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1. Bevezetés 

A természetben lejátszódó folyamatok megértése és modellezése hosszú idők óta a 

természettudományos kutatások középpontjában állnak. Ennek elengedhetetlen része a 

molekuláris felismerőképesség jelenségének tanulmányozása, mely akkor figyelhető meg, 

mikor egy molekula a körülötte lévő molekulák közül szelektíven egyet kiválasztva azzal 

komplexet képez. 
 

A molekuláris felismerőképesség egyik esete az enantiomerfelismerő-képesség, amikor egy 

királis molekula eltérő kölcsönhatásba lép egy másik királis molekula két enantiomerjével 

szemben, így különböző stabilitású komplexeket alakítanak ki több ponton ható másodlagos 

vagy gyenge intermolekuláris vonzó vagy taszító kötőerők révén. A kialakult komplexben 

minél több helyen, minél több másodlagos vonzó kötőerő lép fel, annál stabilabb a komplex, 

ugyanakkor a taszító kölcsönhatások nagymértékben befolyásolják az enantio-

merszelektivitást. 
 

Az élő természet számos példát állít elénk ezen a területen, itt említhető a DNS kettős hélixének 

kialakulása vagy a biológiai membránok működése. A molekuláris felismerőképességen 

alapuló ismereteinket felhasználva szintetikus úton létrehozhatunk különböző szenzor- és 

szelektormolekulákat, melyek alkalmasak lehetnek egyes fémionok érzékelésére vagy királis 

molekulák enantiomerjeinek elválasztására. Erre a feladatra megfelelő molekulák a poliéter 

típusú makrociklusok, más néven a koronaéterek. A makrogyűrű oxigénatomjait más 

heteroatom, például nitrogén- vagy foszforatom helyettesítheti, vagy különböző csoportokat 

helyezhetünk el a molekulán megváltoztatva ezzel a koronaéter komplexképző tulajdonságait, 

ezáltal szélesítve az alkalmazási területeiket. 
  

Kutatásainkban új, heteroatomot tartalmazó koronaéter-származékokat előállítva és eltérő 

komplexképző sajátságaikon alapuló molekuláris felismerőképességüket tanulmányozva 

létrehoztunk nitrogéntartalmú makrociklusokból királis állófázisokat, melyek biogén aminok, 

aminosavak és származékaik enantiomerjeinek elválasztására alkalmasak, vagy 

membránelektródba építve egyes fémionok szeletív detektálására használhatók, illetve 

foszfortartalmú, lipofil koronaéterekkel vizes adófázis / lipofil szerves membrán / vizes 

szedőfázis folyadékmembrán rendszerben különböző protonált aminok aktív transzportja 

valósítható meg.  

 

 

Köszönettel tartozom a bemutatott eredmények elérésében Prof. Huszthy Péternek 

töretlen szakmai támogatásáért. Köszönöm végzett és jelenlegi PhD-hallgatóimnak,  

Dr. Németh Tamásnak, Szabó-Szentjóbi Hajnalkának és Golcs Ádámnak a lelkesen és magas 

színvonalon végzett kutatómunkát. Köszönetem fejezem ki azoknak a hallgatóimnak és a 

kutatócsoportunkban dolgozó munkatársaimnak, akik szintetikus preparatív munkájukkal 

járultak hozzá az elért eredményekhez. Köszönetet mondok Prof. Keglevich Györgynek, hogy 

a Szerves Kémia és Technológia Tanszéken végezhettem kutatásaimat. Köszönöm egykori 

Témavezetőmnek, Társszerzőimnek, Kollégáimnak és Barátaimnak a támogatást. Hálásan 

köszönöm egész Családomnak a bíztatást és a számtalan segítséget.  
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(S,S)-1 (S,S)-2 

2. N-heterociklus egységet tartalmazó makrociklusok szintézise és alkalmazása 

szenzor- és szelektormolekulaként 

Az első koronaéterek szintézisének a szakirodalomban megjelenő ismertetése1  óta eltelt időben 

jelentős érdeklődés mutatkozott a makrociklusok ezen képviselői iránt. A szupramolekuláris 

kémiai kutatások során világossá vált, hogy a molekuláris felismerésben a hidrogénkötések 

mellett egyéb másodlagos kölcsönhatások is szerepet játszanak, így az alkalmazási területek 

bővítése érdekében a koronaéterek szerkezetének módosításaira került sor. A komplexképző 

tulajdonságuk és a szelektivitásuk javítása érdekében az N-heterociklus (például piridin vagy 

akridin) egység beépítése a makrociklusba megfelelő megoldásnak ígérkezett a kutatásaink 

számára. 

2.1. Piridin egységet tartalmazó koronaéterek előállítása és felhasználása 

szelektormolekulaként 

Az elmúlt évtizedekben a piridin egységet tartalmazó királis makrociklusok felkeltették 

kutatócsoportunk érdeklődését, mivel szilárd fázishoz (Merryfield polimer gyantához2 vagy 

szilikagélhez3) kötve alkalmazhatók racém aminok enantiomerjeinek elválasztására. HPLC 

minőségű szilikagélhez kötött, az oldalláncban amidkötést tartalmazó királis állófázis 

vizsgálatánál fény derült a kiralitáscentrumhoz kötődő terc-butilcsoport okozta diasztereomer 

komplexek alacsony stabilitására, így az aromás résszel rendelkező protonált aminosav-

származékok enantiomerjeinek elválasztása sikertelen volt4.  

Királis szénatomjain metilcsoportokat tartalmazó piridino-18-korona-6-éter alapú királis 

állófázis előállítása érdekében többlépéses szintézissel olcsó alapanyagokból létrehoztuk az 

enantiomertiszta (S,S)-1 makrociklust2, majd N-allilklóracetamiddal reagáltatva terminális 

kettőskötést alakítottunk ki a molekulán ((S,S)-2) (1. ábra). Regioszelektív hidroszililezés után 

szférikus HPLC minőségű szilikagélhez rögzítettük kovalens kötésekkel a szelektormolekulát 

kialakítva a királis állófázist ((S,S)-CSP-3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.: K2CO3, DMF; b.: ClCH2CONHCH2CH=CH2, 3 nap, szh.; c.: (EtO)3SiH, Pt kat., CH2Cl2;  

d.: szférikus HPLC szilikagél, toluol,  

1. ábra Az (S,S)-CSP-3 királis állófázis előállítása 

 

Az előállított királis állófázist HPLC oszlopba töltve vizsgáltuk az enantiomerelválasztó-

képességét különböző racém aromás primer aminok ((1-naftil)etil-amin:1-NEA és (2-

naftil)etil-amin:2-NEA), aromás -aminosavak (fenil-alanin:Phe, tirozin:Tyr, triptofán:Trp) és 

(S,S)-CSP-3 
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(S,S)-2 

(S,S)-5 (S,S)-6 

(S,S)-4 

-aminosav-származékok (S-benzil-homocisztein:HomoCys(SBn), O-benzil-szerin:Ser(OBn) 

és -N-benziloxikarbonil-lizin:-N-Z-Lys) sói esetén (1. táblázat). 

