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Bevezetés 

 

A szupramolekuláris kémia másodrendű kötőerőkkel összetartott molekulatársulások 

keletkezésével és tulajdonságainak vizsgálatával foglalkozó tudományág. A terület atyjának 

Hermann Emil Fischer tekinthető, aki a XIX. század végén fogalmazta meg a 

szupramolekuláris kémia alapjának is tekinthető kulcs-zár modellt. A kutatók elsőként a 

természetben figyelték meg a molekulatársulások jelentőségét, például az anitest–antigén 

kapcsolat vagy a DNS kettős csavarjának kialakulása révén. Később azonban már szintetikus 

úton is képesek voltak molekulatársulások létrehozatalára képes vegyületek előállítására. A 

szupramolekuláris kémia fontos részét képezik azok a kutatások, melyek makrociklusok 

szintézisével, illetve alkalmazásával foglalkoznak. A makrociklusok felhasználhatósága 

rendkívül széleskörű, szenzor-, szelektormolekulaként, vagy fázistranszfer katalizátorként is 

elterjedten alkalmazzák ezeket a vegyületeket. Amennyiben egy makrociklus kiralitás 

centrumo(ka)t is tartalmaz, úgy enantiomerpárok felismerésére, elválasztására vagy 

enantiomerszelektív indukcióra is képes lehet. Ez is az oka annak, hogy előállításuk iránt nagy 

a kereslet, hiszen a gyógyszeripar, az orvosi kémia, az élelmiszeripar, de még a környezetvédelem 

és a kozmetikai ipar is alkalmazza ezeket a típusú vegyületeket.   

A koronaéterek igen fontos csoportját alkotják a makrociklusoknak, előállításuk és 

molekuláris felismerőképességük vizsgálata Charles J. Pedersen nevéhez fűződik, aki 1987-

ben Donald J. Crammel és Jean-Marie Lehnnel megosztva Nobel-díjban is részesült. A 

szupramolekuláris kémia aktualitását bizonyítja, hogy a 2016-os kémiai Nobel-díjat szintén az 

ehhez a tudományterülethez tartozó molekuláris gépek megvalósításáért nyerte el megosztva 

Jean-Pierre Sauvage, J. Fraser Stoddart és Bernard L. Feringa. 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szerves Kémia és Technológia 

Tanszékén Dr. Huszthy Péter vezeti a Szupramolekuláris kémia kutatócsoportot, ahova 2013-

ban csatlakozhattam, akkor még alapképzéses hallgatóként. A kutatócsoport koronaéterek 

előállításával és alkalmazási lehetőségeinek vizsgálatával foglalkozik, több mint 15 éve pedig 

foszforatomot tartalmazó makrociklusok szintézisének lehetőségeit is vizsgálják. Doktori 

kutatómunkám ebben a témakörben született, alapvetően preparatív szerves kémiával 

foglalkoztam. Az általam előállított foszfinát, foszfinsav, foszfinoxid és foszfin típusú 

vegyületek alkalmazási lehetőségeinek vizsgálatához több esetben szükségem volt 
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együttműködő partnerek segítségére is, az általuk végzett munkát az adott fejezetben minden 

esetben jelzem. 

Értekezésem első részében a téma irodalmi hátterét, előzményeit mutatom be. Ezt követi 

az új eredmények bemutatása, elsőként a lipofil, diarilfoszfinsav egységet tartalmazó 

koronaéterek szintézise és transzportálóképességeinek vizsgálata, majd egy, a makrogyűrűben 

foszforatomot tartalmazó fluoreszcens szenzormolekula előállítása és vizsgálata. Ezt a foszfin 

egységet tartalmazó makrociklusok előállítása és katalizátor ligandumként történő 

felhasználásának vizsgálata követi. A kísérleti részben a preparatív munka és a különböző 

vizsgálatok pontos ismertetésére kerül sor. Végül az elért eredményeket az összefoglalásban 

összegzem. Az irodalomjegyzékben és a hivatkozások során aláhúzással emelem ki az 

értekezés alapját képező közleményeimet. 
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1. Irodalmi áttekintés 

1.1 Molekuláris felismerés, koronaéterek  

A szupramolekuláris kémiára az utóbbi években egyre nagyobb tudományos figyelem 

irányul. A tudományág alapja a molekuláris felismerés, melynek fontosságára Louis Pasteur 

figyelt fel a 19. században. Észrevette, hogy az élesztő- és penészgombák a borkősav tükörképi 

kristálymódosulataiból csak az egyiket használják fel életfolyamataikhoz. A molekuláris 

felismerésről a mai definíció szerint akkor beszélhetünk, ha egy adott gazdamolekula egy 

molekulahalmazból szelektíven kiválaszt egy vendégmolekulát és azzal szelektíven stabil 

komplexet képez, melyet másodrendű kötőerők tartanak össze. Ezt a jelenséget sokáig a 

természetben egyedülállónak tekintették, az első szintetikus úton előállított és tanulmányozott 

gazdamolekulát (1) Pedersen szintetizálta 1967-ben (1. ábra). Azt is megfigyelte, hogy az ilyen 

típusú makrociklusok, melyeket koronaétereknek nevezett el, a korábbi ismeretekhez képest 

szokatlan komplexképző tulajdonsággal rendelkeznek.1 A koronavegyületek főként 

fémionokkal és ammóniumionokkal képeznek komplexet, később azonban a kutatásokat 

kiterjesztették semleges molekulák, anionok és szerves kationok komplexálására képes 

vegyületek előállítására és tanulmányozására is.2  

 

 

 

1. ábra Dibenzo-18-korona-6-éter 

Miután Pedersen több ciklikus oligoéter típusú vegyületet is szintetizált, felismerte, hogy 

ezek a makrociklusok különböző vendégmolekulákkal eltérő stabilitású komplexeket 

képezhetnek. A képződő komplexek stabilitásának mértékét a következő tényezők 

befolyásolhatják: a gyűrű és a komplexálandó kation átmérőjének aránya, a gyűrű flexibilitása, 

a makrociklus szerkezete, azaz hogy milyen szubsztituensek csatlakoznak a gyűrűhöz, a gyűrű 

felépítésében résztvevő heteroatomok száma és minősége, a vendégmolekula típusa, mérete és 

töltése.3 Ezek alapján például a különböző gyűrűmérettel rendelkező legegyszerűbb 

koronaéterek más-más fémionnal képzik a legstabilabb komplexüket, habár hogy melyik 

fémionnal, az oldószerfüggő is lehet3. Például a 12-korona-4-éter 1,2-dimetoxietánban 
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lítiumionnal4, a 15-korona-5-éter acetonitrilben nátriumionnal5, míg a 18-korona-6-éter 

metanolban káliumionnal6 képzi a legstabilabb komplexét (2. ábra).  

 

2. ábra Különböző gyűrűméretű koronaéterek legstabilabb fémkomplexei 

Az enantiomerfelismerés a molekulafelismerés egy különleges esete. Ezen jelenség során 

egy királis gazdamolekula képes különbséget tenni a királis vendégmolekula enantiomerjei 

között, így lehetőség nyílhat optikailag aktív vegyületek enantiomerpárjainak 

megkülönböztetésére vagy elválasztására. A felismerés alapja, hogy a képződő, egymással 

diasztereomer viszonyban álló komplexek eltérő stabilitással rendelkeznek, illetve különbözhet 

a komplexképződés vagy a komplexdisszociáció sebessége is. A diasztereomer viszonyban lévő 

asszociátumokban kialakuló másodlagos kölcsönhatások lehetnek vonzó, illetve taszító 

jellegűek. Minél többféle és minél nagyobb számú vonzó kötőerő lép fel, illetve minél kevesebb 

fajta és minél kisebb számú taszító kölcsönhatás ébred a gazdamolekula és a vendégmolekula 

egyik enantiomerje között, annál stabilabb lesz ez a komplex a vendégmolekula másik 

enantiomerjével alkotott komplexéhez viszonyítva. A Pirkle és Pochapsky által 

megfogalmazott „hárompontos szabály” szerint legalább három független, egyidejűleg fellépő 

másodlagos vonzó vagy taszító kölcsönhatás szükséges az enantiomerek sikeres 

megkülönböztetéséhez, amelyek közül legalább az egyiknek sztereokémia-függőnek kell 

lennie.7  

Kiralitáscentrumo(ka)t tartalmazó, illetve axiális kiralitással rendelkező koronaéterek 

lehetnek enantiomerfelismerésre képes gazdamolekulák. Az első enantiomerfelismerés 

tanulmányozása céljából előállított királis makrociklus az (S,S)-bisz(binaftil)-22-korona-6-éter 

((S,S)-5) volt. Ennek a fenilglicin-metilészter-hidrogén-hexafluorofoszfát (6) (3. ábra) R és S 

enantiomerjeivel alkotott komplexeit vizsgálták, melynek során megállapították, hogy a 

homokirális komplex a stabilabb képződmény.8  
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2. ábra Az elsőként vizsgált királis koronaéter 

1.2 Foszfor tartalmú koronaéterek 

Szinte bármely kémiai környezetben találkozhatunk a foszfor vegyületeivel, magmás 

kőzetekben ugyanúgy megtalálható, ahogyan a DNS fontos alkotóeleme is. Számtalan hazai és 

nemzetközi kutató érdeklődik mind szerves mind szervetlen vegyületei iránt. 1897-ben Stokes 

állította elő az első foszforatomot tartalmazó makrociklust [(PNCl2)n, n=5,6,7],9 azonban ezután 

az 1970-es évekig, a koronaéterek felfedezéséig kellett várni a témakör népszerűvé válására. A 

foszforatomot tartalmazó koronaétereknek két nagy csoportját különböztetjük meg. Az egyik 

esetben a foszforatomot az oldallánc tartalmazza, az ilyen típusú vegyületeket lariát vagy lasszó 

típusú koronavegyületeknek nevezzük. Erre példa a 7 foszfinsav egységet tartalmazó 

makrociklus (4. ábra), melyet Sachleben és munkatársai állítottak elő. Vizsgálták ezen 

koronaéter nátriumionnal alkotott komplexét röntgendiffrakciós módszerrel. Azt tapasztalták, 

hogy a nátriumion a makrociklus gyűrűjében helyezkedik el, melyhez az oldalkar éteres  

O-atomja is kapcsolódik, azonban a foszfinsav egység hidroxilcsoportja csak egy vízmolekula 

közbeékelődésével vesz részt az asszociátum kialakításában.10 

 

 

 

 

4. ábra Foszfinsav egységet tartalmazó lariátéter 

A másik csoportba azok a koronaéterek sorolhatók, ahol a foszforatom a makrogyűrű része. 

A továbbiakban az ilyen típusú makrociklusokból mutatok be néhányat a foszforatomot 

tartalmazó egység típusa szerint csoportosítva. Ahol a felhasznált irodalom kitér rá, a 

koronaéterek alkalmazási területét is bemutatom.  
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1.2.1 Foszfát egységet tartalmazó koronaéterek 

Bradshaw és munkatársai állították elő a 8 dialkilhidrogénfoszfát egységet tartalmazó 

deprotonálható koronaétert (5. ábra), illetve számos analogonját. Mivel ezen makrociklusok 

viszonylag alacsony pKs értékkel rendelkeznek, így alkalmasak különböző fémionok aktív  

- ún. anion nélküli - folyadék membránon keresztüli transzportjára. A kutatók azt találták, hogy 

a 8 makrociklus kiválóan transzportálja a Pb2+, Zn2+ és Ag+ ionokat.11,12 

 

 

 

 

5. ábra Dialkilhidrogénfoszfát egységet tartalmazó koronaéter 

A 9 azafoszfátészter egységeket tartalmazó 22-korona-8-éter típusú makrociklust (6. ábra) 

Yurchenko és munkatársai szintetizálták Todd-Atherton reakció segítségével. A koronaéter 

hidrolízisével annak foszfonát származékát is előállították.3 

 

 

 

 

 

6. ábra Azafoszfátészter egységeket tartalmazó koronaéter 

1.2.2 Foszfinit és foszfit egységet tartalmazó koronaéterek 

Powell és munkatársai állították elő a 10 foszfinit egységeket tartalmazó makrociklust és 

annak molibdén komplexét (11) (7. ábra). A komplex szerkezetét röntgendiffrakciós 

módszerrel állapították meg. A komplexet különböző lítium vegyületekel (R = Me, Ph, nBu, 

tBu, NEt2, NiPr2,) reagáltatták és vizsgálták, hogy az így létrejövő asszociátumok hogyan 

komplexálják a lítiumiont.14  
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7. ábra Foszfinit egységeket tartalmazó koronaéter 

Yurchenko és munkatársai adamantilcsoportot tartalmazó makrociklusokat állítottak elő 

(12 és 13, 8. ábra).15 A nagyobb gyűrűmérettel rendelkező biszfoszfinit komplexképzését 

vizsgálták alkáli- illetve alkáliföldfém ionokkal.16  

 

 

 

 

 

 

8. ábra Foszfit egységeket tartalmazó koronaéterek 

1.2.3 Foszfonát egységet tartalmazó koronaéterek 

Yatsimirskii és munkatársai állították elő a 14 foszfonát egységet tartalmazó makrociklust 

(9. ábra), melynek vizsgálata során azt találták, hogy a makrogyűrűben jelen lévő foszforatom 

jelentősen befolyásolja a koronaéter komplexképzési-, illetve transzportálóképességét. Míg a 

dibenzo-18-korona-6-éter a K+ és Ca2+ ionokkal képez stabil komplexet, addig az általuk 

előállított 14 makrociklus a Li+ és Mg2+ ionokkal.17 

 

 

 

9. ábra Foszfonát egységet tartalmazó koronaéter 
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Rybakova és munkatársai szintetizálták a 15 tiofoszfonát egységeket tartalmazó 

koronaétert (10. ábra), melyet sikeresen alkalmaztak Ag+, Hg2+ és Pd2+ ionok vizes oldatból 

kloroformba történő extrakciójában.18 

 

 

 

 

10. ábra Tiofoszfonát egységeket tartalmazó koronaéter 

1.2.4 Foszfinsav egységet tartalmazó koronaéterek 

Huszthy csoportjában dolgozták ki egy új, diarilfoszfinsav egységet tartalmazó 

koronaétercsalád szintézisét. A számos új vegyület közül elsőként az akirális (16) és királis, 

metil- illetve oktilcsoportokat tartalmazó, enantiomertiszta makrociklusokat ((R,R)-17 -  

(S,S)-21) állították elő (11. ábra).19-21 A foszfinsav egységet a megfelelő alkilfoszfinátok savas 

hidrolízisével nyerték, ezeket a koronaétereket pedig a megfelelő oligoetilénglikol 

származékok és fenolos hidroxilcsoportokat tartalmazó alkil-diarilfoszfinát makrociklizációs 

reakciójával kapták. A 16 diarilfoszfinsav szerkezetét röntgendiffrakciós módszerrel határozták 

meg,20 az (R,R)-17 esetében pedig ECD spektroszkópiás módszerekkel vizsgálták a koronaéter 

konformációját különböző oldószerekben, melynek során dimerek, illetve aggregátumok 

képződését tapasztalták. Ezen kívül vizsgálták a makrociklus komplexképzését  

1-feniletil-aminnal és 1-naftiletil-aminnal, azonban jelentős enantiomerszelektivitást nem 

sikerült kimutatniuk.20 A kiralitáscentrumokat a diarilfoszfinsav egységtől távolabb tartalmazó 

makrociklusok ((S,S)-18 - (S,S)-21) enantiomerfelismerő-képességét vizsgálták elméleti 

számításokkal, ECD spektroszkópiai módszerrel és NMR titrálással 2-naftil- és  

               11. ábra Akirális és királis diarilfoszfinsav egységet tartalmazó koronaéterek 
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1-naftiletil-amin enantiomerjeivel szemben. Megállapították, hogy a heterokirális komplexek 

képződése a kedvezményezettebb.21 

Kutatócsoportunkban később előállították a 16 akirális, diarilfoszfinsav egységet 

tartalmazó koronaéter számos, az aromás gyűrűkön különbözőképpen szubsztituált analogonját 

is (pl.: 22-25, 12. ábra). Megmérték ezek pKs értékét annak érdekében, hogy megvizsgálják, 

hogyan befolyásolja azt az elektronszívó, illetve -küldő szubsztituensek jelenléte.22 Ezt az 

adatot a folyadéktömb-membráncellás rendszerben végzett aktív transzport vizsgálatok esetén 

fontos ismerni, ahhoz, hogy az adófázis pH-ját a megfelelő értékre lehessen beállítani.  

 

12. ábra Különbözőképpen szubsztituált diarilfoszfinsav egységet tartalmazó koronaéterek 

A kutatócsoportban előállították a 16 és 22-25 akirális koronaéterekkel analóg szerkezetű, 

enantiomertiszta makrociklusokat is ((S,S)-26 – (S,S)-29, 13. ábra), melyek a 

kiralitáscentrumokon decilcsoportokat tartalmaznak, ami megfelelő lipofilitást biztosít ezeknek 

a vegyületeknek. Vizsgálták a koronaéterek transzportálóképességét folyadéktömb-

membráncellás rendszerben különböző fémionok,23 illetve akirális és királis protonált 

aminokkal szemben.24 Fémionok esetében a transzportot igen lassúnak találták, azonban a 

protonált aminok esetében a sebesség megfelelő volt, így ebben az esetben részletesen 

tanulmányozták, hogyan befolyásolja a transzport kimenetelét a protonált amin rendűsége és 

ellenion párja, a ligadum, illetve a membrán minősége, valamit a hőmérséklet. Feniletil-amin 

és fenilglicinol transzportja során sikerült kismértékű enantiomerszelektivitást elérniük.  
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13. ábra Királis, lipofil diarilfoszfinsav egységet tartalmazó koronaéterek 

1.2.5 Foszfinoxid egységet tartalmazó koronaéterek 

Bodrin és munkatársai szintetizálták a 30 15-korona-5-éter típusú, két foszfinoxid egységet 

tartalmazó makrociklust (14. ábra). Tanulmányozták a komplexképző tulajdonságát, majd 

előállították a Co2+ és Cu2+ komplexét.25-27  

 

14. ábra Két foszfinoxid egységet tartalmazó 15-korona-5-éter 

Cram és munkatársai trifenilfoszfinoxid egységet tartalmazó koronaéterek szintézisét 

valósították meg (31-33, 15. ábra). Azt találták, hogy a makrociklizációs reakcióban a glikol 

lánchosszától függően 2:2 vagy 1:1 típusú makrociklizáció játszódik le. Előbbi esetben két (31), 

míg utóbbi esetben egy foszfinoxid egységet tartalmazó koronaéterekhez (32, 33) jutottak. 

Folyadék-folyadék extrakciós módszerrel vizsgálták a koronaéterek komplexképző 

tulajdonságát, melynek során azt találták, hogy a legkisebb gyűrűmérettel rendelkező 32 

ligandum K+ ionnal, a 33 koronaéter Cs+ ionnal, míg a két foszfinoxid egységet tartalmazó 31 

makrociklus Na+ ionnal alkotja a legstabilabb komplexet.28,29  
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15. ábra Trifenilfoszfin-oxid egységeket tartalmazó koronaéterek 

1.2.6 Foszfin egységet tartalmazó koronaéterek 

Az első enantiomertiszta foszfin egységet tartalmazó koronaétereket ((R,R)-34 és (R,R)-35, 

16. ábra) Theil és munkatársai állították elő a megfelelő foszfinoxidok redukciójával. Az  

(R,R)-35 kiralitáscentrumain fenilcsoportot tartalmazó makrociklus foszfinoxid analogonjának 

szerkezetét röntgendiffrakciós módszerrel igazolták, valamint a foszfin Ru2+ komplexét is 

előállították későbbi katalitikus alkalmazás érdekében.30 

 

16. ábra Az első királis, foszfin egységet tartalmazó makrociklusok 

Morisaki és munkatársai számos foszforkirális, foszfinegységet tartalmazó makrociklust 

állítottak elő. Elsőként minden esetben a koronaéterek borán komplexét szintetizálták, majd 

ezeket különböző szerves aminokkal elbontva jutottak a kívánt vegyületekhez. Erre a foszfinok 

oxidációra való érzékenysége miatt volt szükség. Az elsőként szintetizált koronavegyületek az 

(R,R)-36 és (S,S)-36 (17. ábra) voltak, majd ezek 15-korona-5- és 14-korona-4-éter 

analogonjait is előállították ((S,S)-37 és (S,S)-38). Később a makrociklusok a Pd2+ komplexét 

is előállították és karakterizálták,31 valamint alkalmazták arilboronsavak katalitikus 

aszimmetrikus 1,4-addíciójában α,β-telítetlen ketonokra.32  
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17. ábra Foszfin egységet tartalmazó foszforkirális tartalmazó makrociklusok 

A munka folytatásaként a kutatócsoport az (R,R)-39 - (R,R)-42 terc-butilszubsztituált 

koronaétereket (18. ábra), valamint ezek kisebb és nagyobb gyűrűmérettel rendelkező 

analogonjait is előállította és vizsgálta komplexképzési tulajdonságukat alkálifémionokkal.33,34 

Az (R,R)-42 piridin egységet tartalmazó makrociklus esetében tanulmányozták a koronaéter  

1-naftiletil-ammónium-perkloráttal és 3-feniltejsavval  szemben mutatott enantiomerfelismerő- 

képességét is NMR titrálásos módszer segítségével.35   

 

18. ábra A kiralitáscentrumokon terc-butilcsoportot tartalmazó foszfin-makrociklusok 

Morisaki és munkatársai két tetrafoszfino-koronaéter szintézisútját is kidolgozták. 2:2 

makrociklizációs reakciót alkalmazva a kisebb gyűrűmérettel rendelkező (S,S,S,S)-43 

koronaétert csak igen alacsony termeléssel, míg a nagyobb gyűrűmérettel rendelkező  

(S,S,S,S)-44 makrociklust egyáltalán nem sikerült előállítaniuk (19. ábra). Utóbbi esetben 

lineáris szintézissel kapták a kívánt terméket.  Az (S,S,S,S)-44 makrociklus Pt2+ komplexét is 

előállították és vizsgálták a szerkezetét röntgendiffrakciós módszerrel, melynek során azt 

találták, hogy a Pt2+ ion a gyűrűn kívül koordinálódik a koronaéterhez.36  
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19. ábra Négy kiralitáscentrumot tartalmazó foszfin típusú koronaéterek 

Huszthy kutatócsoportjában előállítottak trifenilfoszfin egységet tartalmazó akirális, illetve 

királis makrociklusokat (45, (R,R)-46 és (S,S)-47, 20. ábra). A szintézis során a kívánt 

foszfinokat minden esetben a megfelelő foszfinoxidok redukciójával nyerték. A foszfinoxid 

analogonokat kétféle úton állították elő, az egyik esetben makrocikcizációs reakciót 

alkalmaztak egy két fenolos hidroxilcsoportot tartalmazó foszfinoxidból és a megfelelő 

oligoetilén származékból kiindulva, a másik esetben pedig egy diarilfoszfinsav etilészter 

egységet tartalmazó koronaétert alakították át annak savkloridján keresztül a kívánt foszfinoxid 

származékká. Az előállított koronaétereket később katalitikus reakciók ligandumaként kívánták 

alkalmazni.37 

 

 

 

 

 

20. ábra Trifenilfoszfin egységet tartalmazó 18-korona-6-éterek 

1.3 Koronaéterek alkalmazási lehetőségei 

A koronaéterek kimagasló komplexképzési tulajdonságát kihasználva számos módon 

alkalmazhatóak a gyakorlatban is, felhasználhatóak szenzor- vagy szelektormolekulaként. 

Amennyiben egy szenzormolekuláról oldatkísérletekben bebizonyosodik, hogy megfelelő 

szelektivitással rendelkezik, úgy kémiai szenzorokba építhető. Ezek olyan analitikai eszközök, 

melyek alkalmasak különböző ionok (kationok vagy anionok) vagy molekulák (akár 

enantiomerek) kvalitatív felismerésére és mennyiségi meghatározására.38 A kémiai szenzorok 
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működése egy molekuláris felismerési és egy ezt közvetítő folyamatra bontható. A jelátvivő 

folyamat alapján két nagy csoportjuk ismert, az elektrokémiai, illetve az optikai szenzorok.  

A koronaéterek szelektormolekulaként történő felhasználása során a makrociklusok 

képesek a komplexált vendégmolekulákat egymástól térben is elkülöníteni. Ez történhet 

ionextrakciós, ionflotációs eljárásokban, transzportfolyamatokban, állófázishoz rögzítve 

kromatográfiás módszerek segítségével. HPLC-s állófázishoz leggyakrabban királis 

koronaétereket rögzítenek, melyekkel enantiomerek elválasztása válik lehetővé. 

Az aszimmetrikus katalízis egyik ismert fajtája a fázistranszfer körülmények között 

végrehajtott reakció. A koronaéterek jellemzője, hogy amfipatikusak, azaz egy hidrofób külső 

vázból és egy hidrofil üregből állnak. Emiatt a szervetlen sókat képesek szerves oldószerekben 

oldani, így alkalmasak fázistranszfer reakciók katalizátoraként történő alkalmazásra is. 

Amennyiben a felhasznált koronaéter optikailag aktív, úgy aszimmetrikus indukciót is kifejthet.  

A következő fejezetekben néhány olyan felhasználási területet fejtek ki részletesebben, 

melyek szorosan kapcsolódnak a később bemutatott kutatómunkámhoz.  

1.3.1 Transzportfolyamatok 

A transzportfolyamatok során egy adott közegből valamilyen anyag átjut egy másik 

közegbe egy membránrétegen keresztül, egy transzporter segítségével. Ilyen folyamat az élő 

szervezetben a biomembránokon keresztül megvalósuló szelektív fémiontranszport, ahol a 

transzporterek az ionofórok. Mesterséges rendszerekkel ezek a folyamatok modellezhetőek, 

ekkor a transzporter valamilyen szintetikus úton előállított transzportmolekula, mely 

tulajdonságából adódóan koronaéter is lehet.  

 A transzportok modellezésére általában egy olyan rendszert használnak, melyben egy 

adó- és szedőfázist valamilyen membrán választ el egymástól. Ez a membrán lehet a másik két 

fázissal nem elegyedő folyadék, ezt folyadéktömb-membráncellás rendszernek nevezik. A 

működés alapvető feltétele, hogy a transzporter kizárólag a membránban tartózkodjon, illetve 

a transzportálandó anyag a ligandum nélkül ne juthasson át az adófázisból a szedőfázisba. A 

gyakorlatban hasznosítható ún. aktív traszport esetén a transzporter molekulának az adófázis – 

membrán határfelületen nagy, a membrán – szedőfázis határfelületen kis ionmegkötő-

képességgel kell rendelkeznie, tehát a ligandum komplexálóképességét reverzibilisen kell tudni 

változtatni. Ez történhet fénnyel,39 illetve redoxpotenciál-, hőmérséklet-40 vagy pH-gradiens41 

alkalmazásával. A pH-gradiens által vezérelt transzportfolyamatokban alkalmazhatunk 

deprotonálható koronaétereket transzporter ligandumként. A savanyú protont tartalmazó 
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koronaéterekből az adófázis – membrán határfelületen, pKs értéküknél jóval nagyobbra állított 

pH-jú közegben ligandum anionok képződnek, melyek erősen képesek kötni egyes kationokat, 

míg a membrán – szedőfázis határfelületen pKs értéküknél kisebb pH-jú közegben elengedik a 

komplexált vendégmolekulát, miközben belőlük újra semleges ligandum keletkezik.  

Az alkalmazott készülékek közül az egyik az ún. U-csöves berendezés (21. ábra). Fyles 

és munkatársai egy ilyen készülék segítségével valósították meg fémionok pH gradiens által 

vezérelt transzportját, ahol a membrán kloroform volt.42  

 

 

 

 

21. ábra U-csöves transzportkészülék 

Transzporter ligandumként a 48 és 49 karbonsav funkciót tartalmazó lipofil koronaétereket  

(22. ábra), illetve ezek analogonjait alkalmazták. Azt tapasztalták, hogy a kisebb üregméretű 

koronaéterek nátriumionra, míg a nagyobbak káliumionra mutattak szelektivitást. Azt is 

megfigyelték, hogy a ligandumok lipofilitásának növekedésével és az ionofór- vagy a fémion-

koncentráció növelésével gyorsult a transzport.  

 

 

 

22. ábra Karboxilcsoportot tartalmazó transzporter ligandumok 

A 21. ábrán bemutatott készülékben Alpoguz Hg2+-ion transzportját vizsgálta.43 Karrier 

molekulaként nitrobenzo-15-korona-5-étert (50) választott (23. ábra), membránként különböző 

klórozott szerves oldószereket alkalmazott. Vizsgálta a transzport kinetikáját, meghatározta az 

extrakciós és reextrakciós aktiválási energiákat, a komplexképződési és disszociációs 

egyensúlyi állandókat. Elemezte a hőmérséklet, a keverés sebessége és az ionofór membránbeli 

koncentrációjának, valamint a membrán minőségének hatását. Megállapította, hogy az 

utóbbinak jelentős szerepe van, valamint, hogy a polaritás mellett a viszkozitás is nagyban 

befolyásolja a transzport működését. 
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23. ábra Nitrobenzo-15-korona-5-éter 

Demirel és munkatársai diaza-18-korona-6-éterek ((R,R)-51 - (R,R)-54, 24. ábra) 

előállításával és ezek aminosavak enantiomerszelektív transzportjában történő alkalmazásának 

vizsgálatával foglalkoztak. Fenilglicin, fenilalanin és triptofán, valamint ezek nátrium és kálium 

sóit transzportálták kloroform membránon keresztül. A legtöbb aromás gyűrűt tartalmazó 

(R,R)-52 kivételével, minden esetben az aminosavak nátrium sójával értek el jobb 

eredményeket.44,45 

 

 

24. ábra Diaza-18-korona-6 éterek 

Marchand és munkatársai az (S,S)-55 „ketrec”-funkcionalizált királis koronaéter (25. ábra) 

enantioszelektív transzportálóképességét vizsgálták 1-metil-fenilglicin- és N,N-etil-metil-

benzilamin-hidroklorid sójával szemben. Az utóbbi vendégmolekula esetében jóval nagyobb 

enantiomerszelektivitást mutatott a karrier molekula (79% ee). Az eredményeket számításos 

kémiai módszerekkel is igyekeztek alátámasztani. Membránként kloroformot alkalmaztak, és a 

transzporter molekula távollétében a membránszivárgás mértékét is mérték, ami a vizsgálatok 

alapján elhanyagolható volt.46 
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25. ábra „Ketrec”-funkcionalizált királis koronaéter 

Hasonló „ketrec” funkcióval ellátott koronaétereket állítottak elő Govender és munkatársai 

((S,S)-56 és (S,S)-57, 26. ábra), valamint ezek piridin egységet tartalmazó analogonjait  

((S,S)-58 és (S,S)-59) is. Transzportkísérleteket végeztek protonált 1-metilfenilglicinnel, 

melynek során a piridin egységet tartalmazó makrociklusok igen gyenge 

transzportálóképességet mutattak. Membránként kloroformot alkalmaztak és vizsgálták az 

ellenion hatását is. Azt találták, hogy klorid ellenion esetén a transzport lassabb, azonban jobb 

enantiomerszelektivitás értékek érhetőek el ((R,R)-56 esetén 22-29% ee, (R,R)-57 esetén 48-

68% ee), míg hexafluorofoszfát ellenion esetén a transzport gyorsabb, de csökkent 

enantiomerszelektivitás tapasztalható (20-27% ee).47  

 

 

 

 

 

26. ábra Optikailag aktív „ketrec”-funkcionalizált és piridino-koronaéterek 

Newcomb és munkatársai feniletil-amin-hidrobromid, fenilglicin-metilészter-hidroklorid 

és p-hidroxi-fenilglicin-metilészter-hidroklorid enantiomerszelektív traszportját vizsgálták  

U-csöves készülékben, membránként kloroformot használva valamint transzporter 

molekulaként az (S,S)-60 (27. ábra) és analogonjait alkalmazva.48  

 

 

 

27. ábra Binafto-18-korona-6 éter 
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Ezután egy ún. W-csöves készülékben (28. ábra) megkísérelték a racém protonált 

fenilglicin-metilészter folyamatos és szimultán rezolválását mind az (S,S)-60 mind az (R,R)-60 

makrociklust karrierekként alkalmazva, mivel ebben a kombinációban tapasztalták a legjobb 

királis felismerést.  A kísérletek eredményeként a fenilglicin-metilészter mindkét enantiomerjét 

96%-nál nagyobb enantiomertisztasággal nyerték ki. 

 

 

 

 

 

 

28. ábra W-csöves készülék 

Transzportkísérletek kivitelezésére alkalmas másik típusú készüléket a 29. ábra mutatja 

be. Ebben az elrendezésben egy nagyobb hengerben egy kisebb cső van rögzítve. Az adófázis 

a belső kisebb csőben helyezkedik el, a szedőfázis a külső hengerben, a kettőt pedig a szerves 

membrán választja el egymástól. A következőkben ismertetett transzportkísérleteket ebben a 

rendszerben hajtották végre. 

 

29. ábra Transzportkészülék 

Lamb és munkatársai számos ismert, kereskedelmi forgalomban kapható koronaéter és 

kriptáns transzportját vizsgálták fémionokkal.49 Összehasonlították a szintetikus makrociklusok 

viselkedését természetes ionofórokéval, mint például a valinomicinnel és a monenzinnel, 

membránként kloroformot használva. Azt tapasztalták, hogy a szintetikus makrociklusok 
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transzportálóképessége összevethető a természetes ionofórokéval. Azokban az esetekben volt 

megfelelő sebességű a transzport, ahol megfelelően lipofil ionofórt alkalmaztak (30. ábra), 

ellenkező esetben gondot okozott, hogy a transzporter molekula kilép a membránból és emiatt 

a transzport nem tud megvalósulni. Gyengébb eredményeket értek el a benzolgyűrűvel 

módosított ligandumoknál, mint a ciklohexángyűrűvel módosított karriereknél. 

 

 

 

30. ábra Lamb és munkatársai által vizsgált transzportmolekulák 

Izatt és munkatársai kompetitív transzportkísérleteket végeztek a 63 lipofil oldallánccal 

ellátott piridono-koronaéterrel (31. ábra). A kísérlet során az adófázis többféle fémion vizes 

oldata volt, melyek közül a makrociklus a káliumiont transzportálta nagyfokú szelektivitással.50 

Később ugyanezen koronaéter transzportjának pH függését is vizsgálták. Azt tapasztalták, hogy 

a piridono egységet tartalmazó ligandum ionszállító-képessége exponenciálisan nő, 

amennyiben az adófázis pH értéke 12 felett van. Jobb eredményeket értek el, ha a szedőfázis 

savas kémhatású volt, nevezetesen amikor híg vizes salétromsav oldatot alkalmaztak desztillált 

víz helyett.51 Tanulmányozták ugyanezen makrociklus 15-korona-5-éter típusú 64 analogonját 

(31. ábra) is, melynek során azt találták, hogy a kisebb gyűrűmérettel rendelkező makrociklus 

a litiumionra mutat nagyfokú szelektivitást. Szintén vizsgálták az adó és szedőfázis pH-jának 

függvényében a transzport sebességét. Sikerült elérniük anion nélküli fémiontranszportot is.52  

 

 

 

 

 

31. ábra Lipofil piridono koronaéterek 
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Ezután triazol egységet tartalmazó makrociklusok (65-68, 32. ábra) 

transzportálóképességét tanulmányozták, membránként diklórmetánt alkalmazva. Korábbi 

eredményeikkel összhangban arra a következtetésre jutottak, hogy az iontranszport akkor 

hatékony, ha az adófázisban beállított pH nagyobb a transzporter molekula pKs értékénél, a 

szedőfázisban pedig kisebb annál, valamint annál hatékonyabb, minél magasabb a pH az 

adófázisban. Ezért megfelelő sebességű transzportot csak az alkálifém ionok esetében sikerült 

elérniük, mivel alkáliföldfém ionoknak megfelelő töménységű oldatait csak semleges, savas 

közegben lehet előállítani. A vizsgált makrociklusok esetén minimális szelektivitást 

tapasztaltak a kompetitív transzport körülményei között.53 

32. ábra Triazol egységet tartalmazó makrociklusok 

Naemura és munkatársai racém fenilglicin-metilészter, 1,2-difeniletil-amin és  

2-aminotetralin hidroklorid sóinak transzportját vizsgálták olyan optikailag aktív koronaéterek 

alkalmazásával, ahol a transz-tetrahidrofurán-2,5-diil-bisz-metilén egység biztosítja a 

makrociklusok kiralitását ((R,R)-69 – (R,R,R,R,R,R)-72, 33. ábra). Membránként kloroformot 

alkalmaztak. Azokban az esetekben, ahol a karrier molekula nem tartalmazott aromás egységet 

a transzport lassabb volt, és nem sikerült elérni a kívánt enantiomerszelektívitást. Az (R,R)-69 

ligandum alkalmazása esetén a legnagyobb enantiomerszelektivitás értékeket a  

2-aminotetralin hidrokloridnál (31% ee), míg az (R,R,R,R)-70 ligandum alkalmazása esetén az 

1,2-difeniletil-amin transzportja során (27% ee) sikerült elérniük.54  

33. ábra Transz-tetrahidrofurán egységet tartalmazó koronaéterek 
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Ugyanez a japán kutatócsoport állította elő az (S,S)-73 és  (R,R)-74 biciklo[3.3.1]nonán 

egységet tartalmazó koronaétereket (34. ábra). Sikerült mindkét ligandum esetében 

megvalósítaniuk fenilglicin-metilészter és 1,2-difeniletil-amin enantiomerszelektív 

transzportját kloroform membránon keresztül (8-24% ee).55 

 

 

 

34. ábra Biciklo[3.3.1]nonán egységet tartalmazó koronaéterek 

Kutatócsoportunkban a 13. ábrán már bemutatott királis, lipofil, diarilfoszfinsav egységet 

tartalmazó makrociklusok transzportálóképességének vizsgálatát szintén a korábban már 

bemutatott üvegedényben (29. ábra) hajtották végre. Számos fémionnal vizsgálták a 

koronaéterek ionátvivő-képességét, azonban a fémion-transzport igen lassúnak mutatkozott. 

Ezután akirális szerves ammóniumsók transzportját tanulmányozták. Megfigyelték, hogy az 

alifás aminok rendűsége számottevően nem befolyásolja a transzport kimenetelét, azonban az 

aromás aminokat nagyobb sebességgel szállítják a ligandumok, feltételezhetően a kialakuló  

π-π kölcsönhatás eredményeképpen. Ugyancsak megfigyelték, hogy az aminok aromás gyűrűén 

elhelyezkedő elektronszívó szubsztituensek tovább gyorsítják a transzportot, míg az 

elektronküldő szubsztituensek csökkentik azt. Ezzel szemben a koronaéterek aromás gyűrűin 

elhelyezkedő szubsztituensekről ellentétes hatást figyeltek meg, ebben az esetben az 

elektronszívó nitrocsoportok csökkentették a transzport sebességét. Benzil-amin 

vendégmolekulát alkalmazva vizsgálták a transzport kinetikáját, melynek során bizonyítást 

nyert, hogy az ionátvitel a koncentrációgradienssel szemben is működik, megfelelő idő alatt a 

kívánt vendégmolekula teljes mennyisége átjuttatható a szedőfázisba. Időben egyre csökkenő 

sebességgel tart a végpont felé a transzport.23  

Később királis szerves ammóniumionok racém elegyének transzportját is vizsgálták, ahol 

több esetben sikerült megvalósítani az enantiomerszelektív transzportot is, habár csak gyenge, 

közepes enantiomerszelektivitás értékeket sikerült elérniük (4-17% ee). Az enantiomerszelektív 

transzportok ideális körülményeit széleskörű vizsgálatokkal határozták meg, 1-feniletil-amin 

vendégmolekula alkalmazásával. Vizsgáltuk az adófázisban az ellenion hatását, a kísérlet 

idejének, hőmérsékletének, az adó- és szedőfázis koncentrációjának, és a membrán 

minőségének a hatását. Megfelelő ellenionnak az acetátiont, transzportidőnek a négy órát, 
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hőmérsékletnek a 18 °C-ot, membránnak a diklórmetánt találták.  A legjobb körülményeket 

kiválasztva vizsgálták a fenilglicinol transzportját is, ebben az esetben sikerült a legmagasabb 

enantiomerszelektivitás értéket megfigyelniük.24 

 

1.3.2 Fluoreszcens szenzormolekulák 

Az optikai spektroszkópiai módszerek közül kiemelkedő jelentőségű a fluoreszcencia 

spektroszkópia, köszönhetően annak, hogy nagymértékű szelektivitással és érzékenységgel 

rendelkezik.56,57 A módszer nagyfokú szelektivitása egyrészt abból adódik, hogy az elnyelést 

követően a vegyületek csak egy része mutat mérhető fluoreszcenciát, másrészt a vizsgált minta 

különböző fluoreszkáló komponensei (azonos hullámhosszon) eltérő emissziós spektrumot 

adnak. A mérés nagymértékű érzékenysége abból fakad, hogy az abszorpciós mérésekkel 

ellentétben, ahol a fényintenzitás csökkenését mérjük, a floureszcenciás mérések során, annak 

nulla intenzitáshoz képest mért növekedését mérjük.  

A tipikus szenzormolekula egy receptor és egy jelző egységet tartalmaz. A receptor a 

kimutatandó anyag szelektív megkötéséért felelős, míg a molekula jelző egységének feladata, 

hogy valamilyen módon mérhető jelet adjon attól függően, hogy az analát sikeresen 

megkötődött-e a receptoron vagy sem. Fluoreszcens szenzormolekulák esetében a jelző egység 

valamilyen fluorofór.58 

A fluoreszcencia elvén működő szenzormolekulákat két nagy csoportba sorolhatjuk 

működésük alapján. Léteznek fényindukált elektronátadáson (photoinduced electron transfer, 

PET), illetve belső töltésátvitelen (internal charge transfer, ICT) alapuló szenzorok. Az egyik 

fontos különbség a két csoport között abban rejlik, hogy az előbbi csoportba sorolható 

molekulák esetében a fluorofór egységet és a receptort valamilyen alkilén-, leggyakrabban 

metiléncsoport köti össze. Ezzel ellentétben viszont az ICT típusú szenzormolekulák esetén a 

két rész közvetlenül kapcsolódik egymáshoz. Bizonyos esetekben a szabad szenzormolekula 

gyengén fluoreszkál és komplexképzést követően fluoreszcencia intenzitásnövekedést 

tapasztalhatunk. Máskor a komplexképzés következtében csökken a fluoreszcencia intenzitása, 

ezt kioltásnak nevezzük. A PET típusba tartozó szenzorok esetében az abszorpciós és emissziós 

maximumok helye nem változik, míg az ICT típusba sorolhatók esetében spektrális eltolódás 

figyelhető meg a rövidebb hullámhosszok irányába.56 

A koronaéterek kiváló komplexképző tulajdonságából kifolyólag, amennyiben valamilyen 

fluorofór egységet kapcsolunk hozzájuk, kiválóan alkalmasak lehetnek a floureszcencia 
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spektroszkópiában történő alkalmazásra. A következőkben ennek kapcsán mutatok be néhány 

példát különböző fluorofór egységet tartalmazó makrociklusra, melyeknek elsősorban 

enantiomerfelismerő-képességét vizsgálták.  

Kwong és munkatársai állították elő az (S,S,S,S,S,S)-75 (35. ábra) terpiridin egységet 

tartalmazó koronaétert, valamint ennek Zn2+ komplexét ((S,S,S,S,S,S)-76) és vizsgálták ezek 

fluoreszcens szenzormolekulaként történő alkalmazhatóságát királis aminosavszármazékok 

enantiomerjeivel szemben. Az (S,S,S,S,S,S)-75 makrociklus fenilglicin-metilészter-hidroklorid 

enantiomerjeivel történő titrálása során megállapították, hogy 1:2 arányú gazda-

vendégmolekula komplex képződik, amit a koronaéterben jelenlévő két kötőhelynek 

tulajdonítottak. Megállapították, hogy a szenzormolekula figyelemre méltó szelektivitást mutat 

ezen aminosavszármazék enantiomerjeivel szemben (a homokirális komplex stabilitási értéke 

a heterokirális komplexénél 3,8-szer nagyobbnak adódott).59 Az (S,S,S,S,S,S)-76 komplexről 

számításos kémiai modellezés segítségével megállapították, hogy alkalmas ikerionos 

aminosavak komplexálására, mivel a Zn2+ ion kölcsönhatásba lép a karboxilát egységgel, a 

koronaéter váza pedig az aminosav ammóniumion csoportjával. Az enantiomerszelektivitási 

vizsgálatok során a legjobb eredményt fenilglicinnel sikerült elérniük (a homokirális komplex 

stabilitási értéke a heterokirális komplexénél 3,0-szor nagyobbnak adódott).60 

 

35. ábra Terpiridin egységet tartalmazó koronaéterek 
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Egy másik, terpiridin egységet tartalmazó koronaéter Zn2+ ion komplexét Du és munkatársai 

vizsgálták fluoreszcencia spektroszkópia segítségével. Ebben az esetben a terpiridin egység a 

makrogyűrűben elhelyezkedő binaftil egységhez kapcsolódott ((R)-77, 36. ábra). Különböző 

aminosavakkal történő titrálás során a legnagyobb fluoreszcencia intenzitásnövekedést (több 

mint negyvenszeres) hisztidin esetében tapasztalták, azonban csak gyenge enantiomer-

szelektivitást sikerült megfigyelniük.61 

 

 

 

 

 

36. ábra Terpiridin és binaftil egységet tartalmazó koronaéter 

A kiralitás hordozójaként módosított binol egységet tartalmazó koronaéter ((R)-78,  

37. ábra) szenzormolekulaként történő alkalmazását Upadhyay és munkatársai 

tanulmányozták. A furán gyűrűvel megnövelt térkitöltéstől a kutatók nagyobb mértékű 

enantiomerfelismerő-képességet vártak. A makrociklus kitűnő szelektivitást mutatott  

1-feniletil-amin (a heterokirális komplex stabilitási értéke a homokirális komplexénél 11,3-szer 

nagyobbnak adódott), és valin-etilészter-perklorát enantiomerjeivel szemben (a heterokirális 

komplex stabilitási értéke a homokirális komplexénél 7,0-szor nagyobbnaknak adódott). 

