáról és 
vizsgálatáról idáig még nem tettek említést. 

 
 
3. KÍSÉRLETI MÓDSZEREK 
 

A szintetikus munka során preparatív szerves kémiai módszereket alkalmaztunk. A reakciók 
elırehaladását vékonyréteg-kromatográfiával követtük. Az anyagok tisztítására 
oszlopkromatográfiát, preparatív vékonyréteg-kromatográfiát, átkristályosítást, illetve 
vákuumdesztillációt alkalmaztunk. Az anyagok tisztaságának ellenırzésére vékonyréteg-
kromatográfiát, olvadáspontmérést, illetve optikai forgatóképesség-mérést használtunk. Az 
elıállított vegyületek szerkezetét IR, 1H és 13C NMR, tömegspektroszkópiai, elemi analízis, 
valamint ESR módszerekkel igazoltuk.  

Az elıállított ligandumok fémionokkal, illetve optikailag aktív sók enantiomerjeivel történı 
komplexképzési tulajdonságait potenciometriás, UV-látható, fluoreszcenciás, kevertetéses és 
kromatográfiás módszerekkel tanulmányoztuk. A komplexstabilitási állandókat 
potenciometriásan az elektromotoros erı mérésével különoldatos módszerrel; fluoreszcenciásan 
fluoreszcenciás titrálások alapján, a globális nemlineáris regressziót alkalmazó SPECFIT/32TM 
program segítségével határoztuk meg. A kevertetéses és kromatográfiás módszerek esetében a 
detektáláshoz atomabszorbciós, illetve atomemissziós módszereket alkalmaztunk. 

 
 
4. EREDMÉNYEK 
 

Doktori munkám célja volt akridin egységet tartalmazó 18-korona-6-éter alapú szenzor- és 
szelektormolekulák szintézise és molekuláris felismerı-képességük többféle módszerrel történı 
vizsgálata. Dolgozatomban huszonegy új vegyület – köztük hét enantiomertiszta és tizennégy 
akirális –, valamint négy ismert vegyület új eljárással történı elıállítása szerepel. [1–4] 

 
Protonált primer aminokkal és protonált aminosavészterekkel történı enantioszelektív 

komplexképzés, valamint fémion-felismerı-képességük tanulmányozása céljából állítottuk elı 
az 1. ábrán szereplı enantiomertiszta, az akridin egységhez közelebb vagy távolabb 
elhelyezkedı kiralitáscentrumokon különbözı térkitöltéső szubsztituenseket tartalmazó, 
korábban már közölt (R,R)-19 és az általunk elıször elıállított (R,R)-29–(R,R)-31 akridin-18-
korona-6-étereket. [1, 2]  

 
 

                                              
22 a. Chemosensors of Ion and Molecule Recognition; Desvergne, J. P., Czarnik, A.W., Eds.; NATO ASI Series C: 
Vol. 492, Kluwer: Dordrecht, The Netherlands, 1997.; b. Veale, E. B.; Gunnlaugsson, T. Annu. Rep. Prog. Chem. B 
2010, 106, 376−406. 
23 Dugas, H.; Keroack, P.; Ptak, M. Can. J. Chem., 1984, 62, 489−497. 
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Az (R,R)-19 metilcsoportokat és az (R,R)-29 izobutilcsoportokat az aromás győrőhöz 
közelebb tartalmazó, valamint az (S,S)-30 a metilcsoportokat az aromás győrőtıl távolabb 
tartalmazó akridin-koronaétereket két úton állítottuk elı:  a 39 dihidroxiakridon és az (S,S)-46, 
vagy az (S,S)-47, vagy az (S,S)-48 tetraetilénglikol-ditozilátok makrociklizációjával nyert (R,R)-
44, (R,R)-45 és (S,S)-49 akridon-koronaéterek fém nátriummal történı redukciójával, illetve 
közvetlenül a 40 akridindiol és az elıbb említett ditozilátok makrociklizációjával. Az 
oktilcsoportokat az aromás győrőtıl távolabb tartalmazó (R,R)-31 akridin-koronaéter elıállítását 
csak az elsı úton, az (R,R)-52 akridon-koronaéteren keresztül valósítottuk meg (1. ábra). [1, 2] 

 

 
 

1. ábra Az enantiomertiszta akridin-18-korona-6-éterek elıállítása 
(a: K2CO3, DMF; b: Na, PrOH) 

 
A reakciókhoz szükséges 40 akridindiol szintézisére két új, az irodalomban közölt 

módszerekhez képest kisebb környezetterheléssel járó eljárást dolgoztunk ki. Akridonból 
akridinné történı redukciót fém nátriummal propanol oldószerben mi alkalmaztunk elıször. [1] 