1. táblázat  Racém vegyületek elválasztása (S,S)-CSP-3 királis állófázissal 

Analitok 
t(R)  

(perc) 

t(S) 

 (perc) 
 Rs 

1-NEA 4,77 8,65 2,12 2,73 

2-NEA 4,74 7,00 1,66 1,97 

Trp 3,70 5,03 1,55 1,38 

Phe/Tyr 3,13 4,42 1,70 1,56 

HomoCys(SBn) 6,62 9,22 1,49 1,62 

-N-Z-Lys 4,43 5,85 1,45 1,45 

Ser(OBn) 5,25 5,85 1,15 0,32 

t(R): az (R)-enantiomer retenciós ideje, t(S): az (S)-enantiomer retenciós ideje, : szelektivitási tényező, Rs: felbontás 

 

A HPLC adatok alapján az (S,S)-CSP-3 a racém elegyek elválasztása során az analitok (R)-

enantiomerjeivel stabilabb komplexet hozott létre, mint az (S)-enantiomereivel, tehát a vizsgált 

királis állófázis esetén heterokirális preferencia állapítható meg. 

 A metilcsoportokkal rendelkező enantiomertiszta piridono-18-korona-6-éter makrociklusból 

((S,S)-1) kiindulva és az előző szintézis (1. ábra) kezdeti lépését magasabb hőmérsékleten 

végezve a terminális kettőskötésű oldalláncot tartalmazó prekurzor (S,S)-2 mellett 

megközelítően egyharmad mennyiségben keletkezett az N-allilamino-piridino-18-korona-6-

éter ((S,S)-4) (2. ábra). Az általunk javasolt mechanizmus szerint az (S,S)-2 alakul át 

deprotonálódás után több lépésben a piridingyűrű 4-es helyzetében  nitrogénatomon keresztül 

kapcsolódó oldallánccal rendelkező (S,S)-4 koronaéter-származékká. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.: K2CO3, DMF; b.: ClCH2CONHCH2CH=CH2, 3 nap szh. + 8 nap 170°C; c.: SOCl2, CHCl3, kat. DMF;  

d.: CH2=CHCH2NH2, bombacső; e.: PhCH2NH2 

2. ábra Enantiomertiszta 18-korona-6-éterek klór-származékának és amin-származékainak előállítása 

(S,S)-1 

+ 



Dr. Tóth Tünde  Habilitációs tézisek 

5 

A piridingyűrű 4-es helyzetébe klóratom bevitele ((S,S)-5) megfelelő lehetőséget nyújt további 

szubsztitúciós reakciók kivitelezésére, mely kiterjeszti az előállítható makrociklusok 

módosításának alternatíváit, példaként említhetők a különböző amin-származékok ((S,S)-4, 

(S,S)-6), melyek királis állófázisok szelektormolekuláinak kulcsintermedierei5.  

1. Tézis 

Királis szénatomjain metilcsoportokkal rendelkező, piridon egységet tartalmazó 

enantiomertiszta 18-korona-6-éterből kiindulva sikeresen állítottunk elő 

többlépéses szintézissel a piridingyűrűhöz oxigénatomon keresztül kapcsolódó 

oldalkarral egy királis szelektormolekulát, majd kovalens kötéssel szférikus 

HPLC minőségű szilikagélhez rögzítettük, melyet HPLC oszlopba töltve racém 

aminok enantiomerjeinek elválasztására alkalmaztunk. A kiindulási 

makrociklusból előállítottunk királis N-allilamino-piridino-18-korona-6-étert, 

valamint a piridingyűrű 4-es helyzetében klóratommal szubsztituált 

enantiomertiszta koronaéter-származékot, amely lehetővé tette a továbbiakban 

számos, új, (a heterociklus egységhez nitrogénatomon keresztül kapcsolódó 

oldalkart tartalmazó) makrociklus szintézisét.  

[A tézisponthoz tartozó közlemények: 
H1 Farkas V., Tóth T., Orosz Gy., Huszthy P., Hollósi M.: Enantioseparation of 

protonated primary aralkylamines and amino acids containing an aromatic moiety 

on a pyridine-crown ether based new chiral stationary phase, Tetrahedron: Asym., 

2006, 17, 1883-1889. 
H2 Tóth T., Huszthy P., Kupai J., Nyitrai J.: Synthesis of new enantiopure 

dimethyl-substituted pyridino-18-crown-6 ether type macrocycles containing 

different substituents at position 4 of the pyridine ring for enantiomeric 

recognition studies, Arkivoc, 2008, (iii), 66-79.] 

 

 

2.2.  Akridin egységet tartalmazó koronaéterek előállítása és alkalmazása 

szelektormolekulaként 

Az első akridin egységet tartalmazó 18-korona-6 éter előállítását6 és szelektormolekulaként 

való alkalmazását az indokolta, hogy az akridinváz kiterjedtebb aromás rendszerrel és a 

makrogyűrű merevebb komformációval rendelkezik, mint a piridingyűrűt tartalmazó analogon, 

ennek következményeként a háromtagú heteroaromás rendszert tartalmazó koronaéterek 

nagyobb enantiomerszelektivitást mutatnak protonált primer aralkilaminok enantiomerjeivel 

szemben7. A makrociklus kiralitáscentrumainak helyzete, a hozzájuk kapcsolódó csoportok 

térkitöltése, valamint a makrogyűrű mérete is hatással van a koronaéterek enantiomerfelismerő- 

képességére. Többlépéses szintézissel sikeresen előállítottunk a kiralitáscentrumain metil-, 

illetve izobutilcsoportokkal szubsztituált, akridin egységgel rendelkező, különböző 

gyűrűméretű makrociklusokat, melyek közül négy, enantiomertiszta 18-korona-6-éter-

származékból királis állófázist hoztunk létre (3. ábra). 
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a.: K2CO3, MeCN, 50°C; b.: A,B,C: KOH, EtOH, H2O vagy MeOH, H2O; c.: D,E,F: HCl, MeOH, 50°C;  

d.: (COCl)2, toluol, 70°C; e.: I2, PhBr; f.: KOH, H2O, 100°C; g.: Me4NOH, H2O, 100°C; h.: SOCl2,  

i.: NH2CH2CH=CH2, Et3N; j: SH(CH2)3Si(O)3-szférikus HPLC szilikagél, AIBN, CHCl3, ;  

k.: NH2(CH2)3Si(OEt)3, DCC, CH2Cl2; l.: szférikus HPLC szilikagél, toluol,  

3. ábra Akridin egységet tartalmazó koronaéterek és királis állófázisok szintézise  

 

         8: R1=H; R2=H; n=1 

(S,S)-9: R1=Me; R2=H; n=1 

(S,S)-10: R1=iBu; R2=H; n=1 

(S,S)-11: R1=H; R2=Me; n=1 

(S,S)-12: R1=H; R2=Me; n=2  

(S,S)-13: R1=Me; R2=H; n=2 

       14: R1=H; R2=H; n=1 (A) 

      (R,R)-15: R1=Me; R2=H; n=1 (B) 

(R,R)-16: R1=iBu; R2=H; n=1 (C) 

 (S,S)-17: R1=H; R2=Me; n=1 (D) 

 (S,S)-18: R1=H; R2=Me; n=2 (E) 

(R,R)-19: R1=Me; R2=H; n=2 (F) 

 