Lineáris összefüggést tapasztaltak a fluoreszcencia intenzitásnövekedése és az enantiomerek 

koncentrációja között, így a szenzormolekula alkalmasnak bizonyult enantiomerösszetétel 

meghatározásra is.62  

 

37. ábra Furángyűrűvel kondenzált binafto-koronaéter 

Pandey és munkatársai állították elő az (S)-79 – (R,S)-81 benzimidazo-koronaétereket  

(38. ábra) és vizsgálták enantiomerfelismerő-képességüket 1-feniletil-amin és 1-(1-naftil)-etil-
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amin perklorát sójának enantiomerjeivel szemben. A kapott adatok alapján a komplexek 

stabilitási állandóit is meghatározták.63 A 15-korona-5-éter típusú (S)-79 makrociklus jó, illetve 

közepes mértékű enantiomerfelismerést mutatott. A legnagyobb mértékű szelektivitást a 

nagyobb gyűrűmérettel rendelkező (R,S)-81 esetében sikerült elérni az 1-(1-naftil)-etil-amin 

perklorát sójának enantiomerjeivel szemben (a heterokirális komplex stabilitási értéke a 

homokirális komplexénél 4,6-szer nagyobbnak adódott), ami a beépített második 

kiralitáscentrum jelenlétének jelentőségét támasztja alá.64 

 

38. ábra Benzimidazol egységet tartalmazó koronaéterek 

Huszthy és munkatársai állították elő az (R,R)-82 - (R,R)-85 akridino- és az (R,R)-86 és 

(R,R)-87 fenazino-koronaétereket (39. ábra), majd tanulmányozták ezek enantiomerfelismerő- 

képességét különböző protonált primer aminok enantiomerjeivel szemben,65-68 emellett az 

(R,R)-86 makrociklus komplexképző tulajdonságát számos fémionnal is vizsgálták 

fluoreszcencia spektroszkópiai módszerekkel.65 Az 1-feniletil-amin és az 1-(1-naftil)-etil-amin 

hidrogénperklorát sójának enantiomerjeivel szemben az akridino-koronaéterek jó, míg a 

fenazino-koronaéterek kisebb mértékű szelektivitást mutattak.66-68 Az akridin egységet 

tartalmazó makrociklusok a fenilglicin-metilészter és a fenilalanin-metilészter 

hidrogénperklorát sójának enantiomerjeit gyenge szelektivitással ismerték fel. Ezen 

koronaéterszármazékok esetében a kiterjedt aromás rendszereknek köszönhetően jelentős 

szerepe van a π‐π kölcsönhatásnak, ez lehet az oka, hogy a legnagyobb enantiomerszelektivitást 

1-(1-naftil)-etil-aminnal szemben tapasztalták (R,R)-82 esetében (a heterokirális komplex 

stabilitási értéke a homokirális komplexénél 2,6-szer nagyobbnak adódott). Az akridin egység 

kilences pozíciójában fenilcsoportot tartalmazó (R,R)-85 makrociklust annak érdekében 

állították elő, hogy egy további aromás gyűrű beépítésével tovább növeljék az addig elért 

szelektivitást, azonban jelentősen jobb eredményeket nem sikerült elérniük. Megfigyelték, 

hogy abban az esetben, amikor a kiralitáscentrumok az aromás rendszertől távolabb 
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helyezkednek el ((S,S)-84), úgy jelentősen romlik a makrociklus enantiomerfelismerő-

képessége.67  

 

39. ábra Akridin és fenazin egységet tartalmazó koronaéterek 

Ugyancsak kutatócsoportunkban állították elő az (S,S)-88 - (S,S)-89 akridon és az (S,S)-90 

- (S,S)-91 N-metilakridon egységet tartalmazó koronaétereket (40. ábra). Ezek a makrociklusok 

szerkezetükből adódóan PET típusú szenzormolekulák, ugyanis a fluorofór egység egy 

metiléncsoporton keresztül kapcsolódik a koronaéter vázhoz. Az N-metilakridon egységet 

tartalmazó makrociklusok kvantumhatásfoka igen alacsony, míg az akridono-koronaéterekben 

az intermolekuláris hidrogénkötés révén megszűnik a PET típusú fluoreszcencia kioltás. 

Tanulmányozták a szenzormolekulák komplexképzési tulajdonságát különböző fémionokkal is, 

melynek során azt találták, hogy az (S,S)-89 a Cu2+, míg az (S,S)-91 a Cu2+ és az Pb2+ ionokkal 

szemben mutat szelektivitást. A makrociklusok protonált primer aminok enantiomerjeivel 

történő vizsgálata során nem tapasztaltak enantiomerfelismerést, feltehetőleg a ligandumok 

flexibilis szerkezetéből kifolyólag.69 
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40. ábra Akridon és N-metilakridon fluorofór egységet tartalmazó koronaéterek 

Az előzőekkel analóg szerkezetű, de BODIPY, illetve antracén egységet tartalmazó 

makrociklusokat is kutatócsoportunkban állították elő ((S,S)-92 - (S,S)-95, 41. ábra). Ezekben 

a makrociklusokban a fluorofór egység közvetlenül kapcsolódik a koronaéterhez. A BODIPY 

egységet tartalmazó makrociklusok komplexképzését számos fémionnal vizsgálták, melynek 

során az (S,S)-93 koronaéter esetében Ca2+ és Pb2+ szelektivitást tapasztaltak, 2:1 arányú 

gazda:vendégmolekula komplexképződéssel. Ezen koronaéterek esetében azonban csak gyenge 

szelektivitást tapasztaltak 1-feniletil-amin és 1-(1-naftil)-etil-amin hidrogénperklorát sójának 

enantiomerjeivel szemben.70 A (S,S)-94 és (S,S)-95 piridin egységet tartalmazó 

szenzormolekulák enantiomerfelismerő-képességét 1-feniletil-amin, 1-(1-naftil)-etil-amin, 

fenilglicin-metilészer és fenilalanin-metilészter hidrogénperklorát sójának enantiomerjeivel 

szemben tanulmányozták. A legjobb eredményeket az izobutil-csoprotokat tartalmazó 

makrociklus alkalmazásakor sikerült elérni 1-(1-naftil)-etil-amin hidrogénperklorát sójának 

enantiomerjeinek esetében (a heterokirális komplex stabilitási értéke a homokirális 

komplexénél 4,0-szor nagyobbnak adódott). Ebben az esetben a fluoreszcencia 

intenzitásnövekedés és az enantiomerek koncentrációja között az összefüggés lineáris volt, így 

a szenzormolekula alkalmasnak bizonyult enantiomerösszetétel meghatározásra is.71 
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41. ábra BODIPY és antracén egységet tartalmazó koronaéterek 

1.3.3 Katalizátorként történő felhasználás 

A koronaéterek amfipatikus tulajdonsággal rendelkeznek, azaz egy kívülről hidrofóbnak 

tekinthető vázból és egy hidrofil üregből állnak. Emiatt alkalmasak lehetnek fázistranszfer 

reakciók katalizátoraként történő alkalmazásra. Azonban emellett akár homogén katalitikus 

reakciók katalizátor ligandumaként is felhasználhatók a megfelelő fémkomplex képzése után. 

A következőkben ezekre az alkalmazási lehetőségekre mutatok be néhány példát.  

Bakó és munkatársai már régóta foglalkoznak cukor alapú koronaéterek előállításával és 

ezek fázistranszfer katalizátorként történő felhasználásával. Többek között vizsgálták az ilyen 

típusú makrociklusok felhasználását aszimmetrikus Michael-addícióban,72-76 Darzens-

kondenzációban77-78 és ciklopropanálási reakciókban79-81 is. A 96 (42. ábra) D-galaktóz alapú 

koronaétert és számos különbözőképpen O-alkilezett származékát mindhárom típusú 

reakcióban felhasználták, melyek során jó enantiomerszelektivitási értékeket értek el (a legjobb 

eredmények 63% és 98% ee között voltak a különböző típusú reakcióban).82  

 

 

 

 

 

42. ábra D-galaktóz alapú koronaéter 

Kahn és munkatársai szintetizálták az (R,R)-97 (43. ábra) koronaétert, és annak V5+-al 

képzett salen komplexét. A komplexet felhasználták számos aldehid cianoacetilezési és 

cianoformilezési reakciójában, ahol kimagasló enantiomerszelektivitást sikerült elérniük. 
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Vizsgálták az oldószer, a hőmérséklet, és a ko-katalizátorként alkalmazott bázis minőségének 

és mennyiségének hatását a katalizált reakciók kimenetelére.83  

 

 

 

 

 

 

   

43. ábra Koronaéter alapú salen ligandum 

Fernández-Pérez és munkatársai olyan biszfoszfin egységet tartalmazó koronaétereket 

szintetizáltak, ahol a makrociklusok optikai aktivitását az atropizoméria biztosítja ((R)-98 –  

(R)-100, 44. ábra). Előállították ezen vegyületek Rh+ komplexét is és dimetil-itakonát, valamint 

metil-2-(acetoxiamino)akrilát aszimmetrikus hidrogénezésében alkalmazták. Az előbbi esetben 

a legkisebb, az utóbbiban pedig a legnagyobb gyűrűmérettel rendelkező ligandummal sikerült 

elérni a legjobb enantiomerszelektivitást (67% és 42% ee).84  

44. ábra Biszfoszfin egységet tartalmazó koronaéterek 

Zhang és munkatársai az előzőekhez hasonló biszfoszfin egységet tartalmazó, azonban 

biszkoronaéter típusú makrociklus szintézisét dolgozták ki ((R)-101, 45. ábra). Előállították a 

koronaéter Rh+ komplexét, majd 2-acetamidofahéjsav-metilészer aszimmetrikus 

hidrogénezésében alkalmazták katalizátorként. Kiváló enantiomerfelesleg értéket (82%) értek 

el, melyet sikerült tovább növelni a megfelelő alkálifém ion hozzáadásával és a reakció 

oldószerének változtatásával (97% ee). Az optimális körülményeket számos más α-dehidro-

aminosavészter származék telítési reakciójában is kipróbálták, valamint a makrociklus Ir+ 

komplexét különböző kinolinszármazékok hidrogénezésében is vizsgálták. Minden esetben 

közel 100%-os enantiomerfelesleg értékkel kapták a kívánt termékeket.85  
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45. ábra Biszfoszfin egységet tartalmazó biszkoronaéter 

Suzuki és munkatársai különböző gyűrűmérettel rendelkező biszbinafto-koronaéterek 

alkalmazási lehetőségeit vizsgálták, melyek közül az (R,R)-102 (46. ábra) bizonyult a 

leghatékonyabbnak. Egyszerű amidok α,β-telítetlen karbonilvegyületekkel történő 1,4-addíciós 

reakciójában vizsgálták a makrociklus királis katalizátorként kifejtett hatását kálium-

bisztrimetilszilil-amid bázis jelenlétében. A termékként kapott 1,5-dikarbonil vegyületeket 

90% feletti termeléssel és ugyanilyen mértékű diasztereo- és enantiomerszelektivitással 

kapták.86  

 

 

 

 

46. ábra Biszbinafto-34-korona-10-éter 

Kawai és munkatársai szintén biszbinafto-koronaéterek aszimmetrikus katalizátorként 

történő felhasználását vizsgálták, különböző aldehidek és ketonok trifluormetilezési 

reakciójában. A 2-naftilaldehid esetében sikerült a legnagyobb, 40%-os enantiomerfelesleg 

értéket elérniük, az (R,R)-103 (47. ábra) jódszubsztituált makrociklus alkalmazásával.87  
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47. ábra Biszbinafto-30-korona-8-éter 

Aszimmetrikus indukciót nem igénylő reakciókban akirális makrociklusokat, vagy azok 

valamilyen fémionnal képzett komplexét, mint katalizátort is alkalmaztak. A 104 poliaromás 

rendszert tartalmazó koronaéter (48. ábra) Pd2+ és Pt2+ komplexe difenilacetilének 

hidroszililezési reakciójában alkalmazható88, míg a 105 iminoanilidin és 106 iminoamidin 

típusú makrociklusok (47. ábra) Ba2+ komplexe sztirén hidrofoszfinálási reakciójának 

katalizátoraként használható fel.89  

 

48. ábra Katalizátor ligandumként alkalmazott makrociklusok 

Ezen kívül számos egyéb típusú reakcióban alkalmazhatóak koronaéterek - vagy azok 

valamilyen fémionnal képzett komplexe - mint katalizátor90, úgymint epoxidálási91, Diels-Alder 

reakcióban92, hidroformilezési93, vagy allilezési reakciókban94,95 stb.. 
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2. Kutatási célok 

Doktori kutatómunkám során célul tűztem ki változatos szerkezetű, a makrogyűrűben 

foszforatomot tartalmazó koronaéterek szintézisét, valamint ezek különböző területen történő 

felhasználásának vizsgálatát.  

Munkám egyik részében lipofil oldallánccal rendelkező diarilfoszfinsav egységet 

tartalmazó enantiomertiszta makrociklusok előállítása volt a cél. Ezekben az új 

koronaéterekben, a kutatócsoportban eddig előállított, hasonló szerkezetű makrociklusokhoz 

képest a kiralitáscentrumokat a foszfinsav egységhez eggyel közelebbi szénatomokon szerettem 

volna kialakítani. Az így kapott megfelelően lipofil, deprotonálható, enantiomertiszta 

szelektormolekulákkal királis szerves aminok folyadéktömb-membráncellán keresztül történő 

enantiomerszelektív transzportjait kívántam vizsgálni. Feltételeztük, hogy a szerkezet ilyen 

módon történő megváltoztatásával a transzportfolyamatokban elérhető enantiomerszelektivitás 

javulhat a kutatócsoportban elért korábbi eredményekhez képest. A koronaéterek előállítása 

során kihívást jelenthet a makrociklizációs lépés a nagy térkitöltésű lipofil csoportok sztérikus 

gátlása miatt. 

A kutatás másik részeként egy foszforatomot is tartalmazó fluoreszcens szenzormolekula 

mindkét enantiomerjét szerettem volna előállítani. Egyfelől vizsgálni kívántam, hogy a 

foszforatom jelenléte milyen befolyással van a makrociklus fotofizikai tulajdonságaira, 

másrészről pedig a szenzormolekula enantiomerfelismerő-képességét szerettem volna 

tanulmányozni. A koronaéter mindkét enantiomerjének előállításával lehetőség nyílik 

ellenőrizni azok enantiomertisztaságát, illetve a szenzormolekulaként történő vizsgálat 

pontosságát is, melyre a kutatócsoportban korábban többször felmerült az igény. A 

makrociklusok szintézise során ki kellett dolgozni az adott oligoetilén típusú intermedier 

mindkét enantiomerjének előállítását, valamint meg kellett oldani a fluorofór egység a 

makrogyűrű vázához történő kapcsolását is. 

Kutatómunkám harmadik részében a csoportban korábban előállított trifenilfoszfin 

egységet tartalmazó királis makrociklusokat (20. ábra) állítottam elő nagyobb mennységben, 

így vizsgálni lehetett azok katalizátor ligandumként történő felhasználását sztirol 

hidroformilezési reakciójában. A vizsgálatok során megállapítást nyert, hogy ezek a molekulák 

alkalmasak az ilyen módon történő alkalmazásra, valamint a két eltérő szerkezetű koronaéter 

kemo-, regio- és enantiomerszelektivitásra gyakorolt hatását is összehasonlították. Ezután 

előállítottam számos más trifenilfoszfin egységet tartalmazó, enantiomertiszta makrociklust is, 
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melyeknek a szerkezetét igyekeztem úgy módosítani, hogy a katalizátor ligandumként történő 

felhasználásuk során minél jobb enantiomerfelesleg értékeket érhessünk el. Előállítottam 

továbbá szekunder foszfinoxid egységet tartalmazó makrociklusokat is, annak érdekében, hogy 

megvizsgálhassuk, milyen előnyökkel rendelkeznek ezek a vegyületek az alkalmazás során a 

foszfin típusú makrociklusokhoz képest.  
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3. Elméleti rész  

Szintetikus munkám során számos vegyületet előállítottam irodalmi eljárások 

alkalmazásával, ezek szintézisét jelen fejezetben nem részletezem. Ezen kívül nagyszámú 

sikertelen kísérletet is végrehajtottam, melyet a teljesség kedvéért jelen fejezetben ismertetek, 

azonban a ’Kísérleti részben’ külön nem tárgyalok. 

3.1 Diarilfoszfinsav egységet tartalmazó makrociklusok előállítása 

Kutatómunkám első részében enantiomertiszta, lipofil, diarilfoszfinsav egységet 

tartalmazó makrociklusok előállítása volt a célom. Munkámhoz szorosan kapcsolódóan 

kutatócsoportunkban korábban már előállítottak ilyen típusú vegyületeket, az (S,S)-26 és  

(R,R)-26 (48. ábra) makrociklust, valamint számos, az aromás gyűrükön különböző 

szubsztituenseket tartalmazó analogonjait szintetizálták (19. ábra). Vizsgálták ezek királis 

aminokkal történő enantiomerszelektív transzportját folyadéktömb-membráncellás 

rendszerben, melynek során megállapították, hogy az aromás gyűrűn elhelyezkedő 

szubsztituensek közül kizárólag az elektronküldő (terc-butil) csoportok javítottak a 

transzportok kimenetelén.24 Ezen kutatás folytatásaként tűztem ki célul az (S,S)-107 és (S,S)-

108, valamint enantiomerpárjaik (49. ábra) előállítását. A két enantiomer forgatóképességének 

vizsgálatával ellenőrizhető, hogy az előállított makrociklusokat megfelelő 

enantiomertisztasággal sikerült-e előállítani. Feltételeztük, hogy a kiralitáscentrumok 

elhelyezkedésének megváltoztatásával a transzportkísérletekben jobb enantiomerszelektivitási 

értékeket érhetünk majd el.  

 

49. ábra Korábban publikált és új diarilfoszfinsav egységet tartalmazó koronaéterek 

A deprotonálható makrociklusokat az előzmények figyelembevételével23 minden esetben 

a megfelelő diarilfoszfinsav etilészter származékokból (pl.: (S,S)-109, 50. ábra) terveztük 

kialakítani. A koronaéterek szintézisének tervezése során elsőként egy olyan stratégiát 
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választottunk, ahol a foszfinát egységet hordozó fenolos diolt (110) először a 

kiralitáscentrumokat tartalmazó etilénglikol származékokkal ((R)-111) reagáltatjuk, majd az 

így kapott vegyületet visszük később gyűrűzárási reakcióba. Erre azért volt szükség, mert 

feltételeztük, hogy az előre kialakított tetraetilénglikol származék makrociklizációja során igen 

alacsony termelés lenne elérhető a nagy térkitöltésű lipofil láncok sztérikus gátlása miatt. Ennek 

megfelelően az irodalmi eljárással előállított (R)-112,19-23 primer hidroxilcsoportján 

benzilcsoporttal védett etilénglikol származékot először tozilát távozócsoporttal láttam el  

((R)-111), majd ennek két molját kapcsoltam a diarilfoszfinát származékkal (110). Az így 

kapott (S,S)-113 vegyületről eltávolítottam a benzil-védőcsoportokat, és az így nyert diolt 

próbáltam gyűrűzárási reakcióba vinni dietilénglikol-ditoziláttal (115). A reakció során nem 

tapasztaltam termékképződést, így tozilát távozócsoportokkal láttam el a foszfinát származékot 

((S,S)-116) és ezt próbáltam kapcsolni az előzetesen deprotonált dietilénglikollal. Mivel ez a 

kísérlet sem vezetett eredményre, egy újabb 110 foszfináttal is megkíséreltem a gyűrűzárást, 

eredménytelenül. Ekkor az (S,S)-118 biszfoszfinát-koronaéterhez jutottam volna (50. ábra).96  
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50. ábra Sikertelen szintézis stratégia 

A számos sikertelen gyűrűzárási kísérlet után más úton kíséreltem meg előállítani a kívánt 

vegyületeket. Első lépésként enantiomertiszta, decilcsoportokat tartalmazó epoxidokat  

((R)-119 és (S)-119, 51. ábra) állítottam elő hidrolitikus kinetikus rezolválás segítségével 

Jacobsen módszere szerint97,98 racém 1,2-epoxidodekánból kiindulva. Az (R)-119 epoxid 

előállításához az (R,R)-120 salen típusú katalizátort használtam, ekkor melléktermékként az 

(S)-121 diolt kaptam, melyeket egyszerű desztillációval választottam el egymástól.23 Ahhoz, 

hogy az (S)-119 epoxidhoz jussak, az (S,S)-120 katalizátort kellett alkalmaznom (51. ábra). 



44 

 

 

 

 

 

 

 

51. ábra Enantiomertiszta 1,2-epoxidodekánok előállítása 

Ezután az epoxidokat előzetesen deprotonált dietilénglikollal kapcsoltam,99,100 majd a jó 

termeléssel kapott tetraetilénglikol származékokat ((R,R)-122 és (S,S)-122, 52. ábra) tozil 

távozócsoporttal láttam el, így makrociklizációs reakcióra alkalmas származékokhoz jutottam 

((R,R)-123 és (S,S)-123, 52. ábra). 

 

 

 

 

 

52. ábra Decilcsoportokat tartalmazó tetraetilénglikol származékok előállítása 

Ezután a gyűrűzárási lépés következett. Az erre alkalmas foszfinátokat a kutatócsoportban 

régóta alkalmazott módszer szerint állítottam elő (110101 és 12424, 51. ábra), majd kapcsoltam 

az (R,R)-123 és (S,S)-123 tetraetilénglikol származékokkal, K2CO3 bázis jelenlétében, DMF 

oldószerben, 50 °C-on vezetve a reakciót. Ilyen körülmények között végezve a makrociklizációt 

SN2 reakcióval járó teljes inverzió valósul meg,19 így enantiomertiszta ditozilátból 

enantiomertiszta koronaétert kapunk, természetesen ellenkező konfigurációval. Így kaptam a 

diarilfoszfinsav etilészter egységet tartalmazó makrociklusokat ((S,S)-109, (R,R)-109,  

(S,S)-125, és (R,R)-125, 53. ábra). Ahogyan azt előzetesen feltételeztük, a makrociklizációs 

reakciók során csak gyenge kihozatalt sikerült elérni. A terc-butilszubsztituált származékok 
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gyűrűzárása során még alacsonyabb termelésekkel kaptam, mint a szubsztituálatlan 

származékok esetében. 

53. ábra Lipofil, etil-diarilfoszfinát egységet tartalmazó makrociklusok előállítása 

Utolsó lépésként az etil-diarilfoszfinát egységet tartalmazó makrociklusok hidrolízisét 

végeztem el. Az irodalomban két módszer ismeretes az ilyen típusú koronavegyületek 

hidrolitikus reakciójának kivitelezésére. Az első módszer szerint tetrametil-ammónium 

hidroxidot alkalmaznak n-propanol oldatban forralva a reakcióelegyet.22 Ebben az esetben a 

reakcióidő igen hosszú, azonban fémionok hidroxidjai a deprotonálható koronaéterek 

fémionokkal történő só- és komplexképzése miatt nem alkalmazhatóak, habár az erősebb 

bázisok hatására rövidebb reakcióidőre lehetne számítani. Korábban kutatócsoportunkban az 

analóg szerkezetű makrociklusok esetében igen jó termelési értékeket kaptak a lúgos 

hidrolízisek során,24 azonban a 109 és 125 koronaéterek esetében ez a módszer nem vezetett 

eredményre. Emiatt a savas hidrolízis mellett döntöttem, és 10%-os vizes sósav-dioxán 1:1 

arányú elegyében melegítve végeztem el a deprotonálható egységek kialakítását. Így kaptam az 

(S,S)-107, (R,R)-107, (S,S)-108, és (R,R)-108 diarilfoszfinsav egységet tartalmazó 

makrociklusokat (54. ábra).102 

  

 

 

 

  

  

54. ábra Etil-diarilfoszfinát egységet tartalmazó makrociklusok hidrolízise 
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3.2 Transzport kísérletek 

Az általam előállított (S,S)-107, (R,R)-107, (S,S)-108 és (R,R)-108 koronaéterek 

enantiomerszelektív transzportálóképességét folyadéktömb-membráncellás rendszerben 

vizsgáltam.102 A szintetizált enantiomertiszta koronaéterek királis aminok enantiomerjeivel 

diasztereomer viszonyban lévő komplexeket képeznek, amelyek stabilitása, és képződési-, 

valamint disszociációs sebessége eltérő, így az ilyen típusú vegyületekkel végzett racém, királis 

ammóniumionok transzportjánál az enantiomerszelektivitás fellépése várható.  

A transzport kísérleteket a 28. ábrán már bemutatott henger alakú üvegedényben 

hajtottam végre, a készülék sematikus képét újra feltüntetem (55. ábra). Az ábrán látható az 

adófázis (a), mely minden esetben a vizsgált királis amin - mint transzportálandó 

vendégmolekula - acetát sójának 1M oldatából 2 ml volt, és a szedőfázis (b), amely 6 ml  

2%-os vizes HCl oldat volt. A folyadékmembránként (c) a vizsgált transzporter molekula  

1 mM-os diklórmetánnal készült oldatát alkalmaztam, melyet a kísérletek során mágneses 

keverőmag (d) segítségével kevertettem 100 fordulat/perc sebességgel.  

 

55. ábra A transzportkészülék sematikus képe 

Kutatócsoportunkban korábban számos kísérletet végeztek a paraméterek optimális 

értékeinek meghatározása,22,23 az általam beállított értékek ezek voltak. Ilyen módon egy pH-

gradiens által vezérelt transzport kivitelezésére nyílik lehetőség. Az adófázisban a pH nagyobb 

a vizsgált ionofór pKs-énél, a szedőfázisban pedig alacsonyabb ennél az értéknél. Így a 

transzporter molekula az adófázis-membrán határfelületen deprotonált formában van jelen, sót 

képez a protonált aminnal, majd áthaladva a membránon, a szedőfázis-membrán határfelületen 

visszaalakul a savi formájába, így elengedi a vendégmolekulát, a protonált amin-klorid sója 

pedig a szedőfázisba kerül. A kísérleteket minden esetben 18 °C-on végeztem. A vizsgált 

transzportidő lejárta után a szedőfázist kipipettáztam, majd vízmentesre pároltam, így jutottam 

az aminok sósavas sójához. A transzportált mennyiséget ennek a tömegéből határoztam meg, 

melynek szórása <2%-nak adódott, az enantiomerösszetételt pedig Dr. Müller Judit, illetve  



47 

 

 

Dr. Bagi Péter vizsgálta királis HPLC segítségével, mely esetekben a szórás <1% volt (három 

független mérésből). 

 

56. ábra A transzportkísérletek során vizsgált királis aminok 

Elsőként különböző királis aminok (56. ábra) racemátjaiból kiindulva a korábban ideálisnak 

talált transzportidők24 figyelembevételével végeztem a transzportkísérleteket. Feniletil-amin 

esetében 4 óráig végeztem a kísérleteket, mivel ebben az esetben a transzport sebessége 

nagyobbnak bizonyult, fenilglicinol, fenilalaninol és efedrin esetében pedig 24 órás 

transzportidőket alkalmaztam. A kapott eredmények mellett az összehasonlíthatóság kedvéért 

zárójelben feltüntettem a korábban szintetizált makrociklusok ((S,S)-26 és (S,S)-28) 

transzportja során elért eredményeket is (1. táblázat). Megállapíthatjuk, hogy a feniletil-amint 

az általam szintetizált mindkét makrociklus ((S,S)-107 és (S,S)-108) a korábban előállított 

szubsztituálatlan (S,S)-26 koronaéterrel azonos sebességgel transzportálja, azonban 

enantiomerszelektivitás nélkül. Ezzel szemben a fenilglicinolt valamennyivel lassabban viszik 

át az adófázisból a szedőfázisba, de nagyobb enantiomerszelektivitás értékek érhetőek el, mint 

a korábbi ionofórok segítségével. Fenilalaninol transzportja során igen kismértékű 

enntiomerdiszkriminációt tapasztaltam, míg efedrin esetében gyakorlatilag nem valósult meg 

az enantiomerszelektív transzport. Fenilglicinol és fenilalaninol transzportja esetén 

heterokirális preferenciát tapasztaltam. A kísérleteket elvégeztem a makrociklusok másik 

enantiomerjeivel is ((R,R)-107 és (R,R)-108), melynek során a koronaéterek hibahatáron belül 

ugyanakkora mennyiséget transzportáltak és ugyanakkora enantiomerszelektivitást mutattak, 

valamint az aminok ellentétes enantiomerjeit vitték át nagyobb mennyiségben az adófázisból a 

szedőfázisba mint az (S,S)-koronaéterek. 
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1. táblázat      Különböző királis aminok transzportja 

 

Mivel fenilglicinol esetében értem el a legjobb eredményeket, így ennek az aminnak a 

transzportját részletesebben is megvizsgáltam. Transzport kísérleteket végeztem 4 órától 232 

óráig tartó idővel (1. diagram, 2. táblázat). A transzport időfüggésének vizsgálata során a 

korábbi eredményekkel összhangban a transzportált mennyiség telítésbe hajló görbe szerinti 

lefutást mutatott. Az enantiomerfelesleg értékek egy maximumon átívelő görbe szerint 

alakultak, a legjobb értékeket 50 és 120 óra között lehet elérni. Feltételezéseink szerint ennek 

két oka lehet. Az első, hogy kis mértékű membránszivárgás történik transzport alatt, melynek 

során a fenilglicinol racemátként jut át a szedőfázisba. A másik ok pedig, hogy a 

diarilfoszfinsav egységet tartalmazó (S,S)-107 makrociklus csak közepes mértékű preferenciát 

mutat a vizsgált amin enantiomerjei felé, így amikor az adófázisban feldúsul a számára kevésbé 

preferált (S)-fenilglicinol, akkor ebből az enantiomerből is nagyobb mennyiséget transzportál. 

 

1. diagram Az (S,S)-107 koronaéter fenilglicinol transzportjának időfüggése 
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2. táblázat Fenilglicinol transzportja az (S,S)-107 koronaéter segítségével 

Transzport idő 

(óra) 

Transzportált 

mennyiség (%) 

ee  

(%) 

4 5 15 

16 15 18 

24 21 20 

50 32 25 

74 40 26 

120 56 25 

172 68 19 

232 72 10 

Ezután vizsgáltam a fenilalaninol transzportjának időfüggését is (3. táblázat), melynek 

során gyakorlatilag ugyanolyan transzport sebességet és kinetikát tapasztaltam, mint a 

fenilglicinol esetében, végig közel azonos enantiomerfelesleg értékekkel (6-9%). 

Megkíséreltem javítani az elért enantiomerdiszkrimináció értékén a transzport körülményeinek 

megváltoztatásával. Azonban sem a membrán minőségének (kloroform, 1,2-diklórbenzol), sem 

a hőmérséklet (10 és 14 °C), sem pedig az adófázis sósav koncentrációjának (0,5 és 2 M) 

változtatásával nem sikerült jobb eredményt elérnem.   

3.  táblázat Fenilalaninol transzportja az (S,S)-107 koronaéter segítségével 

 

 

 

 

 

 

Az eredményeket megfigyelve elmondhatjuk, hogy az általam előállított koronaéterek 

segítségével sikerült a fenilglicinol transzportjánál az enantiomerfelesleget közel kétszeresre 

emelni, azonban még így is csak közepes értékeket kaptunk. Ezen kívül megállapítható, hogy 

a transzportok kimenetele nagymértékben függ az alkalmazott ionofórok szerkezetétől.102 

Transzport 

idő (óra) 

Transzportált 

mennyiség (%) 

4 9 

16 16 

24 22 

50 34 

74 42 
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3.3 Fluorofór egységet tartalmazó foszfinoxido-koronaéterek előállítása 

Kutatócsoportunk régóta foglalkozik koronaéter alapú fluoreszcens szenzormolekulák 

előállításával és ezen makrociklusok szelektív fémion-komplexálásának, illetve 

enantiomerfelismerő-képességének vizsgálatával. Közvetlen előzményként kiemelném a 

nemrégiben előállított, az irodalmi előzményben már bemutatott antracén fluorofór egységet 

tartalmazó piridino-koronaétereket ((S,S)-94 és (S,S)-95), melyek közepes és jó 

enantiomerszelektivitással tudták megkülönböztetni különböző királis aminok enantiomerjeit 

(ΔlogK = 0,38 és 0,60).71  

Mivel az irodalomban még nem ismeretes olyan koronaéter típusú szenzormolekula, 

amelyben a makrogyűrű foszforatomot tartalmaz, célul tűztem ki az (S,S)-94 makrociklus 

analógiájára egy antracén egységet tartalmazó foszfinoxido-18-korona-6-éter típusú királis 

makrociklus előállítását. Szerettem volna ezen makrociklus mindkét enantiomerjét előállítani 

((R,R)-126 és (S,S)-126, 57. ábra), hogy a komplexképzési vizsgálatok mindkét enantiomerrel 

elvégezhetőek legyenek. Vizsgálni terveztem az előállított királis makrociklusok protonált 

primer aminok enantiomerjeivel szembeni felismerőképességét spektrofotometriás 

módszerekkel. Emellett szerettem volna megfigyelni, hogy a fluorofór egység foszforatomhoz 

való kapcsolódása hogyan befolyásolja a makrociklus spektrális tulajdonságait.  

 

57. ábra Antracén fluorofór egységet tartalmazó koronaéterek 

Az előállítani kívánt makrociklusok szintézisét a következőképpen szerettem volna 

megvalósítani (58. ábra). Először a szakirodalomban már közölt etil-diarilfoszfinát egységet 

tartalmazó (R,R)-127 koronaéter19 másik enantiomerjét ((S,S)-127) is terveztem előállítani, 

melyhez ki kellett dolgoznom a még nem közölt (S,S)-enantiomer szintéziséhez szükséges 

(R,R)-128 tetraetilénglikol származék előállítását is. A fluorofór egységet a foszfinát típusú 

makrociklusokhoz terveztem kapcsolni. 
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58. ábra Az antracén egységet tartalmazó foszfinoxido-koronaéterek előállításának terve 

Az (S,S)-128 tetratilénglikol-ditoziláltot kutatócsoportunkban már régóta szintetizálják, 

valamint számos különböző szerkezetű koronaétert előállítottak már elő ebből a származékból 

kiindulva. Ezen prekurzort egy jól bevált, viszonylag magas össztermeléssel járó, ötlépéses 

szintézissel lehet előállítani,19 a kereskedelmi forgalomból könnyen hozzáférhető (S)-etil-

laktátból ((S)-129) (59. ábra) kiindulva. 

 

 

59. ábra Az (S,S)-128 tetraetilénglikol származék előállítása 

Az (R,R)-128  tetratilénglikol-ditoziláltot kézenfekvő lenne az (R)-etil-laktátból kiindulva 

előállítani, azonban ez a kiindulási vegyület kereskedelmi forgalomban igen drága. A két 

enantiomer egymásba alakítása megoldható, azonban az irodalmi leírás alapján körülményes, 

és az eljárás alacsony termelést ígér.99 Emiatt az (R,R)-128 ditozilát előállítására egy az 

előzőektől eltérő, hatékony szintézisutat dolgoztam ki. Új kiindulási anyagnak a könnyen 

hozzáférhető racém propilén-oxidot (rac-130) választottam, melyet a korábban már bemutatott 

(R,R)-(salen)Co(II) katalizátor (51. ábra) segítségével, Jacobsen módszere alapján 

enantiomerszelektív módon nyitottam (60. ábra).97,98 A reakció után az el nem reagált  

(R)-propilén-oxidot ((R)-130) egy egyszerű desztillációval választottam el a keletkező (S)-131 

propilénglikoltól. Az epoxid enantiomertisztaságát forgatóképesség vizsgálattal ellenőriztem. 

 

 

 

60. ábra Propolién-oxid hidrolitikus kinetikus rezolválása 
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Ezt követően az enantiomertiszta (R)-130 propilén-oxidot fém nátriummal előzetesen 

deprotonált fél ekvivalensnyi dietilénglikollal (117) reagáltattam (61. ábra) a szakirodalomban 

hasonló reakciókra leírt módszer szerint.99,100 A reakció során hűtőfeltétként aceton-

szárazjéggel töltött hidegujjat alkalmaztam, melyre a mérgező propilén-oxid alacsony 

forrpontja miatt volt szükség. A keletkező (R,R)-132 tetraetilénglikol származék 

enantiomertisztaságát forgatásméréssel ellenőriztem, majd a megfelelő távozócsoport 

kialakítása érdekében tozil-kloriddal reagáltattam, bázisként piridint alkalmazva. Így kaptam a 

makrociklizációs reakcióra alkalmas (R,R)-128 ditozilátot (61. ábra). 

61. ábra Az (R,R)-128 tetraetilénglikol-ditozilát előállítása 

A gyűrűzárás során a korábban már bemutatott 110 foszfinátot kapcsoltam a dimetil-

szubsztituált tetraetilénglikol-ditozilát mindkét enantiomerjével ((S,S)-128 és (R,R)-128) 

K2CO3 bázis jelenlétében, DMF oldószerben, 50 °C-on, így jutottam a etil-diarilfoszfinát 

egységet tartalmazó 127 makrociklus közölt (R,R)19 és a még nem közölt (S,S) enantiomerjéhez  

(62. ábra). 

  

  

  

 

  

  

62. ábra Dimetil-szubsztituált etil-diariloszfinát egységet tartalmazó koronaéterek előállítása 

A fluorofór egység bevitele érdekében több módszert is kipróbáltam. Elsőként Grignard- 

reakció segítségével (’A’, 63. ábra) kíséreltem ezt megvalósítani, mivel korábban már 

fenilmagnézium-bromid segítségével sikeresen helyettesítették az etoxicsoportot 

fenilcsoporttal az (R,R)-127 esetében.37 Ehhez először az etil-diarilfoszfinát egységet 

tartalmazó koronaéterből foszforpentaklorid segítségével savkloridot ((R,R)-129) képeztem, 

miközben a 9-brómantracénból (130) magnézium hozzáadásával in situ előállítottam a 131 

Grignard-reagenst, amelyet hozzáadtam az előbbi reakcióelegyhez. Ebben az esetben az  

(R,R)-126 foszfinoxid képződését nem tapasztaltam. 



53 

 

 

Ezután lítiumorganikus vegyület alkalmazásával igyekeztem a kapcsolást megvalósítani az 

előbbi reakciósorral analóg módon. Ebben az esetben butil-lítiumot alkalmazva  

9-brómantracénból in situ 9-lítiumantracént (132) állítottam elő,103 majd ezt adtam az  

(R,R)-129 diarilfoszfinsav-kloridot tartalmazó koronaéterhez (’B’, 63. ábra). LC-MS analízis 

alapján a kapcsolás létrejött, azonban a várt (R,R)-126 termék helyett annak valamilyen az 

antracén gyűrűn oxidált származéka képződött. 

 

 

 

 

 

 

 

63. ábra Sikertelen kísérletek a fluorofór egység bevitele 

Ezután egy új megközelítéssel próbáltam meg végrehajtani a flurofór egység bevitelét. Az 

(S,S)-127 etil-foszfinát egységet tartalmazó koronaétert először redukálni terveztem az  

(S,S)-133 szekunder foszfinoxiddá, majd ezt szándékoztam reagáltatni antracén-boronsavval. 

A redukció elvégzéséhez két, az irodalomban ismert eljárást próbáltam ki. Az első esetben 

redukálószerként a kereskedelmi forgalomban Red-Al®-ként ismert bisz(2-metoxietoxi)-

alumínuim-hidridet alkalmaztam absz. THF oldószerben.104-106 A kívánt (S,S)-133 szekunder 

foszfinoxidot alacsony termeléssel sikerült izolálnom (64. ábra).  

 

 

 

  

64. ábra Foszfinát egységet tartalmazó koronaéter redukciója Red-Al®-al 

A második esetben LiAlH4-ot használtam redukálószerként, az oldószer szintén absz. THF 

volt.107 A reakcióelegy a reakció előrehaladtával élénk zöld színűvé és kellemetlen szagúvá 
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vált. A feldolgozás során a lítium sók miatt minden esetben szuszpenzió képződött, melynek 

megbontására tetrametilammónium-hidrogénszulfátot használtam. A redukció során 

közvetlenül az (S,S)-134 szekunder diarilfoszfin egységet tartalmazó makrociklus keletkezett, 

amely azonban rövid idő alatt, a feldolgozás, illetve a tisztítás során, szinte teljes 

mennyiségében oxidálódott az (S,S)-133 szekunder foszfinoxid típusú koronaéterré. Az  

(S,S)-134 foszfint kis mennyiségben sikerült izolálnom, és 31P-NMR felvételt készíteni róla, 

azonban eközben is részben oxidálódott. Így a foszfinhoz tartozó 31P jel mellett (-73,97 ppm) 

megjelent a foszfinoxid 31P jele is (9,12 ppm). A redukció során jó termeléssel kaptam a kívánt 

(S,S)-134  koronaétert, ezért a másik enantiomer ((R,R)-127) esetében is LiAlH4-et alkalmaztam 

redukálószerként (65. ábra). 

65. ábra Foszfinát egységet tartalmazó koronaéter redukciója lítium-alumínium-hidriddel 

A fluorofór egység szekunder foszfinoxid típusú makrociklushoz történő kapcsolásra 

irodalmi analógiák alapján két módszer is kipróbáltam (66. ábra). Az első esetben (A) antracén-

9-boronsav (135) volt a reakciópartner.108 A reakció oldószerének (toluol, dioxán, diklórmetán) 

és katalizátorának (Pd(OAc)2 + dppp, Pd-107, (PPh3)4Pd) minőségét változtatva a legjobb 

konverzióval és legkedvezőbb mellékterméktermék-profillal járó kombinációt kerestem, 

melyeket VRK és LC-MS segítségével követtem. Bázisként minden esetben K2CO3-ot 

alkalmaztam. A tetrakisz(trifenilfoszfin)-palládium katalizátort és dioxán oldószert találtam a 

legmegfelelőbbnek. A termelés ekkor is igen alacsonynak bizonyult, mely feltételezhetőleg 

sztérikus okokra vezethető vissza. Így mindössze 13%-os termeléssel sikerült a kívánt  

(S,S)-126 makrociklust előállítanom.109  Ezután az úgynevezett Hirao reakció segítségével is 

megkíséreltem a reakciót kivitelezni. Az ilyen típusú keresztkapcsolási reakcióban dialkil-

foszfitokat kapcsolnak össze aromás halogénvegyületekkel.110 Ennél a reakciónál a halogén 

származék a 130 9-brómatracén volt, bázisként trietil-amint alkalmaztam, katalizátorként pedig 

tetrakisz(trifenilfoszfino)-palládiumot (66. ábra, B). A reakció oldószerét a termelés javítása 

érdekében optimalizáltam. Kísérleteket végeztem etanollal, tetrahidrofuránnal, toluollal és 
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dimetil-formamiddal, VRK-val és LC-MS-sel követve a reakciót. A toluolos reakcióelegy 

esetében tapasztaltam a legmagasabb konverziót, melynek izolált termelése 8% volt. Mivel ez 

alacsonyabbnak bizonyult az antracén-9-boronsavval végzett kapcsolási reakció eredményénél, 

az 126 (R,R) enantiomerjének előállítását  az előbbi (A) módszerrel hajtottam végre  

(66. ábra).109 A két enantiomer forgatóképességének vizsgálatával ellenőrizhető, hogy az 

előállított makrociklusokat megfelelő enantiomertisztasággal sikerült-e előállítani. 

66. ábra Antracén fluorofór egységet tartalmazó foszfinoxido-koronaéterek előállítása 

Az előállított koronaéterek komplex szerkezete miatt, szerettük volna két dimenziós NMR 

spektroszkópia segítségével alátámasztani azt. A méréseket Szigetvári Áron végezte,  

Dr. Szántay Csaba vezetésével. Habár a makrociklusok szimmetrikusak, a foszforatom egy 

prokirális centrum, így a makrociklus két fele diasztereotóp viszonyban áll egymással. Emiatt 

minden atom különböző eltolódással jelenik meg a NMR spektrumokban, azonban igen közel 

egymáshoz, így a jelek azonosítása rendkívül bonyolult feladatnak bizonyult. Az (S,S)-126 

koronaéter teljes asszignációját elvégezték, melynek eredményét táblázatos formában tüntetem 

fel (67. ábra, 4. táblázat).  

