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BEVEZETÉS 
 

 
Idén ötvenhét éve annak, hogy két amerikai egyetem kutatói 

függetlenül egymástól észlelték a mágneses magrezonancia jelenségét: 
Bloch, Hansen és Packard (Stanford University), valamint Purcell, Torrey 
és Pound (Harward University). Felfedezést követő évtizedek NMR 
fejlődését jól mutatja, hogy 1952-ben a fent nevezett kutatók nem kémiai, 
hanem fizikai Nobel-díjat kaptak. Azóta eltelet számos évtizednyi fejlesztői 
munka, melynek eredményeképpen napjainkban az NMR spektroszkópia a 
kémiai szerkezetkutatás egyik alapvető és mondhatni, leghatékonyabb 
módszerévé vált. Felhasználása rendkívül széles, megtalálhatjuk mind a 
szerves- és biokémia, gyógyszerkémia, mind az anyagszerkezet vizsgálat és 
analitika területén. Újabban rendkívüli jelentőséggel bír az orvosi 
diagnosztikában is. A fejlődés azonban koránt sem állt meg, hiszen az újabb 
és nagyobb térerejű műszerek, a digitális elektronika kiterjesztése, a 
rádiófrekvenciás tekercsek fejlesztése, valamint a többcsatornás mérőfejek 
bevezetése biztosítják a terület töretlen fejlődését. Ezt nagyon jól tükrözi az 
NMR egyik legnagyobb úttörőjének, Richard Ernstnek 1991-ben kapott 
kémiai Nobel-díja. 

Napjainkra az NMR spektroszkópia a kémiai szerkezetkutatás 
alapvető és talán leghatékonyabb módszerévé vált és egyre szélesebb 
körben nyer alkalmazást a biokémia, biológia, sőt az orvosi diagnosztika 
területén is. Az utóbbi években az NMR hatalmas fejlődést futott be a 
hatékonyság és a termelékenység területén. Áramló oldatos rendszerben 
működő készülékek akár ezer spektrumot is tudnak naponta produkálni, 
drámaian lecsökkentve ezzel az egy mérésre eső költségeket. A szilárd 
fázisú NMR további új felhasználókat nyer meg a kémia és biokémia 
minden ágában és az új mérési technikák és mérőfejek a szilárd fázisú NMR 
technológiát éppolyan könnyen használhatóvá tették, mint nagy felbontású 
társát. 

Az NMR technika alacsony érzékenysége sokáig nem engedte meg a 
néhány µM vagy bizonyos esetekben néhány száz nM koncentrációjú reális 
minták elemzését és keverék jellegű mintáknál az átfedő jelek sokszor 
megakadályozták a szerkezet meghatározását. Az NMR mérések 
érzékenysége és ezáltal hatékonysága nagymértékben növelhető volt többek 
közt a szupravezetéses mágnesek alkalmazásával, rádiófrekvenciás 
tekercsek hőmérsékletének csökkentésével, valamint az egyre újabb 
pulzustechnikák bevezetésével. A több komponensű minták hatékony 
elemzésének megvalósítását az LC és NMR összekapcsolásával próbálták 
megoldani. A kromatográfiás elválasztás során használt nagy proton 
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tartalmú eluens keverékekben általában igen kis koncentrációban előforduló 
vegyületek NMR analízise csak nehezen volt elvégezhető a spektrumban 
fellépő nagy oldószer jelek miatt. Ennek az akadálynak a legyőzése 
érdekében több új, többszörös oldószer elnyomást megvalósító, 
pulzusszekvencia született. Az áttörést az LC-NMR kapcsolás terén a 
különleges árnyékolású „UltraShield” készülékek bevezetése jelentette. Az 
aktív árnyékolási technikának köszönhetően a berendezésen kívüli, szórt 
mágneses tér minimálisra csökkenthető. Így nemcsak az NMR készülékhez 
tartozó elektronikus egységeket lehet közelebb helyezni a mágneshez, 
hanem az NMR műszerhez kapcsolható egyéb, kiegészítő berendezéseket is. 
A kromatográfiás berendezés közelebb helyezése drasztikusan csökkentette 
az ún. holt tér nagyságát és a szükséges oldószer mennyiségét. A módszer 
továbbfejlesztése során a korábban használt 60-200 µl térfogatú átfolyó 
cellákat és analitikai HPLC oszlopokat felváltotta a miniatürizált 
elválasztási technikák alkalmazása. A lassú átfolyású, kb. 200 nl térfogatú 
cellák használata lehetővé tette deuterált oldószerek használatát, ami 
kiküszöbölte a hagyományos kromatográfiás oldószerek okozta hatalmas 
jeleket. Az ún. stopped-flow módszerét alkalmazva, alkalmas időpontban 
megállítva a minta átfolyását, az álló oldatról lehet elkészíteni a szerkezet 
felderítéshez szükséges 1D és 2D NMR méréseket. 