       20: R1=H; R2=H; n=1 

(R,R)-21: R1=Me; R2=H; n=1 

(R,R)-22: R1=iBu; R2=H; n=1              

(S,S)-23: R1=H; R2=Me; n=1 

 (S,S)-24: R1=H; R2=Me; n=2 

     (R,R)-25: R1=Me; R2=H; n=2 

       26: R1=H; R2=H; n=1 

(R,R)-27: R1=Me; R2=H; n=1 

(R,R)-28: R1=iBu; R2=H; n=1      

(S,S)-29: R1=H; R2=Me; n=1 

(S,S)-30: R1=H; R2=Me; n=2 

(R,R)-31: R1=Me; R2=H; n=2 

          32: R1=H 

(R,R)-33: R1=Me 

(R,R)-34: R1=Me 

(R,R)-CSP-35: R1=Me 

(R,R)-36: R1=Me; R2=H; n=1 

(R,R)-37: R1=iBu;R2=H; n=1 

 (S,S)-38: R1=H; R2=Me; n=1 

 (S,S)-39: R1=H; R2=Me; n=2 

(R,R)-40: R1=Me; R2=H; n=2 

(R,R)-CSP-41: R1=Me; R2=H 

(R,R)-CSP-42: R1=iBu; R2=H 

(S,S)-CSP-43: R1=H; R2=Me 

7 

+ 
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A makrogyűrű kialakítását egy formamid-származék (7) és akirális (8), illetve királis 

oligoetilénglikol-ditozilátok ((S,S)-9 – (S,S)-13) makrociklizációjával végeztük, majd több 

lépésben kialakítottuk a 9-es helyzetben szubsztituált akridingyűrűket (32, (R,R)-33,  

(R,R)-36 – (R,R)-40). Az egyik szintézisutat követve először terminális kettőskötést hoztunk 

létre ((R,R)-34), majd S-C kötést létesítettünk az előzőekben HPLC minőségű szilikagélhez 

rögzített kéntartalmú oldallánccal. Egy másik szintézisutat is kidolgoztunk, mely során először 

trietoxiszilil-végcsoportot alakítottunk ki az oldalláncon, végül kovalens kötésekkel HPLC 

minőségű szilikagélhez rögzítettük, így hozva létre különböző enantiomertiszta 18-korona-6-

éter-származékokból az (R,R)-CSP-41 – (S,S)-CSP-43 királis állófázisokat (3. ábra). 

 

2. Tézis 

Többlépéses szintézissel előállítottunk új, az akridin egység 9-es helyzetében 

karboxil-, illetve karboxilátcsoporttal szubsztituált, akirális és különböző 

gyűrűméretű enantiomertiszta makrociklusokat, melyek különböző helyzetben 

lévő királis szénatomjain metil-, valamint izobutilcsoportokat tartalmaztak. Az 

enantiomertiszta 18-korona-6-étereket eltérő szintézisúton szilárd hordozóhoz, 

szférikus HPLC minőségű szilikagélhez kötve királis állófázisokat hoztunk létre. 

  

[A tézisponthoz tartozó közlemények: 
H3 Lakatos Sz., Fetter J., Bertha F., Huszthy P., Tóth T., Farkas V., Orosz Gy., 

Hollósi M.: Preparation of a new chiral acridino-18-crown-6 ether-based 

stationary phase for enantioseparation of racemic protonated primary aralkyl 

amines, Tetrahedron, 2008, 64, 1012-1022.  
H4 Németh T., Lévai S., Kormos A., Kupai J., Tóth T., Balogh Gy. T., Huszthy P.: 

Preparation and studies of chiral stationary phases containing enantiopure 

acridino-18-crown-6 ether selectors, Chirality, 2014, 26, 651-654. 
H5 Németh T., Dargó G., L. Petró J., Petrik Zs., Lévai S., Krámos B., Béni Z., 

Nagy J., Balogh G. T., Huszthy P., Tóth T.*: Synthesis and pKa determination of 

new enantiopure dimethyl-substituted acridino-crown ethers containing a 

carboxyl group: Useful candidates for enantiomeric recognition studies, Chirality, 

2017, 29, 522-535.]   

 

 

 

Az (R,R)-CSP-35 kéntartalmú oldallánccal rendelkező királis állófázis enantiomerelválasztó-

képességét HPLC oszlopba töltés után vizsgáltuk racém, protonált primer aminokkal  (4. ábra). 

A retenciós idők alapján megfigyelhető, hogy az (R,R)-koronaéter – (S)-ammóniumsó komplex 

a stabilabb, mint az (R,R)-koronaéter – (R)-ammóniumsó komplex, így hasonlóan a piridin 

egységet tartalmazó koronaéterből kialakított állófázishoz, a heterokirális komplexet alkotó 

ammóniumsó enantiomer távozik később az oszlopról. 
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4. ábra Racém 1-NEA (a) és racém 2-NEA (b) enantiomerelválasztása az (R,R)-CSP-35 királis 

állófázissal (20% 100mM vizes HClO4 metanolban, áramlási sebesség: 1,2 ml/perc) 

 
 

Az (R,R)-CSP-41, az (R,R)-CSP-42, valamint az (S,S)-CSP-43 királis állófázisokon is 

tanulmányoztuk a racém, protonált, aromás primer aminok (1-NEA, 2-NEA, feniletil-amin 

(PEA), 4-brómfeniletil-amin (Br-PEA) és 4-nitrofeniletil-amin (NO2-PEA)) enantiomerjeinek 

elválasztását (2. táblázat). 

2. táblázat Királis állófázisok enantiomerelválasztó-képességének vizsgálata protonált primer 

aminokkal (áramlási sebesség: 1 ml/perc) 

Analitok CSP t(R) (perc) t(S) (perc)  Rs Eluens 

1-NEA (R,R)-CSP-41 1,96 3,49 1,78 2,46 
MeCN-MeOH 3:7 + 0,06%HCOOH és 

0,03%TEA 

 (R,R)-CSP-42 5,45 9,42 1,73 2,81 
MeCN-MeOH 1:4 + 0,04%HCOOH és 

0,02%TEA 

 (S,S)-CSP-43 11,02 13,51 1,23 1,20 MeCN-NH4OAc (25 mmol/l) 1:4 

       

2-NEA (R,R)-CSP-41 1,85 3,12 1,68 1,79 
MeCN-MeOH 3:7 + 0,06%HCOOH és 

0,03%TEA 

 (R,R)-CSP-42 6,29 12,90 2,05 2,70 
MeCN-MeOH 1:4 + 0,04%HCOOH és 

0,02%TEA 

 (S,S)-CSP-43 15,96 16,35 1,02 <0,2 MeCN-NH4OAc (40 mmol/l) 1:4 

       

Br-PEA (R,R)-CSP-41 1,75 2,74 1,57 1,55 
MeCN-MeOH 3:7 + 0,06%HCOOH és 

0,03%TEA 

 (R,R)-CSP-42 5,19 9,95 1,92 2,06 
MeCN-MeOH 1:4 + 0,04%HCOOH és 

0,02%TEA 

 (S,S)-CSP-43 9,47 10,05 1,06 0,34 MeCN-NH4OAc (40 mmol/l) 1:4 

       

NO2-PEA (R,R)-CSP-41 2,06 4,23 2,05 2,31 
MeCN-MeOH 3:7 + 0,06%HCOOH és 

0,03%TEA 

 (R,R)-CSP-42 5,42 12,47 2,30 2,94 
MeCN-MeOH 1:4 + 0,04%HCOOH és 

0,02%TEA 

 (S,S)-CSP-43 7,62 7,84 2,05 <0,2 MeCN-NH4OAc (40 mmol/l) 1:4 

R R 

S 

S 

R R 

S 
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Az N-heterociklus egységhez közelebb lévő kiralitáscentrumokon metil-, illetve 

izobutilcsoportokat tartalmazó szelektormolekulákból létrehozott királis állófázisok ((R,R)-

CSP-41 és (R,R)-CSP-42) esetén az ammóniumsókkal képzett heterokirális komplexek 

bizonyultak stabilabbnak összehasonlítva a homokirális komplexekkel. Ezt a jelenséget már 

megfigyelhettük a piridin egységet tartalmazó koronaétereknél is8. A makrocikluson található 

kiralitáscentrum helyzete lényegesen befolyásolja az enantiomerelválasztást. Az (S,S)-CSP-43 

esetén a homokirális komplex a nagyobb stabilitású, mert a koronaéterben egy szénatommal 

távolabb található a kiralitáscentrum az akridin egységtől, így a csoport sztérikus gátlása 

kevésbé fejti ki a hatását. A kiralitáscentrumokon lévő csoportok mérete is befolyásolja az 

elválasztást, a nagyobb térkitöltésű izobutilcsoporttal rendelkező makrociklussal jobb 

szelektivitást tudtunk elérni.   

