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1. Bevezetés
A szupramolekuláris kémia napjainkban fontos szerepet tölt be számos
tudományterületen, e témakör meghatározó részét alkotják a koronaéterek. Az oligoéter
típusú makrociklusok felhasználhatósága rendkívül széleskörű, szenzor- és
szelektormolekulaként, vagy fázistranszfer katalizátorként is elterjedten alkalmazzák
ezeket a vegyületeket. Az ilyen típusú molekulák működésének alapja a molekuláris
felismerés, mely során egy gazdamolekula kiválaszt egy vendégmolekulát a körülötte
lévő molekulahalmazból, és azzal stabil komplexet képez másodlagos kötőerők
létesítése révén.
A makrociklusok világával a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Szerves Kémia és Technológia Tanszékén ismerkedtem meg Dr. Huszthy Péter
kutatócsoportjához csatlakozva 2013-ban, Dr. Tóth Tünde témavezetésével. Doktori
tanulmányaimat 2017-ben kezdtem meg foszforatomot tartalmazó koronaéterek
témakörében.
Munkám során foszforatomot tartalmazó királis koronaéterek és azok
prekurzorainak enantiomertiszta formában történő előállításával, majd az így kapott
makrociklusok alkalmazhatóságának vizsgálatával foglalkoztam. Előállítottam lipofil,
diarilfoszfinsav egységet tartalmazó koronaétereket, melyek enantiomerszelektív
transzportáló képességét vizsgáltam. A vizsgált szelektormolekulák segítségével
sikerült javítanom a transzportfolyamatokban az ilyen típusú makrociklusokkal
mindezidáig elért enantiomerfelesleg értékén. Szintetizáltam antracén egységet
tartalmazó foszfinoxido-koronaéter típusú szenzormolekulákat is, melyek során
széleskörűen tanulmányoztam a P-C kötés kialakításának lehetőségét a koronaéterek
témakörében. Az így kapott makrociklusok enantiomerfelismerő-képességét vizsgáltam
fotofizikai módszerekkel. Kutatásaim kitérnek foszfin, illetve szekunder foszfinoxid
egységet tartalmazó koronaéterek előállítására is, melyek alkalmasak katalizátor
ligandumként történő felhasználásra enantiomerszelektív hidroformilezési reakciókban.
2. Irodalmi háttér
A szupramolekuláris kémia egy jelentős tudományággá nőtte ki magát, alapja a
fent már ismertetett molekuláris felismerés, mely során a létrejövő asszociátumot
intermolekuláris másodrendű kötőerők tartják össze. Ezt a jelenséget sokáig a
természetben egyedülállónak tekintették, az ott előforduló számos példa közül
megemlíthetjük az antitest–antigén kapcsolatot, vagy a DNS kettős csavarjának
kialakulását1. Az, hogy a szintetikus úton előállított vegyületek között is elkezdődhetett
a molekuláris felismerés vizsgálata, C. J. Pedersen nevéhez köthető, aki egy véletlen
folytán előállított egy koronaétert, és észrevette, hogy az ilyen típusú makrociklusok a
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korábbi ismeretekhez képest szokatlan komplexképző készséggel rendelkeznek2.
A foszforatom előfordulhat rendkívül sokféle kémiai környezetben, régóta
foglalkoznak szerves és szervetlen vegyületeivel. Így nem meglepő, hogy a
koronaéterekkel kapcsolatos kutatások területén is találkozhatunk számos olyan
szakirodalmi példával, ahol a foszforatomot valamilyen formában a makrociklusokhoz
kötik. Sok kutatás célja olyan vegyületek előállítása, amelyben a foszforatom
valamilyen koordinációs szerepet tölt be, mint foszfin származék, más esetekben
különböző foszfát- vagy foszforsav származékként jelenik meg a heterociklusokban. Az
1. ábrán a teljesség igénye nélkül néhány foszforatomot tartalmazó makrociklust és
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ezek változatos felhasználási lehetőségét mutatom be3456
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1.ábra Foszforatomot tartalmazó makrociklusok és alkalmazhatóságuk
A kutatási témám alapjául diarilfoszfinsav és trifenilfoszfin egységet tartalmazó
koronaéterek előállításával, tulajdonságaival, és felhasználási lehetőségeinek
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vizsgálatával foglalkozó kutatások szolgáltak7891011
.
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3. Kísérleti módszerek
A szintetikus munka során a preparatív szerves kémia módszereit alkalmaztuk.
A reakciók előrehaladását vékonyréteg-kromatográfiával követtük. Az anyagok
tisztítására oszlopkromatográfiát, preparatív vékonyréteg-kromatográfiát, átkristályosítást, illetve eldörzsölést alkalmaztunk. Az anyagok tisztaságának ellenőrzésére
vékonyréteg-kromatográfiát, olvadáspontmérést, optikai forgatóképesség-mérést,
illetve HPLC-t használtunk. Az előállított vegyületek szerkezetét spektroszkópiai
módszerekkel (IR, 1H, 13C és 31P NMR, MS, HRMS) igazoltuk. A transzportfolyamatok
tanulmányozását egy előzetesen kidolgozott módszer9,10 alapján végeztük, az
eredményeket tömegméréssel és királis HPLC-s módszerek alkalmazásával analizáltuk.
A kristályszerkezet-meghatározás röntgendiffrakciós méréssel történt. Az új
szenzormolekulák komplexképzési tulajdonságait optikailag aktív sók enantiomerjeivel
szemben fluoreszcencia spektroszkópiával tanulmányoztuk.
4. Eredmények
4.1.

