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1 

1. Bevezetés 

 

A molekuláris felismerés a természetből is jól ismert azon jelenség, mely szerint 

egy gazdamolekula egy molekulahalmazból szelektíven képes kiválasztani és megkötni 

egy másik molekulát vagy iont. Erre számos példát szolgáltatnak az élő szervezetek 

működési mechanizmusai, úgy, mint a kizárólag egyféle konfigurációjú aminosavak és 

cukrok jelenléte a metabolizmus során, a szerkezetspecifikus enzim-szubsztrát 

kapcsolatok, az immunrendszer működésének szempontjából elengedhetetlen antitest-

antigén kapcsolat, az öröklődés során kulcsszerepet játszó DNS kettős csavarjának 

felépítése, valamint a természetes ionoforok által megvalósuló, biomembránokon 

keresztüli szelektív fémiontranszport. Összefoglalva azt mondhatjuk, hogy az élet 

általunk ismert formái esetében a létfenntartó folyamatok szabályozásáért és az ehhez 

szükséges jelképzési és jelátviteli mechanizmusokért egyaránt molekuláris szinten felül 

működő, specifikus, intermolekuláris kapcsolatok útján összehangolt rendszer felel. 

Ezen szupramolekuláris kapcsolatokba „kódolt” információk tekinthetők az élettelen 

anyagi világtól az élő természetig vezető út első lépcsőfokának. 

A szupramolekuláris kémia, mint tudományterület célkitűzése nem más, mint az 

utóbb felsorolt biológiai vegyületek élő szervezetben megfigyelhető rendkívül 

változatos működési képességeinek kiváltása egy adott célra mesterséges úton előállított 

gazdamolekulák segítségével, melyek az adott célfeladat ellátásához a kívánt kémiai, 

biológiai vagy fizikai tulajdonságokkal rendelkeznek. Egy szubsztrát receptor általi 

szelektív megkötése a kölcsönható partnerek tulajdonságai által meghatározott 

„molekuláris információn” alapszik. A jelenség olyan receptorok által valósulhat meg, 

melyek elektronikus és sztérikus jellemzői kiegészítik egymást a szubsztrátum ezen 

tulajdonságaival, így a kettőjük között ébredő másodrendű kölcsönhatások útján egy 

dinamikusan rendeződő komplex, úgynevezett szupramolekula jön létre. A 

szupramolekuláris kémia szintetikus receptorai ezen specifikus megkötőképességük 

által képesek ellátni szerteágazó funkcióikat, potenciálisan hasznos anyagokat teremtve 

ezzel többek között a fizika, az elektronika, a kémiai technológia és nanotechnológia 

számára. 
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Ezen funkciók irányulhatnak önmagára a molekuláris felismerésre épülő szelektív 

komplexképzésre, ugyanakkor a makrociklusok polimolekuláris rendszerekkel való 

kombinációja olyan eszközök létrehozását teheti lehetővé, melyek sztérikus — úgy, mint 

konformációváltozás —, vagy elektronikus, optikai, valamint egyéb fizikai-kémiai 

effektusok révén képesek lehetnek molekuláris szinten zajló folyamatok hatására 

információfeldolgozásra, illetve jelképzésre. 

A korábban említett létfenntartó folyamatainkat molekuláris biológiai szinten 

különféle specifikus biokémiai reakciók és kölcsönhatások időben és térben 

összehangolt bonyolult kapcsolata alkotja. Azonban itt fontos megjegyeznünk, hogy 

ezen molekuláris kapcsolatok specificitása nem csupán az egyes biomolekulák 

szerkezeti tulajdonságaiból, hanem az őket körülvevő reakcióterek szeparáltságából is 

ered. A reakciótereket biológiai membránok választják el egymástól. Ezen természetes 

határfelületi rendszereket összetett kettőslipid membránok, ioncsatornáikat, 

receptoraikat és transzportereiket pedig egyaránt nagyméretű polipeptidek alkotják. A 

kémia fejlődése az első koronaéterek, mint gyűrűs, poliéter szerkezetű gazdamolekulák 

megjelenésével lehetővé tette, hogy ezen bonyolult rendszerek egy részét viszonylag 

egyszerű szerkezetű, szintetikus molekulákkal modellezzük. A koronaéterek 

felhasználása a tudományos kutatásban, környezetvédelemben, orvoslásban és különféle 

iparágakban napjainkra igen sokszínűvé vált és állandó növekedést mutat. Mindezek 

folytán rengeteg tapasztalat halmozódott fel a koronaéterek szintézisével és 

alkalmazásaival kapcsolatban. Ezen vegyületcsalád tagjai mára jól tervezhetőkké, míg 

komplexképzési sajátságaik viszonylag kiszámíthatókká váltak. 

Egyetemi tanulmányaim alatt 2014-ben csatlakoztam a műegyetemi 

Szupramolekuláris Kémia Kutatócsoporthoz. Kutatómunkámat 2018-tól doktori 

tanulmányaim keretében folytattam az akridinszármazékokat tartalmazó koronaéterek 

témakörében. Munkám új, a makrogyűrűben akridinszármazékot tartalmazó 

makrociklusok szintézisét, alkalmazásorientált tanulmányozását és interdiszciplináris 

felhasználását foglalja magába. Elsődleges célom volt a hagyományosnak számító, 

szupramolekuláris kölcsönhatásokon alapuló molekuláris szenzor- és szelektor 

alkalmazások jellemző korlátainak kiküszöbölése az új gazdamolekulák membránkötött 

felhasználásán és új koncepción alapuló alkalmazások bevezetésén keresztül. A 

témában elért eredményeket jelen disszertáció keretein belül az elektrokémiai-, illetve 

az optokémiai analízis, valamint a folyadékmembrán-szeparáció, mint érintett 

tudományterületek szerint csoportosítva tárgyalom.  
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2. Elméleti és irodalmi háttér 

2.1. Fémionkomplexek – szelektivitás és stabilitás 

 

Pedersen már kezdeti munkáiban rávilágított arra, hogy az általa szintetizált 

koronaéterek üregméretük függvényében eltérő szelektivitást mutatnak kémiailag 

hasonló fémionokkal szemben. A jelenséget úgy magyarázta, hogy az ion beleillik a 

molekula közepén lévő „üregbe”, mely elgondolás lényegi alapját a későbbi 

szerkezetvizsgálatok megerősítették [1]. 

Általában a molekuláris felismerés eredményeként létrejövő komplexeket több 

ponton ható, sztereoelektronikus szempontból komplementer csoportok közötti 

intermolekuláris, másodlagos vagy gyenge kémiai kötőerők tartják össze. Ilyen lehet az 

elektrosztatikus vonzás, az ion-dipól kapcsolat, a π-π kölcsönhatás, valamint a van der 

Waals erők [2]. 

A molekuláris felismerés megvalósulhat kinetikus kontrollal (eltérés a komplexek 

képződési vagy disszociációs sebességében), valamint termodinamikus kontrollal 

(eltérés a létrejövő komplexek stabilitásában) [3]. A létrejövő komplex stabilitása 

jellemezhető a komplexstabilitási állandóval, illetve annak logaritmusával. A stabilis 

komplex kialakulása azonban csak az egyik feltétele a gazdamolekulák eredményes 

felhasználásának. Számunkra a szelektivitás a döntő tényező, mely kifejezhető egy 

gazdamolekula különböző vendégmolekulákkal létesített komplexeit jellemző stabilitási 

állandók arányával. 

A komplexek stabilitásának, valamint szelektivitásának azonban csak egyik 

szükséges feltétele a méretbeli összeférhetőség, miszerint a koronaéter belső átmérője és 

a komplexálni kívánt ion átmérője minél kisebb mérettartományon belül egybeessen. A 

komplexek kialakulásához elengedhetetlen a poliéter gyűrű heteroatomjainak Lewis-

bázikus karaktere. Ilyen értelemben véve maga a komplexképzés értelmezhető sav-bázis 

reakcióként, melyben az elektronban dús éterkötésű oxigének elektronpárdonorként 

viselkedve stabilizálják az elektronhiányos kationokat, mint elektronpár-akceptorokat. 

A gyűrű éter oxigénjeit más magános elektronpárral rendelkező heteroatommal is 

helyettesíthetjük, mint például a nitrogén, a kén vagy a foszfor. Ennek 

következményeként az eddig ismertetett szempontok mellett a szelektivitásban 

meghatározó szerepet kap a heteroatomok elhelyezkedési szimmetriája, 

nukleofilitásának lágysága, illetve keménysége, valamint a potenciális fémion lágy, 

illetve kemény elektrofil jellege. 
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A sztereoelektronikus szempontból komplementer csoportok közötti kapcsolat 

szempontjából a kemény nukleofil — kemény elektrofil, illetve a lágy nukleofil — lágy 

elektrofil között létrejövő kölcsönhatás vezet stabilabb komplex kialakulásához [4]. A 

koordinációs szféra polaritása továbbá szintén meghatározó szelektivitásbeli tényező 

lehet, például eltérő lipofilitású ionok (Hofmeister-sorozat) esetében. 

A poliéter-származékok fémionokkal szemben mutatott affinitását használják ki a 

makrociklusok szintézise során is. A láncvégükön megfelelő reaktivitású csoportokat 

tartalmazó oligoétereket a létrehozni kívánt koronaéter gyűrűméretének megfelelő 

ionrádiusszal rendelkező fémkationok jelenlétében reagáltatják, aminek hatására a 

láncok heteroatomjai és a fémionok között ébredő ion-dipól (donor-akceptor) kapcsolat 

útján a láncok körbeveszik a kationt, ezzel biztosítják a gyűrűzáráshoz vezető 

intramolekuláris reakció végbemenetelét. A jelenséget templáthatásnak hívjuk. Az így 

kialakult makrociklusok jellemzően hidrofil sajátságú belső üregből és hidrofób külső 

vázból állnak. 

Végezetül megemlíteném, hogy kinetikusan kontrollált folyamatokban döntő 

jelentőségű a gazdamolekula adott körülmények közötti kedvezményezett 

konformációja. Amennyiben a gazdamolekula „aktív ioncsapda” — a képezendő 

komplexen belül később kialakuló legstabilabb konformációval egyező konformációs 

állapot — konformációt vesz fel, úgy komplexképzési hatékonysága megnövekszik, 

ennek kialakulását azonban a makrociklus konformációs kötöttsége gátolhatja. Ezen 

szempont leginkább valamilyen közegbe történő beágyazás során kerül előtérbe, melyre 

példa a membránkötött alkalmazások esete. Ennek során az immobilizáció sajátságainak 

függvényében rendkívül eltérő viselkedést tapasztalhatunk a szabad vagy oldatfázisban 

ideálisan szolvatált makrociklusok esetében. 

Összegezve úgy fogalmazhatunk, hogy a komplexképzési hajlamban jelentkező 

eltérések mögött alapvetően két ok állhat. Az egyik esetben a gazdamolekula 

szerkezetéhez jobban illeszkedik a vendégmolekula, így nagy affinitást mutat a 

koordinálására. A másik esetben a gazdamolekula könnyebben képes felvenni a 

komplexképzés tekintetében kedvezményezettebb konformációt, ezáltal a komplexálás 

energetikailag kedvezőbb és gyorsabb lesz. Míg előbbi esetet termodinamikai, utóbbit a 

kinetikai kontroll szabályozza. Ezen két esetet továbbá felülírhatja a kialakuló 

komplexek disszociációs sebességének különbsége, melyet „kinetikai stabilitásnak” 

nevezünk [4,5]. E három tényező együttesen determinálja az elméleti szelektivitást. 
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A gyakorlatban sajnos nem tekinthetünk el a komplexképzési folyamatra gyakorolt 

egyéb tényezők hatásaitól sem, hiszen a már említett molekuláris környezet elősegítheti, 

vagy éppen gátolhatja a hatékony komplexképzést. Az ideális körülmények mellett 

felvett szelektivitási adatokat döntően a molekulák egymáshoz való affinitása határozza 

meg, mely a kötődési szabadentalpia nagymértékű csökkenéseként jelentkezik a 

komplexképződés során. A folyamat ezen „entalpikus tagja” deszkriptorokkal jól 

becsülhető. Ezzel ellentétben az „entrópikus kötődési sajátságok” nehezen közelíthetők, 

a gyakorlatban alkalmazott rendszerekben sokszor felülíródnak a termodinamikailag 

stabilabb kötődést eredményező kölcsönhatások. Mindezek okán, bár a számításos 

kémiai módszerek már teret nyertek a szintetikus gazdamolekulák tervezése során is, az 

új szenzor- és szelektormolekulák alkalmazhatóságának előrejelzésében még mindig a 

kísérleti módszerek dominálnak. 

 

2.2. Enantiomerfelismerés 

 

A molekuláris felismerés speciális eseteként tartjuk számon az enantiomerek 

sztereogén elemeinek különböző térállásán alapuló differenciáló képességet. A 

szupramolekuláris kapcsolatok létrejötte a molekuláris felismerés ezen speciális 

esetében is a szerkezeti komplementaritásból fakadó ligandummal szembeni affinitáson 

alapul. Amennyiben az enantiomertiszta gazdamolekulának a vendégmolekula 

enantiomerjeivel szembeni szelektív kölcsönhatását szeretnénk kiváltani, úgy a 

következő szempontokat kell figyelembe venni, melyeket Pirkle és Pochapsky az 

enantiomerfelismerés feltételeként megfogalmazott „hárompontos szabály” keretében 

írt le. A szabály értelmében az enantiomer-megkülönböztetés létrejöttéhez legkevesebb 

három, egyidejűleg fellépő másodrendű kötőforma szükséges a gazda- és 

vendégmolekula között, amelyből legalább az egyiknek sztereokémiai függést kell 

mutatnia [6]. Koronaéterek esetében szükségünk van tehát egy minimum három ponton 

koordinált hidrogénkötésre, mely a makrociklus alternáló heteroatomjai és a 

vendégmolekula sztereocentrumához közvetlenül kapcsolódó csoportjának 

hidrogénatomjai között létesül. Továbbá a komplex szerkezetének stabil térállásban 

történő rögzítéséhez fontos a gazdamolekula elektronszegény aromás gyűrűjének, 

illetve a vendégmolekula elektrondús aromás gyűrűjének — amennyiben rendelkezik 

ilyennel — π-π kölcsönhatása. 
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Utóbbi két kölcsönhatás vonzó természetű, de több esetben a szelektív felismerést 

éppen a taszító effektusok váltják ki, így végső soron a megkülönböztető-képességet a 

rögzített komplexen belül fellépő sztérikus feszültség, illetve az ebből adódó 

energetikailag kedvezőtlenebb komplexkonformáció okozza [7,8]. Utóbbi esetre 

példaként az 1. ábrán a homokirális preferenciát (a gazdamolekula a vele egyező 

sztereodeszkriptorral jellemzett vendégmolekulával alkot stabilabb komplexet) 

eredményező sztérikus taszítás figyelhető meg a protonált 1-feniletil-amin (1. ábra/B) 

(R,R)-1 királis, lipofil koronaéter enantiomerfelismerése során . 
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1. ábra: Nagy térkitöltésű csoportok jelenlétéből adódó sztérikus taszítás okozta 

stabilitáskülönbség az enantiomerfelismerés során létrejövő diasztereomer komplexek 

között protonált primer aralkil-aminok esetében (A), illetve térábrán szemléltetve a 

protonált 1-feniletil-amin enantiomerek példáján (B) 

 

A delokalizált rendszerek energetikailag legkedvezőbb átlapolása az aromás 

gyűrűk párhuzamos elhelyezkedésénél valósul meg. A protonált aralkil-amin 

vendégmolekula rögzítése a koronaéter gazdamolekulához az erős π-π kölcsönhatás, 

valamint a szeterocentrumokhoz kapcsolódó ammóniumcsoport protonjainak a 

koronaéter molekulaüregének donoratomjaira történő koordinációja révén valósul meg. 

Mivel az enantiomerszelektivitást lényegében a sztérikus gátlások eltérő mértéke 

határozza meg, így előnyös a gazdamolekula kiralitáscentrumain minél inkább 

gömbszimmetrikus, nagy térkitöltésű csoportok bevitele. Természetesen a királis 

centrumokhoz kapcsolódó csoportok jellegén túl számít azok elhelyezkedése is a 

makrogyűrűn belül, mely szintén befolyásolja az enantiomerszelektivitás mértékét [9]. 

Az utóbbival kapcsolatos eddigi megfigyelések azt mutatják, hogy a sztereocentrumok 

elhelyezése a konformáció merevségét biztosító heteroaromás egységekhez minél 

közelebbi pozícióban előnyös, mert így a sztereokémiai rögzítettség növekedése 

nagyobb energetikai különbségeket eredményez az egymással diasztereomer 

viszonyban álló komplexek között [10]. 
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Still és munkatársainak megfigyelései alapján az enantioszelektív 

megkülönböztetésben az eddigieken túl a makrociklus konformációs flexibilitása is 

jelentős szerepet játszik [11]. A szupramolekuláris komplex konformációjának stabil 

rögzítése támogatja a királis gazdamolekula sztereocentrumain lévő szubsztituensek 

taszító effektusainak kifejeződését, így ezen hatás maximálisan kihasználhatóvá válik az 

enantiomerek megkülönböztetése során. A komplex merevségét a makrociklus 

merevsége, valamint a komplexen belül fellépő kölcsönhatások számának növekedése 

egyaránt okozhatja. 

Végezetül az eddigiek során megfogalmazott meghatározó effektusokon felül 

említhető még a Zhang és munkatársai által készített tanulmányban [7] megfogalmazott 

szimmetria befolyásoló hatása is az enantiomerfelismerés kapcsán. Kutatásaik szerint a 

C2-, C3-, illetve D2-szimmetriával rendelkező makrociklusok esetében az 

enantiomermegkülönböztetés várhatóan nagyobb mértékű, mint C1- vagy D3-

szimmetria esetén [7,11,12]. 

 

2.3. Elektrokémiai érzékelők 

 

Az elektrokémiai szenzorok alkalmazása az 1990-es évek elejére rutin analitikai 

eljárássá vált. A szintetikus ionoforok számának növekedése ezzel párhuzamosan 

lehetővé tette a módszer kiterjesztését a biológiai folyamatok szempontjából releváns 

ionok körén túl egyéb, ipari, illetve környezetanalitikai szempontból fontos vegyületek, 

elsősorban az élő szervezetekre toxikus nehézfémionok meghatározására. Napjainkban 

fejlett műszeres analitikai eszközök – úgy, mint AAS, illetve ASV alapú módszerek 

vagy ICP-csatolt technikák – állnak rendelkezésünkre szinte bármely ion 

meghatározására, így az újabb kémiai szenzoroknak minden esetben ezen 

alternatívákkal kell versenyezniük létjogosultságuk érdekében. Bár általánosságban az 

érzékenység, precizitás és pontosság, valamint multielemes mérési módszerek 

tekintetében az említett műszeres analitikai eljárások csak ritkán helyettesíthetők, a 

kémia szenzorok fejlesztése még mindig jelentős előnyöket hordoz a mintamennyiség 

csökkentése, gyorsaság, egyszerűbb mintaelőkészítés és készülékhasználat, 

hordozhatóság vagy éppen az alacsonyabb költségek szempontjából [13]. 
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Az elektrokémiai szenzorok jellemzően amperometriai, voltammetriai vagy 

potenciometriai elven működnek, melyek közül disszertációm az utóbbi típussal 

foglalkozik. A hagyományos eljárás során a vizsgálandó mintaoldatba mérőelektród 

merül, mely egy ionszelektív membránt tartalmaz. A meghatározandó ionokat az 

ionszelektív membránok felületén koordinálják a szenzormolekulák. Ezen folyamat 

megfelelően optimalizált paraméterek esetén a határfelületi potenciálkülönbségek 

következményeként az oldat ionkoncentrációjával nernsti összefüggés szerint arányos 

elektromotoros erőt indukál. A válaszjel kialakulásához elengedhetetlen egy állandó 

potenciálú, úgynevezett referenciaelektród, mely az ionszelektív elektróddal 

potenciométeren keresztül összekapcsolva alkotja a mérőcellát (2. ábra). 