Annak érdekében, hogy jobban megértsük az akridin egységgel rendelkező koronaéter alapú 

szelektormolekulák viselkedését röntgenkrisztallográfiával vizsgáltuk az (R,R)-44 

enantiomertiszta 18-korona-6-éter (R)- és (S)-1-NEA által alkotott komplexek egykristályának 

szerkezetét (5. ábra). Az 1-NEA sójára esett a választásunk, mivel korábban fluoreszcens 

spektroszkópiával tanulmányozva a koronaéter komplexképzését ezzel a sóval mutatta a 

legnagyobb mértékű enantiomerfelismerést9,10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ábra Az akridin egységet tartalmazó, metilcsoportokkal rendelkező királis makrociklus és az  

1-NEA*HClO4 két enantiomerjével képzett komplexének kristályszerkezete 

A: heterokirális komplex; B: homokirális komplex 

(szén:szürke, oxigén:piros, nitrogén:kék, hidrogén:fehér) 

 

Mindkét diasztereomer viszonyban álló komplexben kialakulnak a hidrogénkötések a három 

ammóniumproton és a koronaéter nitrogén- és oxigénatomjai között, azonban a heterokirális 

komplex nagyobb stabilitását az aromás rendszerek között létrejövő - kölcsönhatások 

okozzák, melyek a homokirális komplexben nincsenek jelen. 

 

 

(R,R)-44 

(R)- és (S)-1-NEA*HClO4 

B A 
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3. Tézis 

Az előállított akridin egységet tartalmazó királis állófázisokat racém protonált 

primer aralkil-aminok enantiomerjeinek elválasztására használtuk fel HPLC 

alkalmazásával. Az N-heterociklushoz közelebb eső kiralitáscentrumokkal 

rendelkező makrociklusoknál heterokirális, míg egy szén-szén kötéssel távolabb 

található királis szénatommal rendelkező koronaéternél homokirális preferenciát 

állapítottunk meg. Akridin egységet tartalmazó, a királis szénatomjain 

metilcsoportokat hordozó 18-korona-6-éter az 1-(1-naftil)etilammónium-

perklorát (1-NEA*HClO4) enantiomerjeivel képzett egykristályának 

szerkezetvizsgálata során megállapítottuk, hogy az enantiomertiszta (R,R)-

makrociklus az (S)-1-NEA*HClO4-tal stabilabb komplexet képez (heterokirális 

komplex), mint az (R)-1-NEA*HClO4-tal  (homokirális komplex). 

 

[A tézisponthoz tartozó közlemények: 
H3 Lakatos Sz., Fetter J., Bertha F., Huszthy P., Tóth T., Farkas V., Orosz Gy., 

Hollósi M.: Preparation of a new chiral acridino-18-crown-6 ether-based 

stationary phase for enantioseparation of racemic protonated primary aralkyl 

amines, Tetrahedron, 2008, 64, 1012-1022.  
H4 Németh T., Lévai S., Kormos A., Kupai J., Tóth T., Balogh Gy. T., Huszthy P.: 

Preparation and studies of chiral stationary phases containing enantiopure 

acridino-18-crown-6 ether selectors, Chirality, 2014, 26, 651-654. 
H5 Németh T., Dargó G., L. Petró J., Petrik Zs., Lévai S., Krámos B., Béni Z., 

Nagy J., Balogh G. T., Huszthy P., Tóth T.*: Synthesis and pKa determination of 

new enantiopure dimethyl-substituted acridino-crown ethers containing a 

carboxyl group: Useful candidates for enantiomeric recognition studies, Chirality, 

2017, 29, 522-535.   
H6 Tóth T., Németh T., Leveles I., Vértessy G. B., Huszthy P.: Structural 

characterization of the crystalline diastereomeric complexes of enantiopure 

dimethylacridino-18-crown-6 ether and the enantiomers of 1-(1-

naphthyl)ethylamine hydrogen perchlorate, Struct. Chem., 2017, 28, 289-296.]  

 

 

 
 

2.3.  Akridon egységet tartalmazó koronaéterek előállítása, komplexképzése és egyik 

komplexének röntgendiffrakciós vizsgálata 

Az utóbbi időben a környezetvédelem szempontjából is egyre nagyobb jelentőségük van az 

olyan szenzormolekuláknak, melyek az ólomionok felismerésére képesek. Az akridon 

egységgel rendelkező akirális makrociklus kationfelismerő-képességét UV-Vis spektroszkópia 

segítségével, kilencféle fémion perklorátjával vizsgáltuk acetonitrilben és megállapítottuk, 

hogy az akridono-18-korona-6-éter az ólom(II)-iont szelektíven komplexálta11. 

Az akridono-18-korona-6-éter (45) ólom-perkloráttal alkotott komplexének szerkezetét 

egykristály röntgendiffrakciós mérésekkel tanulmányoztuk (6. ábra).  
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B 

 

 

 

 

 

PbClO4*3H2O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ábra Akridono-18-korona-6-éter ólom-perkloráttal képzett komplexe 

A:heterodimer szerkezete; B:monomer akridon egységgel; C:monomer akridin egységgel 

 

Az acetonitrilből kapott kristályban megfigyelhető, hogy a két makrociklus egység 

heterodimert képez. A heterodimerben megtalálható a ligandum mindkét tautomere: a 9-

hidroxiakridin forma, mely ólom(II)-iont komplexál, valamint az akridin-9(10H)-on forma, 

mely vizet köt meg12. A két gyűrűrendszer közötti átlagos távolság 3,5 Å megfelelően az erős 

π–π kölcsönhatásnak. 

 

4. Tézis 

Az előállított akridon egységet tartalmazó 18-korona-6-éterhez ólom(II)-

perklorátot adva a keletkezett egykristály alapján a kristályszerkezetet 

röntgenkrisztallográfiával tanulmányozva bebizonyítottuk, hogy a keletkezett 

komplexben a heterodimer egyik monomere, a 9-hidroxiakridin tautomer 

formában jelenlévő makrociklus az ólom(II)-ionnal, míg a másik monomere, a –

akridin-9(10H)-on tautomer egy vízmolekulával  képez stabil komplexet, így 

meg-állapítottuk, hogy az akridon típusú 18-korona-6-éterek 

szenzormolekulaként alkalmazhatók ólomionok kimutatására. 