 

67. ábra Az (S,S)-126 makrociklus asszignációja  



56 

 

 

4. táblázat Az (S,S)-126 makrociklus asszignációja C2D2Cl4 oldószerben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Csoport 1H NMR   δH (ppm), multiplicitás 13C{1H} NMR   δC (ppm),  multiplicitás 

a1 (CH) 7,91 br dd; 3JPH = 13,3 Hz, 3JHH = 7,2 Hz 134.96 d; 2JPC = 8,1 Hz 

a2 (CH) 7,02 m 120,17 d; 3JPC = 12,1 Hz 

a3 (CH) 7,51 m 133,20 d; 4JPC = 1,8 Hz 

a4 (CH) 7,01 m 112,28 d; 3JPC = 6,0 Hz 

a5 (C) – 158,84 s 

a6 (C) – ≈123,7 br d; 1JPC ≈ 105 Hz 

a7 (C) – ≈124,7 br d; 1JPC ≈ 111 Hz 

a8 (C) – 160,05 s 

a9 (CH) 6,95 dd; 3JHH = 8,1 Hz, 4JPH = 5,4 Hz 113,08 d; 3JPC = 6,9 Hz 

a10 (CH) 7,32 m 132,37; 4JPC = 1,9 Hz 

a11 (CH) 6,71 m 118,86 d; 3JPC = 12,5 Hz 

a12 (CH) 7,07 m 135,23 d; 2JPC = 8,9 Hz 

a13 (C) – ≈124,2 br d; 1JPC ≈ 104 Hz 

a14 (C) – 136,42 d; 2JPC = 7,4 Hz 

a15 (CH) 9,71 br d; 3JHH = 9,0 Hz ≈128,87 br d; 3JPC ≈ 7 Hz 

a16 (CH) 7,46 m 125,97 s 

a17 (CH) 7,51 m 125,10 s 

a18 (CH) 8,07 br d; 3JHH = 8,4 Hz 128,77 s 

a19 (C) – 131,26 d; 3JPC = 10,8 Hz 

a20 (CH) 8,66 br s 133,13 d; 4JPC = 3,4 Hz 

a21(C) – 130,59 d; 3JPC = 11,2 Hz 

a22 (CH) 7,99 m 128,90 s 

a23 (CH) 7,34 m 124,47 s 

a24 (CH) 7,06 m 125,26 s 

a25 (CH) 7,98 m 126,62 d; 3JPC = 7,8 Hz 

a26 (C) – 132,80 d; 2JPC = 9,3 Hz 

b1 (CH) 4,47 m 72,31 s 

b2 (CH3) 0,60 br d; 3JHH ≈ 6 Hz 15,58 s 

b3 (CH2) 2,90 dd; 2JHH = 10,5,3JHH = 6,2 Hz; 3,05 m 74,04 s 

b4 (CH2) 3,20 m; 3,30 m 70,56 s 

b5 (CH2) 3,39 m; 3,44 m 69,78 s 

b6 (CH2) 3,41 m; 3,54 m 70,46 s 

b7 (CH2) 3,50 m; 3,54 m 70,52 s 

b8 (CH2) 2,74 dd; 2JHH = 10,3 Hz, 3JHH = 5,1 Hz; 

3,12 dd; 2JHH = 10,3 Hz, 3JHH = 6,2 Hz 

73,26 s 

b9 (CH) 4,48 m 72,66 s 

b10 (CH3) 0,72 br d; 3JHH ≈ 6 Hz 16,51 s 

P δP = 26,4 ppm (br) 
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Schwab és munkatársai állították elő a 136 antracén-9-il-diizopropil-foszfint (68. ábra), 

illetve ennek foszfinoxid típusú analogonját és vizsgálták NMR spektroszkópiai módszerrel. 

Azt találták, hogy míg a szobahőmérsékleten felvett 1H-NMR spektrumban az aromás jelek 

kiszélesednek, addig ezek alacsony hőmérsékleten szétválnak éles jelekre. Ebből arra 

következtettek, hogy a P-Cantracén kötés körül szobahőmérsékleten a molekula gyorsan forog, 

azonban alacsony hőmérsékleten ez a rotáció gátolt és így a 136 foszfinnak két forgási izomere 

létezik. Az 1H-NMR mérésnél tapasztalt éles jelek az egyik rotációs izomerhez tartoznak. A 

rotációs gáthoz tartozó energiaértéket is meghatározták.111 Feltételeztük, hogy az általam 

előállított 126 makrociklusban is hasonló folyamatok játszódnak le, illetve, hogy annak 

merevebb szerkezete miatt a forgási izomerek akár szobahőmérsékleten is létezhetnek. Erre 

enged következtetni, hogy a 126 koronaéter esetében szobahőmérsékleten is viszonylag éles 

jelek találhatók az 1H-NMR spektrumban, melyek melegítés hatására ellaposodnak. A jelenség 

további vizsgálata, a hőmérsékletfüggő NMR felvételek elkészítése és elemzése, valamint a 

rotációs gáthoz tartozó energiaérték meghatározása jelenleg is folyamatban van, a dolgozat 

elkészültéig nem fejeződött be.  

68. ábra A 136 foszfin forgási izomerjei és 1H-NMR spektrumai különböző hőmérsékleteken 

3.4 Szenzormolekulák enantiomerfelismerő-képességének vizsgálata 

A spektrofotometriás méréseket Dr. Pál Dávid segítségével végeztem. A mérések során 

oldószerként minden esetben acetonitrilt alkalmaztam, mivel ebben az oldószerben mind a 

vizsgált koronaéterek, mind pedig a királis aminok perklorát sói jól oldódtak. Elsőként az  

(R,R)-126 és (S,S)-126 makrociklusok abszorpciós spektrumát vettem fel, UV-Vis 

spektroszkópiai módszerrel, melyek közül az  (R,R)-126  spektrumát a 69. ábrán tüntettem fel. 
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A koronaéterek abszorpciós spektrumán 325 és 425 nm hullámhossz között látszik az antracén 

egységre jellemző 3 sáv, alacsony abszorbancia intenzitással. Kutatócsoportunkban korábban 

vizsgálták az (S,S)-94 piridin egységet tartalmazó makrociklus protonálását követően az 

antracén egység sávjainak abszorbanciaváltozását. Megfigyelték, hogy ezek a protonálás során 

csökkennek, ahogyan egyre nagyobb elektronszívó hatás éri az egységet.71 Ezek alapján 

feltételeztük hogy az (R,R)-126 sávjainak alacsony abszorbacia intezitásának oka a foszfinoxid 

egység elektronszívó hatása.  

 

 

69. ábra Az (R,R)-126 makrociklus abszorpciós spektruma 180-450 nm (A), az (R,R)-126 

makrociklus abszorpciós spektruma 310-450 nm (B), az (S,S)-94 makrociklus H2SO4 oldattal 

történő titrálása során kapott abszorpciós spektrumsorozat (C) 

Az (R,R)-126 és (S,S)-126 makrociklusok enantiomerfelismerő-képességét fluoreszcencia 

spektroszkópia segítségével vizsgáltam. Elsőként meghatároztam a koronaéterek 

fluoreszcencia kvantumhatásfokát kininszulfáthoz viszonyítva, ami igen nagynak adódott 

(Φ=0,76), a makrociklusok tehát erősen fluoreszkálnak. Az (R,R)-126 foszfinoxid egységet 

tartalmazó makrociklus komplexképződésére jellemző spektrális változásokat az 1-feniletil-

A B 

C 
94 
94 

94 
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amin-hidrogénperklorát (PEA), 1-(1-naftil)-etilamin-hidrogénperklorát (NEA), fenilglicin-

metilészter-hidrogénperklorát (PGMA) és fenilalanin-metilészter-hidrogénperklorát (PAMA) 

enantiomerjeivel szemben tanulmányoztam (70. ábra). 

70. ábra Vizsgált királis aminok perklorát sói 

A koronaéterek abszorpciós spektruma alapján gerjesztési hullámhossznak a 363 nm-t 

választottam. Ezen hullámhosszon egyik vizsgált amin-hidrogénperklorát sem gerjeszthető. A 

titrálást a koronaéterek 20 µM-os oldatával (2500 µl) kezdtem, ehhez adagoltam az amin 

enantiomerek perklorát sóinak 0,01 M-os oldatát 0,25 ekvivalenstől 60 ekvivalensig. A 

szenzormolekulák komplexképzésére jellemző spektrális változásokat az (R,R)-126 és az  

(R)-PGMA példáján mutatom be (71. ábra). Az ábrán jól látható a PGMA enantiomerjeinek 

adagolása során bekövetkezett komplexképzés hatására megváltozott fotofizikai viselkedés, 

ami a spektrumokon fluoreszcencia kioltásként jelentkezik. A spektrumokból képzett titrálási 

görbéket 438 nm-en vettem fel.  

 

71. ábra Az (R,R)-126 makrociklus (R)-PGMA oldattal történő titrálása során kapott 

fluoreszcencia spektrumsorozat (A), az (R,R)-126 makrociklus PGMA enantiomerekkel 

történő titrálásából képzett titrálási görbék (B) 

A titrálási görbék alapján ábrázoltam az I/I0 értékeket a vizsgált amin-hidrogénperklorát 

enantiomerje koncentrációjának függvényében, ahol I az adott összetételű amin-

hidrogénperklorát - koronaéter oldat fluoreszcencia intenzitása, I0 pedig a csak koronaétert 

tartalmazó oldat fluoreszcencia intenzitása. Az így kapott görbe a Stern-Volmer „egyenes”, 

0 ekv. 

60 ekv. 

A B 

-126] 
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mely az esetek nagy részében megfelelően magas R2 érték mellett valóban egyenesként 

értelmezhető, azonban egyes esetekben pozitív vagy negatív irányú eltérés lehetséges ettől. Az 

(R,R)-126 és (S,S)-126 makrociklusok esetében minden vizsgált amin-hidrogénperkloráttal 

negatív eltérést tapasztaltam a Stern-Volmer „egyenesben”, ezt az (R,R)-126 makrociklus 

PGMA enatiomerjeivel végzett mérésből képzett diagram példáján mutatom be (2. diagram). 

Ebben az esetben a komplexstabilitási állandók számítása nehezebb, nem egyértelmű az 

összefüggés a fluoreszcencia intenzitásának csökkenése és a komplexstabilitási állandók 

között.112 

 

 

 

 

 

2. diagram Az (R,R)-126 makrociklus PGMA enatiomerjeivel végzett mérések alapján 

elkészített Ster-Volmer görbék 

A komplexstabilitási állandók számításait Dargó Gergő végezte Dr. Balogh György Tibor 

vezetésével. Az eredményeket az 5. táblázatban foglaltam össze, melyből látszik, hogy a 

koronaéterek viszonylag stabil komplexet képeznek a vizsgált aminokkal, a log K értékek 

minden esetben 4 körül vannak. A PGMA és a PAMA esetében a homokirális komplexek, míg 

a NEA és a PEA esetében a heterokirális komplexek képződése preferált. Az eredmények 

alapján azt is láthatjuk, hogy a koronaéterek enantiomerfelismerő-képessége csak kicsi vagy 

közepes.109  

5. táblázat Szenzormolekulák vizsgált aminokkal képzett komplexeinek stabilitási állandói 

 log K 

 (R)-NEA (S)-NEA (R)-PEA (S)-PEA (R)-PGMA (S)-PGMA (R)-PAMA (S)-PAMA 

(R,R)-126 4,29 4,37 3,97 4,03 4,43 4,28 3,99 3,82 

Δlog K 0,08 0,06 0,15 0,17 

(S,S) -126 4,21 4,14 4,12 4,01 4,26 4,36 3,99 4,10 

Δlog K 0,07 0,11 0,10 0,11 
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3.5 Foszfin és szekunder foszfinoxid egységet tartalmazó koronaéterek előállítása 

Az irodalmi részben bemutattam a kutatócsoportunkban korábban előállított egy akirális 

(45), és két királis ((R,R)-46 és (S,S)-47) trifenilfoszfin egységet tartalmazó makrociklust  

(20. ábra). Ezek a vegyületek alkalmasak lehetnek homogén katalitikus reakciókban különböző 

átmeneti fémek mellett katalizátorligandumként történő felhasználásra. Kutatómunkám során 

az irodalmi szintézist37 reprodukálva feladatom volt ezen vegyületek nagyobb mennyiségben 

történő előállítása annak érdekében, hogy sztirol hidroformilezési reakciójában alkalmazhassák 

őket katalizátorligandumként. A vizsgálatokat Dr. Pongrácz Péter végezte Dr. Kollár László 

vezetésével, ezért a vizsgálatokat részleteiben nem, csak az eredmények összefoglalását 

ismertetem.  

A reakció minden esetben egy nyomásálló edényben zajlott, ebbe került a PtCl2(PhCN)2 és 

a ligandum (vagy az ezekből előzetesen kialakított katalizátor), valamint a kokatalizátorként 

használt ón-klorid toluolban készült oldata. A nyomásálló edényt 80 bar nyomás alá helyezték, 

ahol a szénmonoxid : hidrogén gáznyomás aránya 1:1 volt. A reakció során elágazó (A) és 

lineáris aldehid (B) is keletkezik, valamint hidrogénezési mellékreakció is lejátszódik, melynek 

terméke az etilbenzol (C), így vizsgálható a reakció kemo- ((A+B)/(A+B+C)) és 

regioszelektivitása (A/(A+B)). Amennyiben az alkalmazott ligandum királis, úgy a  

2-fenilpropanal enantiomerjei 1:1-től eltérő arányban keletkezhetnek, azaz a reakció 

enantiomerszelektivitása is vizsgálhatóvá válik (72. ábra).  

 

72. ábra Sztirol hidroformilezési reakciója 

A kutatás során vizsgálták a platina-ligandum arány, a reakcióidő, valamint a hőmérséklet 

reakcióra gyakorolt hatását. A kemoszelektivitás 63–90% között volt, tehát minden esetben az 

aldehidek keletkeztek nagyobb mennyiségben. A regioszelektivitás jellemzően 60% körül volt, 

az elágazó aldehid keletkezett nagyobb mennyiségben. A királis ligandumok alkalmazása 
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esetén közepes enantiomerszelektivitást sikerült elérni, nem túl magas hőmérsékleten és 

alacsony konverzió mellett. A 2-fenilpropanal a legjobb enantiomerfelesleggel (52%) az  

(S,S)-47 makrociklus alkalmazása esetén keletkezett. A kísérleteket megismételték platina 

helyett ródiumot alkalmazva, de ebben az esetben a királis ligandumok nem fejtettek ki 

aszimmetrikus indukciót.113 

Ezen kutatás folytatásaként célul tűztem ki további foszfin egységet tartalmazó 

makrociklusok ((S,S,S,S)-137 – (S,S,S,S)-142, 73. ábra) előállítását és későbbi katalizátor 

ligandumként történő felhasználásának vizsgálatát, hogy megállapíthassuk a módosított 

szerkezetek hogyan hatnak a katalizált reakció kemo-, regio-, és enantiomerszelektivitására. Az 

új, foszfin, illetve szekunder foszfinoxid egységet tartalmazó makrociklusoknak a sztirol 

hidroformilezési reakciójában katalizátorligandumként történő felhasználhatóságát jelenleg is 

vizsgálják a Pécsi Tudományegyetemen Dr. Kollár László vezetésével, ezek eredmények a 

dolgozat elkészültéig nem érkeztek meg.  

 

73. ábra Változatos szerkezetű, foszfin egységet tartalmazó koronaéterek 
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Terveim között szerepelt egy biszfoszfin típusú koronaéter ((S,S,S,S)-137) és egy a 

korábbiaknál kisebb gyűrűmérettel rendelkező makrociklus ((R,R)-138), valamint a 

kiralitáscentrumokon izobutilcsoportokat tartalmazó 18-korona-6-éterek ((R,R)-139 és  

(S,S)-140) szintézise. Ezen kívül szerettem volna biszkoronaéter típusú makrociklusokat is 

előállítani, melyek különböző hosszúságú linkerrel vannak összekötve ((S,S,S,S)-141 és 

(S,S,S,S)-142). Ezen foszfinszármazékok alkalmazásától a választott modellreakcióban, jobb 

enantiomerfelesleg értékek elérését reméltük. Általános tapasztalat, hogy a kétfogú ligandumok 

segítségével jobb szelektivitás értékek érhetőek el, valamint a kiralitáscentrumokon nagyobb 

térkitöltésű csoportokat tartalmazó makrociklusok segítségével is megfigyeltek már 

enantiomerfelismerő-képesség javulást.71 

A szintéziseket a koronaéterek közös, szakirodalomban már közölt kulcsintermedierjének 

előállításával kezdtem (143,114 74. ábra). Ezt a foszfinoxid származékot kutatócsoportunkban 

is előállították már korábban37, azonban én egy egyszerű és gyors szintézis utat szerettem volna 

kidolgozni a kívánt vegyület előállítására. A reakcióút első lépéseként a könnyen hozzáférhető 

144 difenil-klórfoszfátot vittem Grignard-reakcióba fenilmagnézium-bromiddal, így kaptam a 

145115 foszfonátot. Ezt reagáltattam tovább in situ képzett lítium-diizopropil-amiddal, aminek 

a hatására egy orto-lítiálást követő intermolekuláris átrendeződési reakció játszódott le, így 

jutottam a kívánt 143 foszfinoxidhoz. Ez a reakció a 110 vegyület előállításának esetében az 

irodalomban ismert,101 ezt terjesztettem ki a 143 foszfinoxid analogonra. Ezt továbbalakítottam 

a 146116,117 szakirodalomban közölt, bár nem teljesen karakterizált foszfin származékká, mely 

szintén alkalmas gyűrűzárási reakcióra (74. ábra). 

74. ábra A koronaéterek közös foszfinoxid típusú kulcsintermedierjének előállítása 

A szintézisek másik típusú kulcsintermedierjei az oligoetilénglikol-ditozilátok. Ezek közül 

az (R,R)-138 makrociklus előállításához szükséges a szakirodalomban eddig nem közölt  
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(R,R)-147 dimetil-szubsztituált trietilénglikol-ditozilát előállítására ki kellett dolgoznom egy 

szintézisutat. Az enantiomertiszta (S)-148 2-brómproprionsavból indultam ki, melynek nátrium 

sóját képeztem nátrium-metiláttal. Az (S)-149 nátrium sót reagáltattam ezután fél ekvivalensnyi 

nátrium-hidriddel előzetesen deprotonált etilénglikollal, így jutottam a savas feldolgozás után 

az (R,R)-150 disav származékhoz. Az (R,R)-150 disavat tisztítás nélkül észtereztem tionil-

klorid és metanol alkalmazásával, így kaptam az (R,R)-151 dimetilésztert. Ezt 

lítiumalumínium-hidriddel végzett redukcióval alakítottam az (R,R)-152 diollá, melynek vízben 

való kitűnő oldhatósága miatt a reakció után a Fieser-féle118 feldolgozási módszert kellett 

alkalmaznom. Az így kapott nyersterméket további tisztítás nélkül reagáltattam tozilkloriddal, 

bázisként kálium-hidroxidot alkalmazva, hogy a kívánt (R,R)-147 trietilénglikol-ditoziláthoz 

jussak (75. ábra). 

75. ábra  Dimetil-szubsztituált trietilénglikol származék előállítása 

A másik, szakirodalomban eddig nem közölt ditozilát az (S,S)-153 diizobutil-szubsztituált 

tetraetilénglikol-ditozilát volt. Ezt az (S,S)-154 diolból állítottam elő tozil-kloriddal reagáltatva, 

bázisként kálium-hidroxidot alkalmazva (76. ábra). Az (S,S)-154 diol szintézise a 

szakirodalomban ismert,119 ezért ezt nem részletezem.  

 

  

  

76. ábra  Diizobutil-szubsztituált tetraetilénglikol-ditozilát előállítása 

A szintézisek következő lépése a gyűrűzárási reakció volt. Az (S,S,S,S)-137 biszfoszfin 

típusú makrociklus (73. ábra) előállításához a szakirodalomban már közölt (R,R)-155  

2,3-butándiol ditozilátot120 vittem reakcióba a 143 foszfinoxiddal (77. ábra), elsőként az ilyen 

típusú makrociklizációs reakciók során általánosan alkalmazott DMF oldószerben. Meglepő 

módon ekkor hosszú reakcióidő után sem tapasztaltam a kiindulási anyagok átalakulását, ezért 
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DMSO-ban is megismételtem a kísérletet. Ebben az oldószerben számos melléktermék 

keletkezett, melyeket részben beazonosítottam LC-MS és 1H-NMR segítségével. Azonban az 

előállítani kívánt (S,S,S,S)-137 makrociklusnak megfelelő biszfoszfinoxid keletkezését nem 

tapasztaltam, a 2:2 makrociklizációs reakció nem játszódott le. Helyette az (S,S)-156  9-korona-

3-éter típusú makrociklust sikerült izolálnom (77. ábra), ami az 1:1 gyűrűzárási reakció 

terméke. Ezen vegyület keletkezése a kis gyűrű feszült szerkezete miatt meglepő volt 

számunkra.  

 

 

 

 

 

 

77. ábra Az (S,S)-155 9-korona-3 típusú makrociklus előállítása 

Az alacsony termelés oka, hogy hosszú reakció idő után sem valósult meg teljes konverzió, 

valamint, hogy számos melléktermék képződött a reakcióban. A különbözőképpen kapcsolt 

származékok mellett hidrolitikus és eliminációs melléktermékek keletkezését is tapasztaltam. 

Az eredetileg előállítani kívánt (S,S,S,S)-137 makrociklust ezután többféleképpen is 

megkíséreltem előállítani, sikertelenül. A kis gyűrűmérettel rendelkező (S,S)-156 koronaéter 

szerkezetét röntgendiffrakciós módszerrel is tanulmányoztuk (78. ábra). Ezeket a vizsgálatokat 

Leveles Ibolya végezte. 

 

78. ábra A 9-korona-3 típusú makrociklus szerkezete 
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A 15-korona-5-éter típusú makrociklus előállításához az (R,R)-147 ditozilátot vittem 

gyűrűzárási reakcióba a 143 foszfinoxiddal. A reakció során bázisként elsőként nátrium-

karbonátot alkalmaztam, mivel feltételeztem, hogy a kisebb gyűrűméret miatt a nátriumion 

templát hatása kedvezőbb lesz a termelés szempontjából. Az alacsony termelés miatt azonban 

megismételtem a reakciót kálium-karbonát alkalmazásával is, amikor meglepő módon jobb 

termelés sikerült elérni, mint az első esetben (79. ábra).   

 

79. ábra  Az (R,R)-157 15-korona-5-éter típusú makrociklus előállítása 

Ezután az izobutilcsoportokat tartalmazó koronaéterek gyűrűzárási reakciói következtek. 

Az általam szintetizált (S,S)-153 és a szakirodalomban közölt módon előállított (S,S)-158101 

ditozilátokat vittem makrociklizációs reakcióba a koronaéterek közös foszfinoxid 

kulcsintermedierjével (143) DMF oldószerben (80. ábra). A (S,S)-158 szekunder ditozilát 

eseténben bázisként kálium-karbonátot alkalmaztam és 50 °C-on vezettem a reakciót, mivel 

magasabb hőmérsékleten racemizáció játszódhat le.19,128 Feltételezhetően az alacsony 

hőmérséklet és a sztérikus gátlás lehetett az oka annak, hogy csak igen alacsony termeléssel 

kaptam a kívánt (R,R)-159 makrociklust. Az (S,S)-153 primer ditozilát esetén a reakció 

hőmérséklete 80 °C volt, bázisként pedig kálium-karbonáton kívül cézium-karbonátot is 

alkalmaztam, azonban ez utóbbi esetben sem sikerült jobb termelést elérnem (80. ábra).  
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80. ábra Az izobutilcsoportot és foszfinoxid egységeket tartalmazó koronaéterek előállítása 

Az (S,S)-160 makrociklust egy másik szintézisúton is előállítottam.  Kutatócsoportunkban 

korábban már előállítottak egy analóg szerkezetű foszfinoxid egységet tartalmazó koronaétert 

diarilfoszfinsav-etilészter típusú makrociklusból.37 Ezen módszert alkalmazva először a 110 

foszfinátot vittem makrociklizációs reakcióba az (S,S)-153 ditoziláttal. Így kaptam az (S,S)-161 

etil-diarilfoszfinát egységet tartalmazó koronaétert, amit foszforpentaklorid segítségével a 

megfelelő foszfinsav-kloriddá alakítottam. A klorid az etoxicsoportnál sokkal jobb távozó 

csoport, így az utóbbi foszfinsav-klorid egységet tartalmazó makrociklus már alkalmas volt 

arra, hogy fenilmagnézium-bromiddal Grignard-reakcióban továbbalakítsam a kívánt  

(S,S)-160 koronaéterré (81. ábra). Az (S,S)-153 ditozilátra számolva a kétlépéses reakció 

össztermelése sajnos nem jobb az (S,S)-160 koronaéter előállítására, mint a 143 foszfinoxiddal 

történő makrociklizációs reakció hozama. 

81. ábra Az (S,S)-160 izobutilcsoportokat tartalmazó koronaéter alternatív előállítása 

A két foszfin egységet tartalmazó biszkoronaéter típusú vegyületek szintézise során az  

(S,S)-162 makrociklusból indultam ki. Ezen koronaéter előállítását a szakirodalomban már 
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közölték,21 ezért azt itt nem részletezem. Az etil-diarilfoszfinát egységet tartalmazó (S,S)-162 

makrociklusból először a korábban ismertetett módon a megfelelő savkloridot képeztem, majd 

ezzel reagáltattam Grignard-reakció segítségével a 4-benziloxifenilmagnézium-bromidot. 

Ezután az így kapott (S,S)-163 foszfinoxidról katalitikus hidrogénezéssel a benzil- 

védőcsoportot eltávolítottam, és így jutottam az (S,S)-164 szabad fenolos hidroxilcsoportot 

tartalmazó makrociklushoz, melyből két molekulát terveztem összekötni különböző 

hosszúságú linkerekkel. Először a három metilén egységet tartalmazó (S,S,S,S)-165 kialakítását 

kíséreltem meg, melynek során azt vizsgáltam, hogy az SN2 típusú kapcsolási reakció termelése 

szempontjából milyen távozócsoport az ideális. A propán-1,3-diolból előállított  

propán-1,3-diol-ditozilát122 alkalmazása során 44%-os, míg a ditozilátból Finkelstein-

reakcióval123 előállított 1,3-dijódpropánt alkalmazva mindössze 23%-os termeléssel kaptam a 

kívánt (S,S,S,S)-165 származékot.  A legjobb termelést a kereskedelemből beszerezhető  

 

82. ábra Foszfinoxid egységet tartalmazó biszmakrociklusok előállítása 
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1,3-dibrómpropán alkalmazásával sikerült elérnem. Ezek alapján a négy metilén egységet  

tartalmazó (S,S,S,S)-166 biszkoronaétert az (S,S)-164 hidroxivegyület két móljának egy mól 

1,4-dibrómpropánnal történő kapcsolásával állítottam elő (82. ábra).  

A termelést minden esetben eliminációs melléktermékek képződése csökkentette, melyet 

LC-MS méréssel igazoltam, illetve egy esetben a nyerstermékből 1H-NMR spektrum 

felvételével (83. ábra) is. Az NMR spektrumban jól láthatóak az allilcsoport jelei.  

 

 

83. ábra Eliminációs melléktermék NMR spektrumának részlete 

Miután a foszfinoxid egységet tartalmazó makrociklusokat előállítottam, a foszfinná 

történő redukciójuk következett. A redukálószer minden esetben valamilyen szilánvegyület 

volt, a reakciót bombacsőben végeztem 150 °C-on oldószer nélkül. Az (S,S)-160 foszfinoxid 

egységet tartalmazó koronaéter (81. ábra) (S,S)-140 foszfinná történő redukciója során több 

szilán típusú redukálószert kipróbáltam annak érdekében, hogy megállapítsam, hogy melyikkel 

érhető el a legmagasabb termelés (6. táblázat). 

6. táblázat  Az (S,S)-160 koronaéter redukciója során alkalmazott redukálószerek 

Szilán Termelés (%) 

(EtO)3SiH 69 

(MeO)3SiH 76 

PhSiH3 82 

Ph2SiH2 58 

Cl3SiH 71 

TMDS 53 

A legjobb termelési eredményt (82%) fenilszilán alkalmazásával sikerült elérnem, azonban 

ennek magas forráspontja miatt a többi foszfinoxid egységet tartalmazó makrociklus ((S,S)-156 

– (S,S,S,S)-166) redukciójára a második legjobb termelést adó (76%) trimetoxiszilánt 

alkalmaztam (84. ábra). A trimetoxiszilán forráspontja megfelelően alacsony ahhoz, hogy a 
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reakció végén a felesleget könnyedén el lehessen távolítani. Így a megfelelő foszfin egységet 

tartalmazó koronaéterekhez jutottam ((S,S)-138 – (S,S,S,S)-142, 73. ábra és (S,S)-167,  

84. ábra).124 

 

84. ábra Foszfinoxid egységet tartalmazó makrociklusok foszfinná történő redukciója 

trimetoxiszilán alkalmazásával 

Mivel az (R,R)-159 izobutilcsoportokat és foszfinoxid egységet tartalmazó koronaéter 

előállítása során a makrociklizációs reakció igen alacsony termelést adott (80. ábra), 

megkíséreltem azt megismételni a 146 két fenolos hidroxilcsoportot tartalmazó gyűrűzárásra 

alkalmas foszfin származékkal is (85. ábra). Ebben az esetben közvetlenül a foszfin egységet 

tartalmazó makrociklushoz jutottam, így a redukciós lépés nem csökkentette tovább az  

(R,R)-139 koronaéter előállításának össztermelését. Ezzel a módszerrel az (S,S)-158 ditozilátra 

számolva némileg jobb termelést sikerült elérnem, azonban a nyerstermék tisztítása során 

preparatív vastagréteg kromatográfiát kellett alkalmaznom, mivel a termék az 

oszlopkromatográfiás tisztítás során oxidálódott. Emiatt a 146 foszfin származékkal történő 

gyűrűzárási reakció csak kis mennyiség esetén kivitelezhető. 

  

  

  

  

  

  

  

 

85. ábra Az (R,R)-139 koronaéter közvetlen gyűrűzárással történő előállítása 
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Homogén katalitikus reakciók során katalizátor-prekurzoraként használt foszfin típusú 

ligandumok nagy hátránya, hogy könnyen oxidálódnak, ezért az előállításuk, illetve 

felhasználásuk során mindvégig inert körülmények alkalmazása szükséges. Az oxidáció során 

keletkező triaril-, illetve trialkil-foszfinoxidok elveszítik a megfelelő fémkoordinációs-

képességüket. Erre a problémára megoldást jelenthet a szekunder foszfinoxid típusú katalizátor-

prekurzorok alkalmazása, melyek a kutatók figyelmébe a közelmúltban kerültek. Számos 

különböző szerkezetű szekunder foszfinoxid típusú katalizátor-prekurzort állítottak már elő, és 

vizsgálták őket homogén katalitikus reakciókban, úgymint cikloaddíciós, cikloizomerizációs 

reakciókban, illetve hidrogénezés és hidroformilezés során is. Ezen vegyületek a pentavalens 

foszfinoxid (168) és a trivalens foszfinossav (169) tautomer formák egyensúlyában léteznek 

(86. ábra). Szobahőmérsékleten a 168 öt vegyértékű forma dominál, azonban átmeneti fém 

hozzáadása során a 169 foszfinsav irányába tolódik el az egyensúly az átmeneti fém („M”) a 

foszfortartalmú ligandummal történő komplex (170 és 171) képzése révén (86. ábra).125-128       

  

  

  

  

  

  

86. ábra Szekunder foszfinoxidok tautomer egyensúlya átmeneti fémek jelenlétében 

Ezt figyelembe véve szerettem volna előállítani szekunder foszfinoxid egységet tartalmazó 

koronaétereket is (87. ábra), hogy alkalmazásuk előnyei vizsgálhatóvá váljanak a 

modellreakcióként választott sztirol hidroformilezési reakciójában.  

  

  

  

  

 

87. ábra Szekunder foszfinoxidok egységet tartalmazó makrociklusok 
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Az antracén egységet tartalmazó fluorofór koronaéter előállítása során már kidolgoztam 

egy módszert, mellyel etil-diarilfoszfinát egységet tartalmazó makrociklusból könnyen és 

viszonylag jó termeléssel nyerhető szekunder foszfinoxid származék (65. ábra), így a 

metilcsoportokat tartalmazó (S,S)-133 ezen szintézisút prekurzoraként rendelkezésemre állt. 

Ennek analogonjaként szerettem volna előállítani az (S,S)-172 és (S,S)-173 makrociklusokat is, 

melyekben a kiralitáscentrumok a foszforatomtól egyel távolabbi szénatomokon helyezkednek 

el. Így vizsgálhatóvá válik a kiralitáscentrumok elhelyezkedése, valamint az azokon lévő 

csoportok térkitöltése és a katalizált reakcióban kiváltott aszimmetrikus indukció közötti 

összefüggés is.  

A redukciók során lítium-alumínium-hidridet alkalmaztam redukálószerként. A 

metilcsoportokat tartalmazó (S,S)-162 foszfinát redukciója során közepes termeléssel sikerült 

előállítanom a kívánt szekunder foszfin oxidot, azonban az izobutilcsoportokat tartalmazó 

(S,S)-161 makrociklus redukciója során főtermékként egy hidrolitikus melléktermék 

képződését tapasztaltam ((S,S)-174), miközben a kívánt szekunder foszfinoxid csak alacsony 

termeléssel keletkezett (88. ábra). Feltételeztük, hogy ez a nemvárt melléktermék a lítium- 

hidroxid hatására képződhetett, mely pedig a lítium-alumínium-hidridből kis mennyiségű víz 

hatására keletkezhetett. A reakció során ugyanúgy igyekeztem inert és vízmentes 

körülményeket biztosítani, mint a másik két makrociklus redukciója során, azonban a kísérletet 

többször megismételve is ugyanezt az eredményt kaptam. Ebből arra következtettem hogy az 

izobutilcsoportokat tartalmazó (S,S)-161 foszfinát valamilyen okból érzékenyebb lehet a 

hidrolízisre.124  

 

88. ábra Foszfinát egységet tartalmazó makrociklusok redukciója szekunder foszfin oxidokká 
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4. Kísérletek részletes leírása 

4.1  Alkalmazott módszerek 

A szakirodalomban már közölt eljárásokkal előállított vegyületek irodalmi hivatkozásait a 

3. fejezetben tüntettem fel. Kiindulási anyagként a Sigma–Aldrich Corporation vegyszereit 

használtam. A szakirodalomban közölt130 jól bevált módszerek szerint tisztított és szárított 

oldószereket alkalmaztunk. A bepárlásokat csökkentett nyomáson rotációs vákuumbepárlóban, 

korrozív anyagok esetén Claisen-feltéttel és vízsugárszivattyúval végeztük. A vegyületek 

előállítása során a reakciók előrehaladását vékonyrétegkromatográfiával követtük. Az Rf 

értékek szilikagél 60 F254 (Merck) lapokra vonatkoznak. Az eluensek esetén a megadott 

oldószerelegy-összetételek térfogatarányt (V/V) jelentenek. Az oszlopkromatográfiához 

minden esetben szilikagél 60 (70 – 200 mesh, Merck) adszorbenst használtam. A preparatív 

rétegkromatográfiát szilikagél 60 F254 (Merck), 1–2 mm rétegvastagságú szilikagél 60 PF254 

(Merck) lapokon végeztem. Az olvadáspontokat Boetius mikro-olvadáspontmérő készüléken 

mértük (korrigálatlan értékek). A fajlagos forgatóképesség meghatározását Perkin–Elmer 241 

típusú polariméteren végeztük, amelynek kalibrálása a két mentol enantiomer fajlagos 

forgatóképességének mérésével történt. Az IR spektrum felvételét Bruker Alpha-T FT-IR 

típusú spektrométeren végezték. Az NMR spektrumok felvételét Bruker 300 Avance (1H 

NMR: 300 MHz, 13C NMR: 75,5 MHz) vagy Bruker DRX-500 Avance (1H NMR: 500 MHz, 

13C NMR: 125 MHz) készülékeken végezték, amelyet minden esetben külön jelzek. A 

nagyfelbontású tömegspektrumok felvételét Thermo Velos Pro Orbitrap Elite (Thermo Fisher 

Scientific, Bremen, Germany) készüléken ESI ionizációs módszert alkalmazva végezték. Az 

enantiomerfelesleg-értékeket (ee) feniletil-amin és fenilglicinol esetében Agilent 1100 királis 

HPLC készülékekkel határozták meg. Efedrin és fenilalaninol esetében PerkinElmer Series 200 

királis HPLC készüléken végezték az enantimerfelesleg-értékek meghatározását. A királis 

elválasztásokhoz izokratikus elúciót alkalmaztak. Az UV–látható és fluoreszcencia 

spektroszkópiai vizsgálatokat acetonitriles oldatokkal végeztük. Az UV– látható spektrumok 

VISION 3.4 szoftverrel vezérelt UNICAM UV4-100 spektrofotométeren készültek. A 

fluoreszcencia spektrumok felvételét Perkin–Elmer LS 50B spektrofluoriméteren FL WinLab 

3.0 program segítségével végeztük. A spektrumokat a spektrométer szoftvere korrigálta. A 

mérésekhez 1 cm optikai úthosszal rendelkező kvarc küvettákat használtunk. A fluoreszcencia 

kvantumhatásfokokat kinin-szulfát referencia vegyületre vonatkoztatva határoztuk meg.56 A 
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viszgált aminok hidrogénperklorátjait (PEA, NEA, PGMA és PAMA) a szakirodalomban 

közölt módon állítottam elő.131 A spektrofotometriás titrálások során a fluoreszcens 

szenzormolekulák oldatához Hamilton-fecskendővel vagy automata pipettával adagoltam az 

amin hidrogénperklorátok oldatát. A komplexstabilitási állandókat globális nemlineáris 

regressziós analízis segítségével, Origin Pro 8.6 szoftver segítségével határozták meg a 

következő egyenlet alapján: 

 

ahol F a mért fluoreszcencia, F0 a kezdő fluoreszcencia érték, FC a complex fluoreszcencia 

értéke, Ka a disszociációs konstans, [H]t a koronaéter koncentrációja [L]a a hozzáadott protonált 

amin koncentrációja.132 Az (S,S)-156  makrociklus szerkezetének meghatározása egykristály-

röntgendiffrakciós módszerrel történ. A méréshez megfelelő egykristályt kloroform:oktán 1:9 

arányú elegyéből kristályosítással nyertem. A röntgenkrisztallográfiás vizsgálatokat Agilent 

SuperNova diffraktométeren, Cu-Kα sugárzással Eos CCD detektor alkalmazásával végezték. 

4.2 Szintézisek 

4.2.1 (1S,11S)-1,11-Didecil-3,6,9-trioxaundekán-1,11-diol (S,S)-122 

Az (S)-epoxidodekánt ((S)-119) a racém 1,2-epoxidodekánból 

állítottam elő Jacobsen módszere alapján az (S,S)-120 salen 

típusú katalizátor felhasználásával.27 Ezután egy háromnyakú 

gömblombikot argon atmoszféra alatt kihevítettem, majd bemértem katalitikus mennyiségű  

(70 mg) fém nátriumot, illetve 2,19 g (207 mmol) dietilénglikolt (117). A reakcióelegyet 1 órán 

át kevertettem 100 °C-on, amíg a fém nátrium teljesen fel nem oldódott, majd 8,00 g  

(43,4 mmol) (S)-epoxidodekánt ((S)-119) csepegtetőtölcséren keresztül 30 perc alatt adagoltam 

a reakcióelegyhez, és egy napon keresztül kevertettem 100 °C-on. Ezután a reakcióelegyet 

szobahőmérsékletűre hagytam hűlni, majd 20 ml telített nátrium-hidrogén-karbonát oldatot 

adtam hozzá és 50 ml dietil-éterrel, valamint 75 ml telített vizes nátrium-klorid oldattal 

választótölcsérbe mostam. A fázisokat elválasztottam, és a vizes fázist 3 x 50 ml dietil-éterrel 

kiráztam. Az egyesített szerves fázist magnézium-szulfát felett szárítottam, szűrtem, majd az 

oldószert lepároltam. A keletkezett nyersterméket oszlopkromatográfiás módszerrel 

tisztítottam, eluensként aceton : hexán = 1 : 10 – 1 : 4 arányú elegyeit alkalmazva, majd a kapott 

terméket  hexánból átkristályosítva 5,36 g (52%) fehér port kaptam. Rf = 0,27 (aceton:hexán 

1:4); [α]D
29 = -11,5 (c 1,05, CH2Cl2); op.: 55-57 °C; IR(KBr): νmax 3424, 2955, 2922, 2850, 
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1465, 1378, 1345, 1311, 1162, 1149, 1125, 1090, 1063, 1049, 998, 982, 958, 908, 885, 842, 

728, 720, 622, 542 cm−1; 1H-NMR (500 MHz CDC13) 0,86 (6H, t, J = 7 Hz, CH3); 1,23-1,46 

(m, 36H, CH2); 3,26-3,30 (m, 2H, OCH2); 3,50-3,54 (m, 2H, OCH2); 3,60-3,68 (m, 10H, OCH2, 

OH); 3,73–3,78 (2H, br m, OCH). 13C-NMR (125 MHz, CDCl3) 14,11 (CH3); 22,68; 25,63; 

29,34; 29,59; 29,64; 29,74; 31,92; 32,88 (CH2); 70,08; 70,35; 70,44; 76,23 (OCH, OCH2). 

HRMS: C28H58O5 számított: 475,4284; mért: 475,4356.  

4.2.2 (1R,11R)-1,11-Didecil-3,6,9-trioxaundekán-1,11-diol (R,R)-122 

Az (R,R)-122 diol előállítása az (S,S)-122 előállításával 

megegyező módon, a 4.2.1-ben leírtak szerint történt, kiindulási 

anyagként az (R)-119 epoxidodekánt (11,0 g, 59,72 mmol) 

alkalmaztam. Termelés: 7,93 g (56%). [α]D
26 = +12,1 (c 1,08, CH2Cl2). A termék egyéb fizikai 

és spektroszkópiai adatai megegyeznek az (S,S)-122 adataival.  

4.2.3 (1S,11S)-1,11-Didecil-3,6,9-trioxaundekán-1,11-diil-bisz(4-
metilbenzolszulfonát) (S,S)-123 

Egy argon atmoszféra alatt kihevített háromnyakú 

gömblombikba bemértem 2,50 g (5,27 mmol) (S,S)-122 didecil-

tetraetilénglikol 30 ml tiszta, vízmentes piridinben készült oldatát. 

Jeges-vizes hűtőfürdő alkalmazásával az oldatot 0 °C-ra hűtöttem, majd 3,14 g (17,89 mmol) 

tozil-klorid 10 ml tiszta, vízmentes piridinnel készült oldatát csepegtettem a reakcióelegyhez. 

A reakcióelegyet szobahőmérsékleten kevertettem 2 napon keresztül, majd a piridint 

lepároltam. A maradékot 15 ml 10%-os vizes HCl oldattal és 30 ml diklórmetánnal 

választótölcsérbe mostam, és elválasztottam a fázisokat.  A vizes fázist 3 × 20 ml 

diklórmetánnal ráztam ki. Az egyesített szerves fázist magnézium-szulfáton szárítottam, 

szűrtem, majd az oldószert lepároltam. A nyersterméket oszlopkromatográfiásan tisztítottam 

először diklórmetán : metanol = 200:1, majd etilacetát : hexán = 1 : 8 eluenst alkalmazva. A 

termék (3,39 g, 82%) színtelen olaj. Rf = 0,14 (etilacetát:hexán 1:4); [α]D
22= +5,3 (c 1,00, 

CH2Cl2); IR (film): νmax 2922, 2853, 1598, 1496, 1458, 1401, 1359, 1306, 1291, 1188, 1175, 

1119, 1097, 1019, 906, 813, 778, 664, 576, 553, 458 cm−1; 1H-NMR (500 MHz CDC13) 0,90 

(t, J = 7 Hz, 6H, CH3); 1,13-1,33 (m, 32H, CH2); 1,60-1,65 (m, 4H, CH2); 2,46 (s, CH3); 3,49-

3,61 (m, 12H, OCH2); 4,60-4,65 (m, 2H, OCH); 7,34 (d, J = 8 Hz, 4H, ArH); 7,82 (d, J = 8 Hz, 

4H, ArH); 13C-NMR (125 MHz, CDCl3) 14,16 (CH3); 21,66; 22,72; 24,78; 29,28; 29,36; 29,43; 
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29,53; 29,63; 31,47; 31,97 (CH2); 70,47; 70,85; 72,17; 81,99 (OCH, OCH2); 127,89; 129,63; 

134,46; 144,44 (ArC). HRMS: MH+ C42H70O9S2 számított: 783,4461, mért: 783,4541.  

4.2.4 (1R,11R)-1,11-Didecil-3,6,9-trioxaundekán-1,11-diil-bisz(4-
metilbenzolszulfonát) (R,R)-123 

Az (R,R)-123 ditozilát előállítása az (S,S)-123 előállításával 

megegyező módon, a 4.2.3-ben leírtak szerint történt, kiindulási 

anyagként az (R)-122 diolt (3,20 g, 6,75 mmol) alkalmaztam. 

Termelés: 4,49 g (85%). [α]D
26 = -5,6 (c 1,05, CH2Cl2). A termék egyéb fizikai és 

spektroszkópiai adatai megegyeznek az (S,S)-123 adataival. 