 

 

2. ábra: A potenciometriás mérőcella felépítése [14] 

 

A szenzormolekulával szemben támasztott fontos kritérium az erősen lipofil 

karakter, mely meggátolja kioldódását a tipikusan apoláros membránokból. Ezt 

általában a komplexképzés szempontjából indifferens hosszú alkilláncok beépítésével 

biztosítják [15]. Az ionofor alapú ionszelektív elektródok körében leggyakrabban 

alkalmazott membránmátrix a PVC. Mivel a membránműködés elengedhetetlen feltétele 

a kellő permeabilitás biztosítása, így a legtöbb esetben nagy mennyiségű lágyítószer 

(~66 m/m%) hozzáadásával igyekeznek az üvegesedési hőmérsékletet az alkalmazás 

hőmérséklete (általában szobahőmérséklet) alá szorítani [16]. 
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A membrán ezen felül tartalmaz még lipofil ionos adalékanyagokat (~1–2 m/m%), 

melyek csökkentik a polimermembrán ellenállását és ioncserélőként viselkedve 

biztosítják, hogy a membrán kizárólag a mérendő ionnal megegyező előjelű töltéssel 

rendelkező ionok számára legyen átjárható, illetve, hogy a mérendő ionok ellenionjai ne 

tudjanak (Hofmeister-típusú szelektivitási problémákat okozva) a membrán belsejébe 

szivárogni (Donnan-kizárás, permszelektivitás) [16]. 

A szupramolekuláris receptorok egyik leginkább reverzibilis működési 

sajátságokat mutató vegyületcsaládja a koronaéterek. Viszonylag gyenge 

komplexstabilitásuk kiemelten alkalmassá teszi ezen makrociklusokat 

szenzormolekulaként gyors válaszjelet szolgáltató, könnyen regenerálható, többször 

használatos membrán alapú eszközök fejlesztésére. Számos koronaétert tartalmazó 

folyadékmembrán-elektród leírása található a szakirodalomban [17-27]. Paramétereikre 

a 10-6 M körüli alsó kimutatási határ, 10 s – pár perc közötti válaszidő, néhány száz 

mikrométeres membránvastagság, 0–5 egység közötti pH-független, illetve az 

analitkoncentráció függvényében 2–4 nagyságrendet felölelő lineáris működési 

tartomány jellemző. 

A folyadékmembránok alapját az esetek többségében hasonlóan adalékolt 

lágyított PVC képezi. Az alkalmazhatóság legfőbb korlátai a leggyakrabban alkalmazott 

bomlékony lipofil borát sók, valamint egyéb ionos adalékok jelenlétéből és a 

membránok körülményes előállításából erednek. Míg az ionos adalékok kioldódása 

fokozatos szelektivitásvesztéshez vezet [16], addig a hagyományos előállítási folyamat 

a membránok egyesével történő oldatfázisú homogenizálását, kiöntését, kiszárítását, 

valamint megformázását követeli meg, mely egy hosszú, nagy anyagveszteséggel járó 

és csupán kis tételben alkalmazható eljárás. 

A korlátok áthidalására megoldást jelenthet a 3D-nyomtatási technológia, mely a 

membránok precízen tervezhető, automatizált, veszteségmentes, gyors és egyedi 

előállítását nagy tételben tenné lehetővé. Bár a 3D-nyomtatás napjaink egyik 

leggyorsabban fejlődő ipari technológiája és ezáltal teret hódított a kémia számos 

területén is, megjelenése az elektrokémiában csupán a 2010-es évek elejére nyúlik 

vissza. Ezen terület leginkább az elektródtestek korlátok nélküli tervezhetőségén és 

előállításán keresztül profitált a modern technológia adta lehetőségekből [28-32]. 

Kezdetben az elektródok előállításához 3D-fémnyomtatást alkalmaztak. 
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Ez jelentősen megnövelte a költségeket, valamint összetett utólagos felületkezelést, 

illetve elektrokémiai aktiválást tett szükségessé, az alapanyagok szűk skálán mozgó 

elektrokémiai potenciálja pedig ezzel egyidejűleg korlátozta a további fejlesztési 

irányokat [33-36]. A grafittartalmú kompozit filamentek megjelenése segített áthidalni 

ezen problémákat és az elektródok addig példátlan gyorsaságú és olcsó előállítását 

eredményezte [37,38], bár néhány korábbi kedvezőtlen tulajdonság továbbra is kihívást 

jelent. Ezek az amperometriás vagy voltammetriás elven működő eszközök 

elengedhetetlenné teszik az elektromos vezető anyagok, illetve a belőlük készülő 

filamentek alkalmazását, ezáltal az érzékelő felületek utólagos felületkezelését és 

elektrokémiai aktiválását a kompozitok elektromos szigetelőként viselkedő 

polimerhányadának eltávolításán keresztül [33,39]. Továbbá, a működési elvből 

kifolyólag a szenzorok jelentős érzékenységet mutatnak a membránok csekély alakbeli 

különbözőségére is [40]. Habár az elmúlt években számos kutatás irányult az 

elektromos vezető tulajdonságú anyagokból 3D-nyomtatott elektrokémia szenzorok 

kedvezőtlen tulajdonságainak kiküszöbölésére [37,41-46], számos hátráltató tényező – 

úgy mint a grafit szennyezők jelenléte vagy a nélkülözhetetlen fizikai és kémiai 

felületkezelés – továbbra is megmaradt [47,48]. 

A 3D-nyomtatás alkalmazása a potenciometria területén ezidáig példátlan és 

számos új perspektívával kecsegtet, azonban bevezetése új anyagok felhasználását és új 

koncepción alapuló működést tesz szükségessé. Mivel ebben az esetben a membránok 

anyagával szemben nem feltétel a jó vezetőképesség, így a 3D-nyomtatásban 

leggyakrabban alkalmazott termoplasztikus polimert, a politejsavat is alkalmazhatjuk 

membránmátrixként amivel a membránok utólagos módosítása is elkerülhetővé válik. A 

PLA előnyös tulajdonságaiként említhető többek közt a biokompatibilitás, a 

biodegradálhatóság, a zöldkémiai előállítás, a jó adalékolhatóság és az eleve alacsony 

üvegesedési hőmérséklet, mely utóbbi több lágyítószer esetében már 10 m/m%-os 

adagolásnál is 40 °C alá süllyed [39,49-51]. Mivel a PLA a feldolgozás során részben 

elbomlik, így a láncvégi karboxilátcsoportokon felül további negatív töltések jelennek 

meg, melyek negatív össztöltést kölcsönöznek a membránfelületnek [52]. Ezt 

kihasználva az immobilizált ioncserélőként funkcionáló lipofil anionos adalékanyagok 

kihagyásával egy egyszerűsített membránösszetétel alkalmazása is megengedhető 

kationszelektív membránok esetében. Ezáltal a szelektivitásvesztés valószínűsége 

csökkenthető és a membránok élettartama is növelhető. 
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2.4. Optokémiai érzékelők 

 

A 2.3. fejezetben leírt elektrokémiai érzékelőkkel rokoni kapcsolatban állnak az 

optikai szenzorok. Ezek szintén hagyományosan ionszelektív membrán alapú eszközök, 

melyek az intermolekuláris kölcsönhatásokat képesek optikai válaszjellé alakítani. 

Utóbbi lehet például fotoabszorbció, -emisszió, -reflexió stb.. Kezdetben a 

potenciometriás szenzorokhoz fejlesztett ionoforokat használták, melyek mellé optikai 

jelképzésért felelős komponenseket építettek a polimer membránba. Az így felépülő 

szenzorokat indirekt optódoknak hívjuk [16]. Esetükben a membránba áramló kation az 

elektroneutralitást fenntartva a kromoionofor (pH-indikátor gyenge sav) deprotonálását 

idézi elő, amely spektrális változásként jelentkezik [16,53]. Ezen, egyensúlyi ioncsere-

mechanizmuson alapuló közvetett jelképzés szerint működik a hagyományos 

optokémiai szenzormembránok nagy része [54-63] (3. ábra). 

 

 

3. ábra: Hagyományos optódmembránok egyensúlyi ioncsere-mechanizmus alapú 

működése 

 

A hagyományos elektrokémiai membránokhoz hasonlóan a mátrixanyagot ez esetben is 

egy lágyítószer:PVC=2:1 arányban adalékolt nagyrugalmas polimer alkotja, melyhez az 

ellenionok koextrakcióját gátló ionos adalékokat adnak az említett szelekto- és 

kromoionoforon felül. 
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Bár az elmúlt évek során számos folyadékmembrán alapú optódot fejlesztettek, 

nagyrészük mégsem terjedt el az analitikai gyakorlatban. Ennek hátterében nagyrészt a 

pH-függő ioncsere alapú működésük áll, mely az ionmeghatározással párhuzamos pH-

mérést, illetve pontos pH-értékre történő pufferálást tesz szükségessé, melyet a 

kromoionofor pKa értéke nagymértékben meghatároz [16,53]. További alkalmazási 

korlátként jelentkezik az erősen diffúziókontrollált és ebből adódóan időigényes 

ioncsere a mintaoldat és a membránfázis között [16,61]. Ennek következményeként az 

ionegyensúly eléréséhez (a membrán teljes keresztmetszetében) nem ritkán több órás 

időtartamra van szükség, a membránok regenerálhatósága pedig nehézkessé vagy 

lehetetlenné válik. A válaszidő csökkentésének érdekében a fejlesztés során a kutatók 

minél vékonyabb membránok (tipikusan 1–5 µm) előállítására és minél nagyobb 

lágyítószerarány elérésére törekednek [16,54-63]. Ez az irány azonban elkerülhetetlenül 

az ionos komponensek gyorsabb kioldódásához és a membránok életidejének drasztikus 

csökkenéséhez vezet. A problémára megoldást jelenthet a komponensek kovalens 

rögzítése, azonban ebben az esetben ismét a válaszidő növekedésével kell számolnunk 

[64]. A hosszútávú alkalmazhatóság érdekében kellő fotostabilitást mutató 

kromoionofor megtalálása az említetteken felül szintén kihívásokkal teli feladat [65]. 

Bár számos, nem lágyított PVC alapú optódmembránról is beszámoltak, a 

legtöbbjük továbbra is a hagyományos membránok jellemző hátrányait mutatja [66-68]. 

Mivel a szorosan pH-függő működési mechanizmus, a hosszú válaszidő és a gyenge 

regenerálhatóság közvetlen kapcsolatban áll a magas lágyítószer és ionos adalékanyag-

tartalommal, így ezen összefüggéseket felismerve már a korai években erőfeszítéseket 

tettek ezen korlátozó tényezők kiküszöbölésére. Az újabb koncepciók között szerepelt 

többek között az elasztikus polimerek alkalmazása vagy a korábban sikeresen 

alkalmazott neutrális szelektoionoforok kapcsolása kromofor egységekkel [69]. Más 

kutatások a hosszú válaszidő csökkentését, illetve a nagy mintamennyiség vagy az 

emiatt alkalmazott folyamatos áramlásos cellák szükségének elkerülését célozták a 

szenzoregységek méretének miniatürizálásán keresztül [70]. Az optódok 

hatékonyságnövelésének és alkalmazásuk kiszélesítésének egyik legfontosabb 

eredménye Rivera és munkatársai nevéhez kötődik, akik elsőként fejlesztettek 

gyakorlati in situ meghatározásra minden tekintetben alkalmas módszert egy 

fluoreszcens Pb2+-szenzor kapcsán [71]. 
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A közelmúltban Xie és munkatársai publikálták az első pH-független optódot egy Ca2+-

szelektív nanoszenzor esetében, amely képes volt egy 7,0–7,8 közötti szűk pH 

tartományon protonkoncentráció-független válaszjelet szolgáltatni 10-7–10-5 M 

analitkoncentráció mellett [72]. Bár a felsorolt eredmények kivétel nélkül az optódok 

fejlesztésének egy-egy jelentős mérföldkövét jelentik, hátrányos működési jellemzőik 

közül csak egyetlen tényezővel kapcsolatos problémát sikerült megoldaniuk, így a 

hagyományos elven működő optokémiai szenzorok tipikus hátrányainak legtöbbje még 

mindig a széleskörű gyakorlati alkalmazásuk korlátját képezi. 

Ahogyan korábban említésre került, a membránkomponensek kovalens rögzítése 

önmagában nem jelent megoldást, viszont direkt optód rendszerek esetében alkalmazva 

már számos előnnyel rendelkezik a legtöbb folyadékmembrán alapú eszközzel szemben. 

Ez esetben az ionofor a molekuláris felismerésért felelős receptoregységen túl kromofor 

csoportot is tartalmaz, így képes szelektív komplexképzésre és optikai jelképzésre 

egyaránt. A kromoforegység kapcsolása történhet linkeren – sok esetben 

metiléncsoporton – keresztül, mely esetben jellemzően egy indirekt fotoindukált 

elektrontraszfer folyamat (PET) kapcsán alakul ki a válaszjel, de a jelképzésért felelős 

molekularész képezheti közvetlenül a szenzormolekula koordinációs szférájának részét 

is, amely esetben jellemzően belső töltésátvitel (ICT) történik a komplexképzés során 

[73]. Előbbi esetre jó példák lehetnek a 4,5-dimetilénakridin, illetve 9-metilénakridin 

fluoroforral kapcsolt receptoregységek [74-80], míg utóbbit többek között az akridono- 

és akridino-koronaéterek [81-84] vegyületcsaládja képviseli. A kovalens rögzítés 

további előnyeként említendő, hogy míg környezetanalitikai alkalmazások során 

elegendő a komponensek fizikai beágyazása a membránba, addig biológiai minták 

esetében gyakorta felmerül a perturbációmentes vizsgálat igénye, mely a lágyítószer és 

ionos komponensek jelenlétéből adódóan folyadékmembránok esetében nem 

kivitelezhető [85]. További nehézségeket jelenthet a szenzormolekulák kovalens úton 

történő immobilizálása a gyakorlatban, mely jellemzően több lépéses utólagos 

szintetikus módosítást tesz szükségessé, melynek a vegyületek érzékenysége, 

továbbalakíthatósága és az ezek eredményeként esetlegesen megváltozó koordinációs 

sajátsága szintén határt szabhat [86]. 
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Mindezek értelmében kovalens rögzítésre közvetlenül alkalmas kromo-, illetve 

fluorogén szenzormolekulákat célszerű tervezni, melyeket direkt optód típusú 

membránokban alkalmazva — lehetőleg specifikus műszeres háttérigény nélkül — olyan 

eszközök fejlesztésére nyílik lehetőség, melyek a költségek, gyorsaság vagy 

hordozhatóság kapcsán valós alternatívái lehetnek a jelenleg széleskörűen alkalmazott 

műszeres analitikai technikáknak. 

 

2.5. Folyadékmembrán alapú molekuláris szelektorok 

 

Mivel dolgozatom a molekuláris szintű membránszeparációs technikákon belül is 

kifejezetten a nehézfémionok, elsősorban az ólomion, valamint kismolekulás amin 

enantiomerek elválasztására fókuszál, így az ismert módszereket is csupán ebből a 

szemszögből tárgyalom. 

A többnyire erősen mérgező oldott nehézfémionok kivonására az elmúlt 

évtizedekben jellemzően kicsapásos [87], ioncserén alapuló [88], oxidációs [89], 

szorpciós [90], extrakciós, szűréses, fordított ozmózis elvű, elektrokémiai [91] és 

bepárláson alapuló [92] eljárásokat alkalmaztak. Ezen módszerek közös hátránya a 

számottevő környezeti terhelés, melyet a költséges eszközüzemeltetés, magas 

energiaigény vagy nagy mennyiségű melléktermék képződése okoz [93]. A különböző 

folyadékmembrán-technikák akkor kerülnek előtérbe, amikor az összetettebb eljárások 

valamilyen oknál fogva nem alkalmazhatók és a hagyományos folyadék-folyadék 

extrakciós eljárás helyett egy folyamatos üzemű, környezetbarátabb alternatívát 

szeretnénk megvalósítani. Ekkor legegyszerűbb esetben két szeparált vizes fázis közötti 

szerves oldószer – mint lipofil szállítómolekulákat tartalmazó hidrofób 

folyadékmembrán – a rajta keresztül megvalósuló nem-egyensúlyi iontranszporton 

keresztül választja el a célkomponenst. A módszer alapja továbbra is egy folyadék-

folyadék extrakciós lépés azzal a különbséggel, hogy ez esetben az elválasztás, 

töményítés és a membrán regenerálása szimultán megvalósulhat [94]. A 

folyadékmembrán-technológiák ezen legegyszerűbb megvalósítási módja alapján 

működő modellkészüléket a 4. ábra szemlélteti. 
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4. ábra: Hagyományos felépítésű modellkészülék folyadékmembrán-fázistranszport 

folyamatok tanulmányozásához 

 

Bár a módszert kezdetben csak a biomembránokon keresztüli iontranszport 

modellezésére és a szintetikus transzportermolekulák szelektivitásának 

tanulmányozására alkalmazták [95,96], a későbbiekben bebizonyosodott, hogy az 

eljárás alkalmazható szennyvizek nehézfémmentesítése céljából is, különösen kisebb 

volumenben [97,98]. Az egyszerű folyadékmembrán-cellák a legtöbb esetben 

alkalmasak a fejlettebb folyadékmembrán-elválasztási műveletek – mint az emulziós 

membránon [99] vagy egyéb SLM- [100] és PIM- [101] technikán alapuló eljárások – 

előtanulmányozására a fejlesztési fázis során, mivel tulajdonságaik jól korrelálnak az 

összetettebb, ám hasonló elven működő módszerek kritikus jellemzőivel. Az általunk is 

alkalmazott folyadékmembrán-cella alapú modelleljárás első alkalmazásai [95] négy 

évtizedre nyúlnak vissza, azonban azóta is számos hasonló felépítésű eszközt [94,102] 

használnak folyadék-folyadék fázistranszport folyamatok tanulmányozására. 

Régóta ismert, hogy a koronaéterek sikeresen alkalmazhatók szennyezett felszíni 

vagy talajvizek ólomion-mentesítésére, többek között a tárgyalt folyadékmembrán alapú 

technikák segítségével [103]. Az ólomion-elválasztás és -fázistranszport napjainkban is 

intenzíven kutatott terület [104-109]. Bár a szállítómolekulaként makrociklusokat 

alkalmazó eljárások is folyamatosan fejlődnek [110,111], csupán két publikációról 

[112,113] tudunk, amely a koronaéterek folyadékmembrán alapú alkalmazhatóságát 

erősen kompetitív körülmények között írja le, így ismereteink nem kielégítőek a 

vegyületkör ezen sajátságaival kapcsolatban. 

A fémiont komplexáló koronaéterekkel ellentétben az enantiomerfelismerés 

enantiomertiszta makrociklusok előállítását követeli meg, melyek érzékeny és rendkívül 

értékes vegyületek, így a sztereoszelektív megkülönböztetésen alapuló szeparációs 

alkalmazásaik döntően speciális elválasztási problémákat céloznak. 
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A királis koronaéterek enantiomerszelektív szenzormolekulaként a legtöbb esetben csak 

korlátosan alkalmazhatók [83], mivel a molekulaszerkezeti szelektivitás hiánya miatt a 

térszerkezeti eltéréseket differenciáló képesség csak tiszta, egykomponensű, ismert 

anyagi minőségű minták enantiomerarányának meghatározására használható ki. Ezzel 

szemben a kis léptékű, racém elegyből kiinduló enantiomerelválasztás sikeresen 

megvalósítható merev szerkezetű, főként heteroaromás egységet tartalmazó 

enantiomertiszta koronaéterek segítségével, különösen protonált primer aminok 

esetében, melyek ammóniumprotonjait a makrogyűrű nukleofil donoratomjai erősen 

koordinálják [7]. 