 

 [A tézisponthoz tartozó közlemény: 
H7. Németh T., Golcs Á., Leveles I., Tóth T., Vértessy B. G., Huszthy P.: Structural 

characterization of a complex derived from lead(II) perchlorate and acridono-18-

crown-6 ether, Struc. Chem., 2015, 26, 1467-1471.] 

45 

A C 
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rac-54 

2.4. Akridon egységet tartalmazó makrociklus alkalmazása ionszelektív 

membránelektródban 

Az N-heterociklusos koronaéterek felhasználási területeit szélesítve előállítottunk egy új, lipofil 

oldallánccal és akridon egységgel rendelkező makrociklust (rac-54) (7. ábra), melyet 

szenzormolekulaként potenciometriás membránelektródba építve alkalmaztuk ólom(II)-ion és 

biogén aminok enantiomerjeinek elektrokémiai detektálásához és kvantitatív analíziséhez. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.: Na, 150°C; b.: K, tBuOH; c.: ClCH2COOH; d.: HCl; e.: SOCl2, MeOH; f.: LiAlH4, THF;  

g.: TsCl, CH2Cl2, KOH, H2O; h.: K2CO3, DMF, 50°C 

7. ábra A lipofil rac-54 ionofor előállítása 

 

Decil-oldallánccal ellátott racém epoxidból (rac-46) kiindulva többlépéses szintézissel kaptuk 

a gyűrűzárásra alkalmas rac-52-es kulcsintermediert, melyet az 53 dihidroxi-akridonnal  

reagáltatva végrehajtottuk a makrociklizációt. A keletkezett koronaéter UV-Vis 

spektroszkópiai vizsgálatok alapján szelektíven komplexálta az ólom(II)-ionokat (8. ábra). A 

decil-oldallánc beépítése nincs hatással az ionszelektivitásra, így az előállított makrociklust 

lágyított PVC membránba építve potenciometriás elektródban alkalmaztuk 

szenzormolekulaként. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ábra A rac-54 UV-Vis spektruma fémsók jelenlétében 

+ 

rac-46 47  rac-48 rac-49 

rac-50 rac-51 rac-52 

53 

+ 

Hullámhossz (nm) 
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A kalibrációt különböző koncentrációjú ólom(II)-acetát vizes oldatával végeztük a két, eltérő 

lágyítószert (2-nitrofenil-oktil-éter és dioktil-szebakát) tartalmazó elektródon, mindkettő 

különböző fémionok jelenlétében nagy szelektivitást mutatott ólom(II)-ionra. Meghatároztuk 

az ionszelektív membránelektród alkalmazási paramétereit is, ezek alapján pH 4-7-ig  

(9. ábra) és a lineáris koncentrációtartományban (10-4–10-2 M) megfelelően alkalmazható 

kevesebb mint 5 másodperces válaszidő mellett. A gyakorlati felhasználás során fontos 

szempont, hogy kompetitív körülmények között, a vízben gyakran az ólom(II)-ionnal együtt 

jelenlévő ionok mellett is zavartalanul működjön a potenciometriás módszer. Ennek érdekében 

Na-, Mg- és Ca-ionokat adtunk ásványvizes oldathoz, azonban ez nem zavarta az ólom(II)-

ionok detektálását (10. ábra).  

, 

 

 

 

 

  

 

 

9. ábra A pH hatása a mért válaszjelre         10. ábra A membránelektród alkalmazása  

         kompetitív körülmények között (c=10-3 M) 

 

Méréseink bizonyítják, hogy az irodalomban található egyenlettel13,14 jól prediktálható az 

ionszelektív elektród válaszjele különböző ionok jelenlétében az előzőekben meghatározott pH- 

és koncentrációtartományban (10. ábra). 

 

5. Tézis 

Kidolgoztunk egy módszert ólomionok gyors és szelektív detektálására vizes 

közegben poli-vinil-klorid alapú ionszelektív membránelektródot alkalmazva. A 

potenciometriás érzékelőben a szenzormolekula egy új, akridon egységet 

tartalmazó, lipofil oldallánccal rendelkező racém 18-korona-6-éter, melyet 

előállítás után lágyított PVC membránba építettünk. Az ólomionok szelektív 

detektálását és mennyiségi meghatározását a létrehozott szenzorral vizes közegben 

10-4–10-2 M koncentrációtartományban és 4-7 pH-tartományban, kis válaszidővel, 

kompetitív körülmények között is megvalósítottuk. 

 

[A tézisponthoz tartozó közlemény: 
H8 Golcs Á., Horváth V., Huszthy P., Tóth T.*: Fast Potentiometric Analysis of 

Lead in Aqueous Medium under Competitive Conditions Using an Acridono-

Crown Ether Neutral Ionophore, Sensors, 2018, 18, 1407-1420.] 
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3. Foszforatomot tartalmazó makrociklusok szintézise és felhasználása 

enantiomerszelektív aktív transzportfolyamatokban 

A heteroatomot tartalmazó makrociklusok egy csoportját a foszforatom beépítésével kapott 

koronaéterek adják. A foszforatom és a hozzá kapcsolódó ligandumok lehetőséget biztosítanak 

savanyú protont tartalmazó, ezáltal speciális kémiai tulajdonságú koronaéterek szintézisére.  A 

makrociklusok egyik különleges csoportját képviselik a könnyen deprotonálható koronaéterek, 

melyek jellegzetessége, hogy a molekulák pKa értéküknél magasabb pH-n többnyire ionizált 

állapotban vannak. A deprotonálható makrociklusok ezen tulajdonsága 

folyadékmembránokban megfelelően kihasználható transzportfolyamatok során vizes adófázis 

/ szerves membrán / vizes szedőfázis rendszerben, ahol a kation-ionofor komplex stabilitásának 

fontos szerep jut. 

Az első, a makrogyűrűben foszforatomot tartalmazó lipofil koronaéterek dialkilhidrogén-

foszfát egységgel rendelkeztek és viszonylag alacsony pH-jú adófázis esetén is szelektíven 

transzportáltak K-ionokat folyadékmembrán rendszerben15,16.  

Kutatócsoportunkban korábban szintetizált dialkilhidrogén-foszfát tartalmú makrociklusokat17 

követően előállítottunk kémiailag ellenállóbb és az aromás gyűrűk jelenléte miatt merevebb 

konformációjú diarilfoszfinsav egységet tartalmazó makrociklusokat. Optimalizáltuk a 

makrociklizáció körülményeit és tanulmányoztuk a királis aminok metil-, és oktilcsoporttal 

ellátott enantiomertiszta, diarilfoszinsav egységet tartalmazó koronaéterekkkel végzett 

transzportját, valamint vizsgáltuk komplexeik szerkezetét18,19. A felhasználás során jelentős 

szerepe van a megfelelően hosszú oldalláncnak20, mely a makrociklus lipofilitását biztosítja a 

szerves membránban tartásához. Ennek érdekében kiralitáscentrumain decilcsoportokat 

tartalmazó 18-korona-6-étereket állítottunk elő (11. ábra) és tanulmányoztuk egyes kiválasztott 

képviselőinek alkalmazhatóságát transzportfolyamatokban vizes adófázis / szerves 

folyadékmembrán / vizes szedőfázis rendszerben. 