Az érzékenység növelésének új vonalait a dinamikus 
magpolarizáción alapuló ELDOR technika, valamint a SPINOE effektuson 
alapuló módszerek jelentik. Az előbbi esetben kis mágneses térben 
gyököket állítanak elő állófázison kötött molekulákból. A vizsgált mintát 
ezen az állófázison vezetik keresztül, melynek hatására a mágnesezettség az 
elektronspinről a magspinre tevődik át. Ennek hatására az elektron 
giromágneses tényezőjéből adódóan proton esetében 660-szoros, míg 13C 
esetében 2640-szeres érzékenységnövekedés valósítható meg. A SPINOE 
(Spin Polarization Induced Nuclear Overhauser Effect) esetében 
lézerpolarizált xenon és hélium keresztrelaxáció révén képes a lézer által 
kiváltott magpolarizációt más magra átvinni. Ez egyrészt kb. ötszörös 
érzékenységnövekedést jelent, másrészt az átvitt polarizáció nagysága függ 
a xenon és a célmag távolságától, így a módszer távolságmérésre is 
alkalmas. Ezt a sajátságot élő szövetek vizsgálatánál is alkalmazzák az 
orvosi diagnosztikában használt MRI módszernél. 

Az NMR mérési módszer másik nagy problémája a kis érzékenység 
mellett az, hogy a minta szennyezései nagyban nehezíthetik a 
jelhozzárendelést. Elsősorban akkor, ha a szennyezése mennyiségileg 
összemérhető a meghatározandó anyagéval. Az egyik lehetséges módszer 
ebben az esetben az egyes komponensek diffúziója szerinti szétválasztás, 
amivel a DOSY (Diffusion Ordered SpectroscopY) módszer foglalkozik. 
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Röviden kitérnék a szilárd fázisú NMR spektroszkópia néhány 
aspektusára. Egyik legfontosabb módszere a HR-MAS (High Resolution 
Magic Angle Spinning), ami inhomogén minták esetében is alkalmas 
nagyfelbontású proton felvételek készítésére. A módszer alapja, hogy a 
mintát kis térfogatú, a mágneses térhez képest 54.7 fokot (ún. mágikus 
szöget) bezárva helyezik el, és néhány KHz-es frekvenciával forgatják, 
ezáltal a dipoláris csatolások okozta jelkiszélesedés elmarad. 