A királis aminvegyületek a biológiailag aktív molekulák egyik legnagyobb 

csoportját képezik, hiszen a gyógyszerhatóanyagok többsége optikailag aktív és annak 

kedvező farmakokinetikai sajátságai okán rendelkezik legalább egy aminocsoporttal 

[114,115]. Számos amint azért állítottak elő, hogy utánozzanak vagy helyettesítsenek 

természetes neurotranszmittereket, illetve kölcsönhatásba lépjenek velük [116]. Ezen 

bioaktív aminokat gyakran ammóniumsó formájukban alkalmazzák a stabilitás növelése 

és a biológiai vízterekben való oldhatóság fokozása céljából [117]. 

A kis léptékű enantiomerelválasztás egy fiatal és dinamikusan fejlődő kutatási 

terület számos új lehetőséggel [118-126], azonban nagy áteresztőképességű 

megvalósítása máig megoldatlan feladat. Napjainkban a racém formában forgalmazott 

termékeket tendenciaszerűen szorítják ki az enantiomertiszta analogonok az ipar szinte 

minden területén. A membránszeparáció az egyik legígéretesebb fejlesztési irány, mivel 

alacsony költségek és segédanyagszükséglet mellett is megvalósítható. Ezzel szemben 

az ipari gyakorlatban még mindig a klasszikus enantiomerelválasztási módszerek 

dominálnak, úgy, mint az extrakció, a rezolválás, a kristályosítás vagy a királis HPLC 

technikák annak ellenére, hogy általánosságban véve viszonylag nagy mennyiségű 

kiindulási racemátot igényelnek vagy időigényes, előzetes, komponensspecifikus 

módszerfejlesztést tesznek szükségessé. Mindebből adódóan egy nagy 

áteresztőképességű, mikromoláris léptékű enantiomerdúsítási módszer nagyban 

hozzájárulna a potenciálisan bioaktív kismolekulás aminok izomerjeinek korai fázisú 

tanulmányozásához. 
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2.6. Akridinszármazékot tartalmazó koronaéterek 

2.6.1. Korábban előállított gazdamolekulák tulajdonságai és alkalmazhatósága 

 

Az akridin egy gyengén bázikus (pKb=8,4 [127]) N-heterotriciklus. Oxidált 

formája az akridon, mely karbonilcsoportot tartalmaz a 9-es pozícióban. Redukált 

formája az akridán, mely kevésbé stabil, ezért kevesebb gyakorlati alkalmazása ismert. 

Az akridon-, illetve akridinegységet tartalmazó vegyületek családját régóta alkalmazzák 

fluoreszcens és kemilumineszcens indikátorokként vagy reagensekként az analitikai 

kémiában [128]. Származékai között nagy számban találunk fertőtlenítőszereket [129], 

gyulladáscsökkentőket, antibiotikumokat [130], citosztatikumokat [131] és gombaölő 

szereket [132] egyaránt. Az akridinszármazékok széleskörű felhasználásuk nyomán 

idővel szerepet kaptak a szupramolekuláris kémiai kutatásokban is, ahol leginkább 

szintetikus gazdamolekulák fluorofor alegységeként alkalmazzák őket. 

Az első akridino- és akridono-koronaétereket Huszthy és munkatársai állították 

elő az 1990-es évek végén [10,84,133]. Azóta számos akridinszármazékot tartalmazó 

makrociklust szintetizáltak. Mivel dolgozatom kizárólag a makrogyűrű részeként 

akridinszármazékot tartalmazó koronaéterekre koncentrál, így csak az ezen 

vegyületkörbe tartozó makrociklusokat tárgyalom. 

Az akridinegységgel rendelkező makrociklusok és származékaik fluoro-, és 

kromogének, így komplexképzésük érzékeny fotofizikai módszerekkel is vizsgálható 

[134]. Optikai szenzorokként alkalmasak lehetnek egy adott molekula 

nyomonkövetésére vagy akár mennyiségi meghatározására a szenzorral létesített kémiai 

kölcsönhatás optikai jelenségek útján történő mérése révén. Ilyen optikai jelenség lehet 

például a fényabszorbancia vagy a fotolumineszcencia, mely utóbbi nagyfokú 

szelektivitásának, érzékenységének és közel zérus zajszintjének okán az egyik 

legsokoldalúbban alkalmazott optikai spektroszkópiai eljárás [73]. Az említett 

szenzorcsaládon belül ezen koronaéter-származékok a direkt optódok ionoforjait 

képviselik. Ezek olyan előnyös struktúrájú vegyületek, melyek egyaránt tartalmazzák a 

szelektív molekuláris felismerésért felelős poliétergyűrű alkotta makrociklusüreget, 

valamint az optikai jelképzési funkciót ellátó abszorbens vagy kemilumineszcens, jelen 

esetben triciklusos aromás egységet. 
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A makrociklusokat neutrális ionoforként alkalmazva – a vegyületcsalád elektrosztatikus 

semlegességéből és dinamikus, reverzibilis kötő tulajdonságaiból adódóan – lehetővé 

válik az analitikai meghatározáson felül fémionok, a heteroaromás nitrogén lágy 

nukleofil karakteréből adódóan elsősorban lágy elektrofil nehézfémionok és protonált 

aminok folyamatos, gyors ioncserét igénylő fázistranszportja vagy extrakciója. Ezen 

típusú koronaéterekre eleve rossz vízoldhatóság jellemző, így különösen alkalmasak 

lehetnek membrántranszport folyamatokban és extrakciós eljárásokban. Az oligoéter-

gyűrűn alkilszubsztituált származékok előállításával a gazdamolekulák lipofilitása 

tovább növelhető, fizikailag stabilan rögzítve ezáltal a makrociklusokat hidrofób 

természetű apoláris membránokban. A heteroaromás alapváz ezen felül csak úgy, mint 

az oligoéter-gyűrű alkotta alegység, változatosan szubsztituálható anélkül, hogy a 

szintetikus módosítások hatással lennének a komplexképzési sajátságokra, így a 

gazdamolekulák szelektivitásvesztés nélküli kovalens funkcionalizálása is kivitelezhető. 

Az évek során elvégzett kutatások azt igazolják, hogy a kiterjedt aromás gyűrű okozta 

erős π-π kölcsönhatás kialakulása aromás ammóniumvegyületek komplexálása során, 

valamint a heteroaromás váz rigiditása – különösképpen a kiralitáscentrumok közelében 

– jobb enantiomermegkülönböztetést eredményez, mint az a piridino- [9], fenantrolino- 

[135], fenazino- [10], pirimidino- [136], triazolo- [137], fentiazino- [138], illetve egyéb 

heteroaromás egységet tartalmazó analogonok esetében tapasztalható [133]. 

Tapasztalataink alapján általánosságban elmondható, hogy míg az akridono-

koronaéterek szerkezeti okokból jó fémionkomplexánsok, addig protonált aminok 

megkötésére az akridinanalogonok alkalmasabbak. 

Az akridono-18-korona-6-éter alapvegyület (2) ólomionszelektivitást mutat, 

melyet CD- és UV/Vis-spektroszkópiai módszerekkel is igazoltak [139,140]. 

Kimutatták továbbá, hogy a komplexálás következtében tautomerizáció lép fel [139]. 

Az akridonegységet különböző szubsztituensekkel láthatjuk el (5. ábra), melyek 

elektronküldő- vagy -szívó effektusuk révén képesek megváltoztatni az NH-proton 

savasságát, tehát a vegyületek pKa értéke hangolható [141], így lehetőség nyílik szerves 

lipofil membránon keresztüli anionmentes kationtranszport végrehajtására. 
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5. ábra: Korábban előállított akridono-koronaéterek 

 

Az 5. ábrán látható 2-, 3-, 4-, 6- és 8-as képletszámú akridono-koronaéterek 

esetében a röntgendiffrakciós vizsgálatok kimutatták, hogy az akridonegység NH-

protonja, valamint a makrogyűrű két alternáló oxigénje által létesített hárompontos 

hidrogénkötésen keresztül a koronaéterek képesek molekulaüregükben egy mól víz 

megkötésére [134]. A jelenség a legtöbb heteroaromás koronaéter esetében 

megfigyelhető, azonban a vízmolekulák meglehetősen gyengén koordinálódnak, így 

jelenlétük nem befolyásolja az alkalmazhatóságot. 

Ismeretesek az akridonegység 4-es és 5-ös pozíciójától eltérő helyzetben 

kapcsolódó makrogyűrűt tartalmazó származékok is (pl. 9) [142], melyek azonban 

nagyobb gyűrűméretüknek köszönhetően gyakran kisebb szelektivitást mutatnak, 

ugyanakkor a molekulaüreg mérete és a heterociklus merevítő hatása miatt a gyűrű nem 

képes kellő mértékben torzulni, mely ebben az esetben a stabil komplexképzéshez 

vezető kölcsönhatások feltétele lenne. 

Kutatócsoportunkban korábban sikeresen állítottak elő akridonegységet 

tartalmazó enantiomertiszta koronaétereket [(R,R)-10, (R,R)-11] is. Ezen ligandumok 

CD-spektroszkópiás vizsgálatai szintén kimutatták azok Pb2+-szelektivitását más 

fémionokkal szemben [139], mely megerősíti azon általános tapasztalatot, mely szerint 

a gyűrűhöz kapcsolódó kisebb térkitöltésű szubsztituensek nem befolyásolják jelentősen 

az akirális vendégmolekulákkal szemben mutatott molekuláris felismerőképességet 

(ideálisan szolvatált állapotban). 
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Kutatócsoportunkban Kertész és munkatársai állítottak elő először akridon 

fluorofor és szabadgyök részt együttesen tartalmazó, úgynevezett kettősen jelölő 

koronaéter szenzormolekulákat (12) [143], melyek lehetőséget adtak fluoreszcencia- 

mellett elektronspin-rezonancia-spektroszkópiai vizsgálatok kivitelezésére is. Az ilyen 

tulajdonságokkal rendelkező vegyületek szelektív ionszenzor sajátságukon túlmenően 

távlatokat nyithatnak szabadgyökök meghatározását célzó technikák terén [144]. 

Szintén Kertész és munkatársai állították elő a 6. ábrán látható enantiomertiszta 

akridino-koronaétereket (13-15), melyeket optikai-spektroszkópiával, illetőleg 

potenciometriával vizsgáltak [145]. 

 

 

6. ábra: Korábban előállított akridino-koronaéterek és az azokat tartalmazó királis 

állófázisok 

 

Ezen felül a szakirodalom további akridino-koronaéterekről számol be (16-22) 

[133,146], melyek közül az (R,R)-21-ből kiindulva Lakatos és munkatársai elsőként 

állítottak elő terminális kettőskötésen keresztül szilikagél hordozóhoz kovalens módon 

rögzített származékot [(R,R)-22], melyet enantiomerelválasztás céljából szelektorként 

alkalmaztak [147]. 

A kutatást folytatva Németh és munkatársai munkája nyomán több új, akridino-

koronaéter alapú királis HPLC-állófázis [(R,R)-23,(R,R)-24] született, melyek 

alkalmasak voltak királis protonált primer aminok enantiomerjeinek hatékony 

elválasztására [148,149]. 
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További alkalmazási lehetőségeket rejt magában szilárd fázison immobilizálva, 

fémionok elválasztására szolgáló szelektormolekulaként való felhasználásuk. Egy ilyen, 

szilikagélhez kovalensen kötött akridino-koronaéter alapú ionszelektor állófázis részlete 

látható 25 képletszámmal jelölve [150]. 

A korábbiakban említetteken felül Bakó kutatócsoportjában előállítottak 

glükopiranozid-tartalmú akridino-koronaéter származékot (26). Utóbbi különlegessége, 

hogy nagy gyűrűméretének ellenére a kutatók egy viszonylag merev szerkezeti 

jellemzőkkel rendelkező vegyülethez jutottak a szénhidrátegység beépítése által. 

Eredményül egy szelektivitásában több ismert származékot felülmúló makrociklushoz 

jutottak [81]. 

Mindemellett nagy számban közöltek még az akridin 4-es és 5-ös pozíciójában 

metiléncsoportot tartalmazó fluoreszcens szenzormolekulákat (27) a szakirodalomban 

[76-80,151-161], bár többségük nem a koronaéterek családjába tartozik. A 

heteroaromás egység nitrogénjének az oxigénnél lágyabb nukleofil karaktere miatt ezen 

gazdamolekulák alkalmazása főként a tipikusan lágyabb elektrofil kationokkal szemben 

mutatott szelektivitásukon alapul [76-80,162], úgy, mint Hg2+, Cd2+, Zn2+, Ni2+, de 

képviselőik között található anionszelektív ionofor [152-159,162] és bioaktív szerves 

vegyületek felismerése céljából használt makrociklus is [151,153,154,159-161]. 

 

2.6.2. Gazdamolekulák előállítása és szintetikus módosítási lehetőségei 

 

Az akridinegységet tartalmazó koronaéterek szintézise a legtöbb esetben a 

deprotonált akridon-4,5-diol (35) és a megfelelő oligoetilén-glikol-származék 

makrociklizációjával valósul meg. A 35 kulcsintermediert irodalmi eljárás alapján 3-

hidroxibenzoesavból (28) kiinduló szintézisúton állítjuk elő (7. ábra) [84]. 
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7. ábra: Az akridin-, illetve akridonegységet tartalmazó koronaéterek 35 

kulcsintermedierének előállítása  

 

A 35 dihidroxiakridon makrociklizációját a megfelelő oligoetilén-glikol-

származékkal (36) általánosságban dipoláros aprotikus oldószerben, SN2 típusú 

reakcióval valósítjuk meg valamilyen templáthatást biztosító kationt tartalmazó gyenge 

bázis jelentében, jellemzően (entrópikus okokból) 20–60 °C hőmérséklettartományon 

(8. ábra). 

 

 

8. ábra: Akridino- és akridono-koronaéterek előállításának általános sémája 

 

A gyűrűzárás során az aromás hidroxilcsoportok savas karaktere lehetőséget 

biztosít, hogy a megfelelő templáthatást is kiváltó kálium-karbonát vagy cézium-

karbonát gyenge bázisokat alkalmazzuk deprotonáló ágensként 18-korona-6 

gyűrűmérettel rendelkező koronaéterek előállítása esetén. Ebből következik, hogy az 

esetek többségében az oligoéter lánc tartalmazza a jó távozócsoportot, leggyakrabban 

tozilátot. A fordított eset egyedül az R1 és R5 szubsztituenseket (ld. 8. ábra) tartalmazó 

makrociklusok előállításához javallott. 
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Utóbbi esetben az aszimmetriacentrumok érintettek az SN2-reakcióban, így a 

makrociklizáció sztereoszelektív megvalósítása és az elimináció (E2-elimináció a 

tozilátok esetében) elkerülése kulcsfontosságú. Ebben az esetben a gyűrűzárás során 

fellépő inverzió mértéke döntő jelentőségű a jellemzően amúgy is legfeljebb közepes 

termeléssel járó makrociklizációra nézve. 

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a makrociklizáció körülményei közt (kizárólag 

bázis jelenlétében) az akridon-4,5-diol (35) fokozatosan átalakul egy oldhatatlan, 

inaktív melléktermékké, mely jelentősen csökkenti a termelést. Korábbi tapasztalataink 

alapján ez a mellékreakció elkerülhető, amennyiben az akridono-intermediert a 9-es 

helyzetben alkalmas szubsztituenst tartalmazó akridin-4,5-diol származékká alakítjuk. 

A 9-es pozíciójú szubsztituens kiépítése leggyakrabban az akridingyűrűt létrehozó 

ciklizációs lépés során történik [127,163-165], de a közelmúltban Chan-Lam-típusú 

one-pot reakciót [166] és rézkatalizált oxidatív ciklizációt [167] is alkalmaztak erre a 

célra. A 9-es pozícióban történő szubsztitúció természetesen utólag, a makrociklizációt 

követően is megvalósítható. Ez a szintézisút előnyösebb lehet, mert a 9-es helyzetben 

lévő szubsztituens jelentős sztérikus gátlást idézhet elő a makrociklizáció során. Mivel 

az akridin egység elektronsűrűsége a 9-es pozícióban a legkisebb, így nukleofil 

reagensekkel regioszelektíven támadható. A szintetikus módosítások többsége 9-

haloakridin-származékon, jellemzően 9-klórakridinen keresztül valósul meg [163], 

melyet általánosan egy C-C keresztkapcsolási reakciólépés, úgy, mint Suzuki-, Negishi- 

vagy Sonogashira-kapcsolás [163-165,168-170] követ. Esetünkben a koronaéterek 

szintéziséhez 9-szubsztituált-akridin-4,5-diol-származékok (41) előállítására kell 

törekedni, melyekre a 4,5-szubsztituálatlan analogonokkal ellentétben alig néhány 

példát találunk a szakirodalomban (9. ábra). 
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9. ábra: Makrociklizációra alkalmas akridino- és akridono-kulcsintermedierek 

 

Köztük Németh és munkatársai állítottak elő 4,5-dimetoxiakridin-9-karbonsavat egy 

indolszármazék átrendeződéses reakciójával [171], továbbá szintén 

kutatócsoportunkban sikerült 4,5-dimetoxi-9-fenilakridint előállítani egy módosított 

Kharasch-reakció segítségével [172]. Mindemellett Atwell, Rewcastle és munkatársaik 

számos amszakrin-származékot szintetizáltak 9-klórakridinből kiindulva [173,174]. A 

népszerű, 9-klórakridinből kiinduló szintetikus módosítások közös hátránya, hogy ezen 

intermedierek könnyedén hidrolizálnak nemcsak szigorúan savas körülmények közt, 

hanem hasonlóan víz jelenlétében és levegőn is. Az új 9-szubsztituált-akridin-4,5-

diolok, illetve kiindulási 9-haloakridin-származékaik optimalizált szintézise azon felül, 

hogy utat nyit számos új makrociklus szintéziséhez, elkerülhetővé teszi a korábban 

említett, akridono-intermedier esetében a makrociklizáció során tapasztalt instabilitási 

problémákat és a heteroaromás egység elektronrendszerének módosításán keresztül 

rendkívül változatos optikai jelképzési tulajdonságokat mutató, széleskörűen 

funkcionalizálható fluoreszcens intermedierek előállítása válik lehetővé. 

Az akridono-makrociklusok 9-es helyzetben szubsztituált akridinszármazékká 

történő átalakítása továbbá akkor is hasznos lehet, amikor az alkalmazhatóság 

szempontjából az akridinforma preferált. Ebben az esetben a 9-es helyzetű szubsztituens 

tartósan gátolja az aromás egység stabilabb, akridonformává történő átalakulását és 

ezzel egyidejűleg megakadályozza az akridono-analogonokra jellemző tautomerizációs 

hajlamot [139].  
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3. Célkitűzések 

 

Irodalmi analógiák alapján tervezett új, akridinszármazékokat tartalmazó, 

szintetikus hordozómembránhoz fizikai- vagy kovalens módon hatékonyan rögzíthető 

koronaéterek előállítását szerettük volna megvalósítani későbbi membránkötött szenzor- 

és szelektoralkalmazások fejlesztése céljából. Célkitűzéseink között szerepelt korábban 

előállított, illetve új, akridinszármazékot tartalmazó koronaéterek alkalmazhatósági 

korlátainak vizsgálata és ezzel kapcsolatos összefüggések megállapítása a jövőbeli 

hatékonyabb fejlesztés érdekében. Kutatómunkám alkalmazásorientált része a 

hagyományos, elsősorban folyadékmembrán alapú elektro- és optokémiai szenzorokra 

és molekuláris szelektorokra koncentrálva azok legjellemzőbb gyakorlati korlátait 

hivatott kiküszöbölni az új, előnyös tulajdonságú gazdamolekulák felhasználásán és 

innovatív fejlesztési irányok bevezetésén keresztül. Az ionszelektív potenciometriás 

membránok széleskörű alkalmazhatósági és gyártási feltételeinek megteremtését 3D-

nyomtatási technológia segítségével kívántuk megvalósítani. Az elektród- és 

optódmembránok előnyös tulajdonságait egyesítve olyan fluoreszcens szenzor 

fejlesztését terveztük, mely kiemelkedően gyors válaszidő mellett nem-egyensúlyi 

állapotban is képes szelektív analízisre, mindemellett lehetővé téve a nagyfokú 

regenerálhatóságot. A kovalensen rögzíthető ionoforok kapcsán olyan 

érzékelőegységeket szerettünk volna létrehozni, melyek a klasszikus optokémiai 

szenzorokkal ellentétben nem igényelnek módszerspecifikus műszerezettséget és 

bármely rutin fluoreszcens spektrofotométer ionszelektív szenzorként történő 

alkalmazása közvetlenül és egyszerűen megvalósítható a felhasználásukkal. Végezetül a 

molekuláris szelektorok témakörében egy kis mintaigényű, folyadékmembrán alapú, 

automatizálható és nem utolsó sorban nagy áteresztőképességű enantiomerszeparációs 

eljárás fejlesztését terveztük a gyógyszeripari preklinikai vizsgálatok során elterjedten 

alkalmazott PAMPA módszer rendhagyó átalakításával. 
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4. Eredmények és értékelésük 

4.1. Akridino- és akridono-koronaéter alapvegyületek vizsgálata 

4.1.1. Kutatási előzmények: Az akridono-18-korona-6-éter (2) Pb2+-komplexének 

egykristály röntgendiffrakciós szerkezetvizsgálata 

 

Az elsőként előállított Pb2+-szelektív akridono-18-korona-6-éter (2) 

komplexképzési sajátságainak részletesebb vizsgálata érdekében egykristályt 

növesztettünk a gazdamolekula Pb2+-nal képzett komplexéből, melyet egykristály-

röntgendiffrakciós szerkezetvizsgálatnak vetettünk alá. Az eredményeket a 10. ábra 

foglalja össze. 