Új, deprotonálható koronaéterek szintézise

Transzportfolyamatok alatt azt értjük, amikor egy adott közegből valamilyen
anyagot átjuttatunk egy másik közegbe egy membránrétegen keresztül. Ilyen
folyamatokra számos példát találhatunk az élő természetben is, például a nátrium- és
káliumionok transzportját a sejtekben. Sok kutatás irányul ezen folyamatok
modellezésére, a kutatók már régóta próbálnak mesterséges rendszereket és
transzportmolekulákat előállítani, melyekkel ezek a folyamatok megvalósíthatók.
Doktori munkám egyik célja volt új, enantiomertiszta, lipofil, diarilfoszfinsav
egységet tartalmazó koronaéterek ((R,R)-5, (S,S)-5, (R,R)-6 és (S,S)-6, 2. ábra)
szintézisének kidolgozása, illetve ezek transzporter-ligandumként történő
alkalmazhatóságának vizsgálata volt [1,2]. Az általam szintetizált deprotonálható
makrociklusokkal különböző királis aminok sóinak enantiomerszelektív transzportfolyamatait vizsgáltam a kutatócsoportban korábban kidolgozott rendszerben. Sikerült a
korábban előállított hasonló szerkezetű makrociklusokkal ((R,R)-7, (S,S)-7, (R,R)-8 és
(S,S)-8, 2. ábra) elért enantiomerfelesleg értékeket javítani.

2. ábra Deprotonálható diarilfoszfinsav egységet tartalmazó koronaéterek
A királis vegyületek szintézisénél rac-1,2-epoxidodekánból (rac-9) indultam ki.
Egy kinetikai rezolválási eljárás során mindkét enantiomert nagy tisztasággal izoláltam,
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majd az enantiomertiszta epoxidokat sikeresen tovább alakítottam, míg végül a
megfelelő (S,S)-5 – (R,R)-6 diarilfoszfinsavakhoz jutottam (3. ábra).

3. ábra A diarilfoszfinsav egységet tartalmazó koronaéterek szintézise
4.2.