4.2.5 (6S,16S)-6,16-Didecil-22-etoxi-6,7,9,10,12,13,15,16-oktahidro-22H-
dibenzo[n,q][1,4,7,10,13,16] pentaoxa-λ5-foszfaciklooktadecin-22-on 
(S,S)-109 (makrociklizációs reakció általános leírása) 

Egy kétnyakú, argon atmoszféra alatt kihevített 

gömblombikba bemértem 0,59 g (2,11 mmol) 110 foszfinátot,  

1,50 g (1,90 mmol) (R,R)-123 ditozilát származékot, 5 g (36 mmol) 

izzított, porított kálium-karbonátot és 50 ml tiszta, száraz 

dimetilformamidot. Az elkészített reakcióelegyet olajfürdő 

alkalmazásával 50 °C-ra melegítettem, majd ezen a hőmérsékleten kevertettem 15 napig, amíg 

a vékonyréteg-kromatográfiás vizsgálat alapján el nem reagált az összes ditozilát. Ezután az 

oldószert lepároltam, majd a maradékot 150 ml desztillált víz és 80 ml diklórmetán segítségével 

rázótölcsérbe mostam, és elválasztottam a fázisokat. A vizes fázist 3×80 ml diklórmetánnal 

kiráztam, majd az egyesített szerves fázist magnézium-szulfát felett szárítottam, szűrtem, majd 

az oldószert lepároltam. A nyersterméket oszlopkromatográfiásan tisztítottam etilacetát : hexán 

= 1:4 és 1:1 arányú elegyeit alkalmazva eluensként. A termék (0,37 g, 27%) színtelen olaj.  

Rf = 0,88 (CH2Cl2:MeOH 15:1); [α]D
22 = -39,1 (c 0,74, CH2Cl2); IR (film): νmax 3065, 2922, 

2853, 1590, 1577, 1473, 1444, 1367, 1278, 1243, 1220, 1142, 1088, 1040, 948, 754, 709, 566, 

552, 514 cm−1; 1H-NMR (500 MHz CDC13) 0,80 (t, J=6 Hz, 6H, CH3); 1,17-1,29 (m, 35H, 

CH2, CH3); 1,35-1,42 (m, 4H, CH2); 2,52-2,58 (m, 1H, OCH2); 2,82-2,99 (m, 5H, OCH2); 3,22-

3,25 (m, 6H, OCH, OCH2); 3,78-4,16 (m, 2H, OCH2); 4,30-4,33 (m, 2H, OCH2); 6,84-6,98 (m, 

4H, ArH); 7,26-7,37 (m, 2H, ArH); 7,77-8,14 (m, 2H, ArH); 13C-NMR (125 MHz, CDCl3) 

14,32 (d, J = 1 Hz, CH3); 16,50 (d, J = 7 Hz, CH3); 22,65; 25,15; 25,21; 29,29; 29,31; 29,45; 

29,53; 29,58; 29,62; 29,66; 31,87; 31,39; 32,09 (CH2); 59,84 (d, J = 5 Hz, OCH2); 70,77; 70,89; 

70,93; 71,34; 72,84; 73,43 (OCH2); 75,60; 76,68 (OCH); 111,71 (d, J = 8 Hz, ArC); 112,29 (d, 
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J = 8 Hz, ArC); 119,41 (d, J = 4 Hz, ArC); 119,57 (d, J = 5 Hz, ArC); 120,58 (d, J = 84 Hz, 

ArC); 122,46 (d, J=99 Hz, ArC); 132,67 (d, J = 2 Hz, ArC), 133,15 (d, J = 2 Hz, ArC); 133,37 

(d, J = 4 Hz, ArC); 136,61 (d, J = 7 Hz, ArC), 159,40 (d, J = 4 Hz, ArC); 160,39 (d, J = 5 Hz, 

ArC); 31P-NMR (121,5 MHz, CDCl3) 25,46. HRMS: C42H69O7P számított: 717,4781, mért: 

717,4853. 

4.2.6 (6R,16R)-6,16-Didecil-22-etoxi-6,7,9,10,12,13, 15,16-oktahidro-22H-
dibenzo[n,q][1,4,7,10,13,16] pentaoxa-λ5-foszfaciklooktadecin-22-on  
(R,R)-109 

Az (R,R)-109 koronaéter előállítása az (S,S)-109 előállításával 

megegyező módon, a 4.2.5-ben leírtak szerint történt, kiindulási 

anyagként a 110 foszfinátot (0,59 g, 2,11 mmol) és az 

(S,S)-123 (1,50 g, 1,91 mmol) ditozilátot alkalmaztam. Termelés: 

(0,38 g, 28%). [α]D
26 = +38,5 (c 0,77, CH2Cl2). A termék egyéb 

fizikai és spektroszkópiai adatai megegyeznek az (S,S)-109 adataival. 

4.2.7 (6S,16S)-2,20-Diterc-butil-6,16-didecil-22-etoxi-6,7,9,10,12,13, 15,16-
oktahidro-22H-dibenzo[n,q][1,4,7,10,13,16] pentaoxa-λ5-
foszfaciklooktadecin-22-on (S,S)-125 

Az (S,S)-125 koronaéter előállítása az (S,S)-109 előállításával 

megegyező módon, a 4.2.5-ben leírtak szerint történt, kiindulási 

anyagként a 124 foszfinátot (0,83 g, 2,11 mmol) és az 

(R,R)-123 (1,50 g, 1,91 mmol) ditozilát származékot alkalmaztam. 

A termék 0,24 g (15%) áttetsző olaj. Rf = 0,81 (CH2Cl2:MeOH 

15:1); [α]D
26 = -22,7 (c 1,02, CH2Cl2); IR (film): νmax 2953, 3032, 

2922, 2854, 1599, 1487, 1466, 1394, 1362, 1294, 1264, 1220, 1164, 1126, 1086, 1041, 948, 

879, 813, 669, 545, 503 cm−1; 1H-NMR (500 MHz, CDCl3) 0,86-0,90 (m, 6H, CH3); 1,21-1,52 

(m, 63H, CH2, CH3); 2,44-2,49 (m, 1H, OCH2); 2,87-2,88 (m, 2H, OCH2); 2,93-2,96 (m, 1H, 

OCH2); 3,00-3,06 (m, 2H, OCH2); 3,26-3,52 (m, 6H, OCH, OCH2); 3,89-3,96 (m, 1H, OCH2); 

4,20-4,27 (m, 1H, OCH2); 4,32-4,38 (m, 2H, OCH2); 6,85-6,89 (m, 2H, ArH); 7,36-7,44 (m, 

2H, ArH); 7,88-7,92 (m, 1H, ArH); 8,14-8,17 (m, 1H, ArH); 13C-NMR (125 MHz, CDCl3) 

14,11 (d, J = 2 Hz, CH3); 16,55 (d, J = 7 Hz, CH3); 22,67; 25,26; 25,37; 29,31; 29,33; 29,49; 

29,59; 29,65; 29,70; 31,59; 31,69; 31,89; 32,03; 32,31 (CH2, CH3); 34,18; 34,29 (C(CH3)3); 

59,80 (d, J = 5 Hz, OCH2); 70,63; 70,76; 70,81; 71,47; 72,52; 73,58 (OCH2); 75,46; 76,68 

(OCH); 111,18 (d, J = 8 Hz, ArC); 111,82 (d, J = 9 Hz, ArC); 120,32 (d, J = 119 Hz, ArC); 
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121,44 (d, J = 133 Hz, ArC); 129,66 (d, J = 3 Hz, ArC); 129,71 (d, J = 4 Hz, ArC); 130,03 (d, 

J = 1 Hz, ArC); 132,63 (d, J = 7 Hz, ArC); 141,78 (d, J = 11 Hz, ArC); 142,19 (d, J = 12 Hz, 

ArC), 157,14 (d, J = 4 Hz, ArC); 158,19 (d, J = 5 Hz, ArC);  31P-NMR (121,5 MHz, CDCl3) 

26,28. HRMS: C50H85O7P  számított: 829,6033, mért: 829,6102.  

4.2.8 (6R,16R)-2,20-Diterc-butil-6,16-didecil-22-etoxi-6,7,9,10,12,13, 15,16-
oktahidro-22H-dibenzo[n,q][1,4,7,10,13,16] pentaoxa-λ5-
foszfaciklooktadecin-22-on (R,R)-125 

Az (R,R)-125 koronaéter előállítása az (S,S)-109 előállításával 

megegyező módon, a 4.2.5-ben leírtak szerint történt, kiindulási 

anyagként a 124 foszfinátot (0,83 g, 2,11 mmol) és az 

(S,S)-123 (1,50 g, 1,91 mmol) ditozilátot alkalmaztam. Termelés: 

0,30 g (19%). [α]D
26 = +24,0 (c 0,83, CH2Cl2). A termék egyéb 

fizikai és spektroszkópiai adatai megegyeznek az (S,S)-125 

adataival. 

4.2.9 (6S,16S)-6,16-Didecil-22-hidroxi-6,7,9,10,12,13, 15,16-oktahidro-22H-
dibenzo[n,q][1,4,7,10,13,16] pentaoxa-λ5-foszfaciklooktadecin-22-on  
(S,S)-107 

Az (S,S)-109  koronaéter (0,34 g, 0,47 mmol) frissen desztillált 

dioxános (10 ml) oldatához hozzáadtam 10 ml 10%-os vizes sósav 

oldatot. A reakcióelegyet 80 ºC-on 17 napig, a kiindulási anyag 

teljes átalakulásáig kevertettem. A reakcióelegyet bepároltam, majd 

20 ml deszt. vizet és 15 ml diklórmetánt adtam a maradékhoz, 

választótölcsérben jól összeráztam és elválasztottam a fázisokat. A vizes fázist 2 × 10 ml 

diklórmetánnal extraháltam. Az egyesített szerves fázist magnézium-szulfáton szárítottam, 

szűrtem és bepároltam. A nyersterméket preparatív vastagréteg-kromatográfiás lapon 

tisztítottam, metanol : diklórmetán = 1 : 20 eluenst alkalmazva. A termék (0,17 g, 52%) 

halványbarna olaj. Rf = 0,30 (CH2Cl2:MeOH 15:1);  [α]D
24 = -36,4 (c 0,74, CH2Cl2); IR (film) 

νmax 3064, 2921, 2852, 1664, 1587, 1574, 1469, 1440, 1378, 1269, 1234, 1134, 1095, 1029, 

942, 802, 753, 703, 563, 522 cm−1; 1H-NMR (500 MHz, CD3OD) 0,92 (t, J = 6 Hz, 6H, CH3); 

1,21-1,37 (m, 32H, CH2, CH3); 1,41-1,53 (m, 4H, CH2); 3,23-3,64 (m, 12H, OCH, OCH2); 4,40-

4,52 (m, 2H, OCH2); 6,92-7,06 (m, 4H, ArH); 7,35-7,40 (m, 2H, ArH); 7,80-7,93 (m, 2H, ArH); 

13C-NMR (75,5 MHz, CD3OD, 318K) 13,05 (CH3); 22,31 (CH3); 25,03; 29,04; 29,20; 29,34; 

31,15; 31,67 (CH2); 70,12; 70,19; 72,26; (OCH2); 76,29 (OCH); 112,71; 119,70; 131,20; 
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133,96; 159,14 (ArC); 31P-NMR (121,5 MHz, CD3OD) 15,61 (br). HRMS: C40H65O7P 

számított: 689,4468, mért: 689,4539.  

4.2.10 (6R,16R)-6,16-Didecil-22-hidroxi-6,7,9,10,12,13, 15,16-oktahidro-22H-
dibenzo[n,q][1,4,7,10,13,16] pentaoxa-λ5-foszfaciklooktadecin-22-on 
(R,R)-107 

 Az (R,R)-107 koronaéter előállítása az (S,S)-107 előállításával 

megegyező módon, a 4.2.9-ben leírtak szerint történt, kiindulási 

anyagként az (R,R)-109 (0,22 g, 0,30 mmol) makrociklust 

alkalmaztam. Termelés: 0,12 g (58%). [α]D
26 = +37,5 (c 0,77, 

CH2Cl2). A termék egyéb fizikai és spektroszkópiai adatai 

megegyeznek az (S,S)-107 adataival. 

4.2.11 (6S,16S)-2,20-Diterc-butil-6,16-didecil-22-hidroxi-6,7,9,10,12,13, 15,16-
oktahidro-22H-dibenzo[n,q][1,4,7,10,13,16] pentaoxa-λ5-
foszfaciklooktadecin-22-on (S,S)-108 

Az (S,S)-108 koronaéter előállítása az (S,S)-107 előállításával 

megegyező módon, a 4.2.9-ben leírtak szerint történt, kiindulási 

anyagként az (S,S)-125 (0,29 g, 0,35 mmol) makrociklust 

alkalmaztam. A termék (0,17 g, 60%) halványsárga olaj. Rf = 0,36 

(CH2Cl2:MeOH 15:1); [α]D
22 = +17,5 (c 1,05, CH2Cl2); IR (film): 

νmax 3030, 2952, 2922, 2853, 1597, 1574, 1484, 1466, 1393, 1360, 

1291, 1261, 1241, 1191, 1146, 1124, 1091, 1034, 941, 877, 810, 721, 669, 580, 547, 506 cm−1; 

1H-NMR (500 MHz, CDCl3) 0,92 (t, J = 7 Hz 6H, CH3); 1,22-1,56 (m, 60H, CH2, CH3); 3,33-

3,74 (m, 12H, OCH, OCH2); 4,45-4,55 (m, 2H, OCH2); 6,96-7,03 (m, 2H, ArH); 7,47-7,49 (m, 

2H, ArH); 7,85-7,95 (m, 2H, ArH); 13C-NMR (125 MHz, CD3OD, 318K) 13,03 (CH3); 22,30; 

25,13; 29,01; 29,14; 29,31; 29,35; 30,69; 31,66 (CH2, CH3); 33,75 (C(CH3)3); 69,65; 69,88; 

72,10; (OCH2); 76,62 (OCH); 112,56; 128,14; 130,58; 142,57; 157,74 (ArC); 31P-NMR (121,5 

MHz, CDCl3) 21,39 (br). HRMS: C48H81O7P számolt: 801,5720, mért: 801,5790.  
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4.2.12 (6R,16R)-2,20-Diterc-butil-6,16-didecil-22-hidroxi-6,7,9,10,12,13, 15,16-
oktahidro-22H-dibenzo[n,q][1,4,7,10,13,16] pentaoxa-λ5-
foszfaciklooktadecin-22-on (R,R)-108 

Az (R,R)-108 koronaéter előállítása az (S,S)-107 előállításával 

megegyező módon, a 4.2.9-ben leírtak szerint történt, kiindulási 

anyagként az (R,R)-125 (0,24 g, 0,29 mmol) makrociklust 

alkalmaztam. Termelés: 0,13 g (54%). [α]D
26 = -15,6 (c 1,01, 

CH2Cl2). A termék egyéb fizikai és spektroszkópiai adatai 

megegyeznek az (S,S)-108 adataival. 

4.2.13  (R)-Propilén-oxid (R)-130 

Egy gömblombikba bemértem 0,80 g (1,33 mmol) salen-katalizátort, majd 

hozzáadtam 15 ml tiszta, vízmentes toluolt. Ezt követően az elegyhez 0,8 ml 

ecetsavat csepegtettem. Húsz perc kevertetés alatt a katalizátor ecetsavval képzett sója 

keletkezett. Ezután bepároltam a reakcióelegyet és a maradékhoz hozzáadtam 50 ml (1,43 mol) 

rac-130 racém propilén-oxidot. Az így kapott keveréket 0 °C-ra hűtöttem és 15 perc alatt  

6,9 ml desztillált vizet csepegtettem hozzá, majd szobahőmérsékleten kevertettem 24 órán 

keresztül. A reakcióelegyet frakcionált desztillációjával kaptam a terméket. Az (R)-propilén-

oxid forráspontja 33 °C volt, amely megegyezik a szakirodalomban közölttel. Termékként  

36,5 g (44%) áttetsző folyadékot kaptam. [α]D
25 = +13,7 (tiszta anyag), irodalmi127: [α]D

25 = 

+13,9 (tiszta anyag). A termék egyéb fizikai és spektroszkópiai adatai megegyeznek az 

irodalomban közöltekkel.127  

4.2.14 (2R,12R)-4,7,10-Trioxatridekán-2,12-diol (R,R)-132 

Egy háromnyakú argon atmoszféra alatt kihevített 

gömblombikba bemértem 73,3 mg (0,144 mol) fém nátriumot és  

6,9 ml (0,072 mol, 7,65g) dietilénglikolt (117). A reakcióelegyet addig kevertettem 100 °C-on, 

amíg a fém nátrium teljesen fel nem oldódott (1 óra). Ezután 10,1 ml (0,144 mol) (R)-propilén-

oxidot ((R)-130)) csepegtettem a reakcióelegyhez, majd azt 6 órán keresztül +50 °C-on 

kevertettem, aceton-szárazjég elegyet tartalmazó hidegujjat alkalmazva, melyre a (R)-propilén-

oxid alacsony forráspontja miatt volt szükség. Ezután szobahőmérsékletűre hagytam hűlni a 

reakcióelegyet és egy éjszakán át kevertettem, majd 40 ml telített vizes nátrium-hidrogén-

karbonát oldattal és 30 ml diklórmetánnal választótölcsérbe mostam. A fázisokat összeráztam, 

majd elválasztottam. A vizes fázist 3×20 ml diklórmetánnal kiráztam. Az egyesített szerves 

fázist magnézium-szulfát felett szárítottam, szűrtem, majd az oldószert lepároltam. A 
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nyersterméket oszlopkromatográfiás módszerrel tisztítottam eluensként aceton : hexán = 1 : 4 

arányú elegyét alkalmazva. Termékként 8,16 g (51%) áttetsző olajat kaptam.  [α]D
25= -42,5 (c 

0,74, CH2Cl2), irodalmi érték az (S,S) enantiomerre ((S,S)-132)99: [α]D
25 = +42,4 (c 1,00, 

CHCl3). A termék egyéb fizikai és spektroszkópiai adatai megegyeznek az irodalomban az 

(S,S)-132-ra közöltekkel.99   

4.2.15 (2R,12R)-4,7,10-Trioxatridekán-2,12-di-4-metilbenzolszulfonát (R,R)-128 

Egy argon atmoszféra alatt kihevített háromnyakú 

gömblombikba bemértem 7 g (31,5 mmol) (R,R)-132 

tetraetilénglikol származékot 30 ml tiszta, száraz piridinben készült oldatát. Jeges-vizes hűtő 

fürdő alkalmazásával az oldatot 0 °C-ra hűtöttem. Ezután hűtés közben 27 g (0,142 mol) tozil-

klorid 40 ml tiszta, száraz piridinnel készült oldatát csepegtettem a reakcióelegyhez, majd azt 

szobahőmérsékleten kevertettem 2 napon keresztül. Ezután a reakcióelegyet 150 ml 0 °C-os 

desztillált víz és 100 ml diklórmetán segítségével rázótölcsérbe mostam. Alaposan összeráztam 

a fázisokat, majd 10%-os vizes sósavoldattal a vizes fázis pH-ját 3-ra állítottam be. A fázisokat, 

elválasztottam, majd a vizes fázist 3×40 ml diklórmetánnal kiráztam. Az egyesített szerves 

fázist magnézium-szulfáton szárítottam, szűrtem, majd az oldószert lepároltam. A 

nyersterméket oszlopkromatográfiásan tisztítottam etil-acetát : hexán = 1 : 2 eluenst 

alkalmazva. Termékként 14,05 g (84%) halványsárga olajat kaptam. [α]D
25 = +3,12 (c 1,10, 

CH2Cl2), irodalmi érték ((S,S)-128)128: [α]D
25 = -3,12 (c 3,80, CH2Cl2). A termék egyéb fizikai 

és spektroszkópiai adatai megegyeznek az irodalomban a szakirodalomban (S,S)-128-ra 

közöltekkel.128   

4.2.16 (6S,16S)-6,16-Dimetil-22-etoxi-6,7,9,10,12,13, 15,16-oktahidro-22H-
dibenzo[n,q][1,4,7,10,13,16] pentaoxa-λ5-foszfaciklooktadecin-22-on 
(S,S)-127 

Az (S,S)-127 koronaéter előállítása az (S,S)-109 makrociklus 

előállításával megegyező módon, a 4.2.5-ben leírtak szerint történt, 

kiindulási anyagként a 110 foszfinátot (1,63 g, 5,85 mmol) és az 

(R,R)-128 (3,0 g, 5,65 mmol) ditozilátot alkalmaztam. Termékként 1,07 g 

(41%) fehér kristályos anyagot kaptam. [α]D
25 = +29,4 (c 1,00, CH2Cl2). A 

termék egyéb fizikai és spektroszkópiai adatai megegyeznek az irodalomban az (S,S)-127-ra 

közöltekkel.19   
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4.2.17 (6S,16S)-6,16-Dimetil-6,7,9,10,12,13,15,16-oktahidro-22H-
dibenzo[n,q][1,4,7,10,13,16] pentaoxa-λ5-foszfaciklooktadecin-22-on 
(S,S)-133 

Redukálószer: Red-Al® 

Egy argonáram alatt kihevített gömblombikba bemértem 120 mg  

(0,26 mmol) (S,S)-127 koronaéter 5 ml tiszta, vízmentes toluol és 5 ml 

tiszta, vízmentes tetrahidrofurán elegyével készített oldatát. Jeges-vizes 

hűtőfürdővel 0 °C-ra hűtöttem az oldatot, majd 200 mg (0,69 mmol) bisz(2-

metoxietoxi)-alumínuim-hidrid 70%-os toluolos oldatát 5 ml vízmentes 

tertahidrofuránnal hígítva adtam hozzá. A reakcióelegyet egy órán át 0 °C-on, majd 3 órán 

keresztül szobahőmérsékleten kevertettem. Ezután 1,5 ml 20%-os vizes sósav oldatot adtam az 

elegyhez, melynek hatására fehér színű csapadék vált ki. A képződött csapadékot redős szűrőn 

szűrtem, majd a szűrletet csökkentett nyomáson bepároltam. A maradékot 30 ml desztillált 

vízzel és 30 ml diklórmetánnal választótölcsérbe mostam, majd alaposan összerázva azokat, a 

fázisokat szétválasztottam. A vizes fázist még 3×20 ml diklórmetánnal kiráztam. Az egyesített 

szerves fázist magnézium-szulfát felett szárítottam, szűrtem, majd az oldószert lepároltam. A 

nyersterméket preparatív vastagréteg-kromatográfiás módszerrel tisztítottam diklórmetán : 

metanol = 30 : 1 eluenst alkalmazva. Termékként 21 mg (19%) átlátszó olajat kaptam. Rf = 0,60 

(CH2Cl2-MeOH 20:1); [α]D
30 = -17,7 (c 1,0, CH2Cl2); IR (film) νmax 3381, 2976, 2932, 2905, 

2869, 1589, 1577, 1473, 1444, 1378, 1353, 1279, 1243, 1172, 1135, 1111, 1090, 1040, 984, 

939, 924, 892, 790, 757, 705, 606, 554, 543, 491 cm-1; 1H-NMR (500 MHz, CD3CN): δ 0,94 

(d, J = 6 Hz, 3H, CH3), 1,28 (d, J = 6 Hz, 3H, CH3), 3,03-3,06 (m, 1H, OCH2), 3,18-3,22 (m, 

1H, OCH2), 2,26-2,28 (m, 2H, OCH2), 3,36-3,55 (m, 8H, OCH2), 4,54-4,60 (m, 1H, OCH), 

4,70-4,75 (m, 1H, OCH), 6,99-7,02 (m, 1H, ArH), 7,06-7,19 (m, 3H, ArH), 7,34-7,38 (m, 1H, 

ArH), 7,50-7,60 (m, 2H, ArH), 7,83-7,87 (m, 1H, ArH), 8,16 (d, J = 512 Hz, 1H, PH); 13C-

NMR (300 MHz, CD3CN): δ 15,78, 16,19 (CH3), 70,49, 70,52, 70,64, 70,68, 73,06, 73,41, 

73,47, 73,92 (OCH, OCH2), 112,65 (d, J = 6 Hz, ArH), 112,90 (d, J = 6 Hz, ArH), 120,26 (d, J 

= 12 Hz, ArH), 120,42 (d, J = 105 Hz, ArH), 120,54 (d, J = 13 Hz, ArH), 12,.83 (d, J = 106 Hz, 

ArH), 132,53 (d, J = 7 Hz, ArH), 133,51 (d, J = 2 Hz, ArH), 133,88 (d, J = 2 Hz, ArH), 133,91 

(d, J = 7 Hz, ArH), 159,25 (d, J = 3 Hz, ArH), 159,52 (d, J = 4 Hz, ArH); 31P-NMR (CD3CN, 

121 MHz): 9,12; HRMS: C22H29O6P számított: 421,1775, mért: 421,1773. 
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Redukálószer: LiAlH4 

Egy argon alatt kihevített háromnyakú gömblombikba bemértem 134 mg (3,53 mmol) 

lítium-alumínium-hidridet és 8 ml tiszta, vízmentes dietil-éterrel készült oldatát adtam hozzá. 

Jeges vizes hűtőfürdővel 0 °C-ra hűtöttem a szuszpenziót, majd 400 mg (0,86 mmol) (S,S)-127 

koronaéter 13 ml száraz, tiszta toluollal készített oldatát csepegettem hozzá. Ezután 40 °C-ra 

melegítettem a reakcióelegyet és ezen a hőmérsékleten kevertettem 3 órán keresztül, majd újra 

0 °C-ra hűtöttem az élénkzöld reakcióelegyet és 25 ml desztillált vizet csepegtettem hozzá a 

még el nem reagált LiAlH4 megbontására. Az így kapott keveréket 35 ml dietil-éterrel egy 

választótölcsérbe mostam, majd alapos összerázás után a fázisokat szétválasztottam A 

szétválasztás megkönnyítése miatt tetrametilammónium-hidrogénszulfátot is adagoltam az 

elegyhez. A vizes fázist még 3×15 ml dietil-éterrel kiráztam. Az egyesített szerves fázist 

magnézium-szulfát felett szárítottam, szűrtem, majd lepároltam az oldószert. A nyersterméket 

preparatív vastagréteg-kromatográfiás módszerrel tisztítottam, diklórmetán : metanol = 30 : 1 

eluenst alkalmazva. A tisztítási eljárás során izoláltam egy kis mennyiségű (S,S)-134 foszfint 

(65. ábra) is az (S,S)-133 foszfinoxid mellett, amely azonban az NMR felvétel ideje alatt 

részben oxidálódott. (S,S)-134  31P-NMR (CD3CN, 121 MHz): -73,97. Főtermékként 261 mg 

(71%) (S,S)-133 foszfinoxidot kaptam, melynek minden fizikai és spektrális adata megegyezett 

a fent ismertetett, Red-Al®-lal előállított vegyületével.  

4.2.18 (6R,16R)-6,16-Dimetil-6,7,9,10,12,13, 15,16-oktahidro-22H-
dibenzo[n,q][1,4,7,10,13,16] pentaoxa-λ5-foszfaciklooktadecin-22-on 
(R,R)-133 

Az (R,R)-133 koronaéter előállítása az (S,S)-133 makrociklus 

előállításával megegyező módon, a 4.2.17-ben leírtak szerint történt, 

kiindulási anyagként az (R,R)-127 (0,40 g, 0,86 mmol) makrociklust, 

redukálószerként pedig LiAlH4-et alkalmaztam. Termelés: 246 mg (68%). 

[α]D
33 = +18,2 (c 0,74, CH2Cl2). A termék egyéb fizikai és spektroszkópiai 

adatai megegyeztek az (S,S)-133 adataival. 

4.2.19 (6S,16S)-22-(Antracén-9-il)-6,16-dimetil-6,7,9,10,12,13, 15,16-oktahidro-
22H-dibenzo[n,q][1,4,7,10,13,16] pentaoxa-λ5-foszfaciklooktadecin-22-on 
(S,S)-126 

Kapcsolóágens: antracén-9-boronsav 

Egy argonáram alatt kihevített gömblombikba 200 mg (0,48 mmol) (S,S)-133 koronaétert 

mértem be, majd hozzáadtam 187 mg (0,84 mmol) antracén-9-boronsavat (135), 42 mg  
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(0,30 mmol) elporított kálium-karbonátot, 58 mg (0,05 mmol) 

tetrakisz(trifenilfoszfin)-palládium katalizátort és 15 ml vízmentes 

dioxánt. A reakcióelegyet olajfürdő segítségével 100 °C-ra melegítettem 

és 2 napon keresztül ezen a hőmérsékleten kevertettem. Ezután a 

reakcióelegyet hagytam szobahőmérsékletre hűlni, majd 30 ml 

diklórmetánnal és 30 ml desztillált vízzel választótölcsérbe mostam. 

Alapos összerázás után a fázisokat szétválasztottam, majd a vizes fázist még 3 × 20 ml 

diklórmetánnal kiráztam. Az egyesített szerves fázist magnézium-szulfáton szárítottam, 

szűrtem, majd lepároltam az oldószert. A nyersterméket preparatív vastagréteg-kromatográfiás 

módszerrel tisztítottam eluensként kloroform : metanol = 30 : 1 arányú elegyet, majd kloroform 

: acetonitril : metanol : etanol = 8 : 8 : 1 : 1 arányú elegyet alkalmazva.  Termékként 37 mg 

(13%) sárga színű szilárd port kaptam. Rf = 0,27 (CH2Cl2:MeOH 20:1); [α]D
30 = +20,2 (c 0,50, 

CH2Cl2); IR (KBr) νmax 3375, 3063, 2973, 2929, 2869, 1721, 1620, 1587, 1573, 1512, 1472, 

1442, 1376, 1351, 1280, 1246, 1171, 1135, 1104, 1079, 1042, 943, 895, 820, 786, 754, 738, 

686, 604, 563, 552, 524, 500, 439 cm-1; HRMS: C36H38O6P számított: 597,2401, mért: 

597,2397. A termék NMR spektroszkópiás jeleit a 4. táblázat tartalmazza. 

Kapcsolóágens: 9-brómantracén 

Egy argonáram alatt kihevített gömblombikba 60 mg (0,14 mmol) (S,S)-133 koronaétert 

mértem be, majd ehhez hozzáadtam 55 mg (0,22 mmol) 9-brómantracént (130), 30 µl (21,7 mg, 

0,214 mmol) trietil-amint, 17 mg (0,02 mmol) tetrakisz(trifenilfoszfin)palládium katalizátort és 

5 ml tiszta, vízmentes toluolt. A reakcióelegyet olajfürdő alkalmazásával 100 °C-ra 

melegítettem, majd ezen a hőfokon kevertettem 2 napig. A reakcióelegyet hagytam 

szobahőmérsékletre hűlni, majd 10 ml diklórmetán és 10 ml desztillált víz segítségével 

rázótölcsérbe mostam. Alapos összerázás után a fázisokat szétválasztottam, majd a vizes fázist 

még 3 × 5 ml diklórmetánnal kiráztam. Az egyesített szerves fázist magnézium-szulfáton 

szárítottam, szűrtem, majd lepároltam az oldószert. A nyersterméket preparatív vastagréteg-

kromatográfiás módszerrel tisztítottam, eluensként kloroform : metanol = 25 : 1, majd 

diklórmetán : metanol = 30 : 1 arányú elegyet alkalmazva. Termékként 8 mg (9%) (S,S)-126 

koronaétert kaptam, melynek minden fizikai és spektrális adata megegyezett a fent ismertetett, 

antracénboronsav segítségével előállított vegyületével.  
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4.2.20 (6R,16R)-22-(Antracén-9-il)-6,16-dimetil-6,7,9,10,12,13,15,16-oktahidro-
22H-dibenzo[n,q][1,4,7,10,13,16] pentaoxa-λ5-foszfaciklooktadecin-22-on 
(R,R)-126 

Az (R,R)-126 koronaéter előállítása az (S,S)-126 előállításával 

megegyező módon, a 4.2.19-ben leírtak szerint történt, kiindulási anyagként 

az (R,R)-133 (200 mg, 0,48 mmol) makrociklust, kapcsolóágensként pedig 

antracénboronsavat (135) alkalmaztam. Termelés: 34 mg (12%). [α]D
33 =  

-20,2 (c 0,50, CH2Cl2). A termék egyéb fizikai és spektroszkópiai adatai 

megegyeznek az (S,S)-126 adataival. 

4.2.21 Difenil-fenilfoszfonát 145 (Grignard-reakció általános leírása) 

Egy argon atmoszféra alatt kihevített gömblombikba bemértem 25 g 

(93 mmol) difenil-klórfoszfát 25 ml toluollal készült oldatát, majd jeges-

vizes hűtőfürdő segítségével 0 °C-ra hűtöttem. Az így kapott oldathoz  

93,5 ml (140 mmol) fenilmagnézium-bromid 1,5 M-os dietil-éteres oldatát 

csepegtetem. A reakcióelegyet 10 percen keresztül 0 °C-on, majd 2,5 órán keresztül 

szobahőmérsékleten kevertettem. Ezután 300 ml jeges, telített vizes NH4Cl oldat és 100 ml 

diklórmetán keverékére öntöttem, majd választótölcsérbe mostam. A fázisokat alaposan 

összeráztam, majd elválasztottam. A vizes fázist 3 × 100 ml diklórmetánnal kiráztam, az 

egyesített szerves fázist vízmentes magnézium-szulfát felett szárítottam, szűrtem, majd az 

oldószert lepároltam. A nyersterméket oszlopkromatográfiás módszerrel tisztítottam, 

eluensként etil-acetát : hexán = 1 : 5 arányú elegyét alkalmaztam. Termékként 11,1 g (38%) 

sárga kristályos anyagot kaptam. A termék fizikai és spektroszkópiai adatai megegyeztek a 

szakirodalomban közöltekkel.115   

4.2.22 Bisz(2-hidroxifenil)fenil-λ5-foszfanon 143  

Egy argon atmoszféra alatt kihevített gömblombikba bemértem 20 ml  

(0,14 mol) tiszta, száraz diizopropil-amin 30 ml tiszta, száraz tetrahidrofuránnal 

készített oldatát. Az oldatot szárazjég-aceton fürdő segítségével -75 °C-ra 

hűtöttem, majd hozzácsepegtettem 57 ml (0,14 mol) butil-lítium 2,5 M-os 

hexános oldatát. Ezután 11,1 g (35,8 mmol) 145 difenil-fenilfoszfonát 30 ml tiszta, száraz 

tetrahidrofuránnal készített oldatát csepegtettem a reakcióelegyhez. Az így kapott 

reakcióelegyet 1 órán keresztül -75 °C-on, majd 4 óráig szobahőmérsékleten kevertettem. 

Ezután 300 ml diklórmetán, 240 ml telített vizes NH4Cl oldat és 100 g jég keverékére öntöttem, 

majd választótölcsérbe mostam. A fázisokat alaposan összeráztam, majd elválasztottam. A 
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vizes fázist 3 × 100 ml diklórmetánnal kiráztam. Az egyesített szerves fázist 100 ml vízzel 

mostam, vízmentes magnézium-szulfát felett szárítottam, szűrtem, majd az oldószert 

lepároltam. A nyersterméket toluolból kristályosítottam. Termékként 8,77 g (79%) fehér port 

kaptam. A termék fizikai és spektroszkópiai adatai megegyeztek az irodalomban közöltekkel.114   

4.2.23(2R,2'R)-Dimetil 2,2'-(etán-1,2-diilbisz(oxi))dipropanoát (R,R)-151 

Egy argon atmoszféra alatt kihevített gömblombikba bemértem 5 g 

(32,7 mmol) (S)-148 2-brómpropionsav 50 ml tiszta, száraz metanollal 

készített oldatát. Az oldatot szárazjég-aceton fürdő segítségével -10 °C-ra 

hűtöttem, majd 1,77 g (32,7 mmol) nátrium-metilát 50 ml tiszta, száraz metanollal készített 

oldatát csepegtettem hozzá. Az elegyet 1 órán keresztül szobahőmérsékleten kevertettem, majd 

az oldószert lepároltam és a visszamaradt fehér (S)-149 brómpropionsav nátrium sót 

vákuumexszikkátorban foszforpentoxid felett szárítottam. Eközben argon atmoszféra alatt 

kihevített gömblombikba bemértem 2,62 g (65,5 mmol) nátrium-hidridet (60% ásványolajos 

diszperzió), 1,83 ml (16,4 mmol) frissen desztillált etilénglikolt (117) és 100 ml tiszta, száraz 

tetrahidrofuránt. A reakcióelegyet ezután 1 óráig forraltam olajfürdőn, majd 0 °C-ra hűtöttem 

jeges fürdővel. Hozzáadtam a korábban készített (S)-149 2-brómpropionsav nátrium sót, majd 

az reakcióelegyet 65 °C-ra melegítettem és 1 napig kevertettem. Ezután a reakcióelegyet jeges-

vizes fürdővel 0 °C-ra hűtöttem, majd 2 M vizes HCl oldattal pH = 2-ig savanyítottam. A 

reakcióelegyet 80 ml diklórmetánnal és 30 ml vízzel választótölcsérbe mostam, a fázisokat 

összeráztam majd elválasztottam. A vizes fázist 2 × 80 ml diklórmetánnal, majd 2 × 80 ml 

dietil-éterrel extraháltam. Az egyesített szerves fázist vízmentes magnézium-szulfát felett 

szárítottam, szűrtem, majd az oldószert lepároltam. Ezután egy argon atmoszféra alatt kihevített 

háromnyakú gömblombikba bemértem a nyerstermék 75 ml tiszta, száraz metanollal készült 

oldatát, és szárazjég-aceton fürdő segítségével -30 °C-ra hűtöttem, majd 6,7 ml (92 mmol) 

frissen desztillált tionil-kloridot csepegtettem hozzá. A reakcióelegyet 2 napig 

szobahőmérsékleten kevertettem. Az illékony komponenseket vízsugárszivattyú segítségével 

eltávolítottam, majd a maradékot 200 ml etil-acetáttal választótölcsérbe mostam, 150 ml telített 

nátrium-karbonát oldattal, majd 2 × 100 ml telített nátrium-klorid oldattal mostam. A szerves 

fázist vízmentes magnézium-szulfát felett szárítottam, szűrtem, majd az oldószert lepároltam. 

A nyersterméket oszlopkromatográfiás módszerrel tisztítottam, eluensként aceton : hexán =  

1 : 8 elegyét alkalmaztam. Termékként 1,73 g (45%) színtelen olajat kaptam. Rf = 0,34 

(aceton:hexán 1:3); [α]D
22 = +68.76 (c 1,03 CH2Cl2); IR (film): νmax 2988, 2954, 2875, 1748, 
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1735, 1448, 1436, 1372, 1275, 1206, 1119, 1077, 1043, 978, 856, 754, 659 cm–1; 1H NMR (500 

MHz, CDCl3): 1,42-1,45 (m, 6H, CH3), 3,61-3,66 (m, 2H, OCH2), 3,75-3,80 (m, 8H, OCH2, 

OCH3), 4,08-4,13 (m, 2H, OCH); 13C NMR (75 MHz, CDCl3): 18,65 (CH3), 51,88 (OCH3), 

69,50 (OCH2), 75,30 (OCH), 173,68 (CO); HRMS (ESI): C10H18O6 számított: 235,1176, mért: 

235,1169. 

4.2.24(2R,2'R)-(Etán-1,2-diilbisz(oxi))bisz(propán-2,1-diil)-bisz(4-  
metilbenzolszulfonát) (R,R)-147 

Egy argon atmoszféra alatt kihevített gömblombikba bemértem 390 mg 

(10,3 mmol) lítium-alumínium-hidridet, jeges-vizes fürdő segítségével 0 °C-ra 

hűtöttem, majd 1 g (4,27 mmol) (R,R)-151 dimetil-észter 15 ml tiszta, száraz 

tetrahidrofuránnal készített oldatát csepegtettem hozzá. A reakcióelegyet 1 napig 

szobahőmérsékleten kevertettem. A diol termék vízoldhatósága miatt a feldolgozást Fieser118 

módszere alapján hajtottam végre. A reakcióelegyet 0 °C-ra hűtöttem jeges vizes fürdővel,  

390 μl desztillált vizet és 390 μl 15%-os vizes nátrium-hidroxid oldatot adtam hozzá, majd 

újabb 1,17 ml vizet. Ezután az így kapott keveréket 15 percig szobahőmérsékleten kevertettem. 

Vízmentes magnézium-szulfátot adtam hozzá, majd további 15 percig kevertettem. Üvegszűrő 

segítségével kiszűrtem a szilárd anyagokat és azokat dietil-éterrel mostam, majd az oldószert 

lepároltam. A kapott nyerstermék 50 ml diklórmetánnal készített oldatát bemértem egy 

gömblombikba, majd ehhez hozzáadtam 2,16 g (11,3 mmol) tozil-kloridot, és 5 ml 10%-os 

vizes KOH oldatot. A reakcióelegyet 2 napig szobahőmérsékleten kevertettem, majd 30 ml 

vizet adtam hozzá, és a pH-t 3-ra állítottam 2 M-os vizes HCl oldattal. A keveréket 

választótölcsérbe mostam, a fázisokat elválasztottam, majd a vizes fázist 3 × 30 ml 

diklórmetánnal extraháltam. Az egyesített szerves fázist vízmentes magnézium-szulfát felett 

szárítottam, szűrtem és oldószert lepároltam. A nyersterméket oszlopkromatográfiás 

módszerrel tisztítottam etil-acetát : toluol = 1 : 6 eluenst alkalmazva, majd metanolból 

kristályosítottam. Termékként 2,07 g (74%) fehér kristályos anyagot kaptam.  

Op: 97-100 °C; Rf = 0,57 (etilacetát:toluol 1:3); [α]D
23 = +1,0, [α]Hg,365nm

23 = +4,3  (c 5,0 

CH2Cl2); IR (KBr): νmax 3422, 2929, 2882, 1598, 1461, 1357, 1324, 1294, 1258, 1189, 1179, 

1161, 1121, 1095, 1075, 982, 909, 852, 830, 812, 792, 667, 584, 555, 544 cm–1; 1H NMR (500 

MHz, CDCl3): 1,08 (d, J = 6,3 Hz, 6H, CH3), 2,43 (s, 6H, CH3), 3,45-3,54 (m, 4H, OCH2), 

3,63-3,69 (m, 2H, OCH2), 3,88-3,95 (m, 2H, OCH), 7,32-7,34 (m, 4H, ArH), 7,76-7,78 (m, 4H, 

ArH); 13C NMR (75 MHz, CDCl3):  16,75, 21,67 (CH3), 69,05, 72,67, 73,54 (OCH, OCH2), 



88 

 

 

127,96,  129,88, 133,01, 144,85 (ArC); HRMS (ESI): C22H30O8S2 számított: 487,1455; mért: 

487,1434. 

 

4.2.25 (2S,10S)-2,10-Diizobutil-3,6,9-trioxaundekán-1,11-diil-bisz(4-
metbenzolszulfonát) (S,S)-153 

Egy gömblombikba bemértem 3,20 g (10,45 mmol) (S,S)-154 

tetraetilénglikol 30 ml diklórmetánnal készített oldatát, 5,98 g  

(31,35 mmol) tozil-kloridot és 10 ml 10%-os vizes KOH oldatot. Az így 

kapott reakcióelegyet 3 napig szobahőmérsékleten kevertettem, majd 40 ml vizet adtam hozzá 

és 2 M-os vizes HCl oldattal a pH-t 3-ra állítottam. A keveréket választótölcsérbe mostam, a 

fázisokat szétválasztottam, majd a vizes fázist 3 × 35 ml diklórmetánnal extraháltam. Az 

egyesített szerves fázist vízmentes magnézium-szulfát felett szárítottam, szűrtem és az 

oldószert lepároltam. A nyersterméket oszlopkromatográfiás módszerrel tisztítottam eluensként 

etil-acetát : hexán = 1 : 8 arányú elegyét alkalmazva. Termékként 4,68 g (73%) áttetsző olajat 

kaptam. Rf = 0,54 (etil-acetát:hexán 1:2); [α]D
26 = -13,7 (c 1,0 CH2Cl2); IR (film): νmax 2955, 

2928, 2870, 1598,  1467, 1358, 1307, 1292, 1189, 1175, 1136, 1096, 1020, 975, 946, 913, 836, 

813, 789, 690, 665, 553 cm–1; 1H NMR (500 MHz, CDCl3): 0,86-0,90 (m, 12H, CH3), 1,12-

1,21 (m, 2H, CH2), 1,37-1,46 (m, 2H, CH2), 1,64-1,75 (m, 2H, CH), 2,46 (s, 6H, CH3) 3,50-

3,70 (m, 10H), 3,94-4,04 (m, 4H) (OCH, OCH2), 7,36 (d, J = 7,9 Hz,, 4H, ArH), 7,81 (d, J = 

8,2 Hz, 4H, ArH); 13C NMR (75 MHz, CDCl3): 21,67, 22,17, 23,18 (CH3) 24,28 (CH), 40,66 

(CH2), 69,81, 70,75, 72,07, 76,10 (OCH, OCH2), 127,97, 129,88, 133,03, 144,84 (ArC); HRMS 

(ESI): C30H47O9S2 számított: 615,26325, talált: 615,26560. 