Az enantiomertiszta tetraetiléngikol-ditozilátok közül a két új, (S,S)-48 és (R,R)-51 
szintézisét az ismert módon elıállított prekurzor diolokból egy-egy lépésben valósítottuk meg. 
[1, 2] 

 
Az (R,R)-29 izobutilcsoportokat, valamint az (R,R)-31 oktilcsoportokat tartalmazó akridin-

koronaéterek enantiomer- és fémion-felismerı-képességét lágyított PVC membránba beépítve, 
vizes oldatokban, potenciometriás módszerrel vizsgáltuk. Az (R,R)-29 koronaéter figyelemre 
méltó enantioszelektivitást mutatott protonált 1-feniletilamin (PEAH+) enantiomerjeivel 
szemben (∆logKS,R=0,25). Az (R,R)-29 koronaéter a legnagyobb szelektivitást egyéb ionokhoz 
(H+, Na+, K+, Li+, NH4

+, Ag+, Ca2+, Mg2+, Fe2+, Fe3+, Cu2+, Cd2+, Zn2+) hasonlítva is a PEAH+-ra 
mutatta, amibıl látható, hogy az enantiomer-felismerı-képesség mérését – az Ag+ és a H+ 
kivételével (∆logK PEAH+, Ag+ vagy H+

 <1,0) – nem zavarják a fémionok (∆logK PEAH+, Mn+ ≥1,4). Az 
(R,R)-31, az oktilcsoportokat az aromás győrőtıl távolabb tartalmazó koronaéter, bár 
enantiomer-felismerı-képessége csekély, kiemelkedı szelektivitást mutatott Ag+ ionra a vizsgált 
ionokhoz (H+, Na+, K+, Li+, NH4

+, PEAH+, Ca2+, Mg2+, Co2+, Fe2+, Fe3+, Cu2+, Cd2+, Hg2+, Cr2+, 
Zn2+) viszonyítva. Külön említésre méltó, hogy bár az ismert Ag+ szelektív elektródok esetén a 
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Hg2+ és a Cu2+ erıs interferenciát szokott okozni,24 a mi esetünkben (R,R)-31 Ag+-re Hg2+ és 
Cu2+ jelenlétében is kiváló szelektivitással bír (∆logK Ag+, Hg2+ vagy Cu2+

 
≥4,5). [1] 

 
Az (R,R)-19, illetve az (R,R)-29, metil-, illetve izobutilcsoportokat az aromás győrőhöz 

közelebb és az (S,S)-30 metilcsoportokat az aromás győrőtıl távolabb tartalmazó akridin-
koronaéterek 1-feniletilamin (PEA), 1-(naft-1-il)-etilamin (NEA), fenilglicin-metilészter 
(PGME) és fenilalanin-metilészter (PAME) hidrogénperklorát sóival szemben mutatott 
enantiomer-felismerı-képességét acetonitrilben, fluoreszcencia spektroszkópiás módszerrel 
tanulmányoztuk. Eredményeinket az 1. táblázatban foglalom össze. Azt tapasztaltuk, hogy az 
alkilcsoportok térkitöltése és a makrogyőrőben elfoglalt helyzete jelentıs hatással van az 
enantiomerfelismerés mértékére, valamint hogy a komplexálandó ammóniumsó térbeli 
elrendezıdése befolyással van az enantiomerfelismerés irányára. [2] 

 
 

(R,R)-19 (R,R)-29 (S,S)-30 
 

logK ∆logKS,R logK ∆logKS,R logK ∆logKS,R 

R-PEAH+ 5,10 4,93 5,35 

S-PEAH+ 5,40 
0,30 

5,18 
0,25 

5,29 
–0,06 

R-NEAH+ 5,11 4,92 5,64 

S-NEAH+ 5,52 
0,41 

5,28 
0,36 

5,67 
0,03 

R-PGMEH+ 5,64 5,17 4,61 

S-PGMEH+ 5,56 
–0,08 

4,93 
–0,24 

4,87 
0,26 

R-PAMEH+ 4,67 4,95 4,38 

S-PAMEH+ 4,75 
0,08 

5,15 
0,20 

4,35 
–0,03 

 

1. táblázat Az (R,R)-19, (R,R)-29 és (S,S)-30 akridin-koronaéterek PEAH+, NEAH+, PGMEH+ és PAMEH+ 
enantiomerjeivel acetonitrilben képzett komplexei stabilitási állandóinak logaritmusa és az S enantiomerekre 

vonatkoztatott szelektivitási értékeik 
 
A makrogyőrőben szekunder-amino-csoportot tartalmazó 32 és 33 makrociklusok 

lehetıséget nyújtanak arra, hogy ezeket alkilezve, illetve acilezve különbözıképpen vizsgálható 
új szenzor- (34–37) és szelektor- (SP-38) molekulákat állíthassunk elı (2. ábra). [3, 4] 