Transzportfolyamatok

Az enantiomertiszta makrociklusok transzporttulajdonságainak hasznosítására
kutatócsoportunkban kidolgozott módszer szerint királis protonált primer aminok
enantiomerszelektív transzportját vizsgáltam egy vizes adófázis-szerves membrán-vizes
szedőfázis rendszerben9.
Az eredmények szerint a transzport kimenetele jelentősen függ mind a
transzportáló makrociklus, mind pedig a transzportált protonált amin szerkezetétől. Az
eredményeket összefoglaló táblázatban az összehasonlíthatóság kedvéért a korábban
előállított makrociklusokkal elért eredményeket is feltüntettem (4. ábra).

4. ábra Az enantiomerszelektív transzport eredményei
Fenilglicinol-hidrogénperklorát sójának esetében sikerült javítani az alkalmazott
rendszerben eddig elért legjobb enantiomerfelesleg értéket. Ebben az esetben
vizsgáltam a transzport időfüggését is, amivel bizonyítottam az aktív transzport
működését. A transzport során tapasztalható enantiomerfelesleg értékek meglepően egy
maximumon átívelő görbe szerint alakultak, ezért megvizsgáltam a transzportot
koronaéter távollétében is, melynek során membránszivárgást tapasztaltam a
fenilglicinol diklórmetánban való oldhatósága miatt. Ez a folyamat az enantiomerek
elválasztásának ellenében hat, így feltételeztem, hogy a szivárgás és a tényleges
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transzport, mint két ellentétes folyamat alakítja ki az enantiomerfelesleg értékek
alakulását. Megállapítottam, hogy a transzportok esetén a heterokirális komplexek
képződése preferált (5. ábra) [1,2].

5. ábra A fenilglicinol enantioszelektív transzportjának időfüggése
4.3.

Fluoreszcens szenzormolekulák szintézise és vizsgálata

Kutatócsoportunkban nagy hagyománya van a fluoreszcens szenzormolekulák
szintézisének, a változatos szerkezetű koronaéterek különböző enantiomerszelektivitással képesek felismerni protonált primer aminok enantiomerjeit. Célul
tűztem ki egy foszforatomot tartalmazó fluoreszcens szenzormolekula mindkét
enantiomerjének előállítását ((S,S)-13 és (R,R)-13) és vizsgálni ezek protonált aminok
enantiomerjeivel szemben mutatott felismerőképességét.
A szenzormolekulák szintéziséhez először a tetraetilénglikol-ditozilátok
enantiomerjeit állítottam ellő. Az (S,S)-14 intermediert a szakirodalomban közölt
módon állítottam elő, az (R,R)-14 antipód szintézisére pedig egy új módszert dolgoztam
ki, melynek első lépése a lipofil tetraetilénglikol előállításánál (3. ábra) is használt
kinetikus rezolválás volt. Az így kapott (R)-propilénoxidot alakítottam tovább a
megfelelő tetraetilénglikol származékká. A makrociklizációs lépés után a fluoreszcens
egység bevitelére több kísérletet tettem, többek között Grignard-, lítiumorganikusvalamint Hirao-reakcióval is. A legeredményesebb P-C kapcsolás körülményeit a
6. ábrán mutatom be [3,4].

6. ábra Foszforatomot tartalmazó fluoreszcens szenzormolekula előállítása
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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 beazonosítása
rendkívül bonyolult feladatnak bizonyult. Az (S,S)-13 koronaéter teljes asszignációját
elvégezték [3].
Az (R,R)-13 és (S,S)-13 szenzormolekulák enantiomerfelismerő-képességét
fluoreszcencia
spektroszkópia
segítségével
vizsgáltam
1-feniletil-aminhidrogénperklorát (PEA), 1-(1-naftil)etil-amin-hidrogénperklorát (NEA), fenilglicinmetilészter-hidrogénperklorát (PGMA) és fenilalanin-metilészter-hidrogénperklorát
(PAMA) enantiomerjeivel szemben (7. ábra).