4.2.26 (6S,7S)-6,7-Dimetil-13-fenil-7,13-dihidro-6H-dibenzo[e,h][1,4,7] 
dioxafoszfa-13-on (S,S)-156  

Az (S,S)-156 koronaéter előállítása az (S,S)-109 előállításával megegyező 

módon, a 4.2.5-ben leírtak szerint történt, kiindulási anyagként a 143 

foszfinoxidot (1,90 g, 6,13 mmol) és az (R,R)-155 (2,40 g, 6,13 mmol) 

ditozilátot, oldószerként DMSO-t (150 ml) használtam, a reakciót 50 °C-on 

kevertettem 23 napig. A tisztítás során oszlopkromatográfiás módszert 

alkalmaztam, eluensként diklórmetán : metanol = 40 :1 és 10 : 1 arányú elegyeit használtam, 

majd a terméket diklórmetán : hexán 1 : 9 arányú elegyéből kristályosítottam. Termékként  

201 mg (9%) áttetsző kristályos anyagot kaptam. Op.: 258-261 °C; Rf = 0,42 (CH2Cl2:MeOH 

20:1); [α]D
25 = -149,0 (c 0,2 CH2Cl2); IR (KBr): νmax 3061, 2969, 2867, 2206, 1589, 1573, 1472, 
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1440, 1371, 1238, 1183, 1159, 1087, 1075, 958, 835, 821, 755, 729, 637, 549, 521 cm–1. 1H 

NMR (500 MHz, CDCl3): 1,01 (d, J = 6,4 Hz, 3H, CH3),  1,31 (d, J = 6,3 Hz, 3H, CH3), 3,67-

3,79 (m, 1H), 4,08-4,14 (m, 1H) (OCH), 6,97-7,09 (m, 2H, ArH), 7,23-7,29 (m, 1H, ArH), 7,38-

7,40 (m, 3H, ArH), 7,45-7,57 (m, 5H, ArH), 8,20-8,32 (m, 2H, ArH); 13C NMR (75 MHz, 

CDCl3): 18,10, 18,25 (CH3), 83,51, 86,39 (OCH), 119,63 (d, J = 7,1 Hz, ArC), 123,02 (d, J = 

11,5 Hz, ArC), 123,75 (d, J = 7,1 Hz, ArC), 124,55 (d, J = 109 Hz, ArC), 124,86 (d, J = 11,1 

Hz, ArC), 126,18 (d, J = 103 Hz, ArC), 128,00 (d, J = 13,0 Hz, ArC), 130,74 (d, J = 11,3 Hz, 

ArC), 13,.00 (d, J = 2,9 Hz, ArC), 133,80 (d, J = 2,5 Hz, ArC), 134,21 (d, J = 2,3 Hz, ArC), 

134,67 (d, J = 6,3 Hz, ArC), 135,68 (d, J = 5,8 Hz, ArC), 137,08 (d, J = 111 Hz, ArC), 160,07 

(d, J = 4,0 Hz, ArC), 162,98 (d, J = 4,5 Hz, ArC); 31P NMR (121,5 MHz, CDCl3): 22,41; HRMS 

(ESI): C22H21O3P számított: 365,1301; mért: 365,1284. 

4.2.27 (7R,12R)-7,12-Dimetil-19-fenil-6,7,9,10,12,13-hexahidro-19H-19𝝀5-
dibenzo[k,n][1,4,7,10,13]tetraoxafoszfaciklopentadecin-19-on (R,R)-157   

Az (R,R)-157 koronaéter előállítása az (S,S)-109 makrociklus 

előállításával megegyező módon, a 4.2.5-ben leírtak szerint történt, kiindulási 

anyagként a 143 foszfinoxidot (0,64 g, 2,06 mmol) és az (R,R)-147 (1,0 g, 2,06 

mmol) ditozilátot, oldószerként DMF-ot (100 ml), bázisként Na2CO3-ot (5,3 g,  

50 mmol) vagy K2CO3-ot (6,9 g 50 mmol) alkalmaztam, a reakciót 80 °C-on 

kevertettem 11 napig. A tisztítás során oszlopkromatográfiás módszert 

alkalmaztam, eluensként diklórmetán : metanol = 30 : 1 és 10 : 1 arányú elegyeit használtam. 

Termékként Na2CO3 bázis esetében 316 mg (17%), K2CO3 bázis esetében 576 mg (31%) fehér 

port kaptam. Op: 115-119 °C; Rf=0,28 (CH2Cl2:MeOH 30:1); [α]D
28 = + 18,45 (c 0,68 CH2Cl2); 

IR (KBr): νmax 3421, 3063, 2971, 2929, 2869, 2204, 1589, 1575, 1477, 1440, 1374, 1344, 1282, 

1238, 1159, 1140, 1108, 1085, 1069, 1045, 1027, 959, 931, 906, 833, 821, 800, 753, 728, 715, 

702, 642, 549, 537, 517 cm–1; 1H NMR (500 MHz, CDCl3): 0,88-0,96 (m, 6H, CH3), 3,39-3,48 

(m, 1H) 3,59-3,67 (m, 2H), 3,72-3,83 (m, 2H), 3,87-4,07 (m, 5H) (OCH, OCH2), 6,64-6,79 (m, 

2H, ArH), 6,86-7,03 (m, 4H, ArH), 7,19-7,40 (m, 7H, ArH); 13C NMR (75 MHz, CDCl3): 15,67, 

15,79 (CH3), 68,80, 69,31, 70,42, 71,68, 75,16, 75,53 (OCH, OCH2), 112,15 (d, J = 6,6 Hz, 

ArC), 112,46 (d, J = 6,6 Hz, ArC), 120,14 (d, J = 12,3 Hz, ArC), 127,92 (d, J = 12,7 Hz, ArC), 

131,01 (d, J = 2,7 Hz, ArC), 132,13 (d, J = 10,3 Hz, ArC), 132,44 (d, J = 2,0 Hz, ArC), 132,97 

(d, J = 1,7 Hz, ArC), 133,66 (d, J = 8,0 Hz, ArC), 133,94 (d, J = 8,4 Hz, ArC), 159,83 (d, J = 

4,6 Hz, ArC), 160,52 (d, J = 7,1 Hz, ArC); 31P NMR (121,5 MHz, CDCl3): 24,86. HRMS (ESI): 

C26H29O5P számított: 453,1825, mért: 453,1806. 
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4.2.28 (6R,16R)-6,16-Diizobutil-22-fenil-6,7,9,10,12,13,15,16-oktahidro-22H-
22𝝀5-dibenzo[k,n][1,4,7,10,13,16]pentaoxafoszfaciklooktadecin-22-on 
(R,R)-159 

Az (R,R)-159 koronaéter előállítása az (S,S)-109 makrociklus 

előállításával megegyező módon, a 4.2.5-ben leírtak szerint történt, 

kiindulási anyagként a 143 foszfinoxidot (0,70 g, 2,23 mmol) és az 

(S,S)-158 (1,37 g, 2,23 mmol) ditozilátot, oldószerként DMF-ot  

(130 ml), bázisként K2CO3-ot (8,0 g 58 mmol) használtam, a reakciót 

50 °C-on kevertettem 18 napig. A tisztítás során oszlopkromatográfiás 

módszert alkalmaztam, eluensként diklórmetán : metanol = 50 : 1 arányú elegyét használtam. 

Termékként 66 mg (5%) halványsárga kristályos anyagot kaptam. Op: 149-152 °C; Rf = 0,27 

(CH2Cl2:MeOH 30:1); [α]D
22 = -52,9 (c 0,7 CH2Cl2); IR (KBr): νmax 3646, 3063, 2954, 2907, 

2865, 1587, 1574, 1472, 1441, 1367, 1275, 1244, 1192, 1139, 1112, 1081, 1066, 1044, 989, 

940, 861, 792, 755, 720, 702, 612, 552, 513, 501 cm–1; 1H NMR (500 MHz, CDCl3): 0,83-0,87 

(m, 9H, CH3), 0,93-0,95 (m, 3H, CH3), 1,04-1,10 (m, 1H), 1,19-1,29 (m, 2H), 1,37-1,43 (m, 

1H), 1,62-1,70 (m, 1H), 1,82-1,90 (m, 1H)  (CH, CH2), 2,97-3,00 (m, 1H), 3,06-3,10 (m, 1H), 

3,20-3,31 (m, 3H), 3,43-3,53 (m, 4H), 3,55-3,59 (m, 1H), 3,63-3,67 (m, 1H), 4,44-4,51 (m, 2H), 

(OCH, OCH2), 6,86-6,87 (m, 1H, ArH), 7,00-7,09 (m, 3H, ArH), 7,20-7,25 (m, 1H, ArH), 7,36-

7,39 (m, 1H, ArH), 7,42-7,53 (m, 4H, ArH),  8,02-8,09 (m, 3H, ArH); 13C NMR (75 MHz, 

CDCl3): 21,89, 22,54, 23,03, 23,43 (CH3) 24,10, 24,30 (CH), 40,40, 41,36 (CH2), 70,74, 70,83, 

71,08, 71,59, 71,96, 73,44 73,81, 75,25 (OCH, OCH2), 111,39 (d, J = 6,8 Hz, ArC), 112,42 (d, 

J = 6,2 Hz, ArC), 119,62 (d, J = 12,9 Hz, ArC), 120,32 (d, J = 11,8 Hz, ArC), 121,98 (d, J = 89 

Hz, ArC), 123,41 (d, J = 91 Hz, ArC), 127,85 (d, J = 12,4 Hz, ArC), 131,30 (d, J = 2,7 Hz, 

ArC), 132,51 (d, J = 109 Hz, ArC), 132,62 (d, J = 10,1 Hz, ArC), 132,88 (d, J = 6,0 Hz, ArC), 

132,88 (d, J = 2,6 Hz, ArC), 133,84 (d, J = 9,7 Hz, ArC), 134,96 (d, J = 6,2 Hz, ArC), 158,45 

(d, J = 3,7 Hz, ArC), 160,66 (d, J = 1,7 Hz, ArC);  31P NMR (121,5 MHz, CDCl3): 24,14; 

HRMS (ESI):  C34H46O6P számított: 581,3027; mért: 581,3008. 
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4.2.29 (7S,15S)-22-Etoxi-7,15-Diizobutil-6,7,9,10,12,13,15,16-oktahidro-22H-
22𝝀5-dibenzo[k,n][1,4,7,10,13,16]pentaoxafoszfaciklooktadecin-22-on 
(S,S)-161 

Az (S,S)-161 koronaéter előállítása az (S,S)-109 makrociklus 

előállításával megegyező módon, a 4.2.5-ben leírtak szerint történt, 

kiindulási anyagként a 110 foszfinátot (0,51 g, 3,86 mmol) és az 

(S,S)-153 (2,37 g, 3,86 mmol) ditozilátot, oldószerként DMF-ot  

(200 ml), bázisként K2CO3-ot (13,8 g 100 mmol) használtam, a reakciót 

80 °C-on kevertettem 12 napig. A tisztítás során oszlopkromatográfiás módszert alkalmaztam, 

eluensként diklórmetán : metanol = 50 : 1 arányú elegyét használtam. Termékként 996 mg 

(47%) színtelen olajat kaptam. Rf = 0,14 (CH2Cl2:MeOH 40:1); [α]D
25 = +29,4 (c 1,0 CH2Cl2); 

IR (KBr): νmax 2953, 2929, 2868, 1677, 1590, 1577, 1474, 1442, 1386, 1367, 1280, 1242, 1216 

1142, 1090, 1023, 950, 832, 755, 732, 711, 566, 555, 516 cm–1; 1H NMR (500 MHz, CDCl3): 

0,70-0,85 (m, 12H, CH3), 1,03-1,09 (m, 1H, CH2), 1,12-1,18 (m, 1H, CH2), 1,22-1,30 (m, 5H, 

CH2, CH3), 1,51-1,66 (m, 2H, CH), 2,84-2,88 (m, 1H), 2,97-3,08 (m, 3H), 3,21-3,31 (m, 5H), 

3,41-3,45 (m, 1H), 3,67-3,76 (m, 2H), 3,87-3,95 (m, 1H), 4,02-4,16 (m, 3H), (OCH, OCH2), 

6,92-7,02 (m, 4H, ArH), 7,37-7,43 (m, 2H, ArH), 7,84-8,00 (m, 2H, ArH); 13C NMR (75 MHz, 

CDCl3): 16,52 (d, J = 6,8 Hz, CH3), 22,48, 22,51, 23,16, 23,36 (CH3) 24,57, 24,59 (CH), 40,89, 

41,83 (CH2), 60,37 (d, J = 5,6 Hz, OCH2) 70,18, 70,39, 70,69, 70,80, (OCH2), 72,32 (OCH), 

78,21, 78,38 (OCH2), 112,37 (d, J = 7,5 Hz, ArC), 112,78 (d, J = 8,1 Hz, ArC), 120,01 (d, J = 

58 Hz, ArC), 120,12 (d, J = 2,8 Hz, ArC), 120,29 (d, J = 1,7 Hz, ArC), 121,89 (d, J = 68 Hz, 

ArC), 133,09 (d, J = 1,6 Hz, ArC), 133,41 (d, J = 0,5 Hz, ArC), 133,46 (d, J = 2,3 Hz, ArC), 

135,27 (d, J = 7,9 Hz, ArC), 160,40 (d, J = 3,3 Hz, ArC), 160,90 (d, J = 4,8 Hz, ArC); 31P NMR 

(121,5 MHz, CDCl3): 27,02; HRMS (ESI):  C30H45O7P számított: 549,2981, mért: 549,2956. 

4.2.30 (7S,15S)-7,15-Diizobutil-22-fenil-6,7,9,10,12,13,15,16-oktahidro-22H-
22𝝀5-dibenzo[k,n][1,4,7,10,13,16]pentaoxafoszfaciklooktadecin-22-on 
(S,S)-160 

Makrociklizációs reakcióval: 

Az (S,S)-160 koronaéter előállítása az (S,S)-109 makrociklus 

előállításával megegyező módon, a 4.2.5-ben leírtak szerint történt, 

kiindulási anyagként a 143 foszfinoxidot (0,51 g, 1,63 mmol) és az 

(S,S)-153 (1,0 g, 1,63 mmol) ditozilátot, oldószerként DMF-ot  

(100 ml), bázisként K2CO3-ot (6,9 g 50 mmol) vagy Cs2CO3-ot  

(9,77 g, 30 mmol) használtam, a reakciót 80 °C-on kevertettem 10 



92 

 

 

napig. A tisztítás során oszlopkromatográfiás módszert alkalmaztam, eluensként diklórmetán : 

metanol = 40 : 1 arányú elegyét használtam. Termékként K2CO3 bázis esetén  

316 mg (33%), Cs2CO3 bázis esetén 328 mg (34%) halványsárga olajat kaptam. Rf = 0,19 

(CH2Cl2:MeOH 40:1); [α]D
24 = +21,6 (c 1,0 CH2Cl2); IR (KBr): νmax 3392, 3063, 2954, 2926, 

2722, 1589,1576, 1474, 1440, 1387, 1367, 1354, 1281, 1245, 1188, 1136, 1107, 1085, 1044, 

1019, 950, 831, 755, 734, 714, 703, 607, 554, 515 cm–1; 1H NMR (500 MHz, CDCl3): 0,74-

0,86 (m, 12H, CH3), 1,05-1,32 (m, 4H, CH2), 1,48-1,66 (m, 2H, CH), 2,70-2,78 (m, 1H), 3,01-

3,08 (m, 1H), 3,18-3,59 (m, 8H), 3,72-3,83 (m, 2H), 4,00-4,18 (m, 2H), (OCH, OCH2), 6,91-

7,07 (m, 4H, ArH), 7,33-7,52 (m, 6H, ArH), 7,76-7,83 (m, 1H, ArH), 7,96-8,03 (m, 2H, ArH); 

13C NMR (75 MHz, CDCl3): 22,58, 22,64, 23,16, 23,24 (CH3) 24,64 (CH), 41,00, 41,65 (CH2), 

70,54, 70,91, 70,96, 71,05, 71,79, 73,06 77,95, 78,62 (OCH, OCH2), 112,52 (d, J = 6,6 Hz, 

ArC), 113,48 (d, J = 6,4 Hz, ArC), 120,68 (d, J = 12,4 Hz, ArC), 122,06 (d, J = 89 Hz, ArC), 

123,49 (d, J = 89 Hz, ArC), 128,01 (d, J = 12 Hz, ArC), 131,18 (d, J = 2,8 Hz, ArC), 132,13 

(d, J = 10 Hz, ArC), 132,99 (d, J = 2,2 Hz, ArC), 133,11 (d, J = 2,3 Hz, ArC), 133,25 (d, J = 

67 Hz, ArC), 134,07 (d, J = 25 Hz, ArC), 160,13 (d, J = 3,3 Hz, ArC), 161,20 (d, J = 2,4 Hz, 

ArC); 31P NMR (121,5 MHz, CDCl3): 23,82; HRMS (ESI): C34H45O6P számított: 581,3027; 

mért: 581,3000. 

Grignard-reakcióval: 

Az (S,S)-161 koronaéterből először a megfelelő savkloridot képeztem. Egy argon alatt 

kihevített gömblombikba bemértem (S,S)-161 koronaéter (0,15 g, 0,27 mmol) 8 ml tiszta és 

száraz diklórmetánnal készült oldatát, majd  foszforpentakloridot (71 mg, 0,34 mmol) adtam 

hozzá. A reakcióelegyet 3 órán keresztül refluxáltattam, majd eltávolítottam róla az illékony 

komonenseket. A maradékot tiszta, száraz toluol (5 ml) és tiszta száraz dietil-éter (5 ml) 

elegyében oldottam fel. Ezután az (S,S)-160 koronaéter előállítása a 143 előállításával 

megegyező módon, a 4.2.22-ben leírtak szerint történt, az oldathoz fenilmagnézium bromid  

3 M-os éteres oldatát (0,27 ml, 0,81 mmol) adtam. A tisztítás során preparatív 

vastagrétegkromatográfiás módszert alkalmaztam, eluensként diklórmetán : metanol = 40 : 1 

arányú elegyét használtam. Termékként 103 mg (65%) színtelen olajat kaptam, melynek 

minden fizikai és spektrális adata megegyezett a fent ismeretett, makrociklizációs reakcióval 

előállított vegyületével. 
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4.2.31 (7S,15S)-22-4(Benziloxifenil)-7,15-dimetil-6,7,9,10,12,13,15,16-oktahidro-
22H-22𝝀5-dibenzo[k,n][1,4,7,10,13,16]pentaoxafoszfaciklooktadecin-22-
on (S,S)-163 

Az (S,S)-163 koronaéter előállítása a (S,S)-160 makrociklus 

előállításával megegyező módon, a 4.2.30-ben leírtak szerint történt, 

kiindulási anyagként az(S,S)-162 koronaétert (1,2 g, 2,59 mmol) 

használtam, melyből a foszfinossavklorid képzés után  

4-benziloxifenilmagnézium bromid 1 M-os THF-es oldatát (6,5 ml,  

6,48 mmol) adtam. A tisztítás során oszlopkromatográfiás módszert 

alkalmaztam, eluensként diklórmetán : metanol = 40 : 1 arányú elegyét 

használtam. Termékként 1,12 g (72%) sárga olajat kaptam. Rf = 0,44 (CH2Cl2:MeOH 20:1); 

[α]D
28 = +29,2 (c 0,76, CH2Cl2); IR (KBr): νmax 1595, 1588, 1577, 1570, 1501, 1477, 1473, 

1466, 1438, 1289, 1274, 1249, 1228, 1175, 1166, 1131, 1111, 1083, 1072, 1065, 1009, 969, 

924, 856, 832, 825, 808, 755, 735, 702, 692, 586, 546, 520, 501, 486 cm–1; 1H NMR (300 MHz, 

CDCl3): 0,91 (d, J = 6,3Hz, 3H, CH3), 0,98 (d, J = 6,4Hz, 3H, CH3), 2,79-2,85 (m, 1H), 3,09-

3,24 (m, 3H), 3,33-3,61 (m, 6H), 3,69-3,74 (m, 1H), 3,79-3,84 (m, 1H), 3,96-4,02 (m, 1H), 

4,12-4,17 (m, 1H) (OCH, OCH2), 5,12 (s, Bn-OCH2), 6,94-7,07 (m, 6H, ArH), 7,31-7,49 (m, 

8H, ArH), 7,75-7,83(m, 1H, ArH), 7,89-7,97 (m, 2H, ArH); 13C NMR (75 MHz, CDCl3): 17,01, 

17,40 (CH3), 69,56, 69,89, 69,93, 70,20, 70,39, 70,92, 70,97, 75,05, 75,47 (OCH, OCH2), 

112,37 (d, J = 6,5Hz, ArC), 112,83 (d, J = 6,5Hz, ArC), 114,49 (d, J = 13,7 Hz, ArC), 120,45 

(d, J = 1,9 Hz, ArC), 120,61 (d, J = 2,2 Hz, ArC), 127,44 (s, Bn-ArC), 128,10 (s, Bn-ArC), 

128,65 (s, Bn-ArC), 132,88 (d, J = 1,7 Hz, ArC), 133,09 (d, J = 0,6 Hz, ArC), 133,84 (d, J = 

0,6 Hz, ArC), 133,96 (d, J = 1,2 Hz, ArC), 133,94 (d, J = 11,5 Hz, ArC), 136,61 (s, Bn-ArC) 

160,12 (d, J = 3,1 Hz, ArC), 160,80 (d, J = 2,5 Hz, ArC), 161,13 (d, J = 3,0, ArC);  

31P NMR (121,5 MHz, CDCl3): 24,15; HRMS (ESI): C35H39O7P számított: 603,2506, mért: 

603,2484. 
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4.2.32 (7S,15S)-22-(Hidroxioxifenil)-7,15-dimetil-6,7,9,10,12,13,15,16-oktahidro-
22H-22𝝀5-dibenzo[k,n][1,4,7,10,13,16]pentaoxafoszfaciklo-oktadecin-22-
on (S,S)-164 

Egy gömblombikba bemértem 270 mg csontszenes 10% palládium 

tartalmú katalizátort. A lombikot argon atmoszféra alá helyeztem, majd 

hozzácsepegtettem 1,1 g (1,82 mmol) (S,S)-163 koronaéter 40 ml 

metanollal készült oldatát. Ezután a rendszert hidrogén atmoszféra alá 

helyeztem. A reakciókeverék 4 órát keveredett szobahőmérsékleten, majd 

a hidrogénező készüléket argon atmoszféra alá helyeztem. A katalizátort 

kiszűrtem, metanollal mostam, majd a metanolt lepároltam. Termékként 

916 mg (98%) halványsárga szilárd anyagot kaptam. Op: 145-147 °C; Rf = 0,24 (CH2Cl2:MeOH 

20:1); [α]D
29 = +50,2 (c 0,60, CH2Cl2); IR (KBr): νmax 3064, 2972, 2934, 2874, 1728, 1590, 

1575, 1504, 1475, 1441, 1375, 1349, 1281, 1242, 1134, 1109, 1085, 1025, 994, 972, 837, 756, 

700, 552, 505 cm–1. 1H NMR (300 MHz, CDCl3): 0,89 (t, J = 7,0 Hz, 6H, CH3), 2,87-2,96 (m, 

1H), 3,17-3,25 (m, 3H), 3,39-3,58 (m, 6H), 3,70-3,77 (m, 2H), 3,94-4,00 (m, 2H) (OCH, 

OCH2), 5,18 (br s, OH),  6,83-6,97 (m, 6H, ArH), 7,12-7,20 (m, 1H, ArH), 7,35-7,42 (m, 2H, 

ArH), 7,50-7,65 (m, 3H, ArH); 13C NMR (75 MHz, CDCl3): 16,72, 17,13 (CH3), 69,37, 70,86, 

71,64, 72,71, 74,93, 75,07, (OCH, OCH2), 112,39 (d, J = 6,1 Hz, ArC), 112,61 (d, J = 7,7 Hz, 

ArC), 116,35 (d, J = 13,6 Hz, ArC), 120,34 (d, J = 13,7 Hz, ArC), 120,70 (d, J = 11,5 Hz, ArC), 

133,04 (d, J = 2,3 Hz, ArC), 133,18 (d, J = 2,6 Hz, ArC), 133,72 (d, J = 0,6 Hz, ArC), 133,66 

(d, J = 11,8 Hz, ArC), 133,69 (d, J = 1,0 Hz, ArC), 160,14 (d, J = 2,9 Hz, ArC), 161,02 (d, J = 

1,8 Hz, ArC), 162,72 (d, J = 3,7, ArC); 31P NMR (121,5 MHz, CDCl3): 27,60; HRMS (ESI): 

C28H33O7P számított: 513,2037; mért: 513,2016. 

4.2.33 (7S,7'S,15S,15'S)-22,22'-((Propán-1,3-diilbisz(oxi))bisz(4,1-
fenilén))bisz(7,15-dimetil-7,9,10,12,13,15,16,22-oktahidro-6H-
dibenzo[n,q][1,4,7,10,13,16]pentaoxafoszfaciklooktadecin-22-oxid) 
(S,S,S,S)-165 

Egy argon atmoszféra alatt kihevített gömblombikba 

bemértem 150 mg (0,29 mmol) (S,S)-164 koronaéter 5 ml 

száraz és tiszta DMF-dal készült oldatát és 300 mg  

(1,81 mmol) K2CO3-ot. Az így kapott keveréket harminc 

percig szobahőmérsékleten kevertettem, majd a jeges-vizes 

fürdő segítségével 0 °C-ra hűtöttem és 57,6 mg (0,15 mmol) 

propán-1,3-diol-ditozilát vagy 44,3 mg (0,15 mmol)  

1,3-dijódpropán vagy 30,0 mg (0,15 mmol)  
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1,3-dibrómporpán 8 ml DMF-dal készült oldatát adtam hozzá. A reakcióelegyet 50 °C-ra 

melegítettem és három napig ezen a hőmérsékleten kevertettem. Ezután a DMF-ot lepároltam 

és a maradékot 15 ml diklórmetánnal és 15 ml desztillált vízzel választótölcsérbe mostam. A 

fázisokat alaposan összeráztam, és elválasztottam. A vizes fázist 3 × 10 ml diklórmetánnal 

extraháltam. Az egyesített szerves fázist vízmentes magnézium-szulfát felett szárítottam, 

szűrtem és bepároltam. A nyersterméket preparatív vastagréteg-kromatográfiás módszerrel 

tisztítottam, eluensként metanol : diklórmetán = 1 : 20 elegyét használtam. Termékként propán-

1,3-diol-ditozilátot alkalmazva 68,6 mg (44%), 1,3-dijódpropánt alkalmazva 35,5 mg (23%), 

1,3-dibrómpropánt alkalmazva 89,5 mg (58%) fehér port kaptam. Op.: 93-95 °C; Rf = 0,39 

(CH2Cl2:MeOH 10:1); [α]D
27 = +27,3 (c 1,1 CH2Cl2); IR (KBr): νmax 3364, 3242, 3066, 2969, 

2930, 2873, 1589, 1575, 1501, 1474, 1441, 1374, 1345, 1282, 1241, 1177, 1134, 1109, 1086, 

1069, 1045, 1023, 967, 833, 757, 700, 555, 505 cm–1;  1H NMR (300 MHz, CDCl3): 0,90 (d, J 

= 6,3 Hz, 6H, CH3), 0,98 (d, J = 6,4 Hz, 6H, CH3), 2,29 (p, J = 6,1 Hz, 2H, CH2),  2,78-2,83 

(m, 2H), 3,11-3,15 (m, 4H), 3,21-3,26 (m, 2H), 3,37-3,53 (m, 10H), 3,58-3,62 (m, 2H), 3,68-

3,72 (m, 2H), 3,80-3,83 (m, 2H), 3,99-4,02 (m, 2H), 4,12-4,22 (m, 6H) (OCH, OCH2), 6,93-

7,05 (m, 12H, ArH), 7,37-7,46 (m, 6H, ArH), 7,81-7,85 (m, 2H, ArH), 7,90-7,94 (m, 4H, ArH); 

13C NMR (75 MHz, CDCl3): 17,03, 17,51 (CH3), 29,08 (CH2), 64,26, 69,58, 69,92, 71,23, 

71,42, 71,93, 72,95, 75,08, 75,42 (OCH, OCH2), 112,27 (d, J = 6,5 Hz, ArC), 11283 (d, J = 6,2 

Hz, ArC), 114,07 (d, J = 13,4 Hz, ArC), 115,47 (ArC), 120,44 (d, J = 11,3 Hz, ArC), 120,54 

(d, J = 10,8 Hz, ArC), 122,29 (d, J = 108 Hz, ArC), 123,54 (d, J = 108 Hz, ArC), 124,88 (d, J 

= 115 Hz, ArC), 128,91 (ArC), 132,77 (ArC), 132,96 (d, J = 1,7 Hz, ArC), 133,69, 133,76, 

133,80, 133,86, 133,90 (ArC), 159,94 (d, J = 3,2 Hz, ArC), 160,82 (d, J = 2,3 Hz, ArC), 161,15 

(d, J = 2,9 ArC); 31P NMR (121,5 MHz, CDCl3): 23,55; HRMS (ESI): C59H70O14P2 számított: 

1065,4314, mért: 1065,4278. 
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4.2.34 (7S,7'S,15S,15'S)-22,22'-((Bután-1,4-diilbisz(oxi))bisz(4,1-
fenilén))bisz(7,15-dimetil-7,9,10,12,13,15,16,22-oktahidro-6H-
dibenzo[n,q][1,4,7,10,13,16]pentaoxafoszfaciklooktadecin-22-oxid) 
(S,S,S,S)-166 

Az (S,S,S,S)-166 koronaéter előállítása a (S,S,S,S)-165 

biszmakrociklus előállításával megegyező módon, a 4.2.33-

ban leírtak szerint történt, kiindulási anyagként az (S,S)-164 

koronaétert (300 mg, 0,59 mmol) és 1,3-dibrómpropánt  

(60,0 mg, 0,30 mmol) alkalmaztam. A tisztítás során 

preparatív vastagréteg-kromatográfiás módszert 

alkalmaztam, eluensként diklórmetán : metanol = 20 : 1 

arányú elegyét használtam. Termékként 226 mg (71%) 

színtelen olajat kaptam. Rf = 0,28 (CH2Cl2:MeOH 20:1); [α]D
27 = +36,2 (c 0,87, CH2Cl2);  

IR (film): νmax 3065, 2967, 2930, 2872, 1589, 1574, 1501, 1475, 1441, 1376, 1345, 1281, 1244, 

1177, 1134, 1109, 1022, 968, 830, 756, 693, 555, 505 cm–1; 1H NMR (300 MHz, CDCl3): 0,90 

(t, J = 6,3 Hz, 3H, CH3), 0,97 (t, J = 6,3 Hz, 3H, CH3), 1,97-2,01 (m, 4H), 2,79-2,83 (m, 2H), 

3,10-3,27 (m, 6H), 3,35-3,53 (m, 10H), 3,57-3,72 (m, 4H) 3,78-3,83 (m, 2H), 3,98-4,16 (m, 

8H) (OCH, OCH2), 6,91-7,06 (m, 12H, ArH), 7,36-7,47 (m, 6H, ArH), 7,80-7,95 (m, 6H, ArH); 

13C NMR (75 MHz, CDCl3): 17,09, 17,58 (CH3), 25,92 (CH2), 67,46, 69,63, 69,99, 71,28, 

71,47, 71,99, 73,01, 75,13, 75,47 (OCH, OCH2), 112,44 (d, J = 8,1 Hz, ArC), 112,88 (d, J = 

5,5 Hz, ArC), 114,09 (d, J = 13,7 Hz, ArC), 120,44 (d, J = 8,1 Hz, ArC), 120,60 (d, J = 7,2 Hz, 

ArC), 122,36 (d, J = 94 Hz, ArC), 123,59 (d, J = 65 Hz, ArC), 124,98 (d, J = 84 Hz, ArC), 

132,85 (d, J = 15,0 Hz, ArC), 133,76 (d, J = 7,0 Hz, ArC), 133,89 (d, J = 9,4 Hz, ArC), 159,96 

(d, J = 2,9 Hz, ArC), 160,87 (d, J = 2,1 Hz, ArC), 161,34 (d, J = 2,8 ArC); 31P NMR (121,5 

MHz, CDCl3): δ = 23,44; HRMS (ESI): C60H72O14P2 számított: 1079,4470, mért: 1079,4426. 

4.2.35 Bisz(2-hidroxifenil)fenil-λ5-foszfin 146 (foszfinoxidok foszfinná történő 
redukciójának általános leírása) 

Egy argon atmoszféra alá helyezett bombacsőbe bemértem 200 mg  

(0,64 mmol) 143 foszfinoxidot, és 3,0 ml trimetoxiszilánt, majd lezártam. A 

reakcióelegyet 150 °C-ra melegítettem, majd így kevertettem 3 napig. Ezután 

az illékony komponenseket lepároltam és a nyersterméket preparatív 

vastagréteg kromatográfiás módszerrel tisztítottam, diklórmetán : metanol 80 : 1 arányú elegyét 

használva eluensként. Termékként 120 mg (63%) fehér port kaptam. Op.: 161-163 °C; Rf = 0,28 

(CH2Cl2:MeOH 80:1); IR (KBr): νmax 3500, 3405, 3230, 3064, 2945, 2839, 2699, 1911, 1619, 
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1588, 1577, 1482, 1441, 1348, 1317, 1284, 1216, 1159, 1120, 1065, 1034, 827, 752, 698, 503, 

475 cm–1; 1H NMR (500 MHz, CD3OD): 6,60-6,63 (m, 2H, ArH), 6,71-6,74 (m, 2H, ArH), 

6,79-6,82 (m, 2H, ArH), 7,17-7,20 (m, 2H, ArH), 7,24-7,28 (m, 2H, ArH), 7,30-7,34 (m, 3H, 

ArH); 13C NMR (75 MHz, CD3OD): 114,20 (d, J = 2,0 Hz, ArC), 119,39 (d, J = 1,2 Hz, ArC), 

122,06 (d, J = 9,2 Hz, ArC), 127,82 (d, J = 7,3 Hz, ArC), 128,02 (ArC), 129,78 (ArC), 133,42 

(ArC), 133,53 (d, J = 12,8 Hz, ArC), 136,37 (d, J = 8,2 Hz, ArC), 159,28 (d, J = 17,0 Hz, ArC); 

31P NMR (121,5 MHz, CD3OD): -30,59; HRMS (ESI): C18H16O2P számított: 295,0882; mért: 

295,0874. 

4.2.36 (6S,7S)-6,7-Dimetil-13-fenil-7,13-dihidro-6H-dibenzo[e,h][1,4,7] 
dioxafoszfin (S,S)-167  

Az (S,S)-137 koronaéter előállítása a 146 foszfin előállításával megegyező 

módon, a 4.2.35-ban leírtak szerint történt, kiindulási anyagként az (S,S)-155 

koronaétert (180 mg, 0,49 mmol) és 2,7 ml trimetoxiszilánt használtam. A 

tisztítás során preparatív vastagréteg-kromatográfiás módszert alkalmaztam, 

eluensként etilacetát : hexán 1 : 8 arányú elegyét használtam. Termékként  

150 mg (88%) fehér kristályos anyagot kaptam. Op.: 149-152 °C; Rf = 0,50 (etil-acetát:hexán 

1:4); [α]D
23 = -123,6 (c 0,3 CH2Cl2); IR (KBr): νmax 3140, 3058, 2965, 2867, 2052, 1901, 1795, 

1583, 1570, 1469, 1440, 1384, 1376, 1271, 1236, 1130, 1091, 1073, 1029, 945, 837, 762, 613, 

540, 497, 468 cm–1;1H NMR (500 MHz, CDCl3): 1,23 (d, J = 6,1 Hz, 3H, CH3),  1,48 (d, J = 

6,3 Hz, 3H, CH3), 4,07-4,18 (m, 2H), (OCH), 6,90-6,93 (m, 2H, ArH), 6,99-7,04 (m, 2H, ArH), 

7,11-7,14 (m, 1H, ArH), 7,19-7,22 (m, 1H, ArH), 7,26-7,29 (m, 1H, ArH), 7,34-7,37 (m, 1H, 

ArH),  7,43-7,46 (m, 3H, ArH), 7,72-7,75 (m, 2H, ArH); 13C NMR (75 MHz, CDCl3): 17,46, 

18,54 (CH3), 84,62, 87,22 (OCH), 120,36 (d, J = 2,1 Hz, ArC), 123,60 (d, J = 3,1 Hz, ArC), 

123,70 (d, J = 8,7 Hz, ArC), 128,66 (d, J = 8,9 Hz, ArC), 129,27, 129,80, 130,92, 133,79 (d, J 

= 0,8 Hz, ArC), 133,92 (d, J = 13,5 Hz, ArC), 135,98, 136,29, 161,25 (d, J = 6,1 Hz, ArC), 

164,90 (d, J = 16,3 Hz, ArC); 31P NMR (121,5 MHz, CDCl3): -19,26; HRMS (ESI): C22H21O2P 

számított: 349,1335, mért: 349,1352. 
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4.2.37 (7R,12R)-7,12-Dimetil-19-fenil-6,7,9,10,12,13-hexahidro-19H-19𝝀5-
dibenzo[k,n][1,4,7,10,13]tetraoxafoszfaciklopentadecin (R,R)-138   

Az (R,R)-138 koronaéter előállítása a 146 foszfin előállításával 

megegyező módon, a 4.2.35-ban leírtak szerint történt, kiindulási anyagként 

az (S,S)-157 koronaétert (300 mg, 0,66 mmol) és 4,5 ml trimetoxiszilánt 

használtam. A tisztítás során preparatív vastagréteg-kromatográfiás módszert 

alkalmaztam, eluensként diklórmetán : metanol = 80 : 1 arányú elegyét 

használtam. Termékként 230 mg (80%) fehér kristályos anyagot kaptam.  Op.: 124- 

126 °C; Rf = 0,60 (CH2Cl2:MeOH 30:1); [α]D
21 = -107,1 (c 0,7 CH2Cl2); IR (KBr): νmax 3140, 

3056, 2969, 2926, 2871, 2532, 2052, 1959, 1915, 1823, 1791, 1704, 1583, 1572, 1470, 1440, 

1385, 1375, 1346, 1321, 1273, 1226, 1131, 1092, 1073, 1027, 924, 910, 858, 835, 818, 762, 

689, 609, 524, 506, 496, 469, 425, 413 cm–1; 1H NMR (500 MHz, CD3CN): 1,07-1,10 (m, 6H, 

CH3), 2,87-3,21 (m, 4H) 3,52-3,72 (m, 4H), 4,00-4,18 (m, 2H) (OCH, OCH2), 6,94-7,03 (m, 

3H, ArH), 7,06-7,11 (m, 1H, ArH), 7,39-7,47 (m, 5H, ArH), 7,53-7,61 (m, 1H, ArH), 7,69-7,77 

(m, 1H, ArH), 8,05-8,12 (m, 2H, ArH); 13C NMR (75 MHz, CD3CN): 15,86, 16,42 (CH3), 68,41 

(d, J = 1,9 Hz), 69,39 (d, J = 6,1 Hz), 72,33 (d, J = 1,3 Hz),  73,24, 74,45 (d, J = 1,2 Hz), 75,46 

(OCH, OCH2), 111,80 (d, J = 1,5 Hz, ArC), 112,15 (d, J = 2,2 Hz, ArC), 120,96 (d, J = 8,0 Hz, 

ArC), 125,46 (d, J = 13,8 Hz, ArC), 126,58 (d, J = 15,5 Hz, ArC), 128,50, 128,60 (d, J = 1,1 

Hz, ArC), 133,52 (d, J = 0,8 Hz, ArC), 133,81, 134,06 (d, J = 2,2 Hz, ArC), 134,09, 136,95 (d, 

J = 14,3 Hz, ArC), 160,09 (d, J = 17,3 Hz, ArC), 161,33 (d, J = 18,8 Hz, ArC); 31P NMR (121,5 

MHz, CD3CN): -32,73; HRMS (ESI): C26H29O4P számított: 437,1876; mért: 437,1854. 

4.2.38 (6R,16R)-6,16-Diizobutil-22-fenil-6,7,9,10,12,13,15,16-oktahidro-22H-
22𝝀5-dibenzo[k,n][1,4,7,10,13,16]pentaoxafoszfaciklooktadecin (R,R)-139 

Redukció 

Az (R,R)-139 koronaéter előállítása a 146 foszfin előállításával 

megegyező módon, a 4.2.35-ban leírtak szerint történt, kiindulási 

anyagként az (S,S)-159 koronaétert (60 mg, 0,10 mmol) és 0,9 ml 

trimetoxiszilánt használtam. A tisztítás során preparatív vastagréteg-

kromatográfiás módszert alkalmaztam, eluensként diklórmetán : 

metanol = 120 : 1 arányú elegyét használtam. Termékként 43 mg (74%) 

halvány sárga olajat kaptam.  Rf = 0,38 (CH2Cl2:MeOH 120:1); [α]D
25 = -312,5 (c 0,2 CH2Cl2); 

IR (film): νmax 3059, 3010, 2954, 2906, 2865, 1723, 1581, 1569, 1469, 1438, 1367, 1298, 1269, 

1239, 1196, 1141, 1116, 1090, 1065, 1041, 998, 990, 939, 817, 794, 753, 725, 698, 612, 550, 
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499, 492 cm–1; 1H NMR (500 MHz, CDCl3): 0,68-0,70 (m, 6H, CH3), 0,85-0,89 (m, 6H, CH3), 

1,10-1,55 (m, 6H, CH, CH2), 3,45-3,69 (m, 12H, OCH2), 4,47-4,55 (m, 2H, OCH), 6,81-6,97 

(m, 6H, ArH), 7,30-7,48 (m, 7H, ArH); 13C NMR (75 MHz, CDCl3); 22,16, 22,65, 22,99, 23,20 

(CH3) 23,98, 24,52 (CH), 38,71, 40,16 (CH2), 70,29, 71,10, 71,12, 71,86, 72,08, 73,55 75,07, 

76,16 (OCH, OCH2), 111,27 (d, J = 2,2 Hz, ArC), 111,48 (d, J = 2,1 Hz, ArC), 120,11 (d, J = 

1,9 Hz, ArC), 120,73 (d, J = 4,6 Hz, ArC), 128,34 (d, J = 8,0 Hz, ArC), 129,01, 130,17, 130,56, 

133,65, 134,64 (d, J = 20,2 Hz, ArC), 135,38 (d, J = 10,5 Hz, ArC), 159,68 (d, J = 6,5 Hz, 

ArC), 159,85 (d, J = 10,5 Hz, ArC);  31P NMR (121,5 MHz, CDCl3): -21,35; HRMS (ESI): 

C34H46O5P számított: 565,3078, mért: 565,3058. 

Makrociklizáció 

Az (R,R)-139 koronaéter előállítása az (S,S)-109 makrociklus előállításával megegyező 

módon, a 4.2.5-ben leírtak szerint történt, kiindulási anyagként a 146 foszfint (152 mg,  

0,52 mmol) és az (S,S)-158 (319 mg, 0,52  mmol) ditozilátot, oldószerként DMF-ot (30 ml) 

használtam, a reakciót 50 °C-on kevertettem 6 napig. A tisztítás során preparatív vastagréteg 

kromatográfiás módszert alkalmaztam, eluensként diklórmetán : metanol = 50 :1 és 10 : 1 

arányú elegyét használtam. Termékként 32 mg (11%) halványsárga olajat kaptam, melynek 

minden fizikai és spektrális adata megegyezett a fent ismertetett, redukcióval előállított 

vegyületével.  

 

4.2.39 (7S,15S)-7,15-Diizobutil-22-fenil-6,7,9,10,12,13,15,16-oktahidro-22H-
22𝝀5-dibenzo[k,n][1,4,7,10,13,16]pentaoxafoszfaciklooktadecin (S,S)-140 

Az (S,S)-140 koronaéter előállítása a 146 foszfin előállításával 

megegyező módon, a 4.2.35-ban leírtak szerint történt, kiindulási 

anyagként az (S,S)-160 koronaétert (50 mg, 0,08 mmol) és 0,7 ml 

trietoxiszilánt, trimetoxiszilánt, fenilszilánt, difenilszilánt, triklórszilánt 

vagy TMDS-t alkalmaztam. A tisztítás során preparatív vastagréteg-

kromatográfiás módszert alkalmaztam, eluensként diklórmetán : 

metanol = 100 : 1 arányú elegyét használtam. Termékként  trietoxiszilán esetében 34 mg (69%), 

trimetoxiszilán esetében 37 mg (76%), fenilszilán esetében 40 mg (82%), difenilszilán esetében 

28 mg (58%), triklórszilán esetében 35 mg (71%) TMDS esetében pedig 26 mg (53%) halvány 

sárga olajat kaptam Rf = 0,21 (CH2Cl2:MeOH 80:1); [α]D
23 = +115,6 (c 0,86 CH2Cl2); IR (film): 

νmax 3433, 3141, 3060, 3012, 2954, 2926, 2867, 2721, 1900, 1583, 1573, 1473, 1438, 1386, 
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1367, 1276, 1241, 1132, 1103, 1070, 1026, 950, 840, 751, 729, 697, 619, 531, 498, 479 cm–1; 

1H NMR (500 MHz, CDBr3): 0,71-0,79 (m, 12H, CH3), 0,88-0,94 (m, 1H, CH2), 1,01-1,28 (m, 

3H, CH2), 1,48-1,52 (m, 2H, CH), 3,48-3,69 (m, 10H), 3,99-4,21 (m, 3H), 4,32-4,35 (m, 1H), 

(OCH, OCH2), 6,85-6,92 (m, 1H, ArH), 7,05-7,09 (m, 3H, ArH), 7,20-7,31 (m, 2H, ArH), 7,60-

7,81 (m, 7H, ArH); 13C NMR (75 MHz, CDCl3):  22,25, 22,29, 23,17, 23,25 (CH3) 24,46 (CH), 

40,98, 41,48 (CH2), 69,93 (d, J = 2,8 Hz), 70,03 (d, J = 4,4 Hz), 70,35, 70,72 (d, J = 4,9 Hz), 

71,09 (d, J = 1,0 Hz), 72,47, 73,35 (OCH, OCH2), 110,82 (d, J = 1,3 Hz, ArC), 11,98 (d, J = 

2,0 Hz, ArC), 120,81 (d, J = 0,9 Hz, ArC), 121,27 (d, J = 0,9 Hz, ArC), 128,37 (d, J = 7,8 Hz, 

ArC), 128,92 (d, J = 1,0 Hz, ArC), 130,28 (d, J = 14,5 Hz, ArC), 132,22 (d, J = 10,4 Hz, ArC), 

133,45 (d, J = 95 Hz, ArC), 134,52 (d, J = 21,2 Hz, ArC), 160,59 (d, J = 5,1 Hz, ArC), 160,71 

(d, J = 3,9 Hz, ArC); 31P NMR (121,5 MHz, CDCl3): -25,58; HRMS (ESI): C34H45O5P 

számított: 565,3077, mért: 565,3055. 