 

 

10. ábra: A gazdamolekula-heterodimer szerkezete az egykristályon belül 

röntgendiffrakciós szerkezetvizsgálat alapján 

 

A mérések alapján megállapítható, hogy a kristályban a komplex heterodimerként van 

jelen. Ebből az egyik, 9-hidroxiakridin formát felvevő monomeregység (2/b) hatpontos 

kötéssel kapcsolódik az Pb2+-hoz. A fémiont közvetlenül nem komplexáló másik, 

9(10H)-akridon formában lévő monomer (2/a) a molekulaüregében egy vízmolekulát 

köt meg [G175]. Az előzőekkel összhangban az elemanalízis kimutatta, hogy a 

kristályban dimerenként egy Pb2+ található. A fémion komplexálásában kevesebb 

kötéssel résztvevő makrociklus (2/a) jóval flexibilisebb. 
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A molekulaüregében Pb2+-t megkötő koronaéter (2/b) szerkezetének megnövekedett 

merevségére magyarázattal szolgálhat a tény, mi szerint az éteres oxigénekkel létesített 

nagyobb számú kötés rögzítettebb konformációhoz, ezáltal kisebb rugalmassághoz 

vezet, tulajdonképpen „megszilárdítja” a szerkezetet. 

Prototrópia figyelhető meg a koronaéterek oxo- és enol-formája között (10. ábra). 

A dimer hatpontos kötéssel fémiont komplexáló tagja (2/b) 9-hidroxiakridin, míg másik 

tagja, mely molekulaüregében vizet komplexál (2/a), változatlanul 9(10H)-akridon 

formában van jelen. Ez az eredmény összhangban áll a korábbi FTIR-spektroszkópiai 

mérésekkel [84,139], melyek a karakterisztikus vegyértékrezgésekből jelezték a fémion 

kötéséért döntően felelős tag hidroxiakridin tautomerként való jelenlétét, hasonlóan a 

1H-NMR spektroszkópiai vizsgálatokhoz [84], melyek során a komplexképződés 

hatására NH-proton szingulett jelének (9,68 ppm) eltűnését OH szingulett jelének 

(10,75 ppm) megjelenése követte. A dimer ezen sajátos struktúrája, valamint a 

kristályban található koronaéter-származékok hidroxiakridin-akridon tautomer viszonya 

rávilágít az oxo-enol egyensúly kiemelt jelentőségére a komplexképzés során. A 

komplexképződés, mint folyamat, az előbb említett egyensúlyt az enolforma irányába 

tolja el. 

Az eredmények felvetették a kompetitív gátlás lehetőségét az oldatban található 

víz és Pb2+ között. Míg oldott állapotban a dimer mindkét tagja átrendeződhetne 

hidroxiakridin tautomer formába, addig kristályként a víz komplexálása miatt az egyik 

mindig 9(10H)-akridon formában van jelen. Ennek ellenére titrálásos spektroszkópiai 

vizsgálataink során egyszer sem tapasztaltunk vízmolekulák jelenlétéből adódó 

kompetíciót, így a vízmolekulák koordinálása bár kristályos állapotban energetikailag 

bizonyosan kedvezőbb, mint a betöltetlen molekulaüreg, a vízmolekulákkal szembeni 

molekuláris felismerésről mégsem beszélhetünk. 

Az átlagos távolság a közel párhuzamosan elhelyezkedő akridin- és az 

akridongyűrű között 3,5 Å, ami erős π-π kölcsönhatásra utal. Erre az aromás gyűrűk sík 

szerkezete ad lehetőséget, aminek következményeként nagyobb felületen léphetnek 

kölcsönhatásba az elektronok. További kölcsönhatásként jelen van még az Pb2+ és az 

elektronokban gazdag akridingyűrű között megnyilvánuló kation-π kölcsönhatás, 

átlagosan 5,2 Å kötéstávolsággal [G175]. 
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4.1.2. Akridon- és akridinegységet tartalmazó koronaéterek összehasonlítása 

gyakorlati alkalmazhatóságuk szempontjából 

 

Mivel a gyakorlati alkalmazások jelentős hányadánál vizes közeg van jelen, a 

komplex-, illetve jelképzés tanulmányozása kapcsán elengedhetetlen a protonálás, 

koordinációs képesség, komplexstabilitás, valamint tautomerizációs egyensúly 

kapcsolatának vizsgálata. Ezen szempontok figyelembevételével a különböző 

molekulaformában lévő heteroaromás egységeket tartalmazó koronaéterek 

összehasonlítását az Pb2+-szelektív akridono-18-korona-6-éter (2) és 9-fenilakridino-

analogonja (44) példáján végeztük el. A gazdamolekulák gyakorlati alkalmazhatóságát 

döntően befolyásoló molekuláris szintű folyamatokat a 11. ábrán foglaltuk össze. 

 

 

11. ábra: Fontosabb szerkezeti átalakulások és egyensúlyi folyamatok az 

akridinszármazékokat tartalmazó koronaéterek gyakorlati alkalmazása során (a vizsgált 

folyamatokat és modellvegyületeket piros színnel tüntettük fel, beleértve az egyensúlyt 

befolyásoló tényezőket) 
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A titrálásos UV/Vis-, illetve fluoreszcencia-spektroszkópiai vizsgálatok kísérleti 

eredményeit, illetve az azokon alapuló egyes fizikokémiai jellemzők (pKa, lgK) 

számítására szolgáló regressziós módszerek elvégzését dolgozatomban nem 

részletezem, csupán eredményeiket és az azokból levont következtetéseket tárgyalom. A 

vonatkozó kísérleti eredmények megtalálhatók a függelékként csatolt publikációkban.  

Vizsgálataink során meghatároztuk a protonált makrociklusok pKa értékének 

(heteroaromás NH protondisszociációjára értelmezve) változását Pb2+-nal történő 

komplexképzés során, valamint a komplexképzés oldaláról a közeg savanyításának 

hatására bekövetkező változást a lgK-értékekben mind az akridono- (2), mind pedig a 9-

fenilakridino-koronaéter (44) esetében. A protonált akridino-koronaéter (44) és Pb2+-

komplexének pKa értékei rendre 8,86±0,19, illetve 7,96±0,22 értéknek adódtak [G176]. 

Ebből látható, hogy a makrociklus pKa értéke hozzávetőleg 0,9 egységgel csökkent a 

komplexképzés következtében. Amennyiben a heteroaromás nitrogénatom magános 

elektronpárja részt vesz a vendégmolekula koordinációjában, a heteroaromás egység 

bázicitása lecsökken. A pKa-változás továbbá alátámasztja a feltételezett kompetíciót a 

protonálódás és a komplexképzés egyensúlyi folyamatai között. Mivel az akridono-

koronaéter (2) esetében kimutattuk, hogy a komplexen belül jelen lévő 9-hidroxiakridin 

forma (2/b) protonálódása során visszaalakul akridon formává (2/a), így a 9-

hidroxiakridin-egység pKa-változása nem követhető egzakt módon spektroszkópiai 

módszerekkel ezen komplex egyensúlyi rendszerben (a fotofizikai változás nem hozható 

kölcsönös összefüggésbe a fizikokémiai paraméterrel). Mindemellett az akridono-

makrociklus (2) különféle gyakorlati alkalmazásai esetében következetesen azt 

tapasztaltuk, hogy a pH-független működési tartomány a semlegestől 4,0–4,3 pH-

tartományig terjed [G177-G179]. A közeg savassága csak ezen pH-értékek alatt okoz 

szignifikáns eltérést a szenzorok jelképzésében, ez pedig arra enged következtetni, hogy 

akridono-koronaéterek esetében a fenti folyamatot kísérő pKa-csökkenés 2 egységre 

becsülhető. 

Az akridono-koronaéter (2) Pb2+-komplexének lgK-értéke 3,71±0,17-nek adódott 

semleges, míg 2,22±0,20-nak savas közegben (a korábbi savas titrálás végpontjának 

megfelelő protonkoncentráció mellett meghatározott hipotetikus egyensúlyi állandó) 

[G176]. A komplexstabilitási állandó logaritmusának csökkenése a tautomerizációs 

egyensúly eltolódására utal az akridon forma irányába, mely tautomer kevésbe preferált 

a komplexképzés során. A savas közeg részlegesen visszaszorította a 9-hidroxiakridin 

formává történő átalakulást. 
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A vizsgálatokat az akridino-koronaéter (44) esetében elvégezve azt tapasztaltuk, hogy a 

protonált forma egyáltalán nem képes komplexálni az Pb2+ vendégmolekulákat, a 

protonálás teljes mértékben gátolta a kationok koordinációját, mely megfigyelés ezúton 

is mutatja a heterociklus egység N-atomjának kulcsszerepét a makrociklusok 

donoratomjai között. 

Összefoglalva elmondhatjuk, hogy a komplexképzés pH-függése jelentősen 

enyhébb az akridonegységet tartalmazó koronaéterek esetében (lgK(Pb2+, semleges 

közeg) = 3,71 ↔ lgK (Pb2+, savas közeg) = 2,22), a stabil akridinformát tartalmazó 

gazdamolekulákhoz viszonyítva (lgK(Pb2+, neutrális gazdamolekula) = 5,07 ↔ lgK 

(Pb2+, protonált gazdamolekula) ≈ 0). Ez a csökkent pH-érzékenység komplexképzést 

követően még tovább csökken. Mindez a tautomerizáció lehetőségével van 

összefüggésben. A protonálódás jóval erősebben gátolja a kationkoordinációt az 

akridino-gazdamolekulák esetén, mint akridono-analogonjaiknál. Ezen gátló hatás 

szintén a tautomerizáción keresztül mérséklődik. A tanulmányok [G175,G176] 

egyértelműen mutatják, hogy a komplexképzésben kizárólag a koronaéterek 

akridinformája vesz részt. Amennyiben az akridin 9-es pozíciójú szubsztituense gátolja 

a prototrópiás egyensúly létrejöttét, a komplex stabilitása megnő (lgK(akridono-

koronaéter 2) = 3,71 ↔ lgK(akridino-koronaéter 44) = 5,07). Mindkét típusú koronaéter 

esetében igen erős a protonálódás és komplexképzés közötti kompetíció. Láthattuk, 

hogy amíg a savas közeg az akridino-koronaéterek esetében gátolja jobban a 

komplexképzést, addig a komplexálás az akridono-koronaéterek esetében szorítja vissza 

erőteljesebben a protonasszociációt (ΔpKa(pKa-változás Pb2+ jelenlétében) akridono-

koronaéter 2 esetében ≈ 2 ↔ ΔpKa akridino-koronaéter 44 esetében = 0,9), és fordítva. 

Mindezek értelmében pH-érzékenység szempontjából az akridonegységet tartalmazó 

koronaéterek előnyösebbek, így elsősorban ezen makrociklusok preferáltak gyakorlati 

alkalmazások során. Amennyiben szerves kationok molekuláris felismerését célozzuk, 

úgy az akridin formában stabilizált makrociklusok alkalmazása előnyösebb, melyet az 

akridin 9-es pozíciójába beépíthető szubsztituensek segítségével biztosíthatunk. Ebben 

az esetben viszont fokozottan számolnunk kell a lehetséges protonforrások 

komplexképzésre gyakorolt limitáló hatásával. 
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4.2. Új gazdamolekulák és intermediereik szintézise és vizsgálata 

4.2.1. Fizikailag rögzíthető lipofil származékok 

 

A membránhoz kötött makrociklus alapú alkalmazások esetében vizes közegben 

használtunk apoláris membránokat. A membránban való fizikai rögzítettség 

megvalósítása érdekében hosszú alkilláncok beépítésével növeltük a gazdamolekulák 

hidrofób jellegét. Az Pb2+-szelektív alkalmazások céljára tervezett, decilláncot 

tartalmazó lipofil akridono-18-korona-6-étert (rac-52) a kereskedelemből beszerezhető 

racém epoxidból (rac-45) kiindulva állítottuk elő (12. ábra). 

 

 

12. ábra: Racém, lipofil akridono-koronaéter (rac-52) szintézise (*: nyerstermékre 

vonatkoztatott termelés, a terméket tisztítás nélkül reagáltattuk tovább) 

 

Az epoxidot (rac-45) fémnátrium jelenlétében etilénglikollal (46) reagáltattuk, majd a 

savanyítás után kapott diolt (rac-47) klórecetsavval dikarbonsavvá (rac-48) alakítottuk 

és metanolban tionil-klorid jelenlétében észteresítettük. A diésztert (rac-49) dialkohollá 

(rac-50) redukálva a hidroxilcsoportokat a jó távozócsoportként funkcionáló ditoziláttá 

(rac-51) alakítottuk, majd utóbbit irodalmi eljárás [84] alapján akridon-4,5-diollal (35) 

makrociklizációs reakcióba vittük [G177]. 
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A lipofil koronaéter (rac-52) fémionokkal szemben mutatott szelektivitásának 

vizsgálatát UV/Vis-spektroszkópia segítségével végeztük, melynek során 24 különböző 

fémsó vizes oldatát a gazdamolekulára vonatkoztatott 10 ekvivalens mennyiségben 

külön-külön a makrociklus acetonitriles oldatához adtuk (13. ábra). 

 

 

13. ábra: A lipofil akridono-18-korona-6-éter (rac-52) UV/Vis spektruma különböző 

fémionok 10 ekvivalens mennyiségben történő hozzáadását követően (ckoronaéter=0,1 mM 

acetonitriles oldat, cfémsók=50 mM vizes oldat) 

 

Jól látható, hogy a szubsztituálatlan analogonhoz (2) hasonlóan egyedül Pb2+ jelenléte 

okozott számottevő spektrális változást, mely alátámasztja, hogy a decillánc beépítése 

nincs hatással a szelektivitásra [G177]. 

Ezt követően előállítottuk a lipofil makrociklus két decilláncot tartalmazó 

enantiomertiszta analogonjait [G178]. A szükséges enantiomertiszta glikol 

intermediereket a racém epoxid (rac-45) Salen-Co2+ katalizátor jelenlétében történő 

sztereoszelektív hidrolízise során nyertük [180], majd primer hidroxilcsoportjukat 

irodalmi eljárás alapján külön-külön benzil védőcsoporttal láttuk el [180] és az így 

kapott szekunder alkoholokat [(R)-53 és (S)-53] tozilszármazékká [(R)-54 és (S)-54] 

alakítottuk, majd a fentiekhez hasonlóan akridondiollal (35) reagáltattuk (14. ábra). 
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14. ábra: Próbareakciók enantiomertiszta, lipofil akridono-koronaéterek előállítása 

céljából 

 

A reakció nem ment végbe, melyet feltehetőleg a sztereocentrumokon lévő decilláncok 

sztérikus gátlása okozott. Az aszimmetriacentrumok kiépítését ezért a későbbiek 

folyamán az alkalmazások során várhatóan gyengébb sztereoszelektivitást 

eredményező, aromás egységtől távolabbi pozíciókban kíséreltük meg. A jobb 

enantiomerszelektivitás elérése érdekében az akridonegységet egy korábban sikeresnek 

bizonyult Kharasch-szerű kapcsolással a szintézissor eltérő lépéseiben 9-fenilakridinné 

alakítottuk, így két útvonalon is az enantiomertiszta lipofil fenilakridino-

koronaéterekhez [(R,R)-1 és (S,S)-1] jutottunk (15. ábra). 
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15. ábra: Lipofil, enantiomertiszta akridono- és 9-fenilakridino-18-korona-6-éterek 

előállítása 

 

Az ’A’ szintézisúton a 4,5-dihidroxi-9-fenilakridint (57) vittük makrociklizációs 

reakcióba a megfelelő tetraetilén-glikol-ditoziláttal [(R,R)-58 és (S,S)-58]. A 

heteroaromás intermediert (57) akridin-9(10H)-on-ból (35, [84]), míg az oligoetilén-

származékokat [(R,R)-58 és (S,S)-58] a 14. ábrán feltüntetett glikolokból [(R)-53 és (S)-

53] kiinduló irodalmi eljárás [180] alapján állítottuk elő. Míg az SN2 típusú 

makrociklizáció szekunder tozilátok esetében inverzióval jár, a primer tozilátok 

gyűrűzárási reakciói során nem tapasztaltunk racemizációt. A ’B’ szintézisúton az 

akridondiolt (35) zártuk gyűrűbe az előzőekkel azonos módon [(R,R)-59 és (S,S)-59]. A 

terméket oszlopkromatográfiás tisztítást követően 9-klórszármazékokká [(R,R)-60 és 

(S,S)-60] alakítottuk, melyeket nagyfokú instabilitásuk okán izolálás nélkül 

reagáltattunk tovább a korábban említett Kharasch-analóg kapcsolási lépésben. (A C-C 

kapcsolás gyenge termelése a 9-klórakridin származékok [(R,R)-60 és (S,S)-60] 

instabilitásával van összefüggésben. A reakcióelegyek feldolgozása során a megfelelő 

akridono-analogonokat [(R,R)-59 és (S,S)-59] minden esetben kimutattuk, mely 

igazolja, hogy a klórszármazék visszaalakulásával számolni kell.) Korábbi tanulmányok 

[172] azt mutatták, hogy szubsztituálatlan koronaéterek esetében a 9-fenilcsoport 

beépítése a makrociklizáció előtti lépésben előnyösebb (’A’ szintézisút). 
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Esetünkben a szubsztituált oligoetilén-glikol-ditozilát intermedierek [(R,R)-58 és (S,S)-

58] hosszú alkilláncai, valamint az aromás egység (57) fenilcsoportja miatt fellépő 

megnövekedett sztérikus gátlás hasonlóan alacsony bruttó termelést (4,5-

dimetoxiakridonból (34) kiindulva) eredményezett mindkét reakcióúton [G178]. 

Az új koronaéter [(S,S)-1] enantiomerfelismerését 4 protonált primer amin 

komplexálása esetén vizsgáltuk [G178]. Minden esetben az 1:1 komplexsztöchiometria 

volt kedvezményezett. Az enantiomerszelektivitás mértékét a spektrofluorometriás 

titrálási eredményekből globális, nemlineáris regressziós módszer segítségével 

meghatározott stabilitási állandók logaritmusának különbségével (ΔlgK(S/R)) fejeztük ki 

(16. ábra). 