7. ábra Vizsgált aminok hidrogénperklorát sói
A szenzormolekulák komplexképzésére jellemző spektrális változásokat, valamint
az ebből képzett Stern-Volmer egyeneseket az (R,R)-13 koronaéter és az (R)-PGMA
példáján mutatom be (8. ábra). Az (R,R)-13 és (S,S)-13 makrociklusok esetében
minden vizsgált protonált aminnal negatív eltérést tapasztaltam a Stern-Volmer
egyeneshez képest. Ebben az esetben a komplexstabilitási állandók számítása
nehezebb, nem egyértelmű az összefüggés a fluoreszcencia intenzitásának csökkenése
és a komplexstabilitási állandók között12.

8. ábra Az (R,R)-13 makrociklus (R)-PGMA oldatával történő titrálása során kapott
fluoreszcencia spektrumsorozat (A), az (R,R)-13 makrociklus PGMA enatiomerjeivel
végzett mérések alapján kapott Ster-Volmer egyenesek (B)
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A komplexstabilitási állandók számításait Dargó Gergő végezte Dr. Balogh
György Tibor vezetésével. Az eredményekből látszik, hogy a koronaéterek viszonylag
stabil komplexet képeznek a vizsgált protonált 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 enantiomerfelismerőképessége csak gyenge, közepes (9. ábra) [3,4].

9. ábra Szenzormolekulák protonált primer aminokkal képzett komplexeinek stabilitási
állandói
4.4. Foszfin és szekunder foszfinoxid egységet tartalmazó koronaéterek
szintézise
Kutatócsoportunkban korábban kis mennyiségben előállították a 18, (R,R)-19 és az
(S,S)-20 (10. ábra) trifenilfoszfin egységet tartalmazó makrociklusokat. Doktori
munkám során a leírt szintézisutakat reprodukálva sikerült ezen koronaétereket
nagyobb mennyiségben is előállítanom, így lehetőség nyílt ezen vegyületek
katalizátorligandumként való vizsgálatára sztirol hidroformilezési reakciójában. A
vizsgálatokat Dr. Pongrácz Péter végezte Dr. Kollár László vezetésével. 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 racémtől eltérő
arányban keletkezhetnek, azaz a reakció enantiomerszelektivitása is vizsgálhatóvá válik
(10. ábra). 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 esetén közepes enantiomerszelektivitást sikerült elérni, a 2-fenilpropanal a legnagyobb (52%) enantiomerfelesleg
értékkel az (S,S)-20 makrociklus alkalmazása esetén keletkezett [5].
9

10. ábra Trifenilfoszfin egységet tartalmazó makrociklusok alkalmazása
katalizátor ligandumként
Az ez irányú kutatásokat kiterjesztve előállítottam további hat új trifenilfoszfin
egységet tartalmazó makrociklust ((S,S)-21 – (S,S,S,S)-26), valamint két szekunder
foszfinoxid egységet tartalmazó koronaétert ((S,S)-27 és (S,S)-28) is (11. ábra). Ez
utóbbi vegyületek a pentavalens foszfinoxid és a trivalens foszfinossav tautomer
formák egyensúlyában léteznek. Ez az egyensúly átmeneti fém hozzáadásának hatására
a foszfinossav irányába tolódik el, így ezek a vegyületek is alkalmasak lehetnek
katalizátor prekurzorként történő felhasználásra amellett, hogy oxidációra jóval
kevésbé érzékenyek, mint a foszfin típusú vegyületek13. Az újonnan szintetizált
makrociklusok segítségével vizsgálhatóvá válik a ligandumok szerkezetének a
választott modellreakció szelektivitására gyakorolt hatása.