 

4.2.40 (7S,7'S,15S,15'S)-22,22'-((Propán-1,3-diilbisz(oxi))bisz(4,1-
fenilén))bisz(7,15-dimetil-7,9,10,12,13,15,16,22-oktahidro-6H-
dibenzo[n,q][1,4,7,10,13,16]pentaoxafoszfaciklooktadecin) (S,S,S,S)-141 

Az (S,S,S,S)-141 koronaéter előállítása a 146 foszfin 

előállításával megegyező módon, a 4.2.35-ban leírtak szerint 

történt, kiindulási anyagként az (S,S,S,S)-165 

biszmakrociklust (180 mg, 0,17 mmol) és 2,7 ml 

trimetoxiszilánt alkalmaztam. A tisztítás során preparatív 

vastagréteg-kromatográfiás módszert alkalmaztam, 

eluensként diklórmetán : metanol = 40 : 1 arányú elegyét 

használtam. Termékként103 mg (59%) halvány sárga olajat 

kaptam.  Rf = 0,56 (CH2Cl2:MeOH 40:1); [α]D
27 = +149,8 (c 1,0 CH2Cl2); IR (KBr): νmax 3063, 

2968, 2929, 2863, 1591, 1582, 1571, 1497, 1470, 1437,  1275, 1235, 1176, 1157, 1130, 1095, 

1068, 1026, 957, 826, 751, 730,  603, 554, 521, 481, 473, 419 cm–1. 1H NMR (300 MHz, 

CD2Cl2): 1,04-1,11 (m, 12H, CH3), 2,29 (p, J = 6,1 Hz, 2H, CH2), 3,43-3,52 (m, 2H), 3,56-3,99 

(m, 24H), 4,06-4,22 (m, 6H)  (OCH, OCH2), 6,62-6,67 (m, 2H, ArH), 6,74-6,94 (m, 14H, ArH), 

7,23-7,34 (m, 8H, ArH); 13C NMR (75 MHz, CD2Cl2): 16,55, 17,32 (CH3), 29,28 (CH2), 64,33, 

69,02, 69,06, 69,98, 70,05, 70,08, 70,11, 71,00, 71,02, 72,65, 73,99, 74,35, 74,51 (OCH, 

OCH2), 110,70 (d, J = 1,2 Hz, ArC), 110,99 (d, J = 1,9 Hz, ArC), 114,51 (d, J = 8,4 Hz, ArC), 

120,76 (d, J = 24,2 Hz, ArC), 126,38 (d, J = 13,5 Hz, ArC), 126,74 (d, J = 15,4 Hz, ArC), 
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127,33 (d, J = 10,4 Hz, ArC), 129,68 (d, J = 3,9 Hz, ArC), 132,87 (d, J = 1,2 Hz, ArC), 133,58, 

133,59 (ArC), 136,04 (d, J = 23,4 Hz, ArC), 159,64 (ArC), 160,35 (d, J = 8,9 Hz, ArC), 160,58 

(d, J = 10,3 ArC);  31P NMR (121,5 MHz, CDCl3): -29,67; HRMS (ESI): C59H70O12P2 számított: 

1033,4415; mért: 1033,4371. 

4.2.41 (7S,7'S,15S,15'S)-22,22'-((Bután-1,4-diilbisz(oxi))bisz(4,1-
fenilén))bisz(7,15-dimetil-7,9,10,12,13,15,16,22-oktahidro-6H-
dibenzo[n,q][1,4,7,10,13,16]pentaoxafoszfaciklooktadecin) (S,S,S,S)-142 

Az (S,S,S,S)-142 koronaéter előállítása a 146 foszfin 

előállításával megegyező módon, a 4.2.35-ben leírtak 

szerint történt, kiindulási anyagként az (S,S,S,S)-166 

koronaétert (210 mg, 0,19 mmol) és 3,2 ml trimetoxiszilánt 

használtam. A tisztítás során preparatív vastagréteg-

kromatográfiás módszert alkalmaztam, eluensként 

diklórmetán : metanol = 80 : 1 arányú elegyét használtam. 

Termékként 126 mg (62%) színtelen olajat kaptam. Rf = 0,60 

(CH2Cl2-MeOH 20:1); [α]D
27 = +127,8 (c 0,22, CH2Cl2); IR (film): νmax 3059, 2968, 2928, 2867, 

1593,1583, 1572, 1497, 1472, 1438, 1374, 1278, 1239, 1177, 1158,  1132, 1097, 1069, 1027, 

827, 753, 603, 531, 483 cm–1; 1H NMR (300 MHz, CDCl3): 1,03 (t, J = 6,5 Hz, 3H, CH3), 1,09 

(t, J = 6,4 Hz, 3H, CH3), 1,97-1,99 (m, 4H), 3,42-3,48 (m, 2H), 3,60-3,80 (m, 20H), 3,83-3,87 

(m, 2H) 3,96-4,04 (m, 6H), 4,14-4,20 (m, 2H) (OCH, OCH2), 6,60-662 (m, 2H, ArH), 6,74-

6,86 (m, 14H, ArH), 7,21-7,27 (m, 8H, ArH); 13C NMR (75 MHz, CDCl3): 16,94, 17,64 (CH3), 

26,13 (CH2), 67,36, 69,15, 70,15, 70,18, 71,19, 72,91, 73,92, 74,51, 74,76 (OCH, OCH2), 

110,71 (d, J = 1,3 Hz, ArC), 110,92 (d, J = 1,8 Hz, ArC), 114,52 (d, J = 8,4 Hz, ArC), 120,61 

(d, J = 0,7 Hz, ArC), 121,09 (d, J = 1,1 Hz, ArC), 129,63 (d, J = 7,5 Hz, ArC), 133,32 (d, J = 

101 Hz, ArC), 135,99 (d, J = 1,2 Hz, ArC), 136,17 (d, J = 0,7 Hz, ArC), 159,63 (d, J = 1,8 Hz, 

ArC; 31P NMR (121,5 MHz, CDCl3): -28,52. HRMS (ESI): C60H72O12P2 számított: 1047,4571, 

mért: 1047,4527. 
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4.2.42 (7S,15S)-7,15-Dimetil-6,7,9,10,12,13,15,16-oktahidro-22H-22𝝀5-
dibenzo[k,n][1,4,7,10,13,16]pentaoxafoszfaciklooktadecin-22-on (S,S)-172 

Az (S,S)-172 koronaéter előállítása a (S,S)-133 szekunder foszfinoxid 

előállításával megegyező módon, a 4.2.17-ben leírtak szerint történt, 

kiindulási anyagként az (S,S)-162 koronaétert (300 mg, 0,64 mmol) és  

61 mg (1,60 mmol) LiAlH4-et használtam. A tisztítás során preparatív 

vastagrétegkromatográfiás módszert alkalmaztam, eluensként  

diklórmetán : metanol = 30 : 1 arányú elegyét használtam. Termékként 114 mg (42%) törtfehér 

port kaptam. Op.: 146-148 °C; Rf = 0,34 (CH2Cl2:MeOH 20:1); [α]D
25 = +1,6 (c 0,7 CH2Cl2); 

IR (KBr): νmax 3070, 2967, 2955, 2932, 2896, 2871, 1590, 1578, 1480, 1467, 1442, 1375, 1345, 

1330, 1281, 1243, 1178, 1161, 1144, 1122, 1102, 1075, 1024, 996, 982, 952, 929, 777, 768, 

725, 706, 602, 556, 492, 482, 433 cm–1; 1H NMR (500 MHz, CDCl3): 1,03 (d, J = 6,5 Hz, 3H, 

CH3), 1,18 (d, J = 6,2 Hz, 3H, CH3), 3,40-3,47 (m, 2H), 3,57-3,68 (m, 5H), 3,76-3,79 (m, 2H), 

3,87-3,94 (m, 2H), 3,98-4,10 (m, 3H), 6,86-6,96 (m, 3H, ArH), 7,09-7,17 (m, 2H, ArH), 7,44-

7,47 (m, 1H, ArH), 7,53-7,56 (m, 1H, ArH) 7,90-7,94 (m, 1H, ArH) 8,60 (d, J = 537 Hz, 1H, 

P(O)H); 13C NMR (75 MHz, CDCl3): 16,43 (s, CH3), 16,98 (s, CH3), 68,89, 70,69, 70,96, 71,11, 

72,34, 73,58, 74,02, 74,45 (OCH, OCH2), 111,27 (d, J = 6,0 Hz, ArC), 111,35 (d, J = 5,9 Hz, 

ArC), 117,54 (d, J = 103 Hz, ArC), 120,14 (d, J = 3,5 Hz, ArC), 120,56 (d, J = 12,4 Hz, ArC), 

120,98 (d, J = 3,4 Hz, ArC), 121,24 (d, J = 11,8 Hz, ArC), 132,31 (d, J = 8,1 Hz, ArC), 134,46 

(d, J = 18,4 Hz, ArC), 134,40 (d, J = 5,7 Hz, ArC), 160,04 (d, J = 3,7 Hz, ArC), 162,82 (d, J = 

2,8 Hz, ArC); 31P NMR (121,5 MHz, CDCl3): 5,96; HRMS (ESI): C22H29O6P számított: 

421,1775; mért: 421,1772. 

 

4.2.43 (7S,15S)-7,15-Diizobutil-6,7,9,10,12,13,15,16-oktahidro-22H-22𝝀5-
dibenzo[k,n][1,4,7,10,13,16]pentaoxafoszfaciklooktadecin-22-on (S,S)-172 
és (7S,15S)-22-Hidroxi7,15-diizobutil-6,7,9,10,12,13,15,16-oktahidro-
22H-22𝝀5-dibenzo[k,n][1,4,7,10,13,16]pentaoxafoszfaciklooktadecin-22-
on (S,S)-173 

Az (S,S)-172 koronaéter előállítása a (S,S)-133 szekunder 

foszfinoxid előállításával megegyező módon, a 4.2.17-ben leírtak 

szerint történt, kiindulási anyagként az (S,S)-161 koronaétert (300 mg, 

0,55 mmol) és 61 mg (1,60 mmol) LiAlH4-et használtam. A tisztítás 

során preparatív vastagréteg-kromatográfiás módszert alkalmaztam, 

eluensként diklórmetán : metanol = 30 : 1 arányú elegyét használtam. 

Termékként halványsárga olajként 66 mg (24%) (S,S)-172 szekunder foszfinoxid egységet 
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tartalmazó makrociklust, és  halványsrga porként 88 mg (31%) (S,S)-173 diarilfoszfinsav 

egységet tartalmazó makrociklust kaptam. (S,S)-172: Rf = 0,55 (CH2Cl2-MeOH 15:1); [α]D
25 = 

+18,2 (c 1,0 CH2Cl2); IR (film): νmax 3348, 2952, 2929, 1590, 1578, 1478, 1467, 1441, 1386, 

1367, 1348, 1280, 1244, 1136, 1090, 1074, 1042, 1022, 925, 838, 814, 755, 728, 708, 680, 619, 

554, 482, 443 cm–1; 1H NMR (500 MHz, CDCl3): 0,81-0,98 (m, 12H), 1,06-1,27 (m, 2H), 1,36-

1,87 (m, 4H), 3,17-3,23 (m, 1H), 3,46-3,82 (m, 10H),  3,89-4,11 (m, 3H), 6,88-6,99 (m, 3H), 

7,10-7,21 (m, 2H), 7,45-7,60 (m, 2H), 7,93-8,01 (m, 1H), 8,65 (d, J = 532 Hz, 1H); 13C NMR 

(75 MHz, CD3OD): 22,53, 22,78, 23,22, 23,64, 24,71, 24,76, 40,80, 41,49, 70,20, 71,03, 71,14, 

72,12, 72,46, 73,48, 76,83, 111,32 (d, J = 6,1 Hz), 111,41 (d, J = 6,1 Hz), 120,65 (d, J = 12,4 

Hz), 121,44 (d, J = 11,6 Hz), 132,40 (d, J = 8,3 Hz), 134,16 (d, J = 19,0 Hz), 134,75 (d, J = 5,5 

Hz), 160,28 (d, J = 3,9 Hz), 161,12 (d, J = 2,5 Hz), 31P NMR (121.5 MHz, CDCl3): 5,30; HRMS 

(ESI): C28H42O6P számított: 505,2714, mért: 505,2696.  

(S,S)-173: Op.: 120-123 °C; Rf = 0,10 (CH2Cl2:MeOH 20:1); [α]D
25 = +32,6 (c 0,9 CH2Cl2); IR 

(KBr): νmax 3330, 3064, 2955, 2928, 2869, 2067, 1916, 1590, 1576, 1474, 1440, 1386, 1367, 

1275, 1239, 1137, 1097, 1029, 950, 832, 755, 706, 679, 668, 649, 620, 570, 518 cm–1; 1H NMR 

(500 MHz, CD3OD): 0,87-0,90 (m, 12H, CH3), 1,13-1,22 (m, 2H, CH2), 1,35-1,44 (m, 2H, 

CH2), 1,55-1,64 (m, 2H, CH), 3,35-3,56 (m, 10H), 3,95-4,08 (m, 4H) (OCH, OCH2), 6,96-7,04 

(m, 4H, ArH), 7,38-7,43 (m, 2H, ArH), 7,66 (s, br, ArH). 13C NMR (75 MHz, CDCl3): 21,80, 

22,03 (CH3), 24,56 (CH), 39,75 (CH2), 68,94, 69,95, 71,29, 77,75 (OCH2, OCH), 112,7 (d, J = 

3,5 Hz, ArC), 120,41 (d, J = 11,6 Hz, ArC), 127,39 (d, J = 135 Hz, ArC), 131,69, 133,06 (d, J 

= 6,7 Hz, ArC), 160,12 (d, J = 0,9 Hz, ArC); 31P NMR (500 MHz, CD3OD): 16,63; HRMS 

(ESI): C28H42O7P számított: 521,2663; mért: 521,2643.  
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Összefoglalás  

 

Doktori munkám célja enantiomertiszta, foszforatomot tartalmazó koronaéterek előállítása 

és felhasználási lehetőségeinek vizsgálata volt. Elsőként racém epoxidodekánból (rac-119) 

kiindulva egy ötlépéses szintézisúton keresztül diarilfoszfinsav egységet tartalmazó 

makrociklusokat ((S,S)-107, (R,R)-107, (S,S)-108 és (R,R)-108) állítottam elő (I. ábra). 

Vizsgáltam ezen koronaéterek enantiomerszelektív transzportját feniletil-amin, fenilglicinol, 

fenilalaninol és efedrin acetát sójával szemben, folyadéktömb-membráncellás rendszerben. A 

kísérletek eredményét összevetve a kutatócsoportban korábban hasonló makrociklusokkal 

végzett kutatási eredményekkel, megállapítottam, hogy a transzport kimenetele nagymértékben 

függ a transzportáló-, valamint a transzportált molekula szerkezetétől is. A kísérletek során 

sikerült javítani a kutatócsoportban korábban elért maximális ennatiomerfelesleg értéken. A 

legjobb eredményeket fenilglicinol transzportja során értem el, ebben az esetben a transzport 

enantiomerfelesleg különböző hosszúságú transzportidő mellett is tanulmányoztam, és 

megállapítottam, hogy azok egy maximumon átívelő görbe szerint alakul. 

 

I. ábra 

Ezután egy foszforatomot tartalmazó fluoreszcens szenzormolekula mindkét 

enantiomerjének ((R,R)-126 és (S,S)-126) szintézisét valósítottam meg (II. ábra). Ehhez 

kidolgoztam a szakirodalomban korábban közölt, kiralitáscentrumain metilcsoportokat 

tartalmazó diarilfoszfinát eddig ismeretlen enantiomerjének előállítását is racém propilén-

oxidból kiindulva. Sikeresen valósítottam meg az antracén fluorofór egység kapcsolását a 

diarilfoszfináthoz szekunder foszfinoxid intermedieren keresztül. Az előállított 

szenzormolekulák felismerőképességét vizsgáltam feniletil-amin, naftiletil-amin, fenilglicin-

metilészer és fenilalanin-metilészter hidrogénperklorát enantiomerjeivel szemben, 
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spektrofluorimetriás módszerrel. A kísérletek során gyenge enantiomerfelismerő-képességet 

tapasztaltam.  

 

II. ábra 

Kutatómunkám harmadik részeként előállítottam két, a szakirodalomban már közölt 

foszfin egységet tartalmazó makrociklust ((R,R)-46 és (S,S)-47), melyekről bebizonyosodott, 

hogy alkalmasak sztirol hidroformilezési reakciójában katalizátor ligandumként történő 

felhasználásra (III. ábra). A reakció során elért legnagyobb enantiomerfelesleg érték 52% volt.  

 

III. ábra 

Ezután előállítottam hat új, változatos szerkezetű foszfin egységet tartalmazó koronaétert 

((S,S)-138 - (S,S,S,S)-142, IV. ábra), annak érdekében, hogy a későbbiekben vizsgálható legyen 

a szerkezet és a katalizált reakcióban elérhető aszimmetrikus indukció mértéke közötti 

összefüggés.  
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IV. ábra 
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Ezen kívül előállítottam további két, szekunder foszfinoxid egységet tartalmazó 

koronaétert is ((S,S)-171 és (S,S)-172, V. ábra), melyek szintén alkalmasak lehetnek katalizátor 

ligandumként történő alkalmazásra, valamint felhasználásuk előnyösebb lehet, mint a foszfin 

típusú ligandumok alkalmazása, mivel ezek a típusú vegyületek nem érzékenyek oxidációra.  

 

V. ábra 
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Tézisek 

1. Előállítottam két új, lipofil, diarilfoszfinsav egységet tartalmazó királis koronaétert, 

melyekkel aktív, enantiomerszelektív transzportot valósítottam meg. Bizonyítottam, hogy 

a transzportfolyamat kimenetele nagymértékben függ a transzportáló makrociklus és a 

transzportálandó amin szerkezetétől is. Egy esetben növeltem a transzportfolyamat során 

ilyen típusú makrociklusokkal eddig elért enantiomerfelesleg értéket. [1,2] 

2. Előállítottam egy új, foszforatomot tartalmazó fluoreszcens szenzormolekulát. Vizsgálva a 

szenzormolekula felismerőképességét négy királis, protonált primer amin enantiomerjeivel 

szemben megállapítottam, hogy az gyenge enantiomer-felismerő képességgel rendelkezik. 

[3,4] 

3. A szakirodalomban közölt szintézisút szerint nagyobb mennyiségben előállított 

trifenilfoszfin egységet tartalmazó makrociklusokkal sikerült bizonyítanom, hogy ezen 

koronaéterek alkalmasak sztirol enantiomerszelektív hidroformilezési reakciójában 

katalizátor ligandumnak. [5] 

4. Hat új foszfin és három új szekunder-foszfinoxid egységet tartalmazó koronaétert 

szintetizáltam. [6,7,8] 
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1 Introduction

Molecular recognition is a general phenomenon in 

Nature. There are many examples of its action, such as 

the enzyme-substrate interaction or the immunological 

response. These interactions are governed by non-covalent 

intermolecular forces between the host and the guest mol-

ecules [1-4]. Enantiomeric recognition is a special case of 

molecular recognition. Examples of its action include the 

metabolism of amino acids and sugars in biosynthetic path-

ways. The determination of enantiomeric compositions of 

biologically active chiral compounds has great importance, 

because the enantiomers may have very different physio-

logical properties. Thus, chiral ‘hosts’ that can differenti-

ate between enantiomeric guest molecules via some form 

of molecular recognition are always sought for, since they 

play an essential role in the analytical methods developed 

of enantiomeric ratios in non-racemic compositions. In 

unit and can selectively recognize enantiomers are highly 

useful in that regard, because they allow for the applica-

tool owing to its sensitivity, selectivity, versatility and rela-

tively simple handing [5]. Because of this, the development 

research interest. Among others, optically active crown 

-

sized and their enantiomeric recognition abilities toward 

different chiral organic ammonium salts were examined 

[6]. Earlier we reported the preparation and evaluation of 

enantiopure crown ethers containing a pyridine or an acri-

dine moiety or BODIPY linked azacrown ethers [7-12].

We and also other research groups prepared enantio-

pure crown ethers containing a P atom, but, to our best 

-

cent unit is attached directly to the phosphorus [13]. We 
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photophysical properties and the enantiomeric recognition 

of this kind of sensor molecule. 

In this paper we report the preparation of the (R,R) and 

(S,S) enantiomers of a new monophospha-18-crown-6 

ether (1

having methyl groups at its stereogenic centers. [Note that 

the (R,S) and (S,R) forms involve diastereomeric as well 

-

uration of the P atom]. Also, we discuss our study into 

the complexation ability of (R,R)-1 and (S,S)-1 toward the 

hydrogen perchlorate salts of the enantiomers of 1-pheny-

lethylamine (PEA), 1-(1-naphthyl)-ethylamine (1-NEA), 

phenylglycine methyl ester (PGME) and phenylalanine 

spectroscopies. Our aim was to observe how this new 

-

meric recognition toward the selected guest molecules.

2 Results and discussion

2.1 Synthesis

In order to obtain the (R,R) and (S,S) enantiomers of the 

new monophospha-18-crown-6 ether 1 -

mediate ditosylates (R,R)-2 and (S,S)-2 (Scheme 1) were 

synthesized. The reported ditosylate (S,S)-2 [14] was pre-

pared from ethyl (S

Its unreported enantiomer (R,R)-2 was synthesized from 

enantioselectively by Jacobsen’s hydrolytic kinetic reso-

lution procedure [17, 18] to give, besides the appropriate 

glycol, enantiopure (R)-propylene-oxide (R)-3. Epoxide 

(R)-3 was then allowed to react with the sodium salt of 

diethylene glycol to produce the corresponding tetraeth-

ylene glycol derivative (R,R)-4 [15], which was tosylated 

to obtain (R,R)-2 [16]. Using pyridine as a base and solvent 

in the tosylation reaction, a higher yield was achieved than 

that reported for its enantiomer earlier applying KOH as a 

base [14] (Scheme 1).

Macrocyclization was carried out as described in the 

literature for similar compounds [16] by the reaction of 

the reported ethyl phosphinate 5 [19] and the ditosylates 

(R,R)-2 and (S,S)-2 at 50 °C in DMF using K
2
CO

3
 as a 

base to obtain (S,S)-6 and (R,R)-6 (Scheme 2). By apply-

ing these conditions the Williamson type ether formation 

Several procedures were tested in order to obtain the 

((R,R)-1 and (S,S)-1). Using phosphinic acid chloride 

(S,S)-7, the coupling was unsuccessful with Grignard 

reaction (A) (Scheme 3). The desired product did not form 

although phenylmagnesium bromide was successfully 

coupled with acid chloride (R,R)-7 by this method [20]. 

Neither was the expected product obtained by the reaction 

with the lithium derivative of anthracene (B).

The preparation of the sensor molecules (R,R)-1 and 

(S,S)-1 was successful from phosphine oxides (R,R)-8 

and (S,S)-8 (Scheme 4). First, ethyl phosphinate (S,S)-6 

was reduced to phosphine oxide (S,S)-8 using sodium 

bis(2-methoxyethoxy)aluminum hydride (Red-Al®) in tol-

uene (C) (Scheme 4) [21-23]. A higher yield was achieved 

for this transformation by using lithium aluminum hydride 

in diethyl ether (D) [24], and because of this the reduction 

was also carried out by starting from (R,R)-6 (Scheme 4). 

Using lithium aluminum hydride as a reducing agent the 

appropriate phosphine derivatives were obtained in the 

reactions directly (31P-NMR: -73.97 ppm), which were 

oxidized by the air quantitatively to the phosphine oxides 

Fig. 1 Schematics of the enantiomers of monophospha-18-crown-6 ethers 

host molecules and the enantiomers of the chiral ammonium salt guests

Scheme 1 Preparation of enantiopure key intermediates

Scheme 2 Macrocyclization reaction
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(R,R)-8 or (S,S)-8 (31P-NMR: 9.12 ppm) during the work 

Phosphine oxide derivatives (R,R)-8 and (S,S)-8 were 

converted to macrocycles (R,R)-1 and (S,S)-1 containing 

acid (E) or by the Hirao reaction (F). Different reaction 

conditions were tested in both reactions, in Scheme 5 the 

optimized conditions are shown. The yields were fairly 

low in the coupling reactions, which may be due to the 

steric hindrance.

2.2 Structure elucidation and characterization of 

(S,S)-1 by NMR spectroscopy

Because of the complexity of the end product, and because 

the constitution of (S,S)-1 -

mensional (1H, 13C{1H}, and 31P{1H}) and a number of 

two-dimensional NMR spectra. The latter consisted of 

homonuclear (1H-1H) correlation spectroscopy (COSY; 

proton-proton scalar coupling through chemical bonds) 

and nuclear Overhauser effect spectroscopy (NOESY; 

proton-proton proximities in space), and heteronuclear 

(1H-13C) single quantum coherence (HSQC; one-bond pro-

ton-carbon correlations) and multiple bond connectivity 

(HMBC; two or three-bond, occasionally four-bond pro-

ton-carbon correlations) measurements.

The 1H and 13C NMR spectra of (S,S)-1 exhibited crowded 

domains of resonances, making the structure elucidation 

and spectral assignment a non-trivial process. Note in that 

regard that due to the phosphorus atom being a prochiral 

center, there is a diastereotopic relationship between the 

two “halves” [the corresponding groups are numbered as 

(a1–a6, b1–b5) and (a7–a12, b6–b10)] of the crown ether, 

as a result of which every atom has a different chemical 

shift. However the 1H and 13C signals of all OCH and OCH
2
 

groups were found in a relatively narrow range of chemi-

cal shifts (8 peaks between 69 and 74 ppm in the 13C NMR 

spectrum). Because the hindered rotation of the anthracene 

moiety is slow on the chemical shift timescale under the 

current experimental conditions, the signals of all aromatic 

proton and carbon atoms in the two benzene rings a14–a19 

and a21–26 had different chemical shifts. As a result, 20 

carbon resonances were found between 123 and 137 ppm, 

the majority of them being a doublet due to spin-spin cou-

pling to the 31P atom. In addition, quaternary aromatic car-

bon atoms adjacent to the phosphorus atom gave broad and 

barely detectable signals in the 13C NMR spectrum; their 
1H-13C HMBC correlations.

To be able to give a full 1H and 13C NMR character-

ization (and subsequently, to verify the constitution of 

(S,S)-1), we acquired the HSQC and the HMBC spectra 

with such a high resolution in the 13C dimension which is 

uncommon in routine NMR applications. For the HSQC 

spectrum, 4096 increments were recorded, resulting in a 

0.08 ppm/row (13C) resolution. For the HMBC spectrum, 

2048 increments were used (0.17 ppm/row).

Section 2.3 describes the most important (Fig. 2) cor-

relations used during the structure elucidation of (S,S)-1, 

which were supplemented by numerous other correlations 

found in the 2D NMR spectra.

Skeletal carbon-carbon connectivities between the pro-

ton-bearing carbons (a1-a2-a3-a4, a9-a10-a11-a12, a15-

a16-a17-a18, a22-a23-a24-a25, b2-b1-b3, b4-b5, b6-b7, 

and b8-b9-b10) were established from COSY cross peaks 

(a9-a10-a11-a12, a15-a16, a23-a24, and b6-b7), or when the 

Scheme 3 Experiments on phosphorus-carbon coupling with 

organometallic reactions

Scheme 4 Reduction of macrocycles containing an ethyl phosphinate unit

Scheme 5 Phosphorus-carbon coupling with boronic acid reagent or by 

the Hirao reaction
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positions of the cross peaks were ambiguous, from HSQC-
3J

HH
 + 1J

CH
) in the HSQC spectrum (a1-

a2, a16-a17-a18, a22-a23), and were further supplemented 

-

tions (Fig. 2). The position of the isolated =CH– group 

Connections through oxygen atoms in the crown ether 

The resonances due to the quaternary carbon atoms in 

the aromatic rings were assigned using the following 3J
CH

 

2JCH and 4JCH HMBC correlations.

Finally, the three aromatic rings were connected to the 

phosphorus atom through the carbon atoms for which we 

coupling constant. The full NMR assignment of (S,S)-1 is 

given in Table 1.

2.3 Complexation studies

Studies on the enantiomeric differentation abilities of the 

R,R)-1 and (S,S)-1 toward 

the enantiomers of protonated chiral primary amines and 

amino acid esters (PEA, 1-NEA, PGME, PAME) were 

spectroscopies. The absorption spectra of the macrocy-

cles (R,R)-1 and (S,S)-1 showed slight spectral changes 

Table 1 NMR spectroscopic data of (S,S)-1 in tetrachloroethane-d
4

Group

1H NMR

H
 (ppm),

multiplicity

13C{1H} NMR

C
 (ppm),

a1 (CH) 7.91 br dd; 3J
PH

 = 13.3 Hz;
3J

HH
 = 7.2 Hz

134.96 d; 2J
PC

 = 8.1 Hz

a2 (CH) 7.02 m 120.17 d; 3J
PC

 = 12.1 Hz

a3 (CH) 7.51 m 133.20 d; 4J
PC

 = 1.8 Hz

a4 (CH) 7.01 m 112.28 d; 3J
PC

 = 6.0 Hz

a5 (C) – 158.84 s

a6 (C) –
1J

PC

a7 (C) –
1J

PC

a8 (C) – 160.05 s

a9 (CH) 6.95 dd;
3J

HH
 = 8.1 Hz, 4J

PH
 = 5.4 Hz

113.08 d;
3J

PC
 = 6.9 Hz

a10 (CH) 7.32 m 132.37; 4J
PC

 = 1.9 Hz

a11 (CH) 6.71 m 118.86 d; 3J
PC

 = 12.5 Hz

a12 (CH) 7.07 m 135.23 d; 2J
PC

 = 8.9 Hz

a13 (C) – 1J
PC

a14 (C) – 136.42 d; 2J
PC

 = 7.4 Hz

a15 (CH) 9.71 br d; 3J
HH

 = 9.0 Hz 3J
PC

a16 (CH) 7.46 m 125.97 s

a17 (CH) 7.51 m 125.10 s

a18 (CH) 8.07 br d; 3J
HH

 = 8.4 Hz 128.77 s

a19 (C) – 131.26 d; 3J
PC

 = 10.8 Hz

a20 (CH) 8.66 br s 133.13 d; 4J
PC

 = 3.4 Hz

a21(C) – 130.59 d; 3J
PC

 = 11.2 Hz

a22 (CH) 7.99 m 128.90 s

a23 (CH) 7.34 m 124.47 s

a24 (CH) 7.06 m 125.26 s

a25 (CH) 7.98 m 126.62 d; 3J
PC

 = 7.8 Hz

a26 (C) – 132.80 d 
2J

PC
 = 9.3 Hz

b1 (CH) 4.47 m 72.31 s

b2 (CH
3
) 0.60 br d; 3J

HH
15.58 s

b3 (CH
2
) 2.90 dd; 2J

HH
 = 10.5;

3J
HH

 = 6.2 Hz; 3.05 m
74.04 s

b4 (CH
2
) 3.20 m; 3.30 m 70.56 s

b5 (CH
2
) 3.39 m; 3.44 m 69.78 s

b6 (CH
2
) 3.41 m; 3.54 m 70.46 s

b7 (CH
2
) 3.50 m; 3.54 m 70.52 s

b8 (CH
2
) 2.74 dd; 2J

HH
 = 10.3 Hz,

3J
HH

 = 5.1 Hz; 3.12 dd;
2J

HH
 = 10.3 Hz, 3J

HH
 = 6.2 Hz

73.26 s

b9 (CH) 4.48 m 72.66 s

b10 (CH
3
) 0.72 br d; 3J

HH
16.51 s

31P
P
 = 26.4 ppm (br)

Fig. 2 Graphical representation of 2D NMR correlations validating the 

structure of crown ether (S,S)-1; COSY: curves, HSQC-COSY: double 

curves, NOESY: „S”-shaped curves, HMBC: dashed arrows
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upon titration with the enantiomers of the primary ammo-

nium salts (Fig. 3A). However, during the addition of the 

-

-

cence was quenched in the complexes (Fig. 3B). We con-

structed the Stern-Volmer plots at 438 nm, which showed 

a clear downward curvature for each examined amine. A 

typical example of this is shown in Fig. 3C for the enan-

tiomers of PGME. In this case, the calculation of the com-

All the 

nonlinear regression analysis, and the stability constants 

(Table 2) as well as the degrees of enantiomeric differenti-

ation were calculated.

The results in Table 2 show that despite the fact that 

macrocycles (R,R)-1 and (S,S)-1 form termodinamically 

stable complexes with chiral ammonium cations, the mac-

rocycles revealed moderate enantiomeric differentiation 

abilities toward the enantiomers of PEA, 1-NEA, PGME 

and PAME. The strongest binding by the macrocycles was 

observed in the case of PGME. This observation is simi-

lar to the results of our previous study, in which we exam-

ined the transport abilities of crown ethers containing a 

diarylphosphinic acid unit in an aqueous source phase/

lipophilic organic bulk liquid membrane/aqueous receiv-

ing phase system. These macrocycles transported phenyl-

glycinol faster and with a higher enantioselectivity than 

phenylethyamine and phenylalaninol [26].

3 Conclusions

The synthesis of the (R,R) and (S,S) enantiomers of a new 

1 has been per-

formed. The constitution of (S,S)-1

one-dimensional (1H, 13C{1H}, and 31P{1H}) and two-di-

mensional NMR spectra. The complex formation of the 

chiral ligands with the enantiomers of PEA, 1-NEA, 

-

copy using acetonitrile as a solvent. The newly achieved 

Fig. 3 Series of absorption spectra upon titration of (R,R)-1 with (R)-PGME (A), series of fluorescence spectra upon titration of 

(R,R)-1 with (R)-PGME (B), Stern-Volmer plots for quenching of (R,R)-1 by addition of (R)- and (S)-PGME (C)

Table 2 Stability constants for complexes (R,R)-1 and (S,S)-1 with the 

enantiomers of chiral primary ammonium salts (log K) and the degrees 

K)

(R,R)-1 (S,S)-1

log K (R) log K (S) K log K (R) log K (S) K

PEA 3.97 4.03 4.12 4.01 +0.11

1-NEA 4.29 4.37 4.21 4.14 +0.07

PGME 4.43 4.28 +0.15 4.26 4.36

PAME 3.99 3.82 +0.17 3.99 4.10
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macrocycles showed moderate enantiomeric recognition 

-

4 Experimental

4.1 General

All reagents were purchased from Sigma–Aldrich 

Corporation unless otherwise noted. Compounds 

(S,S)-2 [14], (R,R)-6 [16], 5 [19] were prepared as 

reported in the respective literature. The progress 

of all reactions was monitored by TLC and visual-

ized by UV lamp (254 nm). Silica gel 60 F254 (Merck) 

plates were used for TLC. Silica gel 60 PF254 (Merck) 

plates were used for preparative TLC. Silica gel 60  

(70–230 mesh, Merck) were used for column chromatogra-

phy. Ratios of solvents for the eluents are given in volumes 

well established methods [27]. Evaporations were carried 

out under reduced pressure. Melting points were taken on 

a Boetius micro-melting point apparatus and are uncor-

rected. Optical rotations were taken on a Perkin–Elmer 

241 polarimeter that was calibrated by measuring the opti-

cal rotations of both enantiomers of menthol. Infrared 

(IR) spectra were recorded on a Bruker Alpha-T FT-IR 

spectrometer. In the case of (S,S)-1 one-dimensional 1H 

and 13C NMR spectra, as well as two-dimensional 1H-1H 

COSY, 1H-1H NOESY, 1H-13C HSQC, and 1H-13C HMBC 

spectra were recorded on a Burker Avance III HDX 500 

MHz NMR spectrometer equipped with a 1H{13C/15N} 

5 mm TCI CryoProbe (1H: 499.9 MHz, 13C: 125.7 MHz) 

(Bruker Corporation, Billerica, MA, USA). 31P NMR mea-

surements were performed on a Burker Avance III HDX 

400 MHz NMR spectrometer equipped with a 15N-31P{1H} 

5 mm CryoProbe Prodigy (31P: 161.8 MHz). In all other 

cases 1H (500 MHz) and 13C (125 MHz) NMR spectra were 

obtained on a Bruker DRX-500 Avance spectrometer. 1H 

(300 MHz) and 13C (75.5 MHz) NMR spectra were taken 

on a Bruker 300 Avance spectrometer. 31P (121.5 MHz, ref-

erence: H
3
PO

4
) NMR spectra were recorded on a Brucker 

300 Avance spectrometer. Mass spectra (LC-MS) were 

recorded on an Agilent 1200 Series coupled Agilent 6130 

Series Quadrupole spectrometer system in electrospray 

ionization (ESI) mode using water (1 % NH4HCO3) / ace-

tonitrile (8 % water, 1 % NH
4
HCO

3
) as an eluent in gradi-

ent elution (5–100 % acetonitrile, 0.6 mL/min, 40°C) on a 

× 3.0 mm). HRMS analyses were performed on a Thermo 

Bremen, Germany) system. The ionization method was 

ESI and was operated in positive ion mode. The proton-

ated molecular ion peaks were fragmented by CID at a 

normalized collision energy of 35 %. The samples were 

dissolved in methanol. Data acquisition and analysis were 

accomplished with Xcalibur software version 2.2 (Thermo 

UV4-100 spectrophotometer. Quartz cuvettes with a path 

length of 1 cm were used. Fluorescence emission spec-

tra were recorded on a Perkin–Elmer LS 50B luminescent 

spectrometer and were corrected by the spectrometer soft-

ware. Quartz cuvettes with path length of 1 cm were used. 

The enantiomers of PEA, 1-NEA, PGME, and PAME 

were prepared in our laboratory [28]. The concentrations 

-

orescence titrations. Stability constants of the complexes 

were determined by global nonlinear regression analysis 

where F F
0

-

orescence, FC

K
a
 the dissociation constant, [H]

t
 the concentration of the 

crown ether, [L]
a
 the concentration of the added ligand [25].

4.2 (1R, 11R)-3,6,9-Trioxatridecane-1,11-diol [(R,R)-4]

(R)-Propylene oxide ((R)-3) was prepared from race-

mic propylene oxide by the procedure of Jacobsen [18]. 

The tetraethylene glycol derivative (R,R)-4 was prepared 

in the same way as described for its enantiomer (S,S)-4 

[15] starting from (R)-propylene oxide ((R)-3) (10.1 mL,  

-

raphy on silica gel using acetone-hexane (1:4) as eluent to 

obtain (R,R)-4 as a colorless oil (8.16 g, 51%). D

(c 0.74 CH
2
Cl

2
). The product had the same further phys-

ical properties and spectroscopic data as its enantiomer 

(S,S)-4 reported in the literature [15].

4.3 (1R, 11R)-3,6,9-Trioxatridecane-1,11-di-4-

methylbenzene-sulfonate [(R,R)-2]

Tosyl chloride (27.0 g, 0.142 mol) and pyridine (30 mL) 

a stirring bar and dropping funnel. The mixture was 

cooled to 0 °C, and (R,R)-4 (7.0 g, 31.5 mmol) dissolved 

in pyridine (30 mL) was added dropwise. After addition, 
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the mixture was allowed to warm up to room temperature. 

The mixture was stirred for two days, and then the pyri-

dine was removed. The residue was dissolved in a mixture 

of 10 % aqueous HCl solution (50 mL) and dichlorometh-

ane (50 mL). The phases were shaken thoroughly, and then 

separated. The aqueous phase was shaken three times with 

40 mL portions of dichloromethane. The combined organic 

phase was dried over anhydrous MgSO

column chromatography on silica gel using ethyl acetate: 

hexane (1:2) as eluent to obtain (R,R)-2 (14.05 g, 84 %) as 

a pale yellow oil. D = +3.12 (c 1.1 CH
2
Cl

2
). The product 

had the same further physical properties and spectroscopic 

data as its enantiomer (S,S)-2 reported in the literature [16].

4.4 (6S, 16S)-22- Ethoxy-6,16-dimethyl-

6,7,9,10,12,13,15,16-octahydro-22H 5-dibenzo[n,q]

[1,4,7,10,13,16] pentaoxaphosphacyclooctadecin-22-one 

[(S,S)-6]

Macrocycle (S,S)-6 was prepared in the same way as 

described for its enantiomer (R,R)-6 [16] starting from dito-

sylate (R,R)-2 (3.0g, 5.65 mmol) and phosphinate 5 (1.63 g, 

5.85 mmol). D = +29.4 (c 1.0 CH
2
Cl

2
). The product had 

the same further physical properties and spectroscopic data 

as its enantiomer (R,R)-6 reported in the literature [16].

4.5 (6R,16R)-6,16-Dimethyl-6,7,9,10,12,13,15,16-

octahydro-22H 5-dibenzo[n,q][1,4,7,10,13,16]

pentaoxaphosphacyclooctadecin-22-one [(R,R)-8]

Procedure C

A solution of macrocycle (R,R)-6 (120 mg, 0.26 mmol) 

in 5 mL abs. toluene and 5 mL abs. tetrahydrofuran was 

-

ring bar and dropping funnel. The solution was cooled to 

0 °C, and 70 % solution of bis(2-methoxyethoxy)alumi-

num hydride (200 mg, 0.69 mmol) in toluene with 5 mL 

abs. tetrahydrofuran was added to the reaction mixture. 

It was stirred for one hour at 0 °C and for three hours at 

room temperature, and then 20 % aqueous HCl (1.5 mL) 

-

trate was evaporated. The residue was taken up in water 

(30 mL) and dichloromethane (30 mL). The phases were 

shaken thoroughly, and then they were separated. The 

aqueous phase was shaken three times with 20 mL por-

tions of dichloromethane. The combined organic phase 

was dried over anhydrous MgSO4

on silica gel using dichloromethane: methanol (30:1) as 

eluent to get (R,R)-8 (21 mg, 19 %) as a colorless oil. 

Rf
=0.36 (silica TLC, 1:20 dichloromethane-methanol); IR 

(KBR) 
max

 = 3381, 2976, 2932, 2905, 2869, 1589, 1577, 

1473, 1444, 1378, 1353, 1279, 1243, 1172, 1135, 1111, 

1090, 1040, 984, 939, 924, 892, 790, 757, 705, 606, 554, 

543, 491 cm-1; D 2
Cl

2
); 1H-NMR (500 

MHz, CD
3

J = 6 Hz, 3H, CH
3
), 1.28 (d, 

J = 6 Hz, 3H, CH3), 3.03-3.06 (m, 1H, OCH2), 3.18-3.22 

(m, 1H, OCH
2
), 2.26-2.28 (m, 2H, OCH

2
), 3.36-3.55 (m, 

8H, OCH
2
), 4.54-4.60 (m, 1H, OCH), 4.70-4.75 (m, 1H, 

OCH), 6.99-7.02 (m, 1H, Ar-H), 7.06-7.19 (m, 3H, Ar-H), 

7.34-7.38 (m, 1H, Ar-H), 7.50-7.60 (m, 2H, Ar-H), 7.83-7.87 

(m, 1H, Ar-H), 8.16 (d, J = 512 Hz, 1H, PH) ppm; 13C-NMR 

(300 MHz, CD3 3), 70.49, 70.52, 

70.64, 70.68, 73.06, 73.41, 73.47, 73.92 (OCH, OCH
2
), 

112.65 (d, J = 6 Hz, Ar-H), 112.90 (d, J = 6 Hz, Ar-H), 

120.26 (d, J = 12 Hz, ArH), 120.42 (d, J = 105 Hz, Ar-H), 

120.54 (d, J = 13 Hz, Ar-H), 121.83 (d, J = 106 Hz, Ar-H), 

132.53 (d, J = 7 Hz, Ar-H), 133.51 (d, J = 2 Hz, Ar-H), 133.88 

(d, J = 2 Hz, Ar-H), 133.91 (d, J = 7 Hz, Ar-H), 159.25 (d, J = 

3 Hz, Ar-H), 159.52 (d, J = 4 Hz, Ar-H); 31P-NMR (CD
3
CN, 

+ (calcd 

for C22H29O6P, 421.17745)

Procedure D

A solution of lithium aluminum hydride (134 mg, 3.53 mmol) 

in 8 mL abs. diethyl ether was placed under Ar in a three-

The solution was cooled to 0 °C, and a solution of (R,R)-6 

(400 mg, 0.86 mmol) in 13 mL abs. toluene was added drop-

wise. After addition, the mixture was warmed up to 40 °C 

and stirred for 3 hours at this temperature. Thereafter the 

bright green reaction mixture was cooled down to 0 °C, 

water was added dropwise (25 mL), then diethyl ether 

(35 mL). The phases were shaken thoroughly, and then sep-

arated. The separation was facilitated with tetramethyl-am-

monium hydrogen-sulfate. The aqueous phase was shaken 

three times with 15 mL portions of diethyl ether. The com-

bined organic phase was dried over anhydrous MgSO
4

-

tered and the solvent was removed. The crude product was 

-

nol (30:1) as eluent to get (R,R)-8 (261 mg, 72 %), which had 

the same physical properties and spectroscopic data than the 

one described above in procedure C.
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4.6 (6S,16S)-6,16-Dimethyl-6,7,9,10,12,13,15,16-

octahydro-22H 5-dibenzo[n,q][1,4,7,10,13,16]

pentaoxaphosphacyclooctadecin -22-one [(S,S)-8]

Macrocycle (S,S)-8 was prepared in the same way as 

described above for (R,R)-8 (procedure D) starting from 

phosphinate (S,S)-6 (400 mg, 0.86 mmol). Yield: 246 mg 

(68 %). D
33  = +18.2 (c 0.74 CH

2
Cl

2
). Other physical 

properties and spectroscopic data of (S,S)-8 concurred 

with those of (R,R)-8.