 

 R1 R2 R3 R4 

(S,S)-55 -C10H21 -H -H H 

(S,S)-56 -C10H21 -H -tBu H 

(S,S)-57 -C10H21 -H -tBu NO2 

(R,R)-57 -C10H21 -H -tBu NO2 

(R,R)-58 -C10H21 -H NO2 -H 

(S,S)-59 -H -C10H21 -H -H 

(R,R)-59 -H -C10H21 -H -H 

(S,S)-60 -H -C10H21 -tBu -H 

(R,R)-60 -H -C10H21 -tBu -H 

 

11. ábra Diarilfoszfinsav egységet tartalmazó, enantiomertiszta, lipofil 18-korona-6-éterek 
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a.: AlCl3,  ; b.: EtOH, Et3N; c.: BuLi, iPrNH, THF, -78°C; d.: K2CO3, DMF, 50°C;  

e.: HCl, H2O, dioxán, ; f.: HNO3, H2SO4, CH2Cl2; g.:Me4NOH, H2O, PrOH, ; h.: HCl, H2O;  

i.: HNO3, H2SO4, CH2Cl2; j.: HCl, H2O, dioxán,  

12. ábra A diarilfoszfinsav egységtől távolabb eső kiralitáscentrummal rendelkező 

makrociklusok származékainak előállítása  

 

A komplexképzés hatékonyságának növelése érdekében az aromás gyűrűk elektrofil 

szubsztitúciójával a hidroxilcsoporton lévő proton savassága változtatható, így a makrociklusok 

terc-butil- és nitro-származékait is előállítottuk. Foszforil-kloridból (61) és 4-terc-butilfenolból 

(62) kiindulva etilfoszfát-származékát (63) kaptuk, majd egy orto-lítiálást követően jutottunk 

az új 64 kulcsintermedierhez. A etil-bisz(4-terc-butil-2-hidroxifenil)foszfinát (64) és a több 

lépésben előállított enantiomertiszta (S,S)-65 és (R,R)-65 ditozilátok makrociklizációjának 

eredményeképpen az (S,S)-66 és az (R,R)-66 lipofil 18-korona-6-étereket nyertük. 

(R,R)-58  (S,S)-67 

(R,R)-67 

 (S,S)-68 

(R,R)-68 

+ 

61 

 (S,S)-65 

(R,R)-65 

62 

63 

64 

 (S,S)-66 

(R,R)-66 

 (S,S)-57 

(R,R)-57 

(S,S)-56 
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Az aromás gyűrűkön terc-butilcsoportokat tartalmazó, illetve nem tartalmazó  (korábban 

szintetizált20) foszfinátokat ((S,S)-67 és (R,R)-67) és azok nitro-származékait savas vagy 

bázikus körülmények között hidrolizálva az (S,S)-56, (S,S)-57, (R,R)-57 és az (R,R)-58 

diarilfoszfinsav egységgel rendelkező makrociklusokat állítottuk elő. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.: (R,R)-kat. vagy (S,S)-kat., iPrOH, H2O, AcOH; b.: Na, dietilénglikol; c.: TsCl, piridin;  

d.: K2CO3, DMF, 50°C; e.: HCl, H2O, dioxán,  

13. ábra A diarilfoszfinsav egységhez közelebb eső kiralitáscentrummal rendelkező makrociklusok és 

származékainak előállítása  

 

A rac-1,2-epoxidodekánból (rac-46) kiindulva enantiomerszelektív katalizátorral végzett 

kinetikai rezolválási eljárás21 után a kiindulási vegyület mindkét enantiomerjét ((R)-46 és  

(S)-46) izoláltuk, majd dietiénglikollal előállítottuk az (R,R)-70 és (S,S)-70 decilláncot 

tartalmazó oligoetilénglikolokat, melyek tozil-származékaival és az etil-bisz(2-

hidroxifenil)foszfinát és annak terc-butil-származékával makrociklizációs reakciót hajtottunk 

végre. Az (S,S)-59 – (R,R)-60 enantiomertiszta, kiralitáscentrumokon decilcsoportokkal ellátott 

diarilfoszfinsav egységet tartalmazó 18-korona-6-étereket az etil-diarilfoszfinát egység savas 

hidrolízise után kaptuk.  

 

rac-46 

(R)-46 

(S)-46 (R,R)-70 

 (S,S)-70 

+ 

 72: R3=H 

 64: R3=tBu 

 (S,S)-73: R3=H 

(R,R)-73: R3=H  

 (S,S)-74: R3=tBu 

(R,R)-74: R3=tBu 

 (S,S)-59: R3=H 

(R,R)-59: R3=H  

 (S,S)-60: R3=tBu 

(R,R)-60: R3=tBu 

(S)-69 

(R)-69 

(R,R)-71 

 (S,S)-71 
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6. Tézis 

Sikeresen megvalósítottuk új, enantiomertiszta etil-diarilfoszfinát és 

diarilfoszfinsav egységet tartalmazó koronaéterek előállítását.  A szintézisút 

kidolgozásánál több új kulcsintermediert is előállítottunk, így lehetőség nyílt a 

makrociklus diarilfoszfinsav egységéhez közelebbi és távolabbi kiralitás-

centrumain decilcsoporttal rendelkező, enantiomertiszta, deprotonálható, 

valamint az aromás rendszeren terc-butil- és nitrocsoporttal rendelkező 

koronaéterek létrehozására. 

 

[A tézisponthoz tartozó közlemények: 
H9 Szabó T., Hirsch E., Tóth T., Huszthy P.: Synthesis and transport studies of 

new enantiopure lipophilic crown ethers containing a diarylphosphinic acid unit, 

Tetrahedron: Asym., 2014, 25, 1443-1449. 
H10 Szabó-Szentjóbi H., Bagi P., Müller J., Balogh G. T., Tóth T., Huszthy P.: 

Synthesis and enantioselective transport studies of both enantiomers of new chiral 

proton-ionizable crown ethers containing a diarylphosphinic acid unit, 

Tetrahedron, 2019, 75, 1275-1281.]   

 

A deprotonálható makrociklusokat pH-gradiens által szabályozott22 transzportfolyamatok 

megvalósításban kívántuk alkalmazni. A megfelelő transzport végrehajtásához az adófázis / 

membrán határfelületen nagy, míg a membrán / szedőfázis határfelületen kis ionmegkötő-

képességgel kell rendelkeznie a membránban oldott formában elhelyezkedő makrociklusnak. 

Az (S,S)-54 koronaéter transzportfolyamatainak vizsgálata során megállapítottuk, hogy a 

makrociklus az aminokat gyorsabban transzportálja, mint a fémionokat, az aminok 

rendűségével nő a transzport sebessége, valamint az aminok transzport-kinetikája alapján a 

koncentráció-gradiens ellenében is működik a folyamat20. 

Elsőként kívántuk megvalósítani az előállított enantiomertiszta, lipofil, deprotonálható 

koronaéterekkel a királis aminok pH-gradiens által létrehozott transzportját vizes adófázis / 

szerves membrán / vizes szedőfázis rendszerben (14. ábra).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. ábra Folyadéktömb-membrán cella a transzportfolyamatok vizsgálatához 

 

Részletesen vizsgáltuk a racém 1-feniletil-amin adófázisból a szedőfázisba történő 

enantiomerszelektív transzportját befolyásoló körülményeket 1 mM koncentrációban jelenlévő 

enantiomertiszta (S,S)-54 koronaétert tartalmazó folyadékmembránban. Tanulmányoztuk az 
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adófázisban lévő sav, a transzport idejének és hőmérsékletének, a membrán minőségének, 

valamint a szedőfázisban lévő sav koncentrációjának hatását a protonált amin transzportált 

mennyiségére és enantiomerszelektivitására (3.,4. táblázat). 