 
A molekulák kémiai és biológia sajátságainak, továbbá esetleges hatás-

szerkezet összefüggések megértéséhez elengedhetetlenül szükséges a 
dinamikus háromdimenziós molekulaszerkezet ismerete, valamint ennek 
különböző kölcsönhatásokban (pl. gazda-vendég) történő speciális 
változásainak a feltérképezése is. Napjainkra a speciális két- és 
háromdimenziós módszerek rutinszerű használatának következtében az 
NMR spektrumban kapott jelek hozzárendelésének biztonsága rendkívül 
megnövekedett. Ennek hatására lehetőség adódik az egyes molekulák 
konformációs és dinamikus sajátságainak feltárására is. Az elsődlegesen 
detektált időfüggő jelet, a FID-et Fourier-transzformációval alakítják át 
frekvenciafüggő jellé. A többdimenziós mérések esetében azonban ez a 
frekvenciafüggő jel modulálva van a pulzusprogramban meghatározottak 
szerint. Ez lehet valamilyen mag kémiai eltolódása, de megtalálhatjuk az 
egy és több kötésen keresztüli csatolási állandókat is. A teljes információ 
kinyeréséhez ezért összesen n-szer kell Fourier-transzformálnunk, ahol n a 
mérés dimenzióját jelenti. 

Alapvető mérési típusként a COSY, TOCSY, HMQC, HSQC, HMBC, 
NOESY, ROESY mérési módszereket említhetjük meg, melyek egy olyan 
arzenált jelentenek, melyekkel viszonylag rövid idő alatt eljuthatunk a 
különböző szerves molekulák háromdimenziós szerkezetéig Azonban a 
szerkezetvizsgálat itt még koránt sem ér véget, hisz ez csupán egy álló, 
statikus kép. Egy molekulaszerkezetnek, azonban időfüggése, dinamikája is 
van, mely jórészt az egyes konformerek (energiaminimumok) és tautomerek 
egymásba alakulását jelentik a megfigyelési hőmérsékleten. A konformációs 
viszonyok leírásához elsősorban a vicinális csatolási állandók és a csatolást 
kialakító atomok közötti diéderes szög ún. Karplus-típusú összefüggését, 
valamint a cserélődési viszonyokat megadó EXSY módszert használhatjuk 
fel. Sor kerülhet még a továbbiakban hőmérsékletfüggő NMR mérésekre, 
végül a T1 és T2 relaxációs idők meghatározásával tehetjük teljessé a 
vizsgálatokat, kapjuk meg az adott molekula térbeni és időbeni leírását. 

 
 

TÉZISEK, EREDMÉNYEK 
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Doktori értekezésem egyrészt új, ismeretlen szerkezetű, biológiailag 
aktív vegyületek szerkezetvizsgálatát, másrészt szintetikus eredetű 3-
arilidén-1-tioflavanon származékok különböző reagensekkel történő 
oxidálása során kapott vegyületek teljes szerkezet-felderítését 
tartalmazza. Egyúttal összehasonlítottam az NMR spektroszkópiában 
nélkülözhetetlen, ámbár rendkívül körülményesen mérhető 
heteronukleáris csatolási állandók mérésére alkalmazható legújabb 
méréstechnikákat. A tématerületeket az alkalmazott NMR 
spektroszkópiai módszerek, illetve a szerkezet-felderítés során használt 
kutatási stratégia fűzi egy egységbe. 

 
A „Szteroid-glikozidok szerkezetvizsgálata” című fejezetben 
összefoglaltak az alábbi új tudományos eredményekhez vezettek. 

1. Meghatároztam az Egyiptomban honos, és a népi gyógyászatban már az 
ókor óta használt Calotropis Procera növényből izolált két (1, 2), az 
emberi szívre aktívan ható szteroid-glikozid szerkezetét.  

Térközelségek meghatározására alkalmas kétdimenziós ROESY 
mérések segítségével megállapítottam, hogy az A/B és B/C 
gyűrűkapcsolódás transz, míg a C/D gyűrűkapcsolat cisz jellegű. A 
mérések során kapott térközelségeket a kettős nyilak jelzik. 
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2. Az irodalmi adatok áttanulmányozása során megállapítottam, hogy a 
Calotropis Proceraből izolált 1-es számú vegyület (6-dezoxi-β-D-
allopiranozil-[1,4]-β-D-glükopiranozil-3β,14β-dihidroxi-5α-kard-
20(22)-enolid) egy teljesen új természetes vegyület. A 2-es számú 
vegyület (β-D-glükopiranozil-[1,2]-β-D-glükopiranozil-3β,14β-
dihidroxi-5α-kard-20(22)-enolid) már ismert, azonban részletes 
szerkezetvizsgálata és NMR jelhozzárendelése eddig még nem történt 
meg. 