 

 

16. ábra: Az új enantiomertiszta, lipofil koronaéter [(S,S)-1] enantiomerfelismerésének 

vizsgálata 

 

Sztérikus okokból homokirális preferencia érvényesült. Látszólagos kivétel ez alól a 

fenilglicin-metilészter (63) esete, mely eltérés kizárólag nevezéktani szabályokra 

vezethető vissza. A fenilanalin-metilészter (64) esetében nem lépett fel 

enantiomermegkülönböztetés, melyet feltételezhetően az okozott, hogy a 

kiralitáscentrumtól nagyobb távolságban lévő aromás egység nem képes a 

gazdamolekulával kellő erősségű π-π kölcsönhatás kialakítására a szelektivitásért 

felelős sztérikus taszítás kifejeződéséhez. Általánosítva elmondható, hogy az új 

gazdamolekulák enantiomermegkülönböztető képessége elsősorban az aromás 

egységhez közvetlenül kapcsolódó kiralitáscentrummal rendelkező primer 

ammóniumvegyületek esetében használható ki. 
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4.2.2. Kovalensen rögzíthető származékok 

4.2.2.1. Új tri- és tetraaza makrociklusok 

 

Amíg a környezetanalitikai alkalmazások esetében legtöbbször elegendő a 

membránkomponensek fizikai beágyazása, addig az egyes biológiai minták sok esetben 

perturbációmentes vizsgálatot tesznek szükségessé, mely esetben nem elfogadható a 

szenzormembrán-komponensek kioldódásának kockázata. Ezen esetekben gyakorlati 

szempontból a minél egyszerűbben előállítható, közvetlenül polimerizálható, direkt 

típusú szenzormolekulák előnyösek, melyek a kovalens rögzítés, illetve a fizikokémiai 

jelképzés érdekében már nem igényelnek további szintetikus módosításokat. Előbbi 

megfontolások útján terveztük az akridino-diaza-20-korona-6-éterek családját [G181], 

melyek alapvegyületének makrogyűrűje két szekunder amin egységet tartalmaz, így 

lehetőséget biztosít az alapváz széleskörű szintetikus módosítására, beleértve a kovalens 

rögzítésre alkalmas vagy éppen polimerizálható csoportok beépítését. 

Első lépésben az akridin (68) ismert eljáráson [182] alapuló brómmetilezését 

végeztük el a 4-es és 5-ös pozíciókban brómmetil-metiléter (67) segítségével, melyhez 

az alkilező reagenst irodalmi eljárás [183] szerint állítottuk elő (17. ábra). 

 

 

17. ábra: A 4,5-bisz(brómmetilén)-akridin kulcsintermedier (69) előállítása akridinből 

(68) kiindulva 

 

Mivel a bisz(brómmetilén)-akridin (69) a további reakciólépések igen fontos kiindulási 

anyaga, így az alkalmazott reakciókörülményeket optimalizáltuk (részletezve: [G181]). 

A korábbi irodalmi eljárás [182] esetében javasolt kromatográfiás tisztítási lépést egy 

propán-2-ollal történő eldörzsölés, valamint egy azt követő metanolos átkristályosítás 

segítségével sikerült kiváltanunk. 
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Ezek után a bisz(brómmetilén)-akridint (69) különböző primer aminokkal 

(70,74,77) regáltattuk a makrociklizációhoz szükséges szekunder amin intermedierek 

(71,75,78) előállítása céljából (18. ábra). 

 

 

18. ábra: Új szekunder amin intermedierek (71,75,78) előállítása és makrociklizációja 

tetraetilén-glikol-dijodiddal (72) új triaza koronaéterek (73,76,79) előállítása céljából 

 

A makrociklizációs lépés dijódvegyületét (72) a megfelelő klórszármazék irodalmi 

eljárás [184] alapján történő átalakításával nyertük. (A dijódvegyület 70 °C felett, 

valamint fény hatására jelentős bomlást szenved, ezért felhasználásáig -30 °C-on, 

sötétben tárolandó.) A két terc-butilcsoportot tartalmazó szekunder diamin (71) 

makrociklizációja nem vezetett a várt termék (73) kialakulásához, mely a nagy 

térkitöltésű szubsztituensek sztérikus gátlásának tudható be. A másik két esetben a 

heteroaromás szekunder aminok (75,78) dijódvegyülettel (72) történő gyűrűzárása 

gyenge termeléssel a várt termékeket (76,79) szolgáltatta. 
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Bár mind az N-benzil- (76), mind az N-allilvédett (79) származékok önmagukban is 

alkalmazhatók rendre fizikailag [a benzilszármazék erősen lipofil karaktere miatt, 

prediktált (ChemAxon) lgP=6,5] vagy kovalensen (az allilcsoport polimerizációja útján) 

membránhoz rögzített formában, a védőcsoportok eltávolításával nyert, szabadon 

szubsztituálható szekunder aminocsoportokat tartalmazó koronaéter-prekurzor számos 

utat nyit a jövőbeli fejlesztésekhez. 

A benzilcsoportok eltávolítását katalitikus hidrogénezéssel végeztük, melyet a 

keletkező instabil 80 akridán 81 akridinné történő oxidációja követett (19. ábra) 

[G181]. 

 

 

19. ábra: Benzilcsoportok eltávolítása szekunder amin funkció kialakítása céljából 

 

A diallilamino-koronaéter (79) esetében a védőcsoportok eltávolítását irodalmi 

analógia [185] alapján enyhe körülmények között, katalitikus úton végeztük (erélyes 

körülmények, valamint sav hatására polimerizáció léphet fel) (20. ábra) [G181]. 

 

 

20. ábra: Allilcsoportok eltávolítása palládiumkatalizált intermolekuláris transz-

allilezési reakcióban 
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Az intermolekuláris transz-allilezési reakció a koronaéter (79) és az 1,3-

dimetilbarbitursav között Pd-tetrakisz(trifenilfoszfin) katalizátor jelenlétében megy 

végbe. 

A makrociklusok (76,79,81) optokémiai jelképzésével összefüggésben 

megvizsgáltuk spektrális jellemzőiket (21. ábra) [G181]. 

 

 

21. ábra: Az új makrociklusok UV/Vis-abszorpciós (bal) és fluoreszcencia emissziós 

(jobb, λex=249 nm) spektrumai acetonitrilben 

 

A 76, 79, és 81 szenzormolekulák fluoreszcencia kvantumhatásfoka sorra 2,60×10-4, 

2,21×10-3, illetve 2,06×10-3-nak adódott. Az abszorpciós csúcsmaximumok 253–254 

nm, míg az emissziós csúcsmaximumok 424–437 nm közé estek, melyek kiemelkedően 

magas, 171–184 nm közötti Stokes-eltolódásokat eredményeztek. Ez előnyös, hiszen 

segítségével az önabszorpció minimalizálható és a kimutatás érzékenysége növelhető. 

A fémion-szelektivitási vizsgálatok során 24 különböző fémsó 50 mM-os vizes 

oldatát 10 ekvivalens mennyiségben a gazdamolekulák acetonitriles oldatához adtuk 

[G181]. A fémionok közül kizárólag Zn2+, Al3+ és Bi3+ jelenléte okozott fotofizikai 

változást, mint az a 22. ábrán is látható. A többi fémion esetében nem lépett fel 

komplexképzés. 
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22. ábra: Az allilcsoportokat tartalmazó akridino-makrociklus (79) fémion-

szelektivitásának UV/Vis-abszorpciós (A) és fluoreszcencia spektroszkópiás (B) 

vizsgálata (ckoronaéter=0,1 mM acetonitriles oldat, cfémsók=50 mM vizes oldat, 

λex=249 nm) 

 

A 76 és 81 makrociklusokon végzett vizsgálatok azt mutatták, hogy a különböző N-

szubsztituensek nem befolyásolják a komplexképzési sajátságokat [G181]. Ez nem 

meglepő, hiszen molekulaszerkezetileg sem részei közvetlenül a koordinációs 

szférának. Utóbbi sajátság teremti meg az új makrociklus-alapváz széleskörű 

alkalmazhatóságát. Jelen tudásunk alapján a 76, 79 és 81 makrociklusok az elsők az 

irodalomban, melyek Bi3+-szelektivitást mutattak. Fontos megjegyeznünk, hogy bár a 

makrociklusok három iont is koordinálnak, a gyakorlati alkalmazások során mégis 

szelektívnek tekinthetők, mivel ezen preferált ionok jellemzően nem fordulnak elő 

egymás szennyezőiként a valós mintákban. 

A komplexstabilitási állandókat titráláson alapuló globális nemlineáris regressziós 

módszer segítségével határoztuk meg [G181]. Számításaink alapján minden esetben az 

1:1 komplexsztöchiometria volt kedvezményezett. Az eredményeket az 1. táblázatban 

foglaltuk össze. 
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1. táblázat: Az új makrociklusok preferált fémionokkal szembeni komplexstabilitási 

állandóinak logaritmusai 

Komplexált ion Makrociklus lgK 

Zn2+ 

76 5,50±0,10 

79 5,60±0,20 

81 5,10±0,30 

Al3+ 

76 5,50±0,30 

79 5,60±0,20 

81 4,90±0,10 

Bi3+ 

76 4,90±0,30 

79 5,00±0,10 

81 4,80±0,10 

 

Az eredmények ezúttal sem mutattak jelentős eltéréseket a makrociklusok fémion-

felismerésében. A stabilitási állandók minden esetben 4,7 felett voltak, melyek stabil, 

ugyanakkor a kémiai szenzorok fejlesztéséhez kellően reverzibilis komplexek 

kialakulására utalnak (a komplexek disszociációja egyszerű vizes extrakció során is 

végbemegy, nincs szükség hozzáadott segédanyagra, kelátképzőre, stb.). 

A protonálódásnak szintén fontos szerepe van az alkalmazhatósági vizsgálatok 

között, hiszen a gyakorlatban legtöbbször számolnunk kell valamely protonforrás 

jelenlétével és az általa okozott spektrális jelváltozással. Ez esetünkben különösképpen 

igaz, hiszen az alifás aminocsoportok, de még maga az akridin is bázikus jellegűek 

(konjugált sav pKa=5,58 20 °C-on, vízben [186]), így protonálódva új ionizációs 

állapotok jelennek meg, melyek molekuláris felismerőképessége nagyban eltérhet a 

neutrális gazdamolekulákétól. A makrocikluson belüli legbázikusabb centrumok az 

alifás amin egységek [Konjugált sav prediktált (ChemAxon) pKa=9,0±0,5 vízben], 

melyek már pH=7-es vizes közegben is nagyrészt protonált állapotban vannak jelen. 

Mint láthattuk, ezen pozitív töltések nem befolyásolják a kationok stabil koordinációját, 

ugyanakkor a makrociklusok ezen két pozitív töltésű centruma magában hordozza 

anionok komplexálásának lehetőségét, melyet a szelektív alkalmazhatóság érdekében ki 

kell zárnunk. 
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A protonasszociációs sajátságok tanulmányozása céljából meghatároztuk a makrociklus 

pKa-értékét (szerkezeti analógia okán kizárólag a 79 makrociklusra, a protonált akridin-

NH+ protondisszociációs folyamatára értelmezve) [G181]. Az előtanulmány keretében 

oldhatósági okokból a gazdamolekula acetonitriles oldatát titráltuk salétromsav 

acetonitriles oldatával, majd a spektrumokon globális, nemlineáris regressziós módszert 

alkalmaztunk a pKa-értékek meghatározására [G181]. A kétszeresen pozitív töltésű 

gazdamolekula protonált heteroaromás egységének pKa-értéke 9,6±0,1-nek, illetve 

ugyanezen makrociklus Zn2+-komplexének (10 ekvivalens Zn2+ jelenlétében elvégezve 

a titrálást) azonos vonatkozású pKa-értéke 8,7±0,1-nek adódott. A komplexképzés a 

modellvegyületekkel végzett korábbi vizsgálatokkal konzekvensen (ld. 4.1.2. fejezet) 

csökkentette a makrociklus bázicitását és hozzávetőleg 0,9 pKa-egységnyi változást 

idézett elő. A preferált ionok jelenlétében az optokémiai válaszjel 5,5 és 7,5 pH közötti 

tartományon konstans volt (acetonitril-víz keverékoldószerben, mely pH-független 

tartomány vizes közegben várhatóan tovább szélesedik). 

Ezt követően elvégeztük potenciális anionok (kizárólag 

pKb(anion)>pKb(makrociklus) esetében értelmezhető) esetleges korlátozó hatásának 

vizsgálatát, melynek során H2PO4
-, NO3

-, HSO4
-, CH3COO-, F-, Cl-, Br- és I- tetrabutil-

ammónium sóinak (sztérikusan árnyékolt kation, melyet a koronaéter nem képes 

komplexálni) 50 mM-os vizes oldatát 10 ekvivalens mennyiségben adtuk a koronaéter 

acetonitriles oldatához [G181]. A vizsgálatot megismételtük a mindhárom 

nitrogénatomot protonált állapotban tartalmazó (savas titrálás végpontjának megfelelő 

protonkoncentráció jelenlétében) makrociklus esetében is (23. ábra). 

 



44 

 

23. ábra: A 79 makrociklus különböző ionizációs állapotainak anionokkal szembeni 

koordinációs képessége (cmakrociklus=1 µM, λex=249 nm, acetonitril-víz keverékoldószer) 

 

Mindkét esetben azt tapasztaltuk, hogy a pozitív töltések ellenére a makrociklus nem 

koordinálja számottevő mértékben a vizsgált anionokat, azok jelenléte nincs hatással a 

spektrális jelképzésre. 

A 79 triaza koronaéter előállítása során alkalmazott 69 és 78 intermedierek 

felhasználásával előállítottunk egy új, két akridinegységet tartalmazó bisz(allilamino)-

tetraaza-makrociklust is [G187]. Az akridinből (68) kiinduló háromlépéses szintézisúton 

a rokon származékok körében meglehetősen jónak számító termeléssel jutottunk a 

tetraaza-16-korona-4 típusú célvegyülethez (82, 24. ábra). A végtermék kromatográfiás 

tisztítása is elhagyhatónak bizonyult. 

 

 

24. ábra: Új, polimerizálható fluoroionofor (82) szintézise a korábban előállított 

heteroaromás kulcsintermedierek (69,78) makrociklizációjával 
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A korábbi aza-koronaéterekhez (76,79,81) hasonlóan ezen makrociklus (82) is 

nagy Stokes-eltolódást (161 nm) és szabad állapotában gyenge fluoreszcenciát 

(ϕ=8,6×10-4, acetonitril) mutatott. Az előzőekkel azonos módon elvégzett fémion-

szelektivitási vizsgálatok az Al3+, Pb2+, Cd2+, Zn2+ és Pd2+-nal szembeni 

komplexképzést mutatták, melyek jelenléte ezúttal is jelentős fluoreszcencia 

intenzitásnövekedést váltott ki. A fennmaradó egyéb ionok esetében nem alakult ki 

kölcsönhatás (25. ábra). 

 

 

25. ábra: A két akridinegységet tartalmazó tetraaza-makrociklus (82) fémion-

szelektivitásának vizsgálata (ckoronaéter=0,1 mM acetonitriles oldat, cfémsók=50 mM vizes 

oldat, λex=249 nm) 

 

A stabilitási állandók meghatározása érdekében a makrociklus acetonitriles oldatát 

következetesen az öt preferált fémsó vizes oldatával titráltuk, majd a spektroszkópiai 

adatok teljes hullámhossztartományára a legkisebb négyzetek módszerével nemlineáris 

függvényeket illesztettünk a stabilitási állandók meghatározása céljából [G187]. Az 

eredmények alapján ez esetben is minden fémionnal 1:1 sztöchiometriájú komplexek 

képződtek. Az eredményeket a 2. táblázatban foglaltuk össze. 
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2. táblázat: A 82 makrociklus preferált fémionokkal szembeni komplexstabilitása 

Komplexált ion lgK 

Al3+ 5,00±0,10 

Pb2+ 5,50±0,10 

Cd2+ 5,60±0,10 

Zn2+ 5,70±0,10 

Pd2+ 3,60±0,20 

 

A preferált fémionok közül a hasonló kémiai karakterrel rendelkező Zn2+-, Cd2+- és 

Pb2+-nal közel azonos stabilitású komplex képződött. 

A protonálhatósági sajátságokkal kapcsolatosan végzett előtanulmány során 

ezúttal is meghatároztuk a heteroaromás NH+ egységre értelmezett pKa értéket, mely 

9,73±0,03-nak adódott. Az eredmények alapján csupán az egyik akridinegység 

protonálódása ment végbe a titrálás során, mely visszaszorította a második 

akridinegység protonfelvételét. (Valószínűleg intramolekuláris stabilizáló 

kölcsönhatások lépnek fel a makrociklus üregén belül.) 

A vizsgált anionokkal a 82 makrociklus sem alakított ki detektálható 

kölcsönhatást sem a kétszeresen pozitív töltésű, sem a három protonált nitrogént 

tartalmazó ionizációs állapotában. Mindemellett a preferált fémkationokkal a 

megváltozott ionizációs állapotban is változatlanul stabil komplexek képződtek [G187]. 

Ennek tükrében egy rendkívüli pH-toleranciát mutató szenzormolekulát kaptunk, 

mely polimerizálva vagy kopolimerizáció útján kovalens kötésekkel rögzítve 

alkalmazható Zn2+-szelektív szenzormolekulaként, elsősorban biológiai mintákban, ahol 

az egyéb versengő ionok jelenlétével, úgymint Pb2+, Cd2+, Pd2+ és Al3+ nem kell 

számolni. 
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4.2.2.2. Új, az akridinegység 9-es pozíciójában módosított makrociklus 

prekurzorok 

 

A makrociklusok kovalens rögzítése nemcsak a makrogyűrű szubsztituensein 

keresztül valósítható meg. Megoldást jelenthet az akridon 9-es pozíciójú 

továbbalakítása is, mely egyrészt akridin formában stabilizálja a heteroaromás egységet, 

másrészt reaktív csoportok beépítésén keresztül utat nyithat a makrociklusok kovalens 

immobilizációjához. Eddigi munkánk során próbareakciókat végeztünk az akridono-

koronaéterek szerkezeti egységének tekinthető 4,5-dimetoxiakridon (34, ld. 7. ábra) 

kulcsintermedieren. Az így kapott módosított intermedierek 4,5-demetilezését követően 

felhasználhatók a koronaéterek szintéziséhez, de az átalakítások hasonlóan elvégezhetők 

a korábban előállított akridono-makrociklusokon is. Különböző reakciótípusokkal 

vizsgáltuk a 34 modellvegyület 9-es pozíciójú átalakíthatóságát, valamint egyszerű 

példákon keresztül optimalizáltuk az ígéretesnek mutatkozó kapcsolási reakciók 

körülményeit és az azok kiindulási anyagaként szereplő 4,5-dimetoxi-9-halogénakridin 

származékok szintézisét (ld. 9. ábra). (Az egyes reakciók optimalizációját nem 

tárgyalom részletesen, az optimalizált reakciókörülmények a szintetikus munka 

részletes leírásánál, illetve további információk a függelékként csatolt közleményben 

[G188] olvashatók.). A jövőben ezen eredményeket kívánjuk alapul venni az akridono-

makrociklusok heteroaromás egységen keresztül történő rögzítését célzó munkák során. 

Először a 4,5-dimetoxi-9-halogénakridin származékok előállítását optimalizáltuk 

[G188]. Fontos megjegyezni, hogy ezen vegyületek nemcsak savak, hanem víz, sőt a 

levegő nedvességének hatására is jelentős bomlást szenvednek és jóval instabilabbak a 

megfelelő szubsztituálatlan 9-haloakridineknél, így minden alkalommal izolálás nélkül 

kellett tovább reagáltatnunk őket. A 4,5-dimetoxi-9-klórakridint PCl5 és POCl3 

reagensek együttes alkalmazásával állítottuk elő. A POCl3 az oldószer szerepét is betölti 

egyben, míg a belőle keletkező foszforsavat feltételezésünk szerint a PCl5 képes 

visszaalakítani az aktív halogénező ágenssé, ezért eredményezhette a reagensek együttes 

jelenléte a legjobb, közel kvantitatív termelést. A 4,5-dimetoxi-9-brómakridin 

leghatékonyabban a 9-klórvegyület halogéncseréjének útján állítható elő PBr5 

reagenssel. 