11. ábra Trifenilfoszfin és szekunder foszfinoxid egységet tartalmazó makrociklusok
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A szintéziseket a foszfin egységet tartalmazó koronaéterek közös, a
szakirodalomban már közölt kulcsintermedierjének (2914) előállításával kezdtem,
melyet már kutatócsoportunkban is előállították korábban11, azonban én ezt egy új,
egyszerűbb és gyorsabb szintézisúton állítottam elő. Első lépésként a 30 difenilklórfoszfátot vittem Grignard-reakcióba fenilmagnézium-bromiddal, így kaptam a 31
foszfonátot. Ezt reagáltattam tovább in situ képzett lítium-diizopropil-amiddal, amely
révén egy orto-lítiálást követő intermolekuláris átrendeződés játszódott le, így jutottam
a kívánt 29 foszfinoxidhoz (12. ábra).

12. ábra A koronaéterek közös, foszfinoxid egységet tartalmazó
kulcsintermedierjének előállítása
A szintézisek másik kulcsintermedierjei az etilénglikol-ditozilátok voltak, melyek
közül a legtöbbet a szakirodalomban már közöltek. Az (R,R)-22 makrociklus
előállításához szükséges, a szakirodalomban eddig nem közölt, (R,R)-32 trietilénglikolditozilát előállítását az enantiomertiszta (S)-33 2-brómproprionsavból kiindulva
valósítottam meg. Elsőként utóbbi a nátrium sóját képeztem, melyet etilénglikollal
reagáltattam. Az így kapott disav származékot metanolban tionil-kloriddal az (R,R)-35
diészterré alakítottam, amit lítium-alumínium-hidrid segítségével diollá redukáltam,
majd utolsó lépésként tozilát távozócsoportokkal láttam el ((R,R)-32,
13. ábra).

13. ábra Dimetil-szubsztituált trietilénglikol-ditozilát előállítása
Az (S,S)-21 - (S,S)-24 makrociklusok előállítása során a következő lépés a
makrociklizáció volt, amit minden esetben valamilyen aprótikus poláros oldószerben
végeztem, a hőmérsékletet aszerint megválasztva, hogy primer vagy szekunder
ditozilátot vittem gyűrűzárási reakcióba a 29 foszfinoxiddal. Utolsó lépésként a
foszfinoxid egységet tartalmazó makrociklusokat trimetoxiszilán segítségével a
megfelelő foszfinokká redukáltam (14. ábra).
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14. ábra Makrociklizációs és redukciós reakciók
Az (S,S,S,S)-25 és (S,S,S,S)-26 két foszfin egységet tartalmazó biszkoronaéter
típusú vegyületek szintézise során az (S,S)-398 etil-diarilfoszfinátból indultam ki,
melyből
savkloridot képeztem, majd ezt reagáltattam Grignard-reakcióban
4-benziloxi-fenilmagnézium-bromiddal. Ezután katalitikus hidrogénezéssel a benzil
védőcsoportot eltávolítottam, így jutottam az (S,S)-40 szabad fenolos hidroxilcsoportot
tartalmazó származékhoz. Ennek két molját egy mol különböző hosszúságú linkerekkel
reagáltattam, majd az így kapott biszfoszfinoxidokat utolsó lépésként redukáltam
(15. ábra).

15. ábra Biszmakrociklusok előállítása
Az (S,S)-27 és (S,S)-28 szekunder foszfinoxid egységet tartalmazó
koronaétereket a megfelelő etil-diarilfoszfinátokból ((S,S)-39 és (S,S)-41) állítottam elő,
lítium-alumínium-hidriddel végzett redukcióval (16. ábra).

16. ábra Szekunder foszfinoxid egységet tartalmazó koronaéterek előállítása
Az újonnan szintetizált makrociklusokat ((S,S)-21 - (S,S)-28) sztirol
hidroformilezési reakciójában tervezzük katalizátor ligandumként alkalmazni. Így
vizsgálhatóvá válik a ligandumok szerkezetének a választott modellreakció
szelektivitására gyakorolt hatása [6,7,8].
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5. 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 enantiomerfelismerő 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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