 

3. táblázat A sav (A) és a hőmérséklet (B) hatása a PEA transzportált mennyiségére és az 

enantiomerszelektivitásra 

A                                                                                            B 

Adófázis 
Idő  

(óra) 

Tr. menny. 

(%) 

ee  

(%) 

PEA-AcOH 4 13 15 

PEA-AcOH 8 30 12 

PEA-AcOH 24 60 0 

PEA-HCOOH 13 13 10 

PEA-HF 14 14 0 

 

4. táblázat A membrán minőségének (A) és a szedőfázisban lévő sav koncentrációjának (B) hatása  a 

PEA transzportált mennyiségére és az enantiomerszelektivitásra 

A                                                                          B     

Membrán 
Tr. menny. 

(%) 

ee 

 (%) 

CH2Cl2 14 13 

CHCl3 24 0 

CCl4 5 2 

Ph-Br 6 4 

1,2-Diklórbenzol 2 14 

Trifluor-

toluol 
1 4 

Tetraklóretilén 7 4 

 

Megállapítottuk, hogy az optimális paraméterek az adófázisban 1M koncentrációjú racém  

1-feniletil-amin acetát-só formájában jelenlévő vizes oldatából végbemenő 

enantiomerszelektív transzportjára a 18°C-on, diklórmetán membránban 1 mM 

koncentrációban jelenlévő (S,S)-55 makrociklussal, valamint az adófázisban 2%-os HCl vizes 

oldattal megvalósított folyamat. 

Korábbi transzportkinetikai vizsgálataink20 során megfigyeltük, hogy a pH-gradiens által 

szabályozott folyamat során a benzil-amin teljes mennyisége átvihető az adófázisból a 

szedőfázisba az (S,S)-55 koronaéter segítségével (15. ábra).  

 

 

 

 

 

 

 

 

           15. ábra A benzil-amin transzportjának                     16. ábra A fenilglicinol transzportjának  

               időfüggése (S,S)-55 alkalmazásával20                                        időfüggése (S,S)-59 alkalmazásával 

  

Hőmérséklet 

(Co) 

Tr. menny. 

 (%) 

 ee 

(%) 

0 6 2 

10 14 10 

18 14 13 

30 37 0 

Adófázis 

(M) 
Szedőfázis Tr. menny. (%) 

ee 

(%) 

1 
0,5 HCl  

(0,3 % HCl) 
16 7 

1 1,5 HCl (2 % HCl) 14 13 

0,5 3,2 HCl (2 % HCl) 15 2 

0,1 16 HCl (2 % HCl) 25 4 
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A szerves folyadékmembránban lévő (S,S)-59 makrociklussal végzett racém feniletil-amin 

transzportja során szintén telítési görbét kaptunk, azonban a vizsgált amin teljes mennyiségét 

nem sikerült a szedőfázisba juttatni (16. ábra). A különböző aminok transzportja eltérő 

sebességgel valósul meg, így a 7. táblázatban feltüntetett transzportált mennyiségek és 

enantiomerszeletivitási értékek az 1-feniletil-amin esetén 4 óra (*), míg a többi vizsgált aminnal 

(fenilglicinol, fenilalaninol, efedrin) 24 óra (#) transzportidőre vonatkoznak. 

7. táblázat Királis aminok transzportjának megvalósítása különböző enantiomertiszta, lipofil, 

diarilfoszfinsav egységet tartalmazó koronaéterekkel 

Aminok 

(*AcOH) 

               Transzportált amin mennyisége (%),  {ee (%)} 

 (S,S)-55          (S,S)-59           (S,S)-56            (S,S)-60           (S,S)-57         (R,R)-58 

Feniletil-amin* 14 {13} 13 {0} 31 {4} 15 {0} 30 {2} 29 {4} 

Fenilglicinol# 24 {12} 22 {20} 24 {17} 19 {18} 23 {7} 21 {3} 

Fenilalaninol#  21 {8}  22 {4}   

Efedrin#  29 {2}  38 {0}   

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kutatásaink során előállított, a makrogyűrűn eltérő helyzetben lévő kiralitáscentrummal 

rendelkező, lipofil, diarilfoszfinsav egységeket tartalmazó, az aromás részen különböző 

szubsztituensekkel ellátott 18-korona-6-éterek transzportálási képességeit összehasonlítva 

megállapítottuk, hogy a transzport lejátszódik, azonban alacsony enantiomerszelektivitás 

érhető el. 

A folyadékmembránban oldott makrociklusok szerkezetében végzett módosítások, az aromás 

rendszeren elhelyezett nitrocsoportok csökkentik az enantiomerszelektivitást. A terc-

butilcsoportok jelenléte a molekulán 1-feniletil-amin, fenilalaninol és efedrin esetén növelte a 

transzport sebességét, ugyanakkor csökkentette az enantiomerszelektivitást. 

 (S,S)-55  (S,S)-59

 

 

 (S,S)-55 

 (S,S)-56

 

 

 (S,S)-55 

 (S,S)-60 

 (S,S)-57

 

 

 (S,S)-55 

 (R,R)-58

 

 

 (S,S)-55 
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A diarilfoszfinsav egységtől távolabb eső kiralitáscentrumon decilcsoportokkal ellátott (S,S)-

konfigurációjú makrociklusokkal ((S,S)-55 – (S,S)-57) végzett transzportfolyamatok során a 

szedőfázisban az (S)-konfigurációjú feniletil-amin, illetve fenilglicinol dúsult fel, míg az (R,R)-

konfigurációjú koronaéternél ((R,R)-58) az (R)-konfigurációjú fenilglicinol, tehát a homokirális 

komplexeknek kedvezett az eljárás. Ezzel ellentétben a diarilfoszfinsav egységhez közelebb eső 

kiralitáscentrumon lévő hosszú alkillánccal ellátott (S,S)-konfigurációjú makrociklusokkal 

((S,S)-59 és (S,S)-60) végzett transzport után a szedőfázisban az (R)-konfigurációjú 

fenilglicinol, illetve fenilalaninol dúsult fel, feltehetően sztérikus okok miatt, tehát a 

heterokirális komplex jut át gyorsabban a membránon. 

 

 

7. Tézis 

Az általunk elsőként előállított foszforatomot tartalmazó enantiomertiszta, lipofil, 

deprotonálható makrociklusokkal vizes adófázis / lipofil szerves folyadék-

membrán / vizes szedőfázis rendszerben megvalósítottuk különböző protonált 

aminok pH-gradiens által szabályozott, koncentráció-gradiens ellenében 

lejátszódó transzportját. Megállapítottuk, hogy a hőmérséklet, a lipofil membrán 

minősége, az adó- és szedőfázis összetétele, valamint a transzporterként 

alkalmazott makrociklusok szerkezete jelentős hatással vannak a 

transzportfolyamatok sebességére és enantiomerszelektivitására. 

 

[A tézisponthoz tartozó közlemények: 
T9 Szabó T., Hirsch E., Tóth T., Huszthy P.: Synthesis and transport studies of new 

enantiopure lipophilic crown ethers containing a diarylphosphinic acid unit, 

Tetrahedron: Asym., 2014, 25, 1443-1449. 
T10 Szabó-Szentjóbi H., Bagi P., Müller J., Balogh G. T., Tóth T., Huszthy P.: 

Synthesis and enantioselective transport studies of both enantiomers of new chiral 

proton-ionizable crown ethers containing a diarylphosphinic acid unit, 

Tetrahedron, 2019, 75, 1275-1281.]  