Ezt követően Grignard-, Kharasch-analóg-, Suzuki-Miyaura-, Sonogashira-, és 

click-típusú keresztkapcsolási reakciókat végeztünk a 9-halogénszármazékokból 

kiindulva [G188]. 
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A kezdetben legkézenfekvőbbnek ítélt Grignard-reakcióval egyik esetben sem jutottunk 

a várt termékhez. A korábban már sikeresen alkalmazott Kharasch-szerű kapcsolás 

segítségével sikerült különböző elektronküldő szubsztituenst beépíteni az akridinegység 

9-es helyzetébe (26. ábra). 

 

 

26. ábra: Elektronküldő csoportokat tartalmazó 9-szubsztituált-4,5-dimetoxiakridin 

származékok előállítása módosított Kharasch-kapcsolás segítségével 

 

A várt termékeket (86,88,90) kizárólag a palládium- és a rézkatalizátor együttes 

alkalmazásával sikerült előállítanunk. A reakciókörülmények optimalizálását a 9-

fenilakridin-származék (86) előállításának példáján végeztük. Az optimalizálás ellenére 

elért gyenge termelések a halogénszármazékok (83,84) bomlékonyságával vannak 

összefüggésben, legfőképp a reaktívabb brómszármazék (84) esetében, mely kizárólag 

pár óra alatt végbemenő reakciók kiindulási anyagaként javallott. Kísérleteink során azt 

tapasztaltuk, hogy csupán abban az esetben juthatunk stabil termékekhez, amennyiben 

az alkalmazott Grignard-reagens nem tartalmaz α-H atomot, mivel az utóbbi esetben a 

vegyületek feltételezhetően gyökös reakciókban átalakulnak. Kiterjedtebb aromás 

rendszer kiépítésére (pl. 9-es helyzetbe antracénegység bevitele) tapasztalataink alapján 

szintén nincs lehetőség, mivel ez az átalakítás feltehetően sztérikus gátakba ütközik. 
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A további átalakítások érdekében a benziloxi-származék (90) katalitikusan könnyedén 

debenzilezhető, a p-toluil származék (88) metilcsoportja oxidálható [189], illetve a 

Grignard-reagens fenilcsoportjának p-szubsztituense tetszőlegesen helyettesíthető 

egyéb, kovalens rögzítés érdekében funkcionalizált származékok előállítása céljából. A 

preparatív lehetőségek kiterjesztése végett utóbbi származékok kapcsán elvégeztük a 

Suzuki-kapcsolás optimalizálását is a 9-brómvegyületből (84) kiindulva [G188]. 

Előállítottunk továbbá néhány új, elektronszívó szubsztituenst tartalmazó 9-es 

pozícióban funkcionalizált akridino-intermediert elsősorban a spektrális tulajdonságaik 

tanulmányozása céljából, melyek szintézisét nem optimalizáltuk (27. ábra). 

 

 

27. ábra: Elektronszívó csoportokat tartalmazó 9-szubszituált-4,5-dimetoxiakridin 

származékok előállítása 

 

A szobahőmérsékleten mindösszesen néhány óráig eltartható 91 azidot click-reakcióban 

továbbreagáltatva a már jóval stabilabb, triazolgyűrűs származékhoz (93) jutottunk. 
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A Sonogashira-reakcióval előállított 9-acetilénszármazék (95) a trimetilszilil 

védőcsoport eltávolítását követően azonnali bomlást szenvedett. A 97 nitrilt viszonylag 

jó termeléssel sikerült előállítanunk és a termék stabilnak bizonyult. 

Az új intermedierek 9-szubsztituenseinek optikai jelképzésre gyakorolt hatását 

spektroszkópiai úton tanulmányoztuk (28. ábra). 

 

 

28. ábra: Az elektronküldő (A), illetve elektronban szegény (B) heteroaromás egységet 

tartalmazó új fluoreszcens intermedierek UV/Vis-abszorpciós és fluoreszcencia 

emissziós spektrumai (cintermedierek=1 µM, λex=265 nm, acetonitril, 

referenciavegyület: 34) 

 

A legkedvezőbb tulajdonságokat a 93 és 97 származékok esetében tapasztaltuk, melyek 

fluoreszcencia emissziós spektrumában a referenciavegyületekhez képest jelentős 

batokróm eltolódást figyeltünk meg, valamint a többi intermedierhez képest a 

fluoreszcencia kvantumhatásfok is számottevően megnőtt (3. táblázat). 
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3. táblázat: Az új fluoreszcens intermedierek* főbb spektrális tulajdonságai 

Intermedier λA (nm) λE (nm) Stokes-

eltolódás (nm) 

ϕ 

86 265 460 195 0,046 

88 265 457 192 0,054 

90 264 448 184 0,020 

91 251 452 201 0,056 

93 266 480 214 0,076 

95 261 439 178 0,057 

97 274 533 259 0,076 

* A reaktív prekurzorok oldatfázisú stabilitása nem ismert. 

 

Az emissziós tartomány a 97 nitril esetében átfedésben van a teljes látható spektrális 

tartománnyal, így számos lehetőséget hordoz a későbbi szenzormolekula-fejlesztés 

szempontjából. Az új akridinszármazékok erőteljes fluoreszcenciája szabad szemmel is 

jól látható. A 91 és 93 UV-fény általi gerjesztés hatására mutatott emisszióját, valamint 

a 97 vegyület kromatográfiás tisztítása során tapasztalt, napfény általi spontán 

gerjesztődését követő fluoreszcenciáját láthatjuk a 29. ábrán. 

 

 

29. ábra: Az új heteroaromás intermedierek látványos fluoreszcenciája (A: 91; B: 93; 

C, D: 97) 

 

Az új, könnyen funkcionalizálható fluoreszcens származékok a szenzormolekulák 

fejlesztésén túl segítségül lehetnek egyéb jelzőanyagokként, de analogonjaikat számos 

gyógyszerhatóanyag és egyéb szintetikus bioaktív vegyület szerkezetében is 

fellelhetjük. 
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A munkát folytatva jelenleg is folyamatban van a triazolgyűrűs (93), valamint a 

hármaskötést tartalmazó intermedierekkel (95,97) analóg, p-helyzetű 

fenilszubsztituensén keresztül funkcionalizált, heteroaromás egységet tartalmazó 

koronaéterek előállítása és vizsgálata, mely eredményeket a későbbiekben publikáljuk. 

 

4.3. Elektrokémiai érzékelők 

4.3.1. Hagyományos, lágyított PVC alapú ionszelektív elektródmembránok 

 

Elsőként hagyományos összetételű, lágyított, PVC alapú potenciometriás 

elektródmembránokat készítettünk az Pb2+-szelektív lipofil akridono-koronaéter 

(rac-52, 12. ábra) felhasználásával [G177]. Ennek során az ionofor:polimer:DOS 

lágyítószer=1:33:66 általánosan alkalmazott tömegarányú keverékéhez a neutrális 

ionoforral egyező anyagmennyiségű kálium-tetrakisz(4-klórfenil)-borát lipofil ionos 

adalékot adtunk, majd THF segítségével szuszpenziót készítettünk a keverékből, melyet 

teflongyűrűbe öntöttünk és az oldószer elpárolgását követően a szenzormembránokat 

egyesével kivágtuk a lágyított polimerrétegből. A membránokat potenciometriás 

mérőcella elektródtestjébe ültetve (ld. 2. ábra) vizsgáltuk a fémion-szelektivitást, 

valamint az eszköz potenciometriai jellemzőit [válaszidő, kalibrációs görbe 

meredeksége (mV/dekád), LOD, lineáris működési tartomány]. A hagyományos úton 

előállított elektródmembránok működési paramétereinek tekintetében hasonló 

eredményeket kaptunk, mint a korábban publikált szenzorok esetén [17,19-27]. 

A szenzor alkalmasnak bizonyult Pb2+ vizes közegben történő szelektív kimutatására 

4,0×10-6 M koncentráció felett, 30 s válaszidővel, 10-4–10-2 M koncentrációtartományon 

jól közelítve az elméleti nernsti válaszfüggvényt. Egyedül a Hg2+ jelenléte okozott 

szignifikáns interferenciát a vizsgált potenciális zavaróionok (Li+, Na+, K+, Ag+, Mg2+, 

Cd2+, Zn2+, Co2+, Ca2+, Cu2+, Hg2+ acetát sók) közül (4. táblázat). 
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4. táblázat: Különoldatos módszer segítségével meghatározott potenciometriás 

szelektivitási együtthatók 

Ion 𝐥𝐠 𝑲𝐢,𝐣
𝐩𝐨𝐭

 Ion 𝐥𝐠 𝑲𝐢,𝐣
𝐩𝐨𝐭

 

Li+ -5,11 Zn2+ -2,91 

Na+ -4,98 Co2+ -2,87 

K+ -4,39 Ca2+ -2,56 

Ag+ -4,08 Cu2+ -2,46 

Mg2+ -2,91 Hg2+ -0,83 

Cd2+ -2,80 Pb2+ 0,00 

 

A szelektivitási együtthatók értékeiből látható, hogy kizárólag a Hg2+ esetében 

meghatározott érték van egy nagyságrenden belül a Pb2+ esetében meghatározott 

szelektivitási együtthatóval, így interferencia a vizsgált ionok körében kizárólag Hg2+ 

jelenlétében várható. 

Az elektrokémiai válaszjel pH=4–8 tartományon konstansnak bizonyult 

(30. ábra/A). Míg ennél savasabb közegben a szenzormolekula nitrogénjének 

protonálódásával kell számolnunk, addig a lúgos tartományon az Pb2+ csapadékképzése 

teszi bizonytalanná a meghatározást. 

Munkánk során a vonatkozó szakirodalom tükrében rendhagyó módon, kísérleti 

mérésekkel is megmutattuk, hogy a fejlesztett elektród még különböző töltésű ionokat 

tartalmazó többkomponensű mintákban is matematikailag prediktálható potenciometriás 

válaszjelet szolgáltat [G177]. 

Modellrendszerként Na+ (19 mg/l), Mg2+ (23 mg/l) és Ca2+ (59 mg/l) sókat az adott 

koncentrációban tartalmazó, Pb2+-nal adalékolt ásványvizet alkalmaztunk és felvettük 

az elektród kalibrációs görbéjét az így előálló kompetitív körülmények között 

(30. ábra/B). 
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30. ábra: A cellapotenciál pH-függése 10-3 M Pb2+ jelenlétében (A) és az elektród 

alkalmazása kompetitív körülmények között (B) 

 

A minőségi analízis a korábban meghatározott kimutatási határérték felett továbbra is 

kivitelezhető volt, a válaszfüggvény mennyiségi meghatározásra szolgáló lineáris 

tartományán belül 5%-on belüli eltéréssel leírhatónak bizonyult az ismert elméleti 

összefüggések [(9) egyenlet, ld. 5.3. fejezet] segítségével [190,191]. Az új Pb2+-szenzor 

– többségében átlagosnak számító működési paramétereire tekintettel – gyakorlati 

jelentőséget a későbbi szenzormembrán-fejlesztés során nyert, mint az új 

szenzormolekulát tartalmazó szokványos összetételű és hagyományos eljárással 

készített referenciaeszköz. 

 

4.3.2. Új típusú, PLA alapú ionszelektív elektródmembránok 

4.3.2.1. Filamentextrúzión és 3D-nyomtatáson alapuló kísérleti sorozatgyártás 

 

A fejlesztés során a hagyományos elektródmembránok egyesével történő 

körülményes előállításából és az alkalmazott összetételükből adódó hátrányos 

tulajdonságaikból indultunk ki. Amíg az előállítási módszer nem támogatja a lágyított 

polimer alapú ionszelektív membránok széleskörű gyakorlati elterjedését, addig a 

többségében fizikailag vagy kémiailag érzékeny ionos membránkomponensek 

klasszikus ioncsere-mechanizmusból adódó szükségessége gátat szab az új előállítási 

eljárások bevezetésének. Az innovatív fejlesztési irányként javasolt ionofor tartalmú 

lágyított PLA-filament extrúzió és az ezen filamentet alkalmazó 3D-nyomtatási 

eljáráson alapuló membránelőállítási technológia megteremti a lágyított, kationszelektív 

potenciometriás szenzormembránok automatizálható sorozatgyártásának feltételeit 

[G192]. 
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Kezdetben a 3D-nyomtatóval kompatibilis, neutrális ionofort (rac-52) tartalmazó 

termoplasztikus polimerfilamentet kellett előállítanunk. A PLA-t különböző PEG-

származékokkal adagoltuk, hogy csökkentsük a membránmátrix üvegesedési 

hőmérsékletét, ezáltal a tömbfázis az alkalmazás hőmérsékletén döntően a kellő 

oldatpermeabilitást biztosító nagyrugalmas állapotba kerüljön. Lágyítószerként a 400, 

illetve 1500 g/mol átlagos molekulatömegű PEG-t, valamint annak monolaurát-észter 

származékát alkalmaztuk a PLA-ra vonatkoztatva 10, illetve 20 m/m% 

mennyiségekben. A membrán anyagát így 99,7 m/m%-ban környezetbarát alapanyagok 

alkották, a fennmaradó 0,3 m/m% az ionofor. A javasolt eljárással elméletileg bármely 

ionofor membránba építhető, azonban a kellő lipofilitás [prediktált (ChemAxon) lgP≈8] 

és a magas hőstabilitás (legalább 190 °C-ig) alapvető feltétel ebben az esetben. A 

filamentextrúzió során alkalmazott berendezést a 31. ábra szemlélteti. 

 

31. ábra: Filamentextrúzióhoz használt gépsor sematikus vázlata 

 

A polimerolvadék az extrúderből (A) egy léghűtött mozgó tárgyasztalra (B, 2,5 m) 

kerül. Pontos keresztmetszetet vákuumkalibrációs vízfürdővel és beépített 

sorjázóegységekkel érhetünk el, majd a folyamat végén a filament egy tekercselőre (C) 

kerül. A kész filamenttekercs felhasználásáig higroszkópos tulajdonsága miatt száraz, 

légmentes körülmények között tárolandó. 
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Minden próbagyártási sarzs 0,4 kg nyersanyagból indult. A szükséges mennyiségű 

ionofort 20 ml EtOAc-tal készített oldat formájában egyenletesen eloszlattuk a PLA 

granulátumok felületén. Mivel az EtOAc a PLA jó oldószere, így a granulátumok 

felületét kissé feloldva az oldószer elpárolgása után ionofor tartalmú granulátumokat 

kaptunk. Extrúzió előtt az így előkészített granulátumokat 24 óra időtartamig 80 °C-os 

szárítószekrénybe helyeztük, majd a lágyítószerrel összekeverve az extrúdertölcsérbe 

öntöttük. A felfutási fázist követően az extrúziós szakasz kiterjedt optimalizációjára volt 

szükség, melynek során a 32. ábrán feltüntetett működési paraméterek összehangolását 

végeztük el. 

 

 

32. ábra: A filament előállítását befolyásoló főbb folyamatparaméterek 

 

A legnagyobb kihívást az olvadék lágyítószer miatti rendkívül kedvezőtlen reológiai 

tulajdonságai okozták, mely a maximális lágyítószertartalmat 20 m/m%-ra korlátozta. A 

folyamat nagyon érzékenynek bizonyult az összes optimalizált paraméterre, néhány 

százalékos eltérés ellehetetlenítette a szálképzést. A folyamatparaméterek optimalizált 

értékeit a 5. táblázatban foglaltuk össze. 
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5. táblázat: Az extrúziós folyamat optimalizált paraméterei az alkalmazott lágyítószer 

függvényében 

Membrán 

lágyítószere*1 

Betáplálás 

sebessége 

(rpm) 

Extrúzió-

sebesség 

(rpm) 

Telső zóna 

(°C)*2 

Tutolsó zóna 

(°C)*2 

Szálelhúzási 

sebesség 

(m·s-1) 

10% PEG-400 4 10 160 180 0,22 

20% PEG-400 5 12 160 180 0,31 

10% PEG-1500 4 9 155 175 0,03 

20% PEG-1500 4 15 155 175 0,04 

10% M-PEG 3 8 165 185 0,20 

20% M-PEG 10 15 165 185 0,38 

*1 A közel nernsti elektródválasz eléréséhez szükséges minimális lágyítószermennyiség 10 m/m%-nak 

adódott. 

*2 A végpontok között az extrúder hőmérséklete a távolsággal arányosan, gradiensen változott. 

 

Eredményül 1,6±0,5 mm átmérőjű filamenteket kaptunk. A homogenitás ellenőrzésének 

céljából a filamentek különböző szakaszait használtuk fel a membránok 3D-nyomtatása 

során. 

Az alkalmazott elektródtesttel kompatibilis, 200 µm vastagságú (mechanikai és 

elektrokémiai szempontból optimalizált érték), 2 rétegű (egymásra merőleges 

szálelrendezéssel és 2 ívű külső peremmel), 8 mm átmérőjű membránokat terveztünk, 

melyek egyes rétegeit a nyomtatóegység a 33. ábrán feltüntetett egymást követő hat 

lépésben készítette el az 55 °C-on temperált tárgyasztalra [G192]. 

 

33. ábra: Az ionszelektív elektródmembránok 3D-nyomtatási folyamatának sematikus 

vázlata 
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A megfelelő adhézió érdekében 20 m/m% lágyítószertartalmú membránok esetében 

175 °C-os nyomtatási hőmérsékletet alkalmaztunk az első, míg 170 °C-ot a második 

membránréteg elkészítése során. A megengedhető legnagyobb nyomtatási sebesség 

(nyomtatófej mozgási sebessége a tárgyasztalon) 20 mm·s-1 értéknek adódott. Ezen 

sebesség mellett az alkalmazott felhasználói szintű készülék percenként három 

elektródmembránt készített el (kizárólag készülékfüggő paraméter). A 10 m/m% 

lágyítószertartalmú membránok esetében az egyes rétegek esetén rendre 200 és 

185 °C-os nyomtatási hőmérsékletet alkalmaztunk. 

 

4.3.2.2. Mechanikai és elektrokémiai jellemzők vizsgálata 

 

A mikroszkópos felvételeken (34. ábra) jól látható, hogy a PEG-1500 

felhasználásával készített membránok a legszabályosabbak, ezeket a M-PEG tartalmúak 

követik, míg a PEG-400 okozta legkedvezőtlenebb reológiai sajátságok szabálytalanabb 

membránokat eredményeztek. 

 

 

34. ábra: A reológiai tulajdonságok különbözősége miatt eltérő szabályosságot mutató 

3D-nyomtatott membránok mikroszkópos felvételei (A: PEG-1500, B: M-PEG, C: 

PEG-400, 20 m/m% arányban) 

 

Szerencsére ezen makroszkopikus sajátságok az elektrokémiai viselkedésben nem 

nyilvánultak meg semmilyen formában. A membránvastagság 200±20 µm értékhatáron 

belül mozgott (50-50 mintát vizsgálva), mely a barázdált felületnek köszönhetően a 

keresztmetszet egyes pontjain ennél sokkal vékonyabb is lehet (35. ábra).  
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35. ábra: A 3D-nyomtatott ionszelektív elektródmembránok keresztmetszeti felvételei 

pásztázó elektronmikroszkóppal (A: PEG-1500, B: M-PEG, C: PEG-400, 20 m/m% 

arányban) 

 

Ezen, vertikális nyomtatási eljárásból adódó sajátság jelentősen megnöveli a fajlagos 

felületet a hagyományos membránokhoz képest. Az elkészített membránokat a 

filamenthez hasonlóan légmentesen, hűtve célszerű tárolni, majd a megfelelő 

nedvesítettség érdekében alkalmazás előtt 2–3 percig desztillált vízben áztatni. 