 
A 32, makrogyőrőjében szekunder-amino-csoportot tartalmazó akridon-koronaéterhez a 39 

dihidroxiakridon és az 54 N-benziloxikarbonil-monoaza-tetraetilénglikol-ditozilát 
makrociklizáció-jával nyert 55 védett akridon-koronaéteren keresztül jutottunk. A 33, 
makrogyőrőjében szekunder-amino-csoportot tartalmazó akridin-koronaétert három úton is 
elıállítottuk: 32 akridon-koronaéterbıl közvetlenül, 56 akridán-makrocikluson keresztül, 
valamint a 39 dihidroxiakridon és az 57 tritozil-származék makrociklizációjával nyert 58 védett 
akridon-koronaéteren keresztül. [3] 

A kettısen jelölı 34 makrociklust 32 akridon-koronaéterbıl, a kettısen jelölı 35 
makrociklust 33 akridin-koronaéterbıl alkilezési reakcióval kaptuk. A diamágneses 36 akridon- 
és 37 akridin-származékokat a spinjelzett 34 akridon-makrociklusból készítettük. [4] 

 

                                              
24 Bühlmann, P.; Pretsch, E.; Bakker, E. Chem. Rev. 1998, 98, 1593–1687. 
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2. ábra A makrogyőrőben nitrogénatomot tartalmazó koronaéterek elıállítása 
(a: K2CO3, DMF; b: H2/Pd/C, DMF; c: Na, PrOH; d: Na/Hg, EtOH/H2O; e: O2, EtOH; f: brómmetil-pirrolin-

nitroxid, Et3N, DMF; g: Fe por, AcOH; h: 3-jódpropil-trietoxiszilán, Et3N, DMF; i: szférikus szilikagél, toluol) 
 

 
A spinjelzett 34 akridon- és 35 akridin-koronaéter, illetve ezek 36 és 37 diamágneses 

származékainak fémion-felismerı-képességét néhány biológiailag fontos fémionnal (Na+, K+, 
Ca2+, Mg2+, Zn2+) szemben acetonitrilben, fluoreszcencia spektroszkópiás módszerrel 
vizsgáltuk. A kettısen jelölı 34 és 35 koronaéterek esetén fluoreszcencia kioltást tapasztaltunk. 
A 34 és 36 akridon-koronaéterek csak Ca2+ hozzáadására, a 35 és 37 akridin-koronaéterek Ca2+, 
Mg2+ és Zn2+ hozzáadására mutattak fluoreszcenciás változást (3. ábra). A 35 és 37 akridin-
koronaéterek Ca2+ és Zn2+ ionokkal képezték a legnagyobb stabilitású komplexeket (2. táblázat), 
míg a spinjelzett 35 akridin-koronaéter mutatta Ca2+ hozzáadására a legnagyobb fluoreszcencia 
intenzitásnövekedést. [4] 
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3. ábra A 34 spinjelzett akridon- (A), a 35 spinjelzett akridin- (B), a 36 diamágneses akridon- (C) és a 37 
diamágneses akridin- (D)  koronaéterek (10 µM / MeCN, fekete) emissziós spektrumai 1000 ekv. fémion   

(Na+: cián, K+: rózsaszín, Mg2+: piros, Ca2+: kék, Zn2+: zöld) hozzáadása esetén  
λgerj = 390 nm (A és C) vagy 265 nm (B és D) 

 

logK 
 

Mg2+ Ca2+ Zn2+ 

34 – 2,74 – 

35 1,67 6,73 6,92 

36 – 2,88 – 

37 3,84 6,80 6,32 

 

2. táblázat A 34 spinjelzett akridon-, a 35 spinjelzett akridin-, a 36 diamágneses akridon- és a 37 diamágneses 
akridin-koronaéterek fémionokkal képzett komplexeinek stabilitási állandói   

 