A „Z-3-arilidén-1-tioflavan-4-on származékok epoxidációja” című 
fejezetben összefoglaltak az alábbi új tudományos eredményekhez 
vezettek: 
 

3. Megállapítottam, hogy a Z-3-arilidén-1-tioflavan-4-onok nukleofil 
oxidálószerekkel történt reakciója során az elméletileg lehetséges négy 
izomer közül a transz,cisz és transz,transz izomerek keletkeznek. 
Csatolási állandók mérésével a legstabilabb konformerként a boríték-A 
konformert azonosítottam, valamint kizártam az aromás csoportok 
esetében domináns rotamer létrejöttét. A kvantumkémiai módszerek 
segítségével számolt legkisebb energiájú szerkezetek jó egyezésben 
vannak az NMR módszerek segítségével kapott szerkezettel. 
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4. A karbonil-csoport kvantumkémiai úton számolt anizotróp effektusát 
összehasonlítva az NMR mérések eredményével, sikerült gyors és 
megbízható spektrális paramétert találnom a transz,cisz és transz,transz 

 
  transz,cisz            transz,transz 
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izomerek megkülönöztetésére. Azaz a H-3’ kémiai eltolódása 
egyértelműen jelzi, hogy melyik izomerről van szó. 

A „Z-3-arilidén-1-tioflavan-4-on epoxidok oxidációja” című fejezetben 
összefoglaltak az alábbi új tudományos eredményekhez vezettek:  

 
5. Megállapítottam, hogy a transz,cisz és transz,transz Z-3-arilidén-1-

tioflavanon epoxidok (2 és 3) dimetil-dioxiránnal történő oxidációjakor 
az oxidálószer a kénatomot oxidálja, a reagens feleslegétől függően, 
szulfoxid-, illetve szulfon-csoporttá. Az epoxid-csoport nem változik a 
reakció során.  
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 Távolható csatolási állandók segítségével felderítettem a termékek 
konformációs sajátságait. Megállapítottam, hogy minden vegyület (4-7) 
esetében a csavart boríték-A konformer a kitüntetett. Ezt a 
megállapításomat a kvantumkémiai úton kapott legkisebb energiájú 
szerkezetek is bizonyították. 

 
 
6. A 4 és 5 vegyületeknél egy teljesen új módszerrel, a 17O NMR mérések 

és a kvantumkémiai számításokkal kapott 17O kémiai eltolódások 
összehasonlításával meghatároztam a reakció során létrejött új 
sztereogén centrum (kénatom) relatív konfigurációját. A belépő oxigén 
atom az axiális helyzetet foglalja el, melynek tényét a szulfoxid-csoport 
számított anizotróp effektusa is alátámasztott. 

 

 
 transz,cisz (axiális S=O)  transz,transz (axiális S=O) 

 

A „Távolható csatolási állandók meghatározása” című fejezetben 
összefoglaltak az alábbi eredményekhez vezettek:  

7. Elsősorban saját méréseimre, különböző szempontok szerint 
összehasonlítottam az NMR irodalom elmúlt éveiben közzétett korszerű, 
heteronukleáris csatolási állandók mérésére javasolt módszereket. A 
közlemények alapján elkészített pulzusprogramokat a Kutatócsoport 
spektrométerére optimalizáltam. Megállapítottam, hogy a legújabb 
fejlesztésű, szélessávú J-HMBC technika nyújtja azokat az előnyöket, 
ami napjaink szerkezetkutatásában nélkülözhetetlen. 
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