4.7 (6R,16R)-22-(Anthracen-9-yl)-6,16-dimethyl-

6,7,9,10,12,13,15,16-octahydro-22H 5-dibenzo[n,q]

[1,4,7,10,13,16] pentaoxaphosphacyclooctadecin-22-one 

[(R,R)-1]

Procedure E 

Macrocycle (R,R)-8 (200 mg, 0.48 mmol), anthracene 

boronic acid (187 mg, 0.84 mmol) and Pd(PPh
3
)

4 
(58 mg, 

0.05 mmol) were dissolved in dry dioxane (15 mL) and 

2
CO

3
 (42 mg, 

0.30 mmol) was added to the reaction mixture, and it was 

heated to 100 °C and stirred at this temperature for two days. 

The mixture was allowed to cool down to room temperature, 

and CH
2
Cl

2
 (30 mL) and water (30 mL) were added. The 

phases were shaken well and separated. The aqueous phase 

was shaken with CH
2
Cl

2
 (3x20 mL). The combined organic 

phase was dried over MgSO
4

-

form: acetonitrile: ethanol: methanol (10:10:1:1) as eluents to 

obtain (R,R)-1 (37 mg, 13 %) as a yellow powder. Rf=0.27 

(silica TLC, 1:20 dichloromethane-methanol); IR (KBR) 

max 
= 3375, 3063, 2973, 2929, 2869, 1721, 1620, 1587, 1573, 

1512, 1472, 1442, 1376, 1351, 1280, 1246, 1171, 1135, 1104, 

1079, 1042, 943, 895, 820, 786, 754, 738, 686, 604, 563, 552, 

524, 500, 439 cm-1; D = –20.2 (c 0.5 CH
2
Cl

2
); HRMS m/z 

= 597.23972 (M+H)+ (calcd for C36H38O6P, 597.24005)

Procedure F

Macrocycle (R,R)-8 (60 mg, 0.14 mmol), 9-bromoanthracene  

(55 mg, 0.22 mmol) and Pd(PPh
3
)

4 
(17 mg, 0.02 mmol) 

were dissolved in dry toluene (5 mL) and placed under Ar 

Et
3
N (32 , 0.22 mmol) was added to the reaction mix-

ture, and it was heated to 100 °C and stirred at this tem-

perature for two days. The mixture was allowed to cool 

down to room temperature, and CH
2
Cl

2
 (10 mL) and water 

(10 mL) were added. The phases were shaken well and 

separated. The aqueous phase was shaken with CH
2
Cl

2
 

(3x5 mL). The combined organic phase was dried over 

MgSO4

-

roform: methanol (25:1) and then dichlorometane: metha-

nol (30:1) as eluents to obtain (R,R)-1 (8 mg, 9 %), which 

had the same physical properties and spectroscopic data as 

the one described above in procedure E. 

4.8 (6S,16S)-22-(Anthracen-9-yl)-6,16-dimethyl-

6,7,9,10,12,13,15,16-octahydro-22H 5-dibenzo[n,q]

[1,4,7,10,13,16] pentaoxaphosphacyclooctadecin-22-one 

[(S,S)-1]

Macrocycle (S,S)-1 was prepared in the same way as 

described above for (R,R)-1 (procedure E) starting from 

secondary phosphine oxide (S,S)-8 (200 mg, 0.48 mmol). 

Yield: 34 mg (12 %). D
33

= –20.2 (c 0.5 CH
2
Cl

2
). Other 

physical properties and spectroscopic data of (S,S)-1 con-

curred with those of (R,R)-1.
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Abstract The transition-metal complexes of phosphine and secondary
phosphine oxide compounds can be used in various catalytic reactions.
In this paper, the synthesis and characterization of eight new crown
ethers containing trivalent phosphorus in their macroring are reported.
These macrocycles are promising candidates as ligands for catalytic re-
actions.

Key words crown ethers, macrocycles, phosphines, phosphine ox-
ides, catalytic ligands

Trivalent phosphorus ligands, such as phosphines or
phosphinites are highly important class of ligands,1 for the
phosphorus exhibits a high affinity toward transition
metals, and P(III)-transition-metal complexes are widely
applied catalysts in homogeneous catalytic reactions. One
of these reactions is the hydroformylation, which can be
performed asymmetrically since the discovery of rhodium-
BINAPHOS catalysts by Tanaka.2 Furthermore, chiral phos-
phine ligands play pivotal roles in transition-metal-
catalyzed asymmetric reactions.3

Crown ethers are macrocyclic compounds in which the
most common repeating units in the macroring are
ethyleneoxy moieties, which can wrap and capture various
metal cations due to the presence of the lone pairs of
oxygen atoms.4 Phosphacrowns having one or more triva-
lent phosphorus atoms in the macroring have also been
prepared recently.5 It can be a great advantage to produce

crown ether type phosphorus ligands due to the coordinat-
ing and capturing effects of the oxygens. In addition, chiral
centers can easily be built in the macroring, which makes it
possible to apply these ligands in asymmetric catalytic re-
actions. There are only few applications of phosphino-
crowns in catalytic asymmetric reactions including 1,4-addition
of arylboronic acids to ,-unsaturated ketones,6 or asym-
metric hydrogenation of enamides.7 A few years ago, we re-
ported the synthesis of chiral crown ethers (R,R)-1 and
(S,S)-2 containing a triphenylphosphine moiety (Figure 1),8
and later the use of their Pd and Rh complexes in asymmet-
ric hydroformylation.9

Figure 1  Examples of reported crown ethers containing triphenylphos-
phine unit

In the present paper, we describe the syntheses of new
chiral crown ethers (S,S)-3, (R,R)-4, (R,R)-5, (S,S)-6, (S,S,S,S)-7,
and (S,S,S,S)-8 containing triarylphosphine units, and (S,S)-9
and (S,S)-10 containing a secondary phosphine oxide
moiety (Figure 2). In secondary phosphine oxides, the pen-
tavalent phosphine oxide form is in equilibrium with the
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trivalent phosphinous acid form.10 In the presence of a tran-
sition metal, the equilibrium is in favor of the phosphinous
acid form by the coordination of the phosphorus atom11

giving rise to a suitable family of potential catalysts, which
are less sensitive to the oxidation, thus eliminating one of
the major disadvantages of phosphine type ligands.12

Therefore, secondary phosphine oxides (S,S)-9 and (S,S)-10
are expected to be easier to apply as catalyst ligands.

The aim of the syntheses of the new phosphine ligands
was to produce catalytic ligands reaching higher asymmet-
ric induction for hydroformylation reactions than the earli-
er ones.9 Our previous results showed that larger groups at
the chiral centers rendered higher degree of the enantio-
meric recognition.13 Hopefully in the case of (R,R)-5 and
(S,S)-6 similar trend will be observed.

Better selectivities are also expected from bismacrocy-
cles (S,S,S,S)-7 and (S,S,S,S)-8. It was observed several times,
that bidentate ligands have positive effect on selectivities of
catalytic reactions by the chelating effect and the greater
conformational stability.

To obtain the target macrocycles, convergent synthetic
methods were applied. First, we had to prepare the key in-
termediates, which were linked to each other in a macro-

cyclization reaction later (Scheme 3). Phosphine oxide 1314

and phosphine 1415 (Scheme 1) have been reported (al-
though phosphine 14 is not completely characterized), but
we worked out a new, more efficient synthetic pathway to
obtain them. Commercially available phosphorochloridate
11 was first transformed into phosponate 1216 using
phenylmagnesium bromide. Phosphonate 12 was then sub-
jected to an intramolecular rearrangement reaction to give
phosphine oxide 13, which was reduced by trimethoxysilane
to obtain phosphine 14.

The other key intermediates were the enantiopure
oligoethylene glycol derivatives. The synthesis of trieth-
ylene glycol ditosylate (R,R)-17 started from the sodium salt
of commercially available enantiopure bromopropionic
acid (S)-15, which was subjected to an SN2 displacement
reaction with the sodium salt of ethylene glycol, followed
by esterification to furnish diester (R,R)-16. Reduction of
the latter diester with lithium aluminum hydride gave the
appropriate diol derivative, which was tosylated using po-
tassium hydroxide as a base to obtain ditosylate (R,R)-17
(Scheme 2). Tetraethylene glycol ditosylate (S,S)-19 was
prepared from the reported diol (S,S)-18,17 which was
reacted with tosyl chloride under the same conditions as
described for the triethylene glycol ditosylate (R,R)-17
(Scheme 2).

With the appropriate intermediates in hand, the next
steps in the syntheses of the target compounds were the
macrocyclization reactions. It should be noted here that in
the ring closing reactions we did not expect appreciable
yields, because several side reactions such as oligomeriza-
tion, elimination, and hydrolysis of the ditosylate starting
material can take place. The 9-crown-3 ether type phos-
phine oxide (S,S)-21 was prepared from 2,3-butanediol di-
tosylate (R,R)-2018 and phosphine oxide 13 (Scheme 3). The
expected product in this reaction by a two to two macrocy-
clization was an 18-crown-6 ether type bisphosphine oxide
compound, which unfortunately was not detected at all. De-
spite DMF is the most common solvent in these types of
macrocyclization reactions, using it as a solvent gave no
results, the starting materials were not transformed even

Figure 2  Structures of newly synthesized macrocycles
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after a long reaction time. We found that using DMSO as a
solvent, except the desired 18-crown-6 ether type bisphos-
phineoxide, mixtures of several products were obtained,
including surprisingly the strained 9-crown-3 ether type
phosphine oxide (S,S)-21, the structure of which was ana-
lyzed by single-crystal X-ray diffraction method (Figure 3,
Table 1).19

In order to carry out the synthesis of 15-crown-5 ethers
(R,R)-22 and 18-crown-6 ethers (R,R)-24 and (S,S)-25 the
macrocyclizations were performed by the reaction of the
appropriate ditosylates (R,R)-17, (S,S)-23,20 and (S,S)-19
with phosphine oxide 13 using DMF as a solvent. In the case
of (R,R)-22, using K2CO3 as a base gave a better yield (31%)
than applying Na2CO3 (17%) (Scheme 3). This result was un-
expected, because the sodium ion is considered to have bet-
ter template effect than that of potassium ion for facilitating
the formation of 15-crown-5 ethers. In the case of (S,S)-25,

there was no actual difference in the yield whether using
K2CO3 or Cs2CO3 as a base (Scheme 3). The temperature was
50 °C in the cases of macrocyclizations with secondary
ditosylates (R,R)-20 and (S,S)-23,20 and 80 °C with primary

Scheme 2  Preparation of key substrate ditosylates (R,R)-17 and (S,S)-19
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Figure 3  3D unit cell representation of the 9-crown-3 ether (S,S)-21. 
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ditosylates (R,R)-17 and (S,S)-19. Applying lower tempera-
ture in the former cases was necessary to avoid the racem-
ization and the elimination side reaction. In these cases, the
Williamson type ether formation reaction takes place with
total inversion of configuration. It is assumed that in the
case of formation of (R,R)-24, steric hindrance also contrib-
uted to the lower yield.

The preparation of crown ether (S,S)-25 was also ac-
complished in a different way. First ditosylate (S,S)-19 was
reacted with phosphinate 2621 to obtain macrocycle (S,S)-27
containing a phosphinate unit. The latter was transformed
to the appropriate phosphinic acid chloride followed by a
Grignard reaction with phenylmagnesium bromide adopt-
ing a known procedure.8,22 The overall yield was slightly
lower using this procedure.

The syntheses of biscrown ethers (S,S,S,S)-7 and (S,S,S,S)-8
were started from the reported macrocycle (S,S)-28.23 The
latter was reacted with 4-benzyloxyphenylmagnesium bro-
mide using the same method8,20 as described for (S,S)-25 to
give (S,S)-29. Removal of the benzyl group of macrocycle

(S,S)-29 by hydrogenolysis furnished (S,S)-30 containing a
free phenolic hydroxyl group. To obtain the biscrown ethers
(S,S,S,S)-31 and (S,S,S,S)-32 two moles of macrocycle (S,S)-
30 were coupled with one mole of linkers with different
lengths. In order to carry out the synthesis of (S,S,S,S)-31 by
SN2 reaction, different leaving groups of the reagent were
tested. Using the ditosylate of propane-1,3-diol (prepared
from propane-1,3-diol24) gave a better yield (44%), than ap-
plying 1,3-diiodopropane (23%) (prepared from ditosylate
of propane-1,3-diol by Finkelstein reaction25). The highest
yield (58%) for the desired bismacrocycle (S,S,S,S)-31 was
obtained by the commercially available 1,3-dibromopro-
pane. Based on the latter result, the preparation of biscrown
ether (S,S,S,S)-32 was carried out by the reaction of (S,S)-30
with 1,4-dibromobutane (Scheme 4).

Based on the LC-MS and 1H NMR analyses of the crude
product, in the case of the synthesis of (S,S,S,S)-31, elimina-
tion side reaction of part of the reagent gave the appropri-
ate allyloxy derivative, which decreased the yields.

Table 1  Crystal Data and Structure Refinement for (S,S)-21

CCDC Number19d 1994255 Space group P21 21 21

Formula C22H21O3P Hall group P2ac 2ab

Formula weight 364.36 Z 4

Wavelength (Å) 1.5418 Density (g/cm3) 1.275

Temperature (K) 100 Abs. coeff.,  (mm–1) 1.429

Unit cell dimensions, a (Å) 8.1646(4) h,k,lmax 10,16,20

b (Å) 13.7657(5) Data completeness 1.64/0.94

c (Å) 16.8932(6) Θmax

 (°) 90 Reflections 0.0736 (2910)

 (°) 90 R1/wR2 0.2125 (3488)

 (°) 90 Nref 3701 [2124]

Volume (Å3) 1898.65(13)

Scheme 4  Preparation of bismacrocycles (S,S,S,S)-31 and (S,S,S,S)-32
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The reduction of the phosphine oxides was carried out
in a sealed tube without solvent8 in all cases. In order to de-
termine which reagent can give the best yield for the
deoxygenation reaction, phosphine oxide (S,S)-25 was re-
duced with six different silanes (Table 2).

Table 2  Reduction of (S,S)-25 Using Different Silanes

Although using phenylsilane gave the highest yield
(82%), but because of its high boiling point, the second best
one (trimethoxysilane, 76%) was applied for the reduction
of the other phosphine oxides. This way it was easy to get
the desired products from the reaction mixtures by evapo-
rating the volatile materials. The deoxygenation reactions
gave phosphines (S,S)-3, (R,R)-4, (R,R)-5, (S,S)-6, (S,S,S,S)-7,
and (S,S,S,S)-8 in good to excellent yields (59–88%) (Scheme
5).

Scheme 5  Reduction of crown ethers containing phosphine oxide unit 
into phosphines

Due to the rather low yield of (R,R)-24 (Scheme 3), we
tried to obtain its phosphine derivative (R,R)-5 by the mac-
rocyclization reaction of phosphine 14 and tetraethylene
glycol ditosylate (S,S)-23 (Scheme 6). The latter procedure
provided a slightly better overall yield of phosphine (R,R)-5.
However, it has to be noted that in the purification of the
crude product of this reaction we have to use PLC for isolat-
ing macrocycle (R,R)-5, because during the column chroma-
tography it underwent oxidation. Because of the fact that
during the long reaction time of the macrocyclization, the
workup, and purification it was quite complicated to main-
tain the inert atmosphere, and therefore the direct cycliza-
tion process starting from 14 in other cases were not
applied.

In order to accomplish the synthesis of secondary
phosphine oxides (S,S)-9 and (S,S)-10, the appropriate
phosphinates (S,S)-28 and (S,S)-27 were reduced (Scheme
7). As we have already observed,26 using lithium aluminum
hydride as a reducing agent, first phosphine derivatives

were obtained, which were oxidized by the air quantitative-
ly to the secondary phosphine oxides during the workup
and purification. Surprisingly, during the reduction of (S,S)-
27, its hydrolysis was also observed as an undesirable side
reaction giving phosphinic acid (S,S)-33 as a product. We
assume that this hydrolysis is caused by the lithium
hydroxide formed from the lithium aluminum hydride in
the presence of traces of water.

Scheme 7  Reduction of phosphinates to secondary phosphine oxides

In conclusion, new enantiopure crown ethers (S,S)-3,
(R,R)-4, (R,R)-5, and (S,S)-6 containing one phosphine unit,
(S,S,S,S)-7 and (S,S,S,S)-8 containing two phosphine units,
and (S,S)-9 and (S,S)-10 containing secondary phosphine
oxide moiety (Figure 2) were synthesized. We have tried to
improve their yields, wherever it was possible. Based on
preliminary results9 we assume that these macrocycles can
be suitable catalytic ligands for asymmetric hydroformyla-
tion reactions.

All starting materials were purchased from Sigma-Aldrich Corpora-
tion unless otherwise noted. Compounds (S,S)-18,17 (S,S)-23,20 26,21

and (S,S)-2823 were prepared as reported. The heating source was an
oil bath for the reactions that required heating and for the reactions
that needed to be cooled to 0 °C an ice-water bath was used. All reac-
tions were monitored by TLC and visualized by UV lamp (254 nm).
Silica gel 60 F254 (Merck) plates were used for TLC. Silica gel 60 (70–
230 mesh, Merck) was used for column chromatography, and silica gel
60 F254 (Merck) plates were used for PLC (preparative layer chroma-
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Scheme 6  Ring-closing reaction of phosphine 14 and tetraethylene 
glycol ditosylate (S,S)-23
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tography). Ratios of solvents for the eluents are given in volumes
(mL/mL). Solvents were dried and purified according to well estab-
lished methods.27 Evaporations were carried out under reduced pres-
sure. Melting points were taken on a Boetius micro-melting point ap-
paratus and are uncorrected. Optical rotations were taken on a
Perkin-Elmer 241 polarimeter that was calibrated by measuring the
optical rotations of both enantiomers of menthol. IR spectra were re-
corded on a Bruker Alpha-T FT-IR spectrophotometer. 1H (500 MHz)
and 13C{1H} (125 MHz) NMR spectra were obtained on a Bruker DRX-
500 Avance spectrometer. 1H (300 MHz) and 13C{1H} (75.5 MHz) NMR
spectra were recorded on a Bruker 300 Avance spectrometer and it is
indicated in each individual case. 31P (121.5 MHz, reference: H3PO4)
NMR spectra were recorded on a Bruker 300 Avance spectrometer.
HRMS analyses were performed on a Thermo Velos Pro Orbitrap Elite
(Thermo Fisher Scientific, Bremen, Germany) system. The ionization
method was ESI and operated in positive ion mode. The protonated
molecular ion peaks were fragmented by CID at a normalized colli-
sion energy of 35%. The samples were dissolved in MeOH. Data acqui-
sition and analysis were accomplished with Xcalibur software version
2.2 (Thermo Fisher Scientific). Suitable single crystals for X-ray analy-
sis were obtained from a solution of crown ether (S,S)-21 in CHCl3/
octane (1:9). X-ray data of a single crystal has been tested and collect-
ed on 100 K temperature, on a high flux micro-focus Cu sourced
sealed tube SuperNova diffractometer equipped with Eos CCD detec-
tor, using monochromated Cu-K radiation,  = 1.5418 Å (Rigaku/
Agilent Technologies). CrysAlisPro RED19a was used for data process-
ing, and Olex2 for structure solution with direct methods. Final struc-
ture is refined with Olex219b and SHELXL9 program packages.19c

Crystallographic data are presented in Table 1.19

Diphenyl phenylphosphonate (12)
Diphenyl phosphorochloridate (11; 25.0 g, 93 mmol) and toluene
(25 mL) were placed under argon in a three-necked flask fitted with a
stirring bar and a dropping funnel. The mixture was cooled to 0 °C,
and phenylmagnesium bromide (140 mmol, 93.5 mL, 1.5 M solution
in Et2O) was added dropwise. After stirring the reaction mixture for
10 min at 0 °C, the temperature was raised to rt, and kept for 3 h. The
mixture was poured into a mixture of sat. aq NH4Cl (300 mL) and
CH2Cl2 (100 mL). The phases were shaken well, separated, and the or-
ganic phase was washed with H2O (3 × 100 mL), dried (MgSO4), fil-
tered, and the solvent was removed. The crude product was purified
by column chromatography on silica gel using EtOAc/hexane (1:5) as
eluent to give 12 (11.1 g, 38%) as yellow crystals. The product had the
same physical properties and spectroscopic data as reported in the
literature.16

Bis(2-hydroxyphenyl)phenyl-5-phosphanone (13)
To a vigorously stirred solution of freshly distilled pure and anhyd
i-Pr2NH (20 mL, 14.5 g, 0.14 mol) in pure and anhyd THF (30 mL) was
added 2.5 M n-BuLi in hexanes (57 mL, 0.14 mol) at –75 °C under ar-
gon over 30 min, and stirring was continued for another 30 min. After
the LDA solution had formed, diphenyl phenylphosphonate (12; 11.1
g, 35.8 mmol) dissolved in pure and anhyd THF (30 mL) was added
over 60 min at –75 °C. The resulting mixture was stirred for 60 min,
then it was allowed to warm up to rt and stirred for 4 h. After comple-
tion of the reaction, the mixture was added in small portions to a
vigorously stirred mixture of CH2Cl2 (300 mL), sat. aq NH4Cl (240 mL),
and ice (100 g). The organic phase was separated and the aqueous one
was extracted with CH2Cl2 (3 × 100 mL). The combined organic phases
were washed with H2O (200 mL), dried (MgSO4), filtered, and the sol-
vent was removed. The crude product was purified by recrystalliza-

tion from toluene to give 13 (8.77 g, 79%) as a white powder. The
product had the same physical properties and spectroscopic data as
reported in the literature.14

(6S,7S)-6,7-Dimethyl-13-phenyl-7,13-dihydro-6H-dibenzo[e,h]-
[1,4,7]dioxaphospha-13-one [(S,S)-21]
Phosphanone 13 (1.9 g, 6.13 mmol), butane-2,3-diol ditosylate [(S,S)-20;
2.40 g, 6.13 mmol] and finely powdered anhyd K2CO3 (10 g, 72 mmol)
were mixed in anhyd DMSO (150 mL) under argon. The temperature
of the vigorously stirred reaction mixture was raised to 50 °C and
kept at this temperature until the TLC analysis showed the total con-
sumption of the starting materials (23 days). The solvent was re-
moved, and the residue was dissolved in a mixture of H2O (30 mL) and
CH2Cl2 (30 mL). The phases were shaken well and separated. The
aqueous phase was extracted with CH2Cl2 (3 × 30 mL) and the com-
bined organic phases were dried (MgSO4), filtered, and the solvent
was removed. The crude product was first purified by column
chromatography on silica gel using MeOH and CH2Cl2 mixtures (po-
larity raised from 1:40 to 1:10) as eluents, and then by recrystalliza-
tion from CH2Cl2/hexane (1:9) to give (S,S)-21 (201 mg, 9%) as color-
less crystals; mp 258–261 °C; Rf = 0.42 (CH2Cl2/MeOH 20:1); []D

25

–149.0 (c 0.2 CH2Cl2).
IR (KBr): 3061, 2969, 2867, 2206, 1589, 1573, 1472, 1440, 1371, 1238,
1183, 1159, 1087, 1075, 958, 835, 821, 755, 729, 637, 549, 521 cm–1.
1H NMR (500 MHz, CDCl3):  = 1.01 (d, J = 6.4 Hz, 3 H, CH3), 1.31 (d, J =
6.3 Hz, 3 H, CH3), 3.67–3.79 (m, 1 H), 4.08–4.14 (m, 1 H, OCH), 6.97–
7.09 (m, 2 H, ArH), 7.23–7.29 (m, 1 H, ArH), 7.38–7.40 (m, 3 H, ArH),
7.45–7.57 (m, 5 H, ArH), 8.20–8.32 (m, 2 H, ArH).
13C NMR (75 MHz, CDCl3):  = 18.10, 18.25 (CH3), 83.51, 86.39 (OCH),
119.63 (d, J = 7.1 Hz, ArC), 123.02 (d, J = 11.5 Hz, ArC), 123.75 (d, J =
7.1 Hz, ArC), 124.55 (d, J = 109 Hz, ArC), 124.86 (d, J = 11.1 Hz, ArC),
126.18 (d, J = 103 Hz, ArC), 128.00 (d, J = 13.0 Hz, ArC), 130.74 (d, J =
11.3 Hz, ArC), 131.00 (d, J = 2.9 Hz, ArC), 133.80 (d, J = 2.5 Hz, ArC),
134.21 (d, J = 2.3 Hz, ArC), 134.67 (d, J = 6.3 Hz, ArC), 135.68 (d, J = 5.8
Hz, ArC), 137.08 (d, J = 111 Hz, ArC), 160.07 (d, J = 4.0 Hz, ArC), 162.98
(d, J = 4.5 Hz, ArC).
31P NMR (121.5 MHz, CDCl3):  = 22.41.
HRMS (ESI): m/z [M + H]+ calcd for C22H22O3P: 365.1301; found:
365.1284.

(2R,2′R)-Dimethyl-2,2′-[ethane-1,2-diylbis(oxy)]dipropanoate 
[(R,R)-16]
(S)-2-Bromopropionic acid (5 g, 32.7 mmol) and anhyd and pure
MeOH (50 mL) were placed under argon in a three-necked flask fitted
with a stirring bar and a dropping funnel. The mixture was cooled to
–10 °C, and NaOMe (1.77 g, 32.7 mmol) dissolved in MeOH (50 mL)
was added dropwise. The mixture was allowed to warm up to rt and
stirred for 1 h, then the solvent was removed. The resulting sodium
salt of (S)-2-bromopropionic acid was dried over P2O5 in a vacuum
desiccator. NaH (2.62 g, 60% dispersion in mineral oil, 65.5 mmol),
freshly distilled ethylene glycol (1.83 mL, 16.4 mmol), and anhyd and
pure THF (100 mL) were placed in a three-necked flask under argon.
The reaction mixture was boiled for 1 h, then it was cooled to 0 °C,
and the previously prepared sodium salt of (S)-2-bromopropionic
acid [(S)-15] was added to it, and the mixture was heated to 65 °C.
After stirring the mixture for 24 h, it was cooled to 0 °C and its pH was
adjusted to 2 using aq 2 mol/L HCl. This mixture was poured into a
mixture of H2O (30 mL) and CH2Cl2 (80 mL). The phases were separated
and the aqueous phase was extracted with CH2Cl2 (2 × 80 mL) and
Et2O (2 × 80 mL). The combined organic phases were dried (MgSO4),
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filtered, and the solvent was removed. The crude product was a yel-
low oil, which was placed under argon in a three-necked flask fitted
with a stirring bar and a dropping funnel. It was dissolved in MeOH
(75 mL), then the solution was cooled to –30 °C and freshly distilled
SOCl2 (6.7 mL, 92 mmol) was added dropwise. The mixture was
allowed to warm up to rt and stirred for 2 days, then the solvent was
removed. EtOAc (200 mL) and sat. aq Na2CO3 (150 mL) were added to
the residue. The phases were shaken well and separated. The organic
phase was washed with brine (2 × 100 mL). The organic phase was
dried (MgSO4), filtered, and the solvent was removed. The crude
product was purified by column chromatography on silica gel using
acetone/hexane (1:8) as eluent to give (R,R)-16 (1.73 g, 45%) as a col-
orless oil; Rf = 0.34 (acetone/hexane 1:3); []D

22 +68.76 (c 1.03
CH2Cl2).
IR (neat): 2988, 2954, 2875, 1748, 1735, 1448, 1436, 1372, 1275,
1206, 1119, 1077, 1043, 978, 856, 754, 659 cm–1.
1H NMR (500 MHz, CDCl3):  = 1.42–1.45 (m, 6 H, CH3), 3.61–3.66 (m,
2 H, OCH2), 3.75–3.80 (m, 8 H, OCH2, OCH3), 4.08–4.13 (m, 2 H, OCH).
13C NMR (75 MHz, CDCl3):  = 18.65 (CH3), 51.88 (OCH3), 69.50
(OCH2), 75.30 (OCH), 173.68 (C=O).
HRMS (ESI): m/z [M + H]+ calcd for C10H19O6: 235.1176; found:
235.1169.

(2R,2′R)-[Ethane-1,2-diylbis(oxy)]bis(propane-2,1-diyl)-bis(4-
methylbenzenesulfonate) [(R,R)-17]
LiAlH4 (390 mg, 10.3 mmol) and pure and anhyd THF (5 mL) were
placed under argon in a three-necked flask fitted with a stirring bar
and a dropping funnel. The mixture was cooled to 0 °C, and (R,R)-16
(1.0 g, 4.27 mmol) dissolved in THF (15 mL) was added dropwise. The
mixture was allowed to warm up to rt and stirred for 24 h. After
completion of the reaction, the mixture was worked up using Fieser’s
method,28 because of the excellent water solubility of the product.
The mixture was cooled to 0 °C, H2O (390 L) and 15% aq NaOH
(390 L), then H2O (1.17 mL) were added to it. The mixture was
allowed to warm up to rt and stirred for 15 min, then MgSO4 was added
and stirred for another 15 min. The mixture was filtered to remove
the solid materials, which were washed with Et2O. The filtrate was
evaporated, then the residue was placed under argon in a three-
necked flask and dissolved in CH2Cl2 (50 mL). TsCl (2.16 g, 11.3 mmol)
and 10% aq KOH (5 mL) were added, and the reaction mixture was
stirred for 2 days. H2O (30 mL) was added to the mixture and the pH
was adjusted to 3 using aq 2 mol/L HCl. The phases were separated.
The aqueous phase was extracted with CH2Cl2 (3 × 30mL). The com-
bined organic phases were dried (MgSO4), filtered, and the solvent
was removed. The crude product was purified by column chromatog-
raphy on silica gel using EtOAc/hexane (1:6) as eluent, then by recrys-
tallization from MeOH to give (R,R)-17 (2.07 g, 74%) as white crystals;
mp 97–100 °C; Rf = 0.57 (EtOAc/toluene 1:3); []D

23 +1.0, []365
23 +4.3

(c 5.0 CH2Cl2).
IR (KBr): 3422, 2929, 2882, 1598, 1461, 1357, 1324, 1294, 1258, 1189,
1179, 1161, 1121, 1095, 1075, 982, 909, 852, 830, 812, 792, 667, 584,
555, 544 cm–1.
1H NMR (500 MHz, CDCl3):  = 1.08 (d, J = 6.3 Hz, 6 H, CH3), 2.43 (s, 6
H, CH3), 3.45–3.54 (m, 4 H, OCH2), 3.63–3.69 (m, 2 H, OCH2), 3.88–
3.95 (m, 2 H, OCH), 7.32–7.34 (m, 4 H, ArH), 7.76–7.78 (m, 4 H, ArH).
13C NMR (75 MHz, CDCl3):  = 16.75, 21.67 (CH3), 69.05, 72,67, 73.54
(OCH, OCH2), 127.96, 129.88, 133.01, 144.85 (ArC).
HRMS (ESI): m/z [M + H]+ calcd for C22H31O8S2: 487.1455; found:
487.1434.

(7R,12R)-7,12-Dimethyl-19-phenyl-6,7,9,10,12,13-hexahydro-
19H-195-dibenzo[k,n][1,4,7,10,13]tetraoxaphosphacyclopenta-
decin-19-one [(R,R)-22]
Phosphanone 13 (0.64 g, 2.06 mmol), triethylene glycol ditosylate
(R,R)-17 (1.0 g, 2.06 mmol), and finely powdered anhyd Na2CO3 (5.3 g,
50 mmol) or K2CO3 (6.9 g, 50 mmol) were mixed in anhyd and pure
DMF (100 mL) under argon. The temperature of the vigorously stirred
reaction mixture was raised to 80 °C and kept at this temperature un-
til TLC analysis showed the total consumption of the starting materials
(11 days). The solvent was removed and the residue was dissolved in
H2O (30 mL) and CH2Cl2 (30 mL). The phases were shaken well and
separated. The aqueous phase was extracted with CH2Cl2 (3 × 30 mL)
and the combined organic phases were dried (MgSO4), filtered, and
the solvent was removed. The crude product was purified by column
chromatography on silica gel using MeOH and CH2Cl2 mixtures
(polarity raised from 1:30 to 1:10) as eluents to give (R,R)-22 [using
Na2CO3: 316 mg (17%), using K2CO3: 576 mg (31%)] as a white pow-
der; mp 115–119 °C; Rf = 0.28 (CH2Cl2/MeOH 30:1); []D

28 +18.45 (c
0.68 CH2Cl2).
IR (KBr): 3421, 3063, 2971, 2929, 2869, 2204, 1589, 1575, 1477, 1440,
1374, 1344, 1282, 1238, 1159, 1140, 1108, 1085, 1069, 1045, 1027,
959, 931, 906, 833, 821, 800, 753, 728, 715, 702, 642, 549, 537, 517
cm–1.
1H NMR (500 MHz, CDCl3):  = 0.88–0.96 (m, 6 H, CH3), 3.39–3.48 (m,
1 H), 3.59–3.67 (m, 2 H), 3.72–3.83 (m, 2 H), 3.87–4.07 (m, 5 H, OCH,
OCH2), 6.64–6.79 (m, 2 H, ArH), 6.86–7.03 (m, 4 H, ArH), 7.19–7.40
(m, 7 H, ArH).
13C NMR (75 MHz, CDCl3):  = 15.67, 15.79 (CH3), 68.80, 69.31, 70.42,
71.68, 75.16, 75.53 (OCH, OCH2), 112.15 (d, J = 6.6 Hz, ArC), 112.46 (d,
J = 6.6 Hz, ArC), 120.14 (d, J = 12.3 Hz, ArC), 127.92 (d, J = 12.7 Hz,
ArC), 131.01 (d, J = 2.7 Hz, ArC), 132.13 (d, J = 10.3 Hz, ArC), 132.44 (d,
J = 2.0 Hz, ArC), 132.97 (d, J = 1.7 Hz, ArC), 133.66 (d, J = 8.0 Hz, ArC),
133.94 (d, J = 8.4 Hz, ArC), 159.83 (d, J = 4.6 Hz, ArC), 160.52 (d, J = 7.1
Hz, ArC).
31P NMR (121.5 MHz, CDCl3):  = 24.86.
HRMS (ESI): m/z [M + H]+ calcd for C26H30O5P: 453.1825; found:
453.1805.

(2S,10S)-2,10-Diisobutyl-3,6,9-trioxaundecane-1,11-diyl-bis(4-
methylbenzenesulfonate) [(S,S)-19]
Tetraethylene glycol derivative (S,S)-1817 (3.20 g, 10.45 mmol) was
placed under argon in a three-necked flask, and dissolved in CH2Cl2
(30 mL). TsCl (5.98 g, 31.35 mmol) and 10% aq KOH (10 mL) were added
to this mixture and stirred for 3 days. H2O (40 mL) was added and the
pH was adjusted to 3 using aq 2 mol/L HCl. The phases were shaken
well and separated. The aqueous phase was extracted with CH2Cl2
(3 × 35 mL). The combined organic phases were dried (MgSO4), fil-
tered, and the solvent was removed. The crude product was purified
by chromatography on silica gel using EtOAc/hexane (1:8) as eluent to
give (S,S)-19 (4.68 g, 83%) as a colorless oil; Rf = 0.54 (EtOAc/hexane
1:2); []D

26 –13.7 (c 1.0 CH2Cl2).
IR (neat): 2955, 2928, 2870, 1598, 1467, 1358, 1307, 1292, 1189,
1175, 1136, 1096, 1020, 975, 946, 913, 836, 813, 789, 690, 665, 553
cm–1.
1H NMR (500 MHz, CDCl3):  = 0.86–0.90 (m, 12 H, CH3), 1.12–1.21
(m, 2 H, CH2), 1.37–1.46 (m, 2 H, CH2), 1.64–1.75 (m, 2 H, CH), 2.46 (s,
6 H, CH3), 3.50–3.70 (m, 10 H), 3.94–4.04 (m, 4 H, OCH, OCH2), 7.36 (d,
J = 7.9 Hz, 4 H, ArH), 7.81 (d, J = 8.2 Hz, 4 H, ArH).
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13C NMR (75 MHz, CDCl3):  = 21.67, 22.17, 23.18 (CH3) 24.28 (CH),
40.66 (CH2), 69.81, 70.75, 72.07, 76.10 (OCH, OCH2), 127.97, 129.88,
133.03, 144.84 (ArC).
HRMS (ESI): m/z [M + H]+ calcd for C30H47O9S2: 615.2656; found:
615.2633.

(7S,15S)-7,15-Diisobutyl-22-ethoxy-6,7,9,10,12,13,15,16-octa-
hydro-22H-225-dibenzo[n,q][1,4,7,10,13,16]pentaoxaphospha-
cyclooctadecin-22-one [(S,S)-27]
Ethyl phosphinate 2621 (1.07 g, 3.86 mmol), tetraethylene glycol
ditosylate (S,S)-19 (2.37 g, 3.86 mmol), and finely powdered anhyd
K2CO3 (13.8 g, 100 mmol) were mixed in anhyd DMF (200 mL) under
argon. The temperature of the vigorously stirred reaction mixture
was raised to 80 °C and kept at this temperature until TLC analysis
showed the total consumption of the starting materials (12 days). The
solvent was removed, and the residue was dissolved in a mixture of
H2O (50 mL) and CH2Cl2 (50 mL). The phases were shaken well and
separated. The aqueous phase was extracted with CH2Cl2 (3 × 30 mL).
The combined organic phases were dried (MgSO4), filtered, and the
solvent was removed. The crude product was purified by column
chromatography on silica gel using MeOH/CH2Cl2 (1:50) as eluent to
give (S,S)-27 (996 mg, 47%) as a colorless oil; Rf = 0.14 (CH2Cl2/MeOH
40:1); []D

25 +29.4 (c 1.0 CH2Cl2).
IR (neat): 2953, 2929, 2868, 1677, 1590, 1577, 1474, 1442, 1386,
1367, 1280, 1242, 1216 1142, 1090, 1023, 950, 832, 755, 732, 711,
566, 555, 516 cm–1.
1H NMR (500 MHz, CDCl3):  = 0.70–0.85 (m, 12 H, CH3), 1.03–1.09
(m, 1 H, CH2), 1.12–1.18 (m, 1 H, CH2), 1.22–1.30 (m, 5 H, CH2, CH3),
1.51–1.66 (m, 2 H, CH), 2.84–2.88 (m, 1 H), 2.97–3.08 (m, 3 H), 3.21–
3.31 (m, 5 H), 3.41–3.45 (m, 1 H), 3.67–3.76 (m, 2 H), 3.87–3.95 (m, 1
H), 4.02–4.16 (m, 3 H, OCH, OCH2), 6.92–7.02 (m, 4 H, ArH), 7.37–7.43
(m, 2 H, ArH), 7.84–8.00 (m, 2 H, ArH).
13C NMR (75 MHz, CDCl3):  = 16.52 (d, J = 6.8 Hz, CH3), 22.48, 22.51,
23.16, 23.36 (CH3) 24.57, 24.59 (CH), 40.89, 41.83 (CH2), 60.37 (d, J =
5.6 Hz, OCH2) 70.18, 70.39, 70.69, 70.80 (OCH2), 72.32 (OCH), 78.21,
78.38 (OCH2), 112.37 (d, J = 7.5 Hz, ArC), 112.78 (d, J = 8.1 Hz, ArC),
120.01 (d, J = 58 Hz, ArC), 120.12 (d, J = 2.8 Hz, ArC), 120.29 (d, J = 1.7
Hz, ArC), 121.89 (d, J = 68 Hz, ArC), 133.09 (d, J = 1.6 Hz, ArC), 133.41
(d, J = 0.5 Hz, ArC), 133.46 (d, J = 2.3 Hz, ArC), 135.27 (d, J = 7.9 Hz,
ArC), 160.40 (d, J = 3.3 Hz, ArC), 160.90 (d, J = 4.8 Hz, ArC).
31P NMR (121.5 MHz, CDCl3):  = 27.02.
HRMS (ESI): m/z [M + H]+ calcd for C30H46O7P: 549.2981; found:
549.2956.

(7S,15S)-7,15-Diisobutyl-22-phenyl-6,7,9,10,12,13,15,16-octa-
hydro-22H-225-dibenzo[n,q][1,4,7,10,13,16]pentaoxaphospha-
cyclooctadecin-22-one [(S,S)-25]

Starting from (S,S)-19
Phosphanone 13 (0.51 g, 1.63 mmol), tetraethylene glycol ditosylate
(S,S)-19 (1.0 g, 1.63 mmol), and finely powdered anhyd K2CO3 (6.9 g,
50 mmol) or Cs2CO3 (9.77 g, 30 mmol) were mixed in anhyd and pure
DMF (100 mL) under argon. The temperature of the vigorously stirred
reaction mixture was raised to 80 °C and kept at this temperature
until the TLC analysis showed the total consumption of the starting
materials (10 days). The solvent was removed, then the residue was
dissolved in a mixture of H2O (20 mL) and CH2Cl2 (20 mL). The phases
were shaken well and separated. The aqueous phase was extracted
with CH2Cl2 (3 × 15 mL). The combined organic phases were dried
(MgSO4), filtered, and the solvent was removed. The crude product

was purified by column chromatography on silica gel using
MeOH/CH2Cl2 (1:50) as eluent to give (S,S)-25 [using K2CO3: 316 mg
(33%), using Cs2CO3: 328 mg (34%)] as a pale yellow oil; Rf = 0.19
(CH2Cl2/MeOH 40:1); []D

24 +21.6 (c 1.0 CH2Cl2).
IR (neat): 3392, 3063, 2954, 2926, 2722, 1589, 1576, 1474, 1440,
1387, 1367, 1354, 1281, 1245, 1188, 1136, 1107, 1085, 1044, 1019,
950, 831, 755, 734, 714, 703, 607, 554, 515 cm–1.
1H NMR (500 MHz, CDCl3):  = 0.74–0.86 (m, 12 H, CH3), 1.05–1.32
(m, 4 H, CH2), 1.48–1.66 (m, 2 H, CH), 2.70–2.78 (m, 1 H), 3.01–3.08
(m, 1 H), 3.18–3.59 (m, 8 H), 3.72–3.83 (m, 2 H), 4.00–4.18 (m, 2 H,
OCH, OCH2), 6.91–7.07 (m, 4 H, ArH), 7.33–7.52 (m, 6 H, ArH), 7.76–
7.83 (m, 1 H, ArH), 7.96–8.03 (m, 2 H, ArH).
13C NMR (75 MHz, CDCl3):  = 22.58, 22.64, 23.16, 23.24 (CH3) 24.64
(CH), 41.00, 41.65 (CH2), 70.54, 70.91, 70.96, 71.05, 71.79, 73.06,
77.95, 78.62 (OCH, OCH2), 112.52 (d, J = 6.6 Hz, ArC), 113.48 (d, J = 6.4
Hz, ArC), 120.68 (d, J = 12.4 Hz, ArC), 122.06 (d, J = 89 Hz, ArC), 123.49
(d, J = 89 Hz, ArC), 128.01 (d, J = 12 Hz, ArC), 131.18 (d, J = 2.8 Hz, ArC),
132.13 (d, J = 10 Hz, ArC), 132.99 (d, J = 2.2 Hz, ArC), 133.11 (d, J = 2.3
Hz, ArC), 133.25 (d, J = 67 Hz, ArC), 134.07 (d, J = 25 Hz, ArC), 160.13
(d, J = 3.3 Hz, ArC), 161.20 (d, J = 2.4 Hz, ArC).
31P NMR (121.5 MHz, CDCl3):  = 23.82.
HRMS (ESI): m/z [M + H]+ calcd for C34H46O6P: 581.3027; found:
581.3000.

Starting from [(S,S)-27]
To a solution of macrocycle (S,S)-27 (0.15 g, 0.27 mmol) in anhyd and
pure CH2Cl2 (8 mL) was added PCl5 (71 mg, 0.34 mmol) under argon.
The mixture was stirred at reflux temperature for 3 h and then at rt
for 15 min. The volatile components were removed and anhyd
toluene (5 mL) and anhyd Et2O (5 mL) were added to the residue
under argon. The stirred mixture was cooled to 0 °C and PhMgBr (0.81
mmol, 0.27 mL, 3.0 M in Et2O) was added dropwise to it. After stirring
the reaction mixture for 10 min at 0 °C, the temperature was raised to
rt and kept for 24 h. The mixture was poured into ice-water (12 mL)
then CH2Cl2 (10 mL) was added. The phases were shaken well, sepa-
rated, and the aqueous phase was extracted with CH2Cl2 (3 × 10 mL).
The combined organic phases were dried (MgSO4), filtered, and the
solvent was removed. The crude product was purified by PLC on silica
gel using MeOH/CH2Cl2 (1:40) as eluent to give (S,S)-25 (103 mg, 65%),
which had the same physical properties and spectroscopic data as the
one described above.