Az SP-38 szilikagél hordozós állófázist a 33 szekunder-amino-csoportot tartalmazó akridin-
koronaéterbıl, 63 trietoxiszilil végcsoportot tartalmazó makrocikluson keresztül állítottuk elı, 
majd biológiailag fontos fémionok (Na+, K+, Ag+, Ca2+, Mg2+, Co2+, Cu2+, Hg2+, Pb2+, Zn2+, 
Fe3+) elválaszthatóságának tanulmányozása céljából, kevertetéses módszerrel vizsgáltuk. [3] A 
detektáláshoz ez esetben atomabszorpciós spektroszkópiás módszert alkalmaztunk. Azt 
tapasztaltuk, hogy SP-38 állófázis a vizsgált fémionok közül Ag+, Cu2+ és Hg2+ ionokkal 
képezte a legerısebb komplexeket (logK≈2,0), míg a többi ionnal egy-két nagyságrenddel 
gyengébbet. Az SP-38 állófázissal elıkísérleteket is végeztük kromatográfiás oszlopon arra, 
hogy képes-e híg vizes oldatból fémionokat eltávolítani. Az SP-38 állófázis 3,4 g-ját használva 
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100 ml átfolyt térfogatig tudtuk megvalósítani a 10 ppm mennyiségben jelenlevı Cu2+ kivonását 
100-szoros mennyiségben jelenlévı Zn2+ mellıl vizes oldatban (4. ábra). [3] 

 

 
 

4. ábra Az SP-38 állófázisból készített kromatográfiás oszlopon átfolyt vizes oldat Cu2+ és Zn2+ tartalma 
 
 

 
5. TÉZISEK 
 
1. Sikeresen elıállítottunk tíz új akridin egységet tartalmazó 18-korona-6-étert, valamint ezek 

eddig nem közölt tizenegy prekurzorát. [1–4] 
 
2. Elsıként sikeresen alkalmaztunk fém nátriumot propanol oldószerben akridonok akridinné 

történı redukciójához. [1] 
 
3. Igazoltuk, hogy a 7 és 17 helyzetben izobutilcsoportokat tartalmazó akridin-18-korona-6-éter 

potenciometriás membránelektródba beépítve alkalmazható protonált 1-feniletilamin 
enantiomerjeinek megkülönböztetésére. [1] 

 
4. Sikeresen alkalmaztuk a 8 és 16 helyzetben oktilcsoportokat tartalmazó akridin-18-korona-6-

étert potenciometriás membránelektródba beépítve Ag+-szelektív elektródként, mely 
használatakor a szakirodalomban általában interferenciát okozó Hg2+ és Cu2+ ionok sem 
zavarnak. [1] 

 
5. Metil- és izobutilcsoportokat tartalmazó akridin-koronaéterek protonált primer aminokkal és 

protonált aminosavészterekkel szemben mutatott enantiomer-felismerı-képességét vizsgálva 
igazoltuk, hogy az alkilcsoportok térkitöltése és makrogyőrőben elfoglalt helyzete jelentıs 
hatással van az enantiomer-felismerés mértékére, valamint hogy a komplexálandó 
ammóniumsó térbeli elrendezıdése befolyással van az enantiomer-felismerés irányára. [2] 

 
6. Elıállítottunk a szakirodalomban eddig még nem közölt koronaéter alapú kettıs 

szenzorokokat, melyek biológiailag fontos fémionokkal történı komplexképzésekor 
fluoreszcenciakioltást tapasztaltunk. Az akridin-koronaéter típusú kettıs szenzor és 
diamágneses származéka Ca2+ és Zn2+ ionokkal nagy stabilitású komplexeket képeztek. [4] 

 
7. Új akridin-koronaéter alapú állófázist állítottunk elı, melyrıl kimutattuk, hogy alkalmas kis 

mennyiségben jelenlévı Cu2+ kivonására a nagy mennyiségben jelenlévı Zn2+ mellıl vizes 
oldatban. [3] 
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6. ALKALMAZÁSI LEHET İSÉG 
 

Az (R,R)-29 izobutilcsoportokat, valamint az (R,R)-31 oktilcsoportokat tartalmazó akridin-
koronaéterek ionszelektív elektródba építhetık be. Az (R,R)-29 koronaéter alkalmazható 
protonált 1-feniletilamin enantiomerjeinek megkülönböztetésére. Az (R,R)-31 koronaéter Ag+-
szelektív elektródként alkalmazható, mely használatában a szakirodalomban általában 
interferenciát okozó Hg2+ és Cu2+ ionok sem zavarnak. [1] 

A protonált primer aminok és protonált aminosavészterek enntiomerjeinek 
megkülönböztetésére alkalmas (R,R)-29 izobutilcsoportokat tartalmazó koronaéter ígéretes lehet 
optódmembránba való beépítésre enantioszelektív optikai szenzor kialakítása céljából. [2] 

Az SP-38 állófázissal meg tudtuk valósítani a kis mennyiségben jelenlévı Cu2+ kivonását a 
100-szoros mennyiségben jelenlévı Zn2+ mellıl vizes oldatban, de további vizsgálatok 
szükségesek az SP-38 állófázisnak az alkalmazhatóságát illetıen Ag+, Cu2+ és Hg2+ kivonására 
különbözı zavaró ionok jelenléte mellett. [3] 
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