Az új koncepció alkalmazhatóságát az ugyanazon ionofort tartalmazó, 

hagyományos eljárással készített, korábban tárgyalt PVC alapú ionszelektív 

elektródmembránnal való összehasonlításon keresztül vizsgáltuk [G192]. Meglepődve 

tapasztaltuk, hogy a két preferált ion (Pb2+ és Hg2+) közötti szelektivitás megfordult, így 

elsődleges ionnak Hg2+-t tüntettük fel. A jelenséget valószínűleg az új mátrixanyag 

eltérő polaritása váltotta ki, mely erősen befolyásolhatja az ionofor konformációs 

sajátságait, ezáltal komplexképzését (36. ábra). 
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36. ábra: Hagyományos módszerrel készített 66% DOS lágyítószert tartalmazó, PVC 

alapú elektródmembrán (A) és az új PLA alapú 3D-nyomtatott elektródmembránok (B: 

PEG-400, C: PEG-1500, D: M-PEG, 20 m/m% arányban) kalibrációs görbéi 

 

A hagyományos PVC membrán, valamint a különböző összetételű 3D-nyomtatott PLA 

membránok potenciometriás jellemzőit az 6. táblázatban foglaltuk össze. 

 

6. táblázat: Különböző ionszelektív membránokat tartalmazó elektródok főbb 

potenciometriás jellemzői 

Membrán Lineáris 

választartomány (M) 

Si
 

(mV/dekád) 

LOD 

(M) 

Válaszidő 

(s) 

A*1 10-4 — 10-2 28,9 4×10-6 30 

B*2 10-6 — 10-2 28,0 4×10-7 40 

C*3 10-6 — 10-2 28,7 3×10-7 60 

D*4 10-6 — 10-2 28,8 1×10-7 60 

*1 hagyományos módszerrel készített 66% DOS lágyítószert tartalmazó, PVC alapú elektródmembrán 

*2 új típusú 3D-nyomtatott PLA alapú elektródmembrán 20 m/m% PEG-400 lágyítószerrel 

*3 új típusú 3D-nyomtatott PLA alapú elektródmembrán 20 m/m% PEG-1500 lágyítószerrel 

*4 új típusú 3D-nyomtatott PLA alapú elektródmembrán 20 m/m% M-PEG lágyítószerrel 
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A 10 m/m% lágyítószert tartalmazó membránok minden elektrokémiai paramétere 

megegyezik a 20 m/m% azonos lágyítószert tartalmazó membránokéval a jelentősen 

megnövekedett válaszidőt (~5 perc) leszámítva. A nernsti összefüggés értelmében közel 

ideálisnak számító lineáris válaszjeltartományt, valamint a LOD esetében javulást 

értünk el az új membránok alkalmazásával. 

A meghatározott potenciometriás szelektivitási együtthatókat a megfelelő 

elsődleges ionra vonatkoztatva a 7. táblázat tartalmazza.  

 

7. táblázat: Az új típusú 3D-nyomtatott elektródmembránok szelektivitásának 

összehasonlítása a hagyományos PVC alapú membránokéval 

Ion 

𝐥𝐠 𝑲𝐢,𝐣
𝐩𝐨𝐭

 

A*1 B*2 C*3 D*4 

Li+ -5,1 -5,0 -5,2 -5,5 

Na+ -5,0 -4,9 -5,0 -5,3 

Mg2+ -2,9 -5,8 -5,9 -5,4 

Zn2+ -2,9 -5,9 -5,7 -5,1 

K+ -4,4 -4,6 -4,8 -3,3 

Co2+ -2,9 -4,8 -5,0 -4,9 

Ca2+ -2,6 -4,4 -4,6 -4,4 

Cu2+ -2,5 -5,1 -5,3 -4,5 

Ag+ -4,0 -2,6 -3,1 -2,9 

Cd2+ -2,8 -5,2 -5,4 -3,9 

Hg2+ -0,8 0,0 0,0 0,0 

Pb2+ 0,0 -0,4 -0,7 -0,6 

*1 hagyományos módszerrel készített 66% DOS lágyítószert tartalmazó, PVC alapú elektródmembrán 

*2 új típusú 3D-nyomtatott PLA alapú elektródmembrán 20 m/m% PEG-400 lágyítószerrel 

*3 új típusú 3D-nyomtatott PLA alapú elektródmembrán 20 m/m% PEG-1500 lágyítószerrel 

*4 új típusú 3D-nyomtatott PLA alapú elektródmembrán 20 m/m% M-PEG lágyítószerrel 
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Látható, hogy a 3D-nyomtatott PLA membránok Mg2+, Zn2+, Co2+, Ca2+, Cu2+ és Cd2+ 

esetében nagyságrendileg megnövekedett szelektivitást mutattak a preferált ionok javára 

a hagyományos membránokhoz képest. Általánosságban véve PEG-1500 esetében 

tapasztaltuk a legmagasabb, míg M-PEG esetében a legalacsonyabb szelektivitást. 

Mindent összevetve, nem tapasztaltunk jelentős különbségeket a PLA membránok 

elektrokémiai paraméterei tekintetében, ezzel ellentétben regenerálhatóságuk már 

jelentős különbségeket mutatott. Az egyes lágyítók vízoldhatósága az alábbi sorrendben 

csökken: PEG-400>PEG-1500>M-PEG. 

Ezzel összhangban a PEG-400 tartalmú membránok esetében 5 percet meghaladó 

használat esetén a válaszjel irreverzibilis szórásnövekedését tapasztaltuk, melyet nagy 

valószínűséggel a kioldódó lágyítószer okozott. Ezek a membránok ezen okból 

kifolyólag egyszer használatosak. A többi esetben tartós használatot követően sem 

tapasztaltunk hasonló viselkedést. A későbbiekben a membránok regenerálhatósága és 

életideje feltehetőleg tovább növelhető még lipofilebb lágyítószerek, pl. PEG-disztearát 

alkalmazásával. 

A hagyományos összetétel esetében elengedhetetlennek számító lipofil ionos 

adalékanyagok hozzáadására esetünkben nem volt szükség a PLA feldolgozás során 

elszenvedett részleges degradációja és az ennek következtében szabaddá váló 

karboxilátcsoportok miatt, melyek elegendő negatív össztöltést kölcsönöztek a 

membránfelületnek, hogy ioncserélőként biztosítani tudják az ioncsere-mechanizmuson 

alapuló kationokkal szembeni permszelektivitást. Természetesen ezen tulajdonság 

kizárólag kationszelektív membránok esetében használható ki. Bár a PLA esetében 

tapasztalható negatív felületi töltés megléte az irodalomból ismert [52], a koncepció 

alátámasztásának érdekében további kiegészítő méréseket végeztünk ionos 

adalékanyagot (hagyományos membrán esetében alkalmazott borátsó) tartalmazó, 

illetve e nélkül, hagyományos módszerrel (polimerszuszpenzió bepárlásával) készített 

szenzormembránokkal (37. ábra). 
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37. ábra: A 20 m/m% M-PEG lágyítószer és 2 ekvivalens (ionoforra vonatkoztatva) 

lipofil anioncserélő adalékanyag hozzáadásával hagyományos módszerrel készített 

szenzormembrán (A), illetve extrudálatlan, nyers PLA-t, 20 m/m% M-PEG lágyítót 

tartalmazó, ioncserélő hozzáadása nélkül hagyományos módszerrel készített 

szenzormembrán (B) kalibrációs görbéje 

 

A tapasztalatok azt mutatták, hogy a hagyományos módszerrel készített, hozzáadott 

lipofil ioncserélő borátsót tartalmazó membránok esetében felvett kalibrációs görbe 

(37. ábra/A/b)) jó közelítéssel megegyezik a 3D-nyomtatott, hozzáadott ioncserélőt 

nem tartalmazó membránokéval (37. ábra/A/a)). Az ioncserélő hozzáadása nélkül 

készített hagyományos szenzormembránok esetében viszont nem sikerült stabil, nernsti 

összefüggéssel konzekvens potenciometriás válaszjelet kapnunk (37. ábra/B/b)). 

A kalibrációs görbe meredeksége jelentősen csökkent, a mérési eredmények szórása 

nőtt, amely arra utal, hogy a permszelektivitás peremfeltételének megteremtése 

hiányában a szelektív ionoforok nem képesek ellátni funkciójukat. Az eredmények 

rámutatnak, hogy a PLA negatív eredő töltése önmagában nem elegendő az ioncserélő 

funkció ellátásához, az előállítás során fellépő nyíróerők és hőkezelés eredményezi 

feltehetőleg a felhasadt észterkötések azon megnövekedett számát, mely kellő töltést 

képes kölcsönözni a membránfelületnek. Mindezzel összhangban savas 

pH-tartományon (pH<6) a potenciometriás válaszjel minősége hasonlóan romlott 

[37. ábra/A/c),d)]. A membránmátrix karboxilátcsoportjai ekkor várhatóan 

protonálódnak, mely hatására az eredő negatív töltés csökken, így az elektroneutralitás 

fennállása miatt a kationok nem képesek megfelelő mennyiségben a membránba 

áramlani. 
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Ide vonatkozóan fontos továbbá megjegyezni, hogy a PLA savas közegben könnyen 

hidrolizál, mely 4 alatti pH-n végzett mérések esetén irreverzibilis jelváltozást és az 

adott membránok degradációját eredményezi, így a membránok kizárólag semleges 

közegben (pH=6,0–7,0) alkalmazhatók. A hagyományos membránok esetében egzakt 

módon meghatározható az ioncserélő azon optimális mennyisége, mely a várható 

legjobb szelektivitást biztosítja az elsődlegesen detektálandó ionnal szemben. Ezzel 

szemben a 3D-nyomtatott PLA membránok esetében erre nincs lehetőség, mivel az 

ioncserélőként funkcionáló karboxilátcsoportok arányát nem lehet pontosan beállítani, 

így csupán a gyakorlati alkalmazhatósághoz minimálisan elegendő membrántöltés 

kialakítására és az ideális nernsti válaszjel és a termodinamikai értelemben vett 

szelektivitásbeli különbségek minél jobb közelítésére törekedhetünk, mely az alacsony 

pH-tolerancia (6,0<pH<7,0) és kémiai stabilitás mellett további hátrányként róható fel 

az új membránokkal szemben. A működési feltételeket kielégítő töltésállapot egzakt 

meghatározása további vizsgálatokat igényel a jövőben. 

Jelen eredmények a 3D-nyomtatás alkalmazásán keresztül új utat nyithatnak a 

potenciometria területén és várhatóan nagyban hozzájárulnak majd a hagyományos 

lágyított kationszelektív elektródmembránok analitikai gyakorlatban való szélesebb 

körű elterjedéséhez. 

 

4.4. Optokémiai érzékelők 

4.4.1. Pb2+-szelektív direkt típusú mikrotálca-optód fejlesztése környezeti- és 

szennyvízminták uHTS-vizsgálatára  

 

Annak érdekében, hogy kiküszöböljük a hagyományos, lágyított polimer alapú 

ionszelektív optokémiai membránok tipikus alkalmazási korlátait, egy fluoreszcens 

makrociklus alapú, direkt típusú mikrotálca-optódot (microplate-format optode) 

fejlesztettünk, melynek működése új koncepció szerint valósul meg. Az optódok 

viszonylag rövid élettartamának hátterében a komponensek gyors kioldódása áll, az 

egyensúlyi ioncsere alapú működésük azonban a válaszidő minimalizálása (sok esetben 

több óra is szükséges lehet az ionegyensúly beálltához) és a permeabilitás javítása 

érdekében minél vékonyabb (1-5 µm), nagy mennyiségű lágyítószert (~67%) tartalmazó 

membránok fejlesztését teszi szükségessé. 

 



65 

Ezen ellentmondás felismerése vezetett el az extrém vastagságú (≥62 µm), csökkentett 

lágyítószertartalmának (50%) köszönhetően korlátozott permeabilitású, ioncserélő 

komponensektől és ionos adalékanyagoktól mentes optódmembránok igényéhez. 

További jelentős hátrányt jelent a hagyományos optódok szigorúan pH-függő, a 

kromoionofor protoncsere folyamatával kapcsolt jelképzése, mely a mintaoldatoknak a 

kromoionofor pKa-értékéhez illeszkedő precíz pufferálását és szimultán pH-mérést tesz 

elengedhetetlenné. Erre szintén megoldást nyújt az új membránok egyszerűsített 

összetétele, mely az előzőekben tárgyalt potenciometriás szenzorok membránfelületi 

jelképzésével járó előnyeit ülteti át az optódok működésébe. Eredményül egy nem-

egyensúlyi szenzort kapunk, melynek jelképzése a membrán felületi rétegének 

telítődését követő ú.n. kvázi-egyensúlyi állapotban megy végbe és kizárólag a 

membránfelületen jelen lévő fluoroionoforokra korlátozódik (38. ábra, [G179]). 
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38. ábra: Az új típusú szenzormembránok és a mérési eljárás vázlata 

(A: az optódmembrán jelképzésért felelős felszíni rétege, B: az optódmembrán 

jelképzés szempontjából inaktív tömbfázisa, C: a mintaoldat és a membrán felületi 

rétege közti ioncsere-egyensúly beálltához szükséges idő, D: a membránba ágyazott 

ionoforok (rac-52) intenzív fluoreszcenciája Pb2+ hiányában, E: membránba ágyazott 

ionoforok (rac-52) Pb2+ jelenlétében kioltott fluoreszcenciája) 

 

A teljes membránkeresztmetszettel ellentétben csak a felületi réteg ionkoncentrációja 

egyezik meg a mintaoldatéval, mely „kvázi-egyensúly” pillanatok alatt beáll. A 

korlátozott permeabilitásnak és az elektroneutralitás hiányának köszönhetően az 

elektrolitdiffúzió a tömbfázis fennmaradó részében rendkívül hosszú időt vesz igénybe. 

Ez mindamellett, hogy drasztikus csökkenést idéz elő a válaszidőben, a mintaoldatok 

pH-értékétől egy adott tartományon belül függetleníteni képes a szenzorok működését. 

Ha mindezen előnyös tulajdonságot mikrotálca-rendszerbe ültetett membránok kapcsán 

használjuk ki, lehetőség nyílik egy mintaelőkészítést nem igénylő, nagy 

áteresztőképességű, automatizálható eljárás fejlesztésére. 

 



67 

Az ismertetett új működési koncepció által szolgáltatott előnyök a válaszidő 

linearitásának és az alsó kimutatási határkoncentráció növekedésének rovására 

nyerhetők, ugyanis a tömbfázisban jelen lévő inaktív fluoroionoforok (rac-52) mind 

abszorbancia, mind pedig fotoemisszió mérése esetén egyaránt háttérjelet szolgáltatnak, 

mely rontja az érzékenységet. A lineáris válaszjel-tartományt az ioncsere alapú 

működés elvetésével mindenképp fel kell adnunk. Cserében az új koncepció az említett 

előnyökön felül a membránok regenerálhatóságát is biztosítja, lehetővé téve ezzel a 

klasszikus esetben egyszerhasználatos eszközök újrafelhasználását. 

A vizsgálatok során 96-, illetve 384-lyukú (well) UV-áteresztő- és fekete-

mikrotálcákat egyaránt alkalmaztunk abszorbancia és fluoreszcencia emissziós 

méréseink során. A méréseket „kinetikus módban” végeztük, melynek során 5 

másodperces intervallummal vettünk fel 30 adatot. Ezen, illetve ebből származtatott 

adatsorok átlagai szolgáltatták a diagramokon szereplő értékeket. 

Kezdetben az optimális membránvastagságot és mintamennyiséget határoztuk 

meg az egyes mérési módokban (39. ábra). 
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39. ábra: Membránvastagság és mintamennyiség optimalizálása UV/Vis-abszorpciós és 

fluoreszcencia emissziós mérési módban [A: abszorbanciaváltozás 100 µl, 0,1 M-os 

Pb2+ vizes oldat jelenlétében különböző membránvastagság (62,124,188 µm) esetén, 

B: különböző térfogatú 0,1 M-os Pb2+ vizes oldat jelenlétében mért abszorbancia, 

C: fluoreszcencia emissziós kalibrációs görbe a csúcsmaximumhoz tartozó 

hullámhosszon (440 nm)] 

 

Látható, hogy az abszorbancia csekély függést mutat a membránvastagságtól Pb2+ 

jelenlétében (39. ábra/A). Mivel vastagabb membránok esetében megnövekedett szórást 

tapasztaltunk, valamint igyekeztünk a detektor optimális transzmittancia-tartományába 

szorítani a válaszjelet, így abszorbancia mérések esetében a technológiai korlátok 

mellett elérhető lehető legvékonyabb, 62 µm vastagságú membránokat választottuk. 

Fluoreszcencia emissziós detektálási módban ezzel ellentétben a legvastagabb, 

188 µm-es membránok mutatták a legnagyobb érzékenységet és a legalacsonyabb 

kimutatási határt (39. ábra/C). A növekvő Pb2+-koncentráció függvényében 

hullámhossz-eltolódás nélküli részleges fluoreszcencia kioltás volt megfigyelhető. 

Optimális mintamennyiségnek a technológiai és reprodukálhatósági szempontok 

együttes figyelembevételével egységesen a 100 µl-t választottuk (39. ábra/B). 
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Fluoreszcens emissziós mérés esetében a válaszjel független volt a mintamennyiségtől 

[G179]. 

A szenzor pH-független működési tartománya 4,3<pH<7,0, így puffer 

alkalmazása csak ezen tartományon kívül eső pH esetén szükséges (40. ábra). 

 

 

40. ábra: A szenzor válaszfüggvényének pH-érzékenysége Pb2+ jelenlétében és 

távollétében 

 

Lúgos közegben az Pb2+ csapadékképzésével, míg ennél savasabb közegben az ionofor 

protonálódásával kell számolnunk (emissziós detektálási mód esetén azonos 

eredményre jutottunk). Megfigyelhető továbbá, hogy az Pb2+ jelenlétében indukált, pH 

okozta abszorbanciaváltozás kisebb mértékű. Ez az ionofor komplexképzésének és 

protonasszociációs képességének tautomerizáción keresztül fellépő kompetitív 

viszonyával van összefüggésben, melyet a korábbiakban már részletesen tárgyaltunk. 

A mérések érzékenységét, jel-zaj viszonyát, reprodukálhatóságát és az egyes 

mikrotálca típusok alkalmazása esetén tapasztalt egyéb optokémiai sajátságokat 

együttesen figyelembe véve a 98-lyukú, nem-áteresztő (fekete) mikrotálca 

fluoreszcencia detektálási módban szolgáltatta a legkedvezőbb eredményeket (41. ábra, 

[G179]). 
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41. ábra: 96-lyukú fekete mikrotálcák alkalmazásával optimalizált körülmények között 

felvett fluoreszcencia emissziós titrálási görbék (A) és a fluoreszcencia emissziós 

csúcsmaximumon (440 nm) felvett kalibrációs görbe (B) 

 

A LOD 4×10-7 M-nak adódott. A 4×10-7 és 1×10-2 M közötti koncentrációtartományon 

belül az optikai válaszjel az Pb2+-koncentráció logaritmusának függvényében az alábbi, 

egzakt matematikai összefüggés alapján (R2=0,99) alakult: 𝐹 = −1706,8 ∙

(lg 𝑐𝑃𝑏2+)2 − 22941 ∙ lg 𝑐𝑃𝑏2+ + 106706, egészen 10-2 M határkoncentrációig, mely 

felett a kalibrációs görbe meredeksége jelentősen megnőtt. Mivel a meghatározás nem 

igényli a membránok mintaoldatokkal történő előzetes inkubációját, így a mikrotálcák 

kezelését is magában foglalva a meghatározás mintánként átlagosan 5 másodpercen 

belül kivitelezhető (függetlenül az analit, illetve egyéb háttérelektrolit-koncentrációtól, 

1 nm lépésközzel történő 10 nm széles emissziós sáv felvétele esetén beleszámítva a 

membránok mérések utáni regenerálását) volt. Bár a 384-lyukú mikrotálca 

alkalmazásával az analitikai teljesítmény további 21%-kal növelhető, az előállítási 

technológia nehézségei miatt a kisebb mintatartó egységek alkalmazása pontatlanabb 

koncentrációbecslést eredményezett, így ebben az esetben csak a minőségi kimutatás 

lehetőségéről beszélhetünk. Mivel a közölt teljesítményadatok erősen készülékfüggő 

paraméterek, ezért fejlettebb berendezésekkel tovább javíthatók, illetve maga az eljárás 

is igény szerint teljeskörűen automatizálható. 