(6R,16R)-6,16-Diisobutyl-22-phenyl-6,7,9,10,12,13,15,16-octa-
hydro-22H-225-dibenzo[n,q][1,4,7,10,13,16]pentaoxaphospha-
cyclooctadecin-22-one [(R,R)-24]
Phosphanone 13 (0.70 g, 2.23 mmol), tetraethylene glycol ditosylate
(S,S)-2320 (1.37 g, 2.23 mmol) and finely powdered anhyd K2CO3 (8.0 g,
58 mmol) were mixed in anhyd and pure DMF (130 mL) under argon.
The temperature of the vigorously stirred reaction mixture was raised
to 50 °C and kept at this value until TLC analysis showed the total con-
sumption of the starting materials (18 days). The solvent was re-
moved, and the residue was dissolved in a mixture of H2O (30 mL) and
CH2Cl2 (30 mL). The phases were shaken well and separated. The
aqueous phase was extracted with CH2Cl2 (3 × 25 mL). The combined
organic phases were dried (MgSO4), filtered, and the solvent was re-
moved. The crude product was purified by column chromatography
on silica gel using MeOH/CH2Cl2 (1:50) as eluent to give (R,R)-24
(66 mg, 5%) as pale yellow crystals; mp 149–152 °C; Rf = 0.27 (CH2Cl2/
MeOH 30:1); []D

22 –52.9 (c 0.7 CH2Cl2).

D
ow

nl
oa

de
d 

by
: T

he
 U

ni
ve

rs
ity

 o
f E

di
nb

ur
gh

. C
op

yr
ig

ht
ed

 m
at

er
ia

l.



I

© 2020. Thieme. All rights reserved. Synthesis 2020, 52, A–M

H. Szabó-Szentjóbi et al. PaperSyn  thesis

IR (KBr): 3063, 2954, 2907, 2865, 1587, 1574, 1472, 1441, 1367, 1275,
1244, 1192, 1139, 1112, 1081, 1066, 1044, 989, 940, 861, 792, 755,
720, 702, 612, 552, 513, 501 cm–1.
1H NMR (500 MHz, CDCl3):  = 0.83–0.87 (m, 9 H, CH3), 0.93–0.95 (m,
3 H, CH3), 1.04–1.10 (m, 1 H), 1.19–1.29 (m, 2 H), 1.37–1.43 (m, 1 H),
1.62–1.70 (m, 1 H), 1.82–1.90 (m, 1 H, CH, CH2), 2.97–3.00 (m, 1 H),
3.06–3.10 (m, 1 H), 3.20–3.31 (m, 3 H), 3.43–3.53 (m, 4 H), 3.55–3.59
(m, 1 H), 3.63–3.67 (m, 1 H), 4.44–4.51 (m, 2 H, OCH, OCH2), 6.86–
6.87 (m, 1 H, ArH), 7.00–7.09 (m, 3 H, ArH), 7.20–7.25 (m, 1 H, ArH),
7.36–7.39 (m, 1 H, ArH), 7.42–7.53 (m, 4 H, ArH), 8.02–8.09 (m, 3 H,
ArH).
13C NMR (75 MHz, CDCl3):  = 21.89, 22.54, 23.03, 23.43 (CH3) 24.10,
24.30 (CH), 40.40, 41.36 (CH2), 70.74, 70.83, 71.08, 71.59, 71.96,
73.44, 73.81, 75.25 (OCH, OCH2), 111.39 (d, J = 6.8 Hz, ArC), 112.42 (d,
J = 6.2 Hz, ArC), 119.62 (d, J = 12.9 Hz, ArC), 120.32 (d, J = 11.8 Hz,
ArC), 121.98 (d, J = 89 Hz, ArC), 123.41 (d, J = 91 Hz, ArC), 127.85 (d, J =
12.4 Hz, ArC), 131.30 (d, J = 2.7 Hz, ArC), 132.51 (d, J = 109 Hz, ArC),
132.62 (d, J = 10.1 Hz, ArC), 132.88 (d, J = 6.0 Hz, ArC), 132.88 (d, J =
2.6 Hz, ArC), 133.84 (d, J = 9.7 Hz, ArC), 134.96 (d, J = 6.2 Hz, ArC),
158.45 (d, J = 3.7 Hz, ArC), 160.66 (d, J = 1.7 Hz, ArC).
31P NMR (121.5 MHz, CDCl3):  = 24.14.
HRMS (ESI): m/z [M + H]+ calcd for C34H46O6P: 581.3027; found:
581.3008.

(7S,15S)-22-[4-(Benzyloxy)phenyl]-7,15-dimethyl-
6,7,9,10,12,13,15,16-octahydro-22H-225-dibenzo[n,q]-
[1,4,7,10,13,16]pentaoxaphosphacyclooctadecin-22-one [(S,S)-29]
To a solution of macrocycle (S,S)-28 (1.2 g, 2.59 mmol) in anhyd and
pure CH2Cl2 (40 mL) was added PCl5 (642 mg, 3.11 mmol) under
argon. The mixture was stirred at reflux temperature for 3 h. The vol-
atile components were removed and anhyd and pure toluene (15 mL)
and Et2O (10 mL) were added to the residue under argon. The stirred
mixture was cooled to 0 °C and a solution of 4-benzyloxyphenylmag-
nesium bromide (6.48 mmol, 6.5 mL, 1 M in THF) was added drop-
wise. After stirring the reaction mixture for 20 min at 0 °C, it was let
to warm up to rt and kept stirring at rt for 24 h. The mixture was
poured into ice-water (60 mL) and CH2Cl2 (50 mL) was added. The
phases were shaken well and separated. The aqueous phase was
extracted with CH2Cl2 (3 × 40 mL). The combined organic phases were
dried (MgSO4), filtered, and the solvent was removed. The crude
product was purified by column chromatography on silica gel using
MeOH/CH2Cl2 (1:40) as eluent to give (S,S)-29 (1.12 g, 72%) as a yellow
oil; Rf = 0.44 (CH2Cl2/MeOH 20:1); []D

28 +29.2 (c 0.76, CH2Cl2).
IR (neat): 1595, 1588, 1577, 1570, 1501, 1477, 1473, 1466, 1438,
1289, 1274, 1249, 1228, 1175, 1166, 1131, 1111, 1083, 1072, 1065,
1009, 969, 924, 856, 832, 825, 808, 755, 735, 702, 692, 586, 546, 520,
501, 486 cm–1.
1H NMR (300 MHz, CDCl3):  = 0.91 (d, J = 6.3 Hz, 3 H, CH3), 0.98 (d, J =
6.4 Hz, 3 H, CH3), 2.79–2.85 (m, 1 H), 3.09–3.24 (m, 3 H), 3.33–3.61
(m, 6 H), 3.69–3.74 (m, 1 H), 3.79–3.84 (m, 1 H), 3.96–4.02 (m, 1 H),
4.12–4.17 (m, 1 H, OCH, OCH2), 5.12 (s, PhCH2), 6.94–7.07 (m, 6 H,
ArH), 7.31–7.49 (m, 8 H, ArH), 7.75–7.83 (m, 1 H, ArH), 7.89–7.97 (m,
2 H, ArH).
13C NMR (75 MHz, CDCl3):  = 17.01, 17.40 (CH3), 69.56, 69.89, 69.93,
70.20, 70.39, 70.92, 70.97, 75.05, 75.47 (OCH, OCH2), 112.37 (d, J = 6.5
Hz, ArC), 112.83 (d, J = 6.5 Hz, ArC), 114.49 (d, J = 13.7 Hz, ArC), 120.45
(d, J = 1.9 Hz, ArC), 120.61 (d, J = 2.2 Hz, ArC), 127.44 (s, Bn-ArC),
128.10 (s, Bn-ArC), 128.65 (s, Bn-ArC), 132.88 (d, J = 1.7 Hz, ArC),

133.09 (d, J = 0.6 Hz, ArC), 133.84 (d, J = 0.6 Hz, ArC), 133.96 (d, J = 1.2
Hz, ArC), 133.94 (d, J = 11.5 Hz, ArC), 136.61 (s, Bn-ArC) 160.12 (d, J =
3.1 Hz, ArC), 160.80 (d, J = 2.5 Hz, ArC), 161.13 (d, J = 3.0 Hz, ArC).
31P NMR (121.5 MHz, CDCl3):  = 24.15.
HRMS (ESI): m/z [M + H]+ calcd for C35H40O7P: 603.2506; found:
603.2484.

(7S,15S)-22-(4-Hydroxyphenyl)-7,15-dimethyl-
6,7,9,10,12,13,15,16-octahydro-22H-225-dibenzo[n,q]-
[1,4,7,10,13,16]pentaoxaphosphacyclooctadecin-22-one [(S,S)-30]
To Pd/C catalyst (10% Pd on charcoal, 270 mg) was added MeOH
(10 mL) under argon. After argon was exchanged by H2, the mixture
was stirred under atmospheric H2 for 10 min. A solution of (S,S)-29
(1.10 g, 1.82 mmol) in MeOH (40 mL) was added to the prehydroge-
nated catalyst and this mixture was stirred vigorously until the
consumption of H2 stopped. H2 was exchanged by argon, and the
mixture was filtered using a Celite pad. The solvent was removed to
obtain pure (S,S)-30 (916 mg, 98%) as a pale yellow solid; mp 145–147 °C;
Rf = 0.24 (CH2Cl2/MeOH 20:1); []D

29 +50.2 (c 0.60, CH2Cl2).
IR (KBr): 3064, 2972, 2934, 2874, 1728, 1590, 1575, 1504, 1475, 1441,
1375, 1349, 1281, 1242, 1134, 1109, 1085, 1025, 994, 972, 837, 756,
700, 552, 505 cm–1.
1H NMR (300 MHz, CDCl3):  = 0.89 (t, J = 7.0 Hz, 6 H, CH3), 2.87–2.96
(m, 1 H), 3.17–3.25 (m, 3 H), 3.39–3.58 (m, 6 H), 3.70–3.77 (m, 2 H),
3.94–4.00 (m, 2 H, OCH, OCH2), 5.18 (br s, OH), 6.83–6.97 (m, 6 H,
ArH), 7.12–7.20 (m, 1 H, ArH), 7.35–7.42 (m, 2 H, ArH), 7.50–7.65 (m,
3 H, ArH).
13C NMR (75 MHz, CDCl3):  = 16.72, 17.13 (CH3), 69.37, 70.86, 71.64,
72.71, 74.93, 75.07 (OCH, OCH2), 112.39 (d, J = 6.1 Hz, ArC), 112.61 (d,
J = 7.7 Hz, ArC), 116.35 (d, J = 13.6 Hz, ArC), 120.34 (d, J = 13.7 Hz,
ArC), 120.70 (d, J = 11.5 Hz, ArC), 133.04 (d, J = 2.3 Hz, ArC), 133.18 (d,
J = 2.6 Hz, ArC), 133.72 (d, J = 0.6 Hz, ArC), 133.66 (d, J = 11.8 Hz, ArC),
133.69 (d, J = 1.0 Hz, ArC), 160.14 (d, J = 2.9 Hz, ArC), 161.02 (d, J = 1.8
Hz, ArC), 162.72 (d, J = 3.7 Hz, ArC).
31P NMR (121.5 MHz, CDCl3):  = 27.60.
HRMS (ESI): m/z [M + H]+ calcd for C28H34O7P: 513.2037; found:
513.2016.

(7S,7′S,15S,15′S)-22,22′-{[Propane-1,3-diylbis(oxy)]bis(4,1-phenyl-
ene)}bis(7,15-dimethyl-7,9,10,12,13,15,16,22-octahydro-22H-
225-dibenzo[n,q][1,4,7,10,13,16]pentaoxaphosphacycloocta-
decin-22-one) [(S,S,S,S)-31]
Macrocycle (S,S)-30 (150 mg, 0.29 mmol), anhyd and pure DMF
(5 mL), and finely powdered anhyd K2CO3 (300 mg, 1.81 mmol) were
placed under argon in a three-necked flask fitted with a stirring bar
and a dropping funnel. This solution was stirred for 30 min, then
cooled to 0 °C, and propane-1,3-diyl-bis(4-methylbenzenesulfonate)
(57.6 mg, 0.15 mmol) or 1,3-diiodopropane (44.3 mg, 0.15 mmol), or
1,3-dibromopropane (30.0 mg, 0.15 mmol) dissolved in DMF (8 mL)
was added dropwise. The resulting mixture was warmed up to 50 °C
and stirred for 3 days. The solvent was removed, and the residue was
dissolved in a mixture of H2O (15 mL) and CH2Cl2 (15 mL). The phases
were shaken well and separated. The aqueous phase was extracted
with CH2Cl2 (3 × 10 mL). The combined organic phases were dried
(MgSO4), filtered, and the solvent was removed. The crude product
was purified by PLC on silica gel using MeOH/CH2Cl2 (1:20) as eluent
to give (S,S,S,S)-31 [using propane-1,3-diol-ditosylate: 68.6 mg (44%);
using 1,3-diiodopropane: 35.5 mg (23%); using 1,3-dibromopropane:
89.5 mg (58%)] as a pale yellow powder; mp 93–95 °C; Rf = 0.39
(CH2Cl2/MeOH 10:1); []D

27 +27.3 (c 1.1 CH2Cl2).
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IR (KBr): 3364, 3242, 3066, 2969, 2930, 2873, 1589, 1575, 1501, 1474,
1441, 1374, 1345, 1282, 1241, 1177, 1134, 1109, 1086, 1069, 1045,
1023, 967, 833, 757, 700, 555, 505 cm–1.
1H NMR (300 MHz, CDCl3):  = 0.90 (d, J = 6.3 Hz, 6 H, CH3), 0.98 (d, J =
6.4 Hz, 6 H, CH3), 2.29 (pent, J = 6.1 Hz, 2 H, CH2), 2.78–2.83 (m, 2 H),
3.11–3.15 (m, 4 H), 3.21–3.26 (m, 2 H), 3.37–3.53 (m, 10 H), 3.58–3.62
(m, 2 H), 3.68–3.72 (m, 2 H), 3.80–3.83 (m, 2 H), 3.99–4.02 (m, 2 H),
4.12–4.22 (m, 6 H, OCH, OCH2), 6.93–7.05 (m, 12 H, ArH), 7.37–7.46
(m, 6 H, ArH), 7.81–7.85 (m, 2 H, ArH), 7.90–7.94 (m, 4 H, ArH).
13C NMR (75 MHz, CDCl3):  = 17.03, 17.51 (CH3), 29.08 (CH2), 64.26,
69.58, 69.92, 71.23, 71.42, 71.93, 72.95, 75.08, 75.42 (OCH, OCH2),
112.27 (d, J = 6.5 Hz, ArC), 112.83 (d, J = 6.2 Hz, ArC), 114.07 (d, J =
13.4 Hz, ArC), 115.47 (ArC), 120.44 (d, J = 11.3 Hz, ArC), 120.54 (d, J =
10.8 Hz, ArC), 122.29 (d, J = 108 Hz, ArC), 123.54 (d, J = 108 Hz, ArC),
124.88 (d, J = 115 Hz, ArC), 128.91 (ArC), 132.77 (ArC), 132.96 (d, J =
1.7 Hz, ArC), 133.69, 133.76, 133.80, 133.86, 133.90 (ArC), 159.94 (d,
J = 3.2 Hz, ArC), 160.82 (d, J = 2.3 Hz, ArC), 161.15 (d, J = 2.9 Hz, ArC).
31P NMR (121.5 MHz, CDCl3):  = 23.55.
HRMS (ESI): m/z [M + H]+ calcd for C59H71O14P2: 1065.4314; found:
1065.4278.

(7S,7′S,15S,15′S)-22,22′-{[Butane-1,4-diylbis(oxy)]bis(4,1-phenyl-
ene)}bis(7,15-dimethyl-7,9,10,12,13,15,16,22-octahydro-22H-
225-dibenzo[n,q][1,4,7,10,13,16]pentaoxaphosphacycloocta-
decin-22-one) [(S,S,S,S)-32]
Macrocycle (S,S)-30 (300 mg, 0.59 mmol), pure and anhyd DMF
(10 mL), and finely powdered anhyd K2CO3 (500 mg, 3.62 mmol) were
placed under argon in a three-necked flask fitted with a stirring bar
and a dropping funnel. This mixture was stirred for 30 min, and
cooled to 0 °C, and 1,4-dibromobutane (65.0 mg, 0.30 mmol)
dissolved in anhyd and pure DMF (15 mL) was added dropwise. The
resulting mixture was warmed up to 50 °C and stirred for 3 days. The
solvent was removed, then the residue was dissolved in a mixture of
H2O (20 mL) and CH2Cl2 (20 mL). The phases were shaken well and
separated. The aqueous phase was extracted with CH2Cl2 (3 × 15 mL).
The combined organic phases were dried (MgSO4), filtered, and the
solvent was removed. The crude product was purified by PLC on silica
gel using MeOH/CH2Cl2 (1:20) as eluent to give (S,S,S,S)-32 (226 mg,
71%) as a colorless oil; Rf = 0.28 (CH2Cl2/ MeOH 20:1); []D

27 +36.2 (c
0.87, CH2Cl2).
IR (neat): 3065, 2967, 2930, 2872, 1589, 1574, 1501, 1475, 1441,
1376, 1345, 1281, 1244, 1177, 1134, 1109, 1022, 968, 830, 756, 693,
555, 505 cm–1.
1H NMR (300 MHz, CDCl3):  = 0.90 (t, J = 6.3 Hz, 3 H, CH3), 0.97 (t, J =
6.3 Hz, 3 H, CH3), 1.97–2.01 (m, 4 H), 2.79–2.83 (m, 2 H), 3.10–3.27
(m, 6 H), 3.35–3.53 (m, 10 H), 3.57–3.72 (m, 4 H), 3.78–3.83 (m, 2 H),
3.98–4.16 (m, 8 H, OCH, OCH2), 6.91–7.06 (m, 12 H, ArH), 7.36–7.47
(m, 6 H, ArH), 7.80–7.95 (m, 6 H, ArH).
13C NMR (75 MHz, CDCl3):  = 17.09, 17.58 (CH3), 25.92 (CH2), 67.46,
69.63, 69.99, 71.28, 71.47, 71.99, 73.01, 75.13, 75.47 (OCH, OCH2),
112.44 (d, J = 8.1 Hz, ArC), 112.88 (d, J = 5.5 Hz, ArC), 114.09 (d, J =
13.7 Hz, ArC), 120.44 (d, J = 8.1 Hz, ArC), 120.60 (d, J = 7.2 Hz, ArC),
122.36 (d, J = 94 Hz, ArC), 123.59 (d, J = 65 Hz, ArC), 124.98 (d, J = 84
Hz, ArC), 132.85 (d, J = 15.0 Hz, ArC), 133.76 (d, J = 7.0 Hz, ArC), 133.89
(d, J = 9.4 Hz, ArC), 159.96 (d, J = 2.9 Hz, ArC), 160.87 (d, J = 2.1 Hz,
ArC), 161.34 (d, J = 2.8 Hz, ArC).
31P NMR (121.5 MHz, CDCl3):  = 23.44.
HRMS (ESI): m/z [M + H]+ calcd for C60H73O14P2: 1079.4470; found:
1079.4426.

Reduction of Phosphine Oxides; General Procedure
Phosphine oxide and silane (1.5 mL for 100 mg phosphine oxide)
were mixed with vigorous stirring in a sealed tube under argon. The
temperature of the reaction mixture was raised to 150 °C and kept
stirring at this temperature for 3 days. The volatile components were
removed, and the crude product was purified by PLC on silica gel as
described below for each compound.

(6S,7S)-6,7-Dimethyl-13-phenyl-7,13-dihydro-6H-dibenzo[e,h]-
[1,4,7]dioxaphosphine [(S,S)-3]
Phosphine (S,S)-3 was prepared from phosphine oxide (S,S)-21
(180 mg, 0.49 mmol) using trimethoxysilane as a reducing agent. The
eluent was EtOAc/hexane (1:8). Phosphine (S,S)-3 (150 mg, 88%) was
obtained as white crystals; mp 149–152 °C; Rf = 0.50 (EtOAc/hexane
1:4); []D

23 –123.6 (c 0.3 CH2Cl2).
IR (KBr): 3140, 3058, 2965, 2867, 2052, 1901, 1795, 1583, 1570, 1469,
1440, 1384, 1376, 1271, 1236, 1130, 1091, 1073, 1029, 945, 837, 762,
613, 540, 497, 468 cm–1.
1H NMR (500 MHz, CDCl3):  = 1.23 (d, J = 6.1 Hz, 3 H, CH3), 1.48 (d, J =
6.3 Hz, 3 H, CH3), 4.07–4.18 (m, 2 H, OCH), 6.90–6.93 (m, 2 H, ArH),
6.99–7.04 (m, 2 H, ArH), 7.11–7.14 (m, 1 H, ArH), 7.19–7.22 (m, 1 H,
ArH), 7.26–7.29 (m, 1 H, ArH), 7.34–7.37 (m, 1 H, ArH), 7.43–7.46 (m,
3 H, ArH), 7.72–7.75 (m, 2 H, ArH).
13C NMR (75 MHz, CDCl3):  = 17.46, 18.54 (CH3), 84.62, 87.22 (OCH),
120.36 (d, J = 2.1 Hz, ArC), 123.60 (d, J = 3.1 Hz, ArC), 123.70 (d, J = 8.7
Hz, ArC), 128.66 (d, J = 8.9 Hz, ArC), 129.27, 129.80, 130.92, 133.79 (d,
J = 0.8 Hz, ArC), 133.92 (d, J = 13.5 Hz, ArC), 135.98, 136.29, 161.25 (d,
J = 6.1 Hz, ArC), 164.90 (d, J = 16.3 Hz, ArC).
31P NMR (121.5 MHz, CDCl3):  = –19.26.
HRMS (ESI): m/z [M + H]+ calcd for C22H22O2P: 349.1335; found:
349.1352.

(7R,12R)-7,12-Dimethyl-19-phenyl-6,7,9,10,12,13-hexahydro-
19H-195-dibenzo[k,n][1,4,7,10,13]tetraoxaphosphacyclopenta-
decine [(R,R)-4]
Phosphine (R,R)-4 was prepared from phosphine oxide (R,R)-22
(300 mg, 0.66 mmol) using trimethoxysilane. The eluent was CH2Cl2/
MeOH (80:1). Phosphine (R,R)-4 (230 mg, 80%) was obtained as white
crystals; mp 124–126 °C; Rf = 0.60 (CH2Cl2/MeOH 30:1); []D

21 –107.1
(c 0.7 CH2Cl2).
IR (KBr): 3140, 3056, 2969, 2926, 2871, 2532, 2052, 1959, 1915, 1823,
1791, 1704, 1583, 1572, 1470, 1440, 1385, 1375, 1346, 1321, 1273,
1226, 1131, 1092, 1073, 1027, 924, 910, 858, 835, 818, 762, 689, 609,
524, 506, 496, 469, 425, 413 cm–1.
1H NMR (500 MHz, CD3CN):  = 1.07–1.10 (m, 6 H, CH3), 2.87–3.21 (m,
4 H) 3.52–3.72 (m, 4 H), 4.00–4.18 (m, 2 H, OCH, OCH2), 6.94–7.03 (m,
3 H, ArH), 7.06–7.11 (m, 1 H, ArH), 7.39–7.47 (m, 5 H, ArH), 7.53–7.61
(m, 1 H, ArH), 7.69–7.77 (m, 1 H, ArH), 8.05–8.12 (m, 2 H, ArH).
13C NMR (75 MHz, CD3CN):  = 15.86, 16.42 (CH3), 68.41 (d, J = 1.9 Hz),
69.39 (d, J = 6.1 Hz), 72.33 (d, J = 1.3 Hz), 73.24, 74.45 (d, J = 1.2 Hz),
75.46 (OCH, OCH2), 111.80 (d, J = 1.5 Hz, ArC), 112.15 (d, J = 2.2 Hz,
ArC), 120.96 (d, J = 8.0 Hz, ArC), 125.46 (d, J = 13.8 Hz, ArC), 126.58 (d,
J = 15.5 Hz, ArC), 128.50, 128.60 (d, J = 1.1 Hz, ArC), 133.52 (d, J = 0.8
Hz, ArC), 133.81, 134.06 (d, J = 2.2 Hz, ArC), 134.09, 136.95 (d, J = 14.3
Hz, ArC), 160.09 (d, J = 17.3 Hz, ArC), 161.33 (d, J = 18.8 Hz, ArC).
31P NMR (121.5 MHz, CD3CN):  = –32.73.
HRMS (ESI): m/z [M + H]+ calcd for C26H30O4P: 437.1876; found:
437.1854.
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(6R,16R)-6,16-Diisobutyl-22-phenyl-6,7,9,10,12,13,15,16-octa-
hydro-22H-225-dibenzo[n,q][1,4,7,10,13,16]pentaoxaphospha-
cyclooctadecine [(R,R)-5]

Starting from (R,R)-24
Phosphine (R,R)-5 was prepared from phosphine oxide (R,R)-24 (60
mg, 0.10 mmol) using trimethoxysilane. The eluent was CH2Cl2/MeOH
(120:1). Phosphine (R,R)-5 (43 mg, 74%) was obtained as a pale yellow
oil; Rf = 0.38 (CH2Cl2/MeOH 120:1); []D

25 –312.5 (c 0.2 CH2Cl2).
IR (neat): 3059, 3010, 2954, 2906, 2865, 1723, 1581, 1569, 1469,
1438, 1367, 1298, 1269, 1239, 1196, 1141, 1116, 1090, 1065, 1041,
998, 990, 939, 817, 794, 753, 725, 698, 612, 550, 499, 492 cm–1.
1H NMR (500 MHz, CDCl3):  = 0.68–0.70 (m, 6 H, CH3), 0.85–0.89 (m,
6 H, CH3), 1.10–1.55 (m, 6 H, CH, CH2), 3.45–3.69 (m, 12 H, OCH2),
4.47–4.55 (m, 2 H, OCH), 6.81–6.97 (m, 6 H, ArH), 7.30–7.48 (m, 7 H,
ArH).
13C NMR (75 MHz, CDCl3):  = 22.16, 22.65, 22.99, 23.20 (CH3), 23.98,
24.52 (CH), 38.71, 40.16 (CH2), 70.29, 71.10, 71.12, 71.86, 72.08,
73.55, 75.07, 76.16 (OCH, OCH2), 111.27 (d, J = 2.2 Hz, ArC), 111.48 (d,
J = 2.1 Hz, ArC), 120.11 (d, J = 1.9 Hz, ArC), 120.73 (d, J = 4.6 Hz, ArC),
128.34 (d, J = 8.0 Hz, ArC), 129.01, 130.17, 130.56, 133.65, 134.64 (d,
J = 20.2 Hz, ArC), 135.38 (d, J = 10.5 Hz, ArC), 159.68 (d, J = 6.5 Hz,
ArC), 159.85 (d, J = 10.5 Hz, ArC).
31P NMR (121.5 MHz, CDCl3):  = –21.35.
HRMS (ESI): m/z [M + H]+ calcd for C34H46O5P: 565.3078; found:
565.3058.

Starting from (S,S)-23
Phosphine 14 (152 mg, 0.52 mmol), tetraethylene glycol ditosylate
(S,S)-2320 (319 mg, 0.52 mmol) and finely powdered anhyd K2CO3
(2.0 g, 14.5 mmol) were mixed in anhyd and pure DMF (30 mL) under
argon. The temperature of the vigorously stirred reaction mixture
was raised to 50 °C and kept at this value until TLC analysis showed
the total consumption of the starting materials (6 days). The solvent
was removed, and the residue was dissolved in a mixture of H2O
(15 mL) and CH2Cl2 (15 mL). The aqueous phase was extracted with
CH2Cl2 (3 × 10 mL). The combined organic phases were dried (MgSO4),
filtered, and the solvent was removed. The crude product was puri-
fied by PLC using MeOH/CH2Cl2 (1:50) as eluent to give (R,R)-5
(32 mg, 11%), which had the same physical properties and spectro-
scopic data as described above.

(7S,15S)-7,15-Diisobutyl-22-phenyl-6,7,9,10,12,13,15,16-octa-
hydro-22H-225-dibenzo[n,q][1,4,7,10,13,16]pentaoxaphospha-
cyclooctadecine [(S,S)-6]
Phosphine (S,S)-6 was prepared from phosphine oxide (S,S)-25
(50 mg, 0.08 mmol) using different silanes. The eluent was CH2Cl2/
MeOH (100:1). Phosphine (S,S)-6 was obtained [using triethoxyisi-
lane: 34 mg (69%), using trimethoxysilane: 37 mg (76%); using
phenylsilane: 40 mg (82%); using diphenylsilane: 28 mg (58%); using
trichlorosilane: 35 mg (71%); using TMDS: 26 mg (53%)] as a pale
yellow oil; Rf = 0.21 (CH2Cl2/MeOH 80:1); []D

23 +115.6 (c 0.86
CH2Cl2).
IR (neat): 3433, 3141, 3060, 3012, 2954, 2926, 2867, 2721, 1900,
1583, 1573, 1473, 1438, 1386, 1367, 1276, 1241, 1132, 1103, 1070,
1026, 950, 840, 751, 729, 697, 619, 531, 498, 479 cm–1.

1H NMR (500 MHz, CDBr3):  = 0.71–0.79 (m, 12 H, CH3), 0.88–0.94
(m, 1 H, CH2), 1.01–1.28 (m, 3 H, CH2), 1.48–1.52 (m, 2 H, CH), 3.48–
3.69 (m, 10 H), 3.99–4.21 (m, 3 H), 4.32–4.35 (m, 1 H, OCH, OCH2),
6.85–6.92 (m, 1 H, ArH), 7.05–7.09 (m, 3 H, ArH), 7.20–7.31 (m, 2 H,
ArH), 7.60–7.81 (m, 7 H, ArH).
13C NMR (75 MHz, CDCl3):  = 22.25, 22.29, 23.17, 23.25 (CH3) 24.46
(CH), 40.98, 41.48 (CH2), 69.93 (d, J = 2.8 Hz), 70.03 (d, J = 4.4 Hz),
70.35, 70.72 (d, J = 4.9 Hz), 71.09 (d, J = 1.0 Hz), 72.47, 73.35(OCH,
OCH2), 110.82 (d, J = 1.3 Hz, ArC), 11.98 (d, J = 2.0 Hz, ArC), 120.81 (d,
J = 0.9 Hz, ArC), 121.27 (d, J = 0.9 Hz, ArC), 128.37 (d, J = 7.8 Hz, ArC),
128.92 (d, J = 1.0 Hz, ArC), 130.28 (d, J = 14.5 Hz, ArC), 132.22 (d, J =
10.4 Hz, ArC), 133.45 (d, J = 95 Hz, ArC), 134.52 (d, J = 21.2 Hz, ArC),
160.59 (d, J = 5.1 Hz, ArC), 160.71 (d, J = 3.9 Hz, ArC).
31P NMR (121.5 MHz, CDCl3):  = –25.58.
HRMS (ESI): m/z [M + H]+ calcd for C34H46O5P: 565.3077; found:
565.3055.

(7S,7′S,15S,15′S)-22,22′-{[Propane-1,3-diylbis(oxy)]bis(4,1-phenyl-
ene)}bis(7,15-dimethyl-7,9,10,12,13,15,16,22-octahydro-22H-
225-dibenzo[n,q][1,4,7,10,13,16]pentaoxaphosphacycloocta-
decine) [(S,S,S,S)-7]
Bisphosphine (S,S,S,S)-7 was prepared from bisphosphine oxide
(S,S,S,S)-31 (180 mg, 0.17 mmol) using trimethoxysilane. The eluent
was CH2Cl2/MeOH (100:1). Bisphosphine (S,S,S,S)-7 (103 mg, 59%)
was obtained as a pale yellow oil; Rf = 0.56 (CH2Cl2/MeOH 40:1); []D

27

+149.8 (c 1.0 CH2Cl2).
IR (neat): 3063, 2968, 2929, 2863, 1591, 1582, 1571, 1497, 1470,
1437, 1275, 1235, 1176, 1157, 1130, 1095, 1068, 1026, 957, 826, 751,
730, 603, 554, 521, 481, 473, 419 cm–1.
1H NMR (300 MHz, CD2Cl2):  = 1.04–1.11 (m, 12 H, CH3), 2.29 (pent,
J = 6.1 Hz, 2 H, CH2), 3.43–3.52 (m, 2 H), 3.56–3.99 (m, 24 H), 4.06–
4.22 (m, 6 H, OCH, OCH2), 6.62–6.67 (m, 2 H, ArH), 6.74–6.94 (m, 14
H, ArH), 7.23–7.34 (m, 8 H, ArH).
13C NMR (75 MHz, CD2Cl2):  = 16.55, 17.32 (CH3), 29.28 (CH2), 64.33,
69.02, 69.06, 69.98, 70.05, 70.08, 70.11, 71.00, 71.02, 72.65, 73.99,
74.35, 74.51 (OCH, OCH2), 110.70 (d, J = 1.2 Hz, ArC), 110.99 (d, J = 1.9
Hz, ArC), 114.51 (d, J = 8.4 Hz, ArC), 120.76 (d, J = 24.2 Hz, ArC), 126.38
(d, J = 13.5 Hz, ArC), 126.74 (d, J = 15.4 Hz, ArC), 127.33 (d, J = 10.4 Hz,
ArC), 129.68 (d, J = 3.9 Hz, ArC), 132.87 (d, J = 1.2 Hz, ArC), 133.58,
133.59 (ArC), 136.04 (d, J = 23.4 Hz, ArC), 159.64 (ArC), 160.35 (d, J =
8.9 Hz, ArC), 160.58 (d, J = 10.3 Hz, ArC).
31P NMR (121.5 MHz, CDCl3):  = –29.67.
HRMS (ESI): m/z [M + H]+ calcd for C59H71O12P2: 1033.4415; found:
1033.4371.

(7S,7′S,15S,15′S)-22,22′-{[Butane-1,4-diylbis(oxy)]bis(4,1-phenyl-
ene)}bis(7,15-dimethyl-7,9,10,12,13,15,16,22-octahydro-22H-
225-dibenzo[n,q][1,4,7,10,13,16]pentaoxaphosphacycloocta-
decine) [(S,S,S,S)-8]
Bisphosphine (S,S,S,S)-8 was prepared from bisphosphine oxide
(S,S,S,S)-32 (210 mg, 0.19 mmol) using trimethoxysilane. The eluent
was CH2Cl2/MeOH (80:1). Bisphosphine (S,S,S,S)-8 was obtained
(126 mg, 62%) as a colorless oil; Rf = 0.60 (CH2Cl2/MeOH 20:1); []D

27

+127.8 (c 0.22, CH2Cl2).
IR (neat): 3059, 2968, 2928, 2867, 1593, 1583, 1572, 1497, 1472,
1438, 1374, 1278, 1239, 1177, 1158, 1132, 1097, 1069, 1027, 827,
753, 603, 531, 483 cm–1.
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1H NMR (300 MHz, CDCl3):  = 1.03 (t, J = 6.5 Hz, 3 H, CH3), 1.09 (t, J =
6.4 Hz, 3 H, CH3), 1.97–1.99 (m, 4 H), 3.42–3.48 (m, 2 H), 3.60–3.80
(m, 20 H), 3.83–3.87 (m, 2 H), 3.96–4.04 (m, 6 H), 4.14–4.20 (m, 2 H,
OCH, OCH2), 6.60–6.62 (m, 2 H, ArH), 6.74–6.86 (m, 14 H, ArH), 7.21–
7.27 (m, 8 H, ArH).
13C NMR (75 MHz, CDCl3):  = 16.94, 17.64 (CH3), 26.13 (CH2), 67.36,
69.15, 70.15, 70.18, 71.19, 72.91, 73.92, 74.51, 74.76 (OCH, OCH2),
110.71 (d, J = 1.3 Hz, ArC), 110.92 (d, J = 1.8 Hz, ArC), 114.52 (d, J = 8.4
Hz, ArC), 120.61 (d, J = 0.7 Hz, ArC), 121.09 (d, J = 1.1 Hz, ArC), 129.63
(d, J = 7.5 Hz, ArC), 133.32 (d, J = 101 Hz, ArC), 135.99 (d, J = 1.2 Hz,
ArC), 136.17 (d, J = 0.7 Hz, ArC), 159.63 (d, J = 1.8 Hz, ArC).
31P NMR (121.5 MHz, CDCl3):  = –28.52.
HRMS (ESI): m/z [M + H]+ calcd for C60H73O12P2: 1047.4572; found:
1047.4528.

Bis(2-hydroxyphenyl)phenyl-5-phosphine (14)
Phosphine 1415 was prepared from phosphine oxide 13 (200 mg,
0.64 mmol) using trimethoxysilane. The eluent was CH2Cl2/MeOH
(80:1). Phosphine 14 (120 mg, 63%) was obtained as a white powder;
mp 161–163 °C; Rf = 0.28 (CH2Cl2/MeOH 80:1).
IR (KBr): 3500, 3405, 3230, 3064, 2945, 2839, 2699, 1911, 1619, 1588,
1577, 1482, 1441, 1348, 1317, 1284, 1216, 1159, 1120, 1065, 1034,
827, 752, 698, 503, 475 cm–1.
1H NMR (500 MHz, CD3OD):  = 6.60–6.63 (m, 2 H, ArH), 6.71–6.74
(m, 2 H, ArH), 6.79–6.82 (m, 2 H, ArH), 7.17–7.20 (m, 2 H, ArH), 7.24–
7.28 (m, 2 H, ArH), 7.30–7.34 (m, 3 H, ArH).
13C NMR (75 MHz, CD3OD):  = 114.20 (d, J = 2.0 Hz, ArC), 119.39 (d,
J = 1.2 Hz, ArC), 122.06 (d, J = 9.2 Hz, ArC), 127.82 (d, J = 7.3 Hz, ArC),
128.02 (ArC), 129.78 (ArC), 133.42 (ArC), 133.53 (d, J = 12.8 Hz, ArC),
136.37 (d, J = 8.2 Hz, ArC), 159.28 (d, J = 17.0 Hz, ArC).
31P NMR (121.5 MHz, CD3OD):  = –30.59.
HRMS (ESI): m/z [M + H]+ calcd for C18H16O2P: 295.0882; found:
295.0874.

(7S,15S)-7,15-Dimethyl-6,7,9,10,12,13,15,16-octahydro-22H-225-
dibenzo[n,q][1,4,7,10,13,16]pentaoxaphosphacyclooctadecin-22-
one [(S,S)-9]
LiAlH4 (61 mg, 1.60 mmol) and anhyd and pure Et2O (5 mL) were
placed under argon in a three-necked flask fitted with a stirring bar
and a dropping funnel. The vigorously stirred mixture was cooled to
0 °C, and the macrocycle (S,S)-28 (300 mg, 0.64 mmol) dissolved in
toluene (5 mL) was added dropwise. The mixture was warmed up to
40 °C and stirred for 4 h. The mixture was cooled to 0 °C, and H2O was
added dropwise to destroy the excess LiAlH4. H2O (30 mL), Et2O
(20 mL), and Me4NHSO4 were added to the mixture to facilitate the
separation of the phases. The phases were separated and the aqueous
phase was extracted with Et2O (3 × 20 mL). The combined organic
phases were dried (MgSO4), filtered, and the solvent was removed.
The crude product was purified by PLC on silica gel using MeOH/CH2Cl2
(1:30) as eluent to give (S,S)-9 (114 mg, 42%) as an off-white powder;
mp 146–148 °C; Rf = 0.34 (CH2Cl2/MeOH 20:1); []D

25 +1.6 (c 0.7 CH2Cl2).
IR (KBr): 3070, 2967, 2955, 2932, 2896, 2871, 1590, 1578, 1480, 1467,
1442, 1375, 1345, 1330, 1281, 1243, 1178, 1161, 1144, 1122, 1102,
1075, 1024, 996, 982, 952, 929, 777, 768, 725, 706, 602, 556, 492, 482,
433 cm–1.
1H NMR (500 MHz, CDCl3):  = 1.03 (d, J = 6.5 Hz, 3 H, CH3), 1.18 (d, J =
6.2 Hz, 3 H, CH3), 3.40–3.47 (m, 2 H), 3.57–3.68 (m, 5 H), 3.76–3.79
(m, 2 H), 3.87–3.94 (m, 2 H), 3.98–4.10 (m, 3 H), 6.86–6.96 (m, 3 H,

ArH), 7.09–7.17 (m, 2 H, ArH), 7.44–7.47 (m, 1 H, ArH), 7.53–7.56 (m,
1 H, ArH), 7.90–7.94 (m, 1 H, ArH), 8.60 [d, J = 537 Hz, 1 H, P(O)H].
13C NMR (75 MHz, CDCl3):  = 16.43 (s, CH3), 16.98 (s, CH3), 68.89,
70.69, 70.96, 71.11, 72.34, 73.58, 74.02, 74.45 (OCH, OCH2), 111.27 (d,
J = 6.0 Hz, ArC), 111.35 (d, J = 5.9 Hz, ArC), 117.54 (d, J = 103 Hz, ArC),
120.14 (d, J = 3.5 Hz, ArC), 120.56 (d, J = 12.4 Hz, ArC), 120.98 (d, J =
3.4 Hz, ArC), 121.24 (d, J = 11.8 Hz, ArC), 132.31 (d, J = 8.1 Hz, ArC),
134.46 (d, J = 18.4 Hz, ArC), 134.40 (d, J = 5.7 Hz, ArC), 160.04 (d, J =
3.7 Hz, ArC), 162.82 (d, J = 2.8 Hz, ArC).
31P NMR (121.5 MHz, CDCl3):  = 5.96.
HRMS (ESI): m/z [M + H]+ calcd for C22H30O6P: 421.1775; found:
421.1759.

(7S,15S)-7,15-Diisobutyl-6,7,9,10,12,13,15,16-octahydro-22H-
225-dibenzo[n,q][1,4,7,10,13,16]pentaoxaphosphacycloocta-
decin-22-one [(S,S)-10] and (7S,15S)-7,15-Diisobutyl-22-hydroxy-
6,7,9,10,12,13,15,16-octahydro-22H-225-dibenzo[n,q]-
[1,4,7,10,13,16]-pentaoxaphosphacyclooctadecin-22-one [(S,S)-33]
Macrocycle (S,S)-10 was prepared in the same way as described above
for (S,S)-9 starting from macrocycle (S,S)-27 (300 mg, 0.55 mmol).
The crude product was purified by PLC on silica gel using MeOH/CH2Cl2
(1:30) as eluent to give (S,S)-10 (66 mg, 24%) as a pale yellow oil, and
(S,S)-33 (88 mg, 31%) as a pale yellow powder.

(S,S)-10
Rf = 0.55 (CH2Cl2/MeOH 15:1); []D

25 +18.2 (c 1.0 CH2Cl2).
IR (neat): 3348, 2952, 2929, 1590, 1578, 1478, 1467, 1441, 1386,
1367, 1348, 1280, 1244, 1136, 1090, 1074, 1042, 1022, 925, 838, 814,
755, 728, 708 680, 619, 554, 482, 443 cm–1.
1H NMR (500 MHz, CDCl3):  = 0.81–0.98 (m, 12 H, CH3), 1.06–1.27
(m, 2 H, CH2), 1.36–1.87 (m, 4 H, CH, CH2), 3.17–3.23 (m, 1 H), 3.46–
3.82 (m, 10 H), 3.89–4.11 (m, 3 H, OCH, OCH2), 6.88–6.99 (m, 3 H,
ArH), 7.10–7.21 (m, 2 H, ArH), 7.45–7.60 (m, 2 H, ArH), 7.93–8.01 (m,
1 H, ArH), 8.65 [d, J = 532 Hz, 1 H, P(O)H].
13C NMR (75 MHz, CD3OD):  = 22.53, 22.78, 23.22, 23.64 (CH3), 24.71,
24.76 (CH), 40.80, 41.49 (CH2), 70.20, 71.03, 71.14, 72.12, 72.46,
73.48, 76.83 (OCH, OCH2), 111.32 (d, J = 6.1 Hz, ArC), 111.41 (d, J = 6.1
Hz, ArC), 120.65 (d, J = 12.4 Hz, ArC), 121.44 (d, J = 11.6 Hz, ArC),
132.40 (d, J = 8.3 Hz, ArC), 134.16 (d, J = 19.0 Hz, ArC), 134.75 (d, J =
5.5 Hz, ArC), 160.28 (d, J = 3.9 Hz, ArC), 161.12 (d, J = 2.5 Hz, ArC).
31P NMR (121.5 MHz, CDCl3):  = 5.30.
HRMS (ESI): m/z [M + H]+ calcd for C28H42O6P: 505.2714; found:
505.2696.

(S,S)-33
Mp 120–123 °C; Rf = 0.10 (CH2Cl2/MeOH 20:1); []D

25 +32.6 (c 0.9
CH2Cl2).
IR (KBr): 3330, 3064, 2955, 2928, 2869, 2067, 1916, 1590, 1576, 1474,
1440, 1386, 1367, 1275, 1239, 1137, 1097, 1029, 950, 832, 755, 706,
679, 668, 649, 620, 570, 518 cm–1.
1H NMR (500 MHz, CDCl3):  = 0.87–0.90 (m, 12 H, CH3), 1.13–1.22
(m, 2 H, CH2), 1.35–1.44 (m, 2 H, CH2), 1.55–1.64 (m, 2 H, CH), 3.35–
3.56 (m, 10 H), 3.95–4.08 (m, 4 H, OCH, OCH2), 6.96–7.04 (m, 4 H,
ArH), 7.38–7.43 (m, 2 H, ArH), 7.66 (br s, ArH).
13C NMR (75 MHz, CDCl3):  = 21.80, 22.03 (CH3), 24.56 (CH), 39.75
(CH2), 68.94, 69.95, 71.29, 77.75 (OCH2, OCH), 112.7 (d, J = 3.5 Hz,
ArC), 120.41 (d, J = 11.6 Hz, ArC), 127.39 (d, J = 135 Hz, ArC), 131.69,
133.06 (d, J = 6.7 Hz, ArC), 160.12 (d, J = 0.9 Hz, ArC).
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31P NMR (121.5 MHz, CD3OD):  = 16.63.
HRMS (ESI): m/z [M + H]+ calcd for C28H42O7P: 521.2663; found:
521.2643.
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