Dr. Tóth Tünde  Habilitációs tézisek 

21 

 

4. Irodalomjegyzék 

1. Pedersen C. J. J. Am. Chem. Soc., 1967, 89, 2495. 

2. Horváth G., Huszthy P. Tetrahedron: Asym., 1999, 10, 4573. 

3. Köntös Z., Huszthy P., Bradshaw J.S., Izatt R.M. Enantiomer, 2000, 5, 561. 

4. Horváth G., Huszthy P., Szarvas S., Szókán G., Redd J.T., Bradshaw J. S., Izatt R.M. 

Ind. Eng. Chem. Res., 2000, 39, 3576. 

5. Kupai J., Lévai S., Antal K., Balogh G.T, Tóth T., Huszthy P. Tetrahedron: Asym., 

2012, 23, 415. 

6. Huszthy P., Samu E., Vermes B., Mezei-Vándor G., Nógrádi M., Bradshaw J.S., Izatt 

R.M. Tetrahedron, 1999, 55, 1491. 

7. Huszthy P., Köntös Z., Vermes B., Pintér Á. Tetrahedron, 2001, 57, 4967. 

8. Subramanian G. Chiral Separation Techniques: A practical Approach, 3.ed, Wiley. 

2006. 

9. Prodi L., Bolletta F., Montalti M., Zaccheroni N., Huszthy P., Samu E., Vermes B. 

New J. Chem., 2000, 24, 781. 

10. Kertész J., Móczár I., Kormos A., Baranyai P., Kubinyi M., Tóth K., Huszthy P. 

Tetrahedron: Asym., 2011, 22, 684.  

11. Németh, T., Kormos, A., Tóth, T,; Balogh, G.T., Huszthy, P. Monatsh. Chem., 2015, 

146, 1591.  

12. Huszthy, P., Vermes, B., Báthori, N., Czugler, M. Tetrahedron, 2003, 59, 9371. 

13. Nagele M., Bakker E. Anal. Chem., 1999, 71, 1041.  

14. Bakker E., Meruva R.K., Pretsch E., Meyerhoff M.E. Anal. Chem., 1994, 66, 3021. 

15. Huszthy P. Magyar Kém. Foly., 2005, 55.  

16. Izatt R.M., LindH G.C., Huszthy P., Clark G.A., Buening L.R., Bradshaw J.S., 

Christensen J.J. J. Incl. Phenom. Mol. Recogn. Chem., 1989, 7, 501. 

17. Kovács I., Huszthy P., Bertha J., Sziebert D. Tetrahedron: Asym., 2006, 17, 2538. 

18. Huszthy P., Farkas V., Tóth T., Székely Gy., Hollósi M. Tetrahedron, 2008, 64, 10107. 

19. Székely Gy., Csordás B., Farkas V., Kupai J., Pogány P., Sánta Zs., Szakács Z., Tóth 

T., Hollósi M., Nyitrai J., Huszthy P. Eur. J. Org. Chem., 2012, 18, 3396. 

20. Szabó T., Hirsch E., Tóth T., Huszthy P. Tetrahedron: Asym., 2014, 25, 1443. 

21. Schaus S.E., Brandes B.D., Larrow J.F., Tokunaga M., Hansen K.B., Gould, A.E., 

Furrow, M.E., Jacobsen E.N. J. Am. Chem. Soc., 2002, 0124, 1307. 

22. McDaniel C.W., Bradshaw J.S., Izatt R.M. Heterocycles, 1990, 30, 665. 



Dr. Tóth Tünde  Habilitációs tézisek 

22 

 

5. A tézisek alapját képező közlemények 

  F. 

id. 

Impakt 

faktor 

H1. Farkas V., Tóth T., Orosz Gy., Huszthy P., Hollósi M.: 

Enantioseparation of protonated primary aralkylamines and amino acids 

containing an aromatic moiety on a pyridine-crown ether based new 

chiral stationary phase, Tetrahedron: Asym., 2006, 17, 1883-1889.  

16 2,468 

H2. Tóth T., Huszthy P., Kupai J., Nyitrai J.: Synthesis of new enantiopure 

dimethyl-substituted pyridino-18-crown-6 ether type macrocycles 

containing different substituents at position 4 of the pyridine ring for 

enantiomeric recognition studies, Arkivoc, 2008, (iii), 66-79.  

1 1,377 

H3. Lakatos Sz., Fetter J., Bertha F., Huszthy P., Tóth T., Farkas V., Orosz 

Gy., Hollósi M.: Preparation of a new chiral acridino-18-crown-6 ether-

based stationary phase for enantioseparation of racemic protonated 

primary aralkyl amines, Tetrahedron, 2008, 64, 1012-1022.  

12 2,897 

H4. Németh T., Lévai S., Kormos A., Kupai J., Tóth T., Balogh G. T., 

Huszthy P.: Preparation and studies of chiral stationary phases 

containing enantiopure acridino-18-crown-6 ether selectors, Chirality, 

2014, 26, 651-654.  

6 1,724 

H5. Németh T., Dargó G., L. Petró J., Petrik Zs., Lévai S., Krámos B., Béni 

Z., Nagy J., Balogh G. T., Huszthy P., Tóth T.*: Synthesis and pKa 

determination of new enantiopure dimethyl-substituted acridino-crown 

ethers containing a carboxyl group: Useful candidates for enantiomeric 

recognition studies, Chirality, 2017, 29, 522-535. 

2 1,833 

H6. Tóth T., Németh T., Leveles I., Vértessy G. B., Huszthy P.: Structural 

characterization of the crystalline diastereomeric complexes of 

enantiopure dimethylacridino-18-crown-6 ether and the enantiomers of 

1-(1-naphthyl)ethylamine hydrogen perchlorate, Struct. Chem., 2017, 

28, 289-296. 

2 2,019 

H7. Németh T., Golcs Á., Leveles I., Tóth T., Vértessy B. G., Huszthy P.: 

Structural characterization of a complex derived from lead(II) 

perchlorate and acridono-18-crown-6 ether, Struc. Chem., 2015, 26:(5), 

1467-1471. 

1 1,837 

H8. Golcs Á., Horváth V., Huszthy P., Tóth T.*: Fast Potentiometric 

Analysis of Lead in Aqueous Medium under Competitive Conditions 

Using an Acridino-Crown Ether Neutral Ionophore, Sensors, 2018, 18, 

1407-1420.  

2 2,475 

H9. Szabó T., Hirsch E., Tóth T., Müller J., Reithmüller E., Balogh Gy. T., 

Huszthy P.: Synthesis and enantioselective transport studies of optically 

active lipophilic proton-ionizable crown ethers containing a 

diarylphosphinic acid unit, Tetrahedron: Asym., 2015, 26, 650-656. 

4 2,165 

H10. Szabó-Szentjóbi H., Bagi P., Müller J., Balogh G. T., Tóth T., Huszthy 

P.: Synthesis and enantioselective transport studies of both enantiomers 

of new chiral proton-ionizable crown ethers containing a 

diarylphosphinic acid unit, Tetrahedron, 2019, 75, 1275-1281.   

0 2,377# 

 Összesen 46 21,172 

* levelező szerző                  
 # 2018-as impakt faktor 

Mindegyik válogatott publikáció független a PhD értekezésem témavezetőjétől. 

 