A gyakorlati alkalmazhatóság alátámasztása érdekében a szenzor működését 

multikomponens rendszerekben is vizsgáltuk. A mintaoldatok egyenlő mennyiségben 

nyolc különböző acetátot (Ag+, Ca2+, Co2+, Cu2+, K+, Mg2+, Na+, Zn2+) és 10-1 M 

mennyiségben hozzáadott Pb2+-t tartalmaztak. 
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A 42. ábra „A” része az interferáló ionok összkoncentrációjának függvényében mutatja 

a háttérjel és a szelektív optódválasz alakulását, míg a „B” rész a válaszjel kompetitív 

körülmények között tapasztalható lineáris csökkenését mutatja 10-3 M háttérion-

koncentráció felett. 

 

 

42. ábra: Kompetitív körülmények hatása a fluoreszcencia detektálásra (440 nm) 

[A: a Pb2+-szelektív válaszjel és a háttérjel összehasonlítása a zavaróionok 

összkoncentrációjának függvényében, B: a fluoreszcencia kioltás mértékének a 

kompetitív gátlás hatására bekövetkező csökkenése (a ΔF a mintaoldat és desztillált víz 

esetében mért fluoreszcencia intenzitás különbségét jelenti, míg a diagramon feltüntetett 

százalékos értékek a kizárólag Pb2+ jelenlétében mért válaszjelhez viszonyított 

arányt tükrözik)] 

 

A 10-3 M alatti háttérionkoncentráció nincs hatással a kimutatásra, így a természetes 

felszíni édesvíz és szennyvízminták többsége esetében a minőségi analízis változatlan 

LOD mellett megvalósítható. 

Összehasonlítást végeztünk a korábban publikált Pb2+-szelektív, polimeralapú 

optódmembránok főbb működési paraméterei és az új optód között (8. táblázat). A 

hivatkozott korábbi munkák mindegyike pH-szelektív kromoionofort és az egyensúlyi-

ioncsere mechanizmust biztosító hozzáadott lipofil ionos adalékanyagot tartalmaz, 

valamint a két cellulóz-acetát alapú membrán kivételével [66,193] egységesen 2:1 

arányban lágyítószer és PVC alkotja mátrixanyagukat. 
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8. táblázat: Az új szenzor főbb működési paramétereinek összehasonlítása korábban 

publikált Pb2+-szelektív, lágyított polimermembrán alapú, abszorbancia és 

fluoreszcenciás elven működő optódokéval 

 

Membránvastagság 

(µm) 

pH-független 

működési 

tartomány 

(M) 

Lineáris 

válaszjel 

tartomány*1 

(M) 

LOD 

(M) 

Válaszidő 

(min) 

Analitikai 

teljesítmény*2 

(mérési idő/minta) 

Ref. 

2 0 (pH=5,7) 
5,0 × 10-9 – 

5,0 × 10-3 
3,2 × 10-12 

néhány perc – 

220 

néhány perc –  

néhány óra 
[54] 

NK*3 0 (pH=5,0) 
1,0 × 10-8 – 

5,0 × 10-5 
1,0 × 10-8 20 140 min [56] 

4 0 (pH=1,0) 
2,0 × 10-7 – 

2,0 × 10-3 
2,0 × 10-7 2 – 4 

néhány perc – 

34 min 
[57] 

2-3 0 (pH=5,5) 
3,0 × 10-7 – 

2,5 × 10-2 
2,0 × 10-7 5 > 5,2 min [58] 

5 0 (pH=5,5) 
5,0 × 10-8 – 

3,8 × 10-4 
2,2 × 10-8 3 > 3 min [59] 

NK*3 0 (pH=5,7) 
1,0 × 10-6 – 

1,0 × 10-2 
1,0 × 10-7 10 > 10 min [60] 

2-3 0 (pH=5,0) 
1,0 × 10-7 – 

1,0 × 10-2 
NK*3 NK*3 NK*3 [61] 

NK*3 0 (pH=7,0) 
3,2 × 10-8 – 

5,0 × 10-5 
2,5 × 10-8 30 35 min [62] 

6 – 8 0 (pH=6,0) 
6,9 × 10-6 – 

1,1 × 10-2 
6,5 × 10-6 3 > 3,2 min [63] 

NK*3 0 (pH=3,1) 
1,0 × 10-7 – 

1,0 × 10-3 
8,6 × 10-8 10 –*4 [66] 

NK*3 0 (pH=6,2) 
1,0 × 10-6 – 

5,0 × 10-1 
6,9 × 10-7 10 > 10 min [193] 

NK*3 0 (pH=7,0) 
5,0 × 10-6 – 

4,0 × 10-4 
2,0 × 10-8 4 > 4 min [194] 

188 4.3 – 7,0 0*5 4,0 × 10-7 < 0,17 < 0,08 min [G179] 

*1 Az optikai válaszjel lineáris tartománya az Pb2+-koncentráció függvényében. 

*2 A válaszidő és a membránok mérések közötti regenerálásához szükséges minimális időtartam összege. 

*3 Nem közölt.  

*4 Egyszer használatos membránok esetében nem értelmezhető. 

*5 Az Pb2+-koncentráció függvényében vett optikai válaszjel négyzetes összefüggéssel írható le. 

 

Az új szenzor kimutatási határ terén elmarad a korábbi munkák eredményeitől, azonban 

a pH-független működési tartomány, mintaelőkészítés, szükséges mintamennyiség, 

regenerálhatóság, életidő, válaszidő és ezzel összefüggésben az analitikai teljesítmény 

kapcsán kivételes előnyökkel rendelkezik. 
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4.4.2. Kvarcüveg hordozón kovalensen rögzített makrociklus-kopolimer alapú 

optódmembrán fejlesztése hagyományos spektrofluoriméterek Zn2+-szenzorrá 

történő átalakítására 

 

Az optódok hagyományos működési elvéből adódó számos, gyakorlati 

szempontból hátrányos tulajdonságának kiküszöbölése még mindig szükségessé teszi a 

módszerspecifikus műszeres háttér meglétét, mely elengedhetetlen feltétele a 

komponensszelektív kémiai analízisnek. Számos optikai elven működő kemoszenzor 

született, mely versenyelőnyét a szenzormolekula beágyazási módján (pl. lágyítószer-

mentesség, kovalens rögzítés, polimerizáció stb.) vagy a mintával közvetlenül érintkező 

analizátoregység újszerű felépítésén (pl. különböző nanoérzékelők, áramlásos cellák 

stb.) keresztül kívánta megteremteni. Az eljárás egészét tekintve az optokémiai analízis 

legtöbb esetben valamilyen, a szelektív analizátoregységgel kompatibilis, specifikus 

műszerezettséget igényel, mely a jelképzés, -átalakítás, -detektálás vagy akár 

mindhárom megvalósulásához elengedhetetlen funkciókat szolgáltat. A leendő 

felhasználó szemszögéből ez azt jelenti, hogy az általánosan rendelkezésre álló rutin 

spektrofotométerek vagy nem, vagy csak jelentős átalakításokat követően 

alkalmazhatók egy adott komponens szelektív analízisére még a szükséges, molekuláris 

felismerésért felelős egységek birtokában is. Készítettünk ezért egy olyan, a 

hagyományos 10 mm optikai úthosszú spektrofotometriás küvettákkal kompatibilis, 

felületmódosított kvarcüveg-eszközt, mely lehetővé teszi bármely rutin fluoreszcens 

spektrofotométer kémiai szenzorrá történő átalakítását és így ionszelektív módban 

történő alkalmazását. 

A szenzor alapjaként szolgáló kvarcüveglap felületkezelését HF/H2O (40%) 

segítségével végeztük, mely felszakította a felületi Si-O kötéseket. Ezt követően HF 

(40%)/H2O2 (30%) vizes elegyet alkalmaztunk a kovalens rögzítéshez aktivált, szabad 

Si-OH kötések kialakítása céljából, majd a kvarcüveglap kezelt felületét a 43. ábrán 

látható módon CH3COOH/CH3COONa pufferoldat (pH=3,6) és TSPM 1:3 arányú 

elegyével érintkeztettük 6 órán át, melynek során az alkoxiszilán-réteg kovalens (Si-O) 

kötésekkel a felülethez kapcsolódott [G195]. 
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43. ábra: Az optód alapját képező kvarcüveglap felületkezelése 

 

A szenzorréteg kialakításához az allilcsoportokat tartalmazó fluoroionofort (82) 

akrilamid, 2-hidroxietil-metakrilát, trietilén-glikol-dimetakrilát és trietanol-amin DMF-

dal készített oldatához adtuk. A keveréket sötétben homogenizáltuk, majd 2-hidroxi-2-

metil-1-fenilpropanon polimerizációs fotoinduktort adtunk hozzá és egy pipetta 

segítségével egyenletesen eloszlattuk a felületmódosított kvarcüveglapon. 

A fotoindukált kopolimerizációt 254 nm-es UV fényforrással való besugárzással 

hajtottuk végre, ügyelve az üveg túlhevülésének megakadályozására a polimerrétegen 

belüli zárványok képződésének elkerülése érdekében. A polimerizálatlan 

komponenseket metanolos áztatással távolítottuk el. Az így kialakított ~100 µm vastag 

szenzormembrán-réteg felépítését a 44. ábra szemlélteti. 

 

 

44. ábra: Kvarcüveg alapú szenzormembrán egyes rétegeinek szerkezete molekuláris 

felbontásban 
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Mivel az üveglapot négyféleképpen is elhelyezhetjük a spektrofotometriás 

kvarcküvettában, így a gerjesztési sugárzás minimalizálása és a Zn2+-szelektív válaszjel 

érzékenységének maximalizálása érdekében ki kellett választani az optimális 

elrendezést, melyet a 45. ábrán B-vel jelöltünk. 

 

 

45. ábra: Mérési elrendezés optimalizálása 

 

A kalibrációs görbét vizes Zn2+-oldatok hígítási sorával vettük fel. A növekvő 

Zn2+-koncentráció részleges fluoreszcencia kioltást eredményezett 6,5×10-3 M végpont 

eléréséig (46. ábra). 

 

 

46. ábra: Fluoreszcens titrálási spektrumok Zn2+ jelenlétében (λex=249 nm) (A) és az 

emissziós csúcsmaximumhoz tartozó hullámhosszon (385 nm) felvett kalibrációs görbe 

a Zn2+-koncentráció logaritmusának függvényében (B) 

 

A LOD 2,2×10-7 M-nak adódott, mely több, mint két nagyságrenddel a WHO által 

meghatározott, ivóvízben megengedhető határkoncentráció alatt van [196]. 
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A 46. ábra „B” részeként feltüntetett titrálási görbe a 2,2×10-7–2,0×10-4 M 

koncentrációtartományon a Zn2+-koncentráció logaritmusának függvényében az alábbi 

egyenlet szerint linearitást mutatott (R2=0,99): F = −21,93lg𝑐Zn2+ + 859,15. Ezen 

lineáris működési tartomány az irodalomban kiemelkedőnek számít a fluoreszcenciás 

optokémiai szenzorok között [197-201]. 

A szelektivitás tanulmányozását a szenzormolekula (82) előzetes oldatfázisú 

vizsgálatához hasonló módon végeztük [G187], a küvettába különböző fémionok 

50 mM-os vizes oldatát (2 ml) töltve. A Zn2+ jelenlétében tapasztalható legintenzívebb 

fluoreszcenciás választ a várakozásnak megfelelően Cd2+ és Pb2+ zavaróionok hatása 

követte. Az oldatfázisú vizsgálatokkal ellentétben a membránba ágyazott 

szenzormolekula Al3+-nal és Pd2+-nal szembeni komplexképzése nem volt 

megfigyelhető, mely a szelektivitás javulását eredményezte [G195]. A koordinációs 

képesség változásának hátterében a megváltozott membránpolaritásnak, illetve a 

szenzormolekula beágyazásának hatására csökkenő konformációs szabadságnak 

egyaránt fontos szerepe lehet. Az ionofor (82) a vizsgált anionokat (H2PO4
−, NO3

−, 

HSO4
−, CH3COO−, F−, Cl−, Br− és I− tetrabutil-ammónium sók 50 mM-os vizes 

oldatának hozzáadásával vizsgálva) oldott és kopolimerizált formájában sem 

koordinálta [G187,G195]. 

A válaszidőt egy-, illetve többkomponensű rendszerben egyaránt vizsgáltuk. 

Alkálifém- és alkáliföldfém-ionok (Na+, K+, Ca2+, Mg2+) acetát sóinak 10-3 M egyedi 

koncentrációjú vizes oldatát alkalmaztuk a fiziológiás körülmények között jellemzően 

előforduló zavaróionok hatásának modellezésére (47. ábra). 

 

 

47. ábra: Válaszidő kizárólag Zn2+-tartalmú vizes oldatban (a) és tipikusan előforduló 

zavaróionok vizes oldatában (b) a Zn2+-koncentráció függvényében 
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Kompetitív körülmények között megnövekedett válaszidőt tapasztaltunk. Mivel az 

alkalmazott potenciális zavaróionokat spektrális jelváltozás hiányából következően a 

szenzormolekula (82) nem komplexálta, így feltehetőleg a Zn2+-komplexek létrejöttének 

kinetikai gátlásáról van szó. A térhálós polimer alapú membránréteg korlátozott 

permeabilitásából adódóan magasabb Zn2+-koncentráció mellett késleltetve alakult ki a 

koncentrációval arányos optódválasz. Amennyiben számításba vesszük az átlag feletti 

membránvastagságot, a mért válaszidők a szakirodalmi adatok [16,197,198,201-203] 

tükrében meglehetősen alacsonynak számítanak. 

A pH-függés meghatározása érdekében savas titrálást végeztünk (48. ábra). 

 

 

48. ábra: Savas titrálás spektrumsorozata (A) és az eltérő hullámhosszértékeken felvett 

titrálási görbék (B) 

 

A válaszjel jelentős pH-érzékenységet mutatott, mely kiküszöbölhetőnek bizonyult, 

amennyiben a kalibrációs görbét a 422 nm-re eső izobesztikus ponton vettük fel (ekkor 

azonban a lineáris működési tartomány szűkült) vagy a jelképzés szempontjából 

indifferens puffert (0,01 M KH2PO4/Na2HPO4, pH=7,01) alkalmaztunk. 

A gyakorlati alkalmazhatóságot valós, Dunából vett vízmintákkal vizsgáltuk, 

melyekhez utólagosan Zn2+-oldatot adtunk. Az eredményeket ICP-OES módszerrel 

végzett mérés eredményeivel hasonlítottuk össze (9. táblázat). 
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9. táblázat: Adalékolt és valós Duna-víz minták Zn2+-tartalmának meghatározása 

 Duna-víz Adalékolt Duna-víz 

𝒄𝒁𝒏𝟐+
*1 

7,6×10-7 M 

(+8,9×10-8 M Cd2+ 

+4,8×10-8 M Pb2+) 

2,5×10-5 M 

(+2,7×10-6 M Cd2+ 

+1,1×10-6 M Pb2+) 

𝑭𝒆𝒍𝒎é𝒍𝒆𝒕𝒊
*2 993 960 

�̅�𝒎é𝒓𝒕 992 958 

Számított 𝒄𝒁𝒏𝟐+
*3 8,8×10-7 M 3,1×10-5 M 

*1 A minták pontos Zn2+-koncentrációja ICP-OES módszerrel meghatározva. Az adalékolt minták 

esetében megnövekedett Cd2+- és Pb2+-koncentrációkat a hozzáadott Zn2+ szennyezői okozták. 

*2 Az ICP-OES módszerrel meghatározott Zn2+-koncentrációból számított elméleti fluoreszcens válaszjel. 

*3 A mért fluoreszcencia intenzitásból a kalibrációs görbe lineáris szakaszára illesztett regressziós 

függvény alapján meghatározott Zn2+-koncentráció. 

 

Látható, hogy a módszer egy jól közelítő koncentrációbecslést eredményezett, míg 

szelektivitása és alacsony alsó kimutatási határa alkalmasnak bizonyult valós minták 

Zn2+-szelektív vizsgálatára (amennyiben a minta nem erősen szennyezett Cd2+ vagy 

Pb2+ által). 

A biológiai mintákban való alkalmazhatóságot egy emésztett fehérjemintát 

reprezentáló aminosavkeverékben vizsgáltuk. Ennek során a 10 különböző aminosavat 

(fenilalanin, hisztidin, glutamin, metionin, triptofán, leucin, lizin, arginin, izoleucin, 

treonin) egységesen 0,01 M egyedi koncentrációban tartalmazó vizes oldathoz ismert 

mennyiségű Zn2+-oldatot adtunk (49. ábra). 
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49. ábra: Fluoreszcens titrálási spektrumsorozatok aminosavkeverék jelenlétében (A) és 

a titrálási görbe 385 nm-en (B), valamint a LOD változása az aminosav-koncentráció 

logaritmusának függvényében (C) 

 

Az oldott aminosavak 10-5 M összkoncentráció felett a membránfelületen megtapadva 

jelentős optikai jelet indukáltak, mely részlegesen elfedte a Zn2+-szelektív választ. A 

zavaró hatás eliminálható volt a mintaoldatok hígításával. 

A főbb működési paramétereket ez esetben is összehasonlítottuk az utóbbi két 

évtizedben publikált Zn2+-szelektív optódmembrán alapú szenzorok irodalmi adataival 

(10. táblázat). 
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10. táblázat: A fejlesztett kvarcüveg alapú optód főbb működési paramétereinek 

összehasonlítása az utóbbi két évtizedben publikált Zn2+-szelektív membrán alapú 

optokémiai szenzorokéval 

Típus*1 LOD 

(M) 

Lineáris működési 

tartomány 

(M) 

Válaszidő*2 

(min) 

Membrán-

vastagság 

(µm) 

Ref. 

F 8,0×10-7 5,0×10-6 – 5,0×10-3 
1 

(1,0×10-6 –1,0×10-3 M) 
≈ 3 – 5 [204] 

F 8,0×10-9 5,0×10-8 – 5,0×10-6 
4 

(2,5×10-8 –5,8×10-5 M) 
≈ 2 – 5 [197] 

F 1,6×10-7 7,6×10-7 – 3,6×10-5 
10 – 12 

(7,7×10-6 – 1,5×10-5 M) 
– [198] 

F 1,5×10-6 2,5×10-6 – 5,0×10-5 – – [199] 

F 1,3×10-9 – 0,25 – [205] 

F 6,3×10-11 1,0×10-10 – 1,0×10-2 
1,5 

(1,0×10-10 – 1,0×10-2 M) 
3 [202] 

F 1,5×10-7 4,9×10-7 – 4,5×10-4 
2 – 4 

(4,9×10-7 – 4,2×10-4 M) 
4 [203] 

F 2,5×10-8 8,0×10-8 – 1,6×10-4 – – [206] 

K 1,3×10-9 1,3×10-9 – 2,0×10-8 – – [200] 

K 2,6×10-7 – – – [207] 

K 4,0×10-5 8,0×10-5 – 4,0×10-3 
2 – 3 

(6,0×10-4 – 2,0×10-3 M) 
50 [201] 

K 1,0×10-7 – – – [208] 

K 1,0×10-6 – – – [209] 

K 2,2×10-7 2,2×10-7 – 2,0×10-4 
1 

(1,0×10-7 – 1,0×10-3 M) 
100 [G195] 

*1 Az optódmembrán típusa az ionofor rögzítési módja szerint csoportosítva. F-fel a lágyított apoláris membránba fizikailag 

ágyazott, míg K-val a kovalens kötéseken keresztül rögzített ionofort tartalmazó optódokat jelöltük. 

*2 A szenzor jelölt analitkoncentráción belül mutatott válaszideje (amennyiben közölt). 

 

Az adatok tükrében elmondható, hogy a célfunkció ellátásán felül a fejlesztett 

üvegoptód alapú eszköz amellett, hogy mutatja a kovalensen immobilizált ionofort 

tartalmazó optódok előnyös tulajdonságait (membránszivárgásra hajlamos ionos 

komponensek hiánya, felületi nem-ionegyensúlyi alapú meghatározás stb.), a jobb 

regenerálhatóság érdekében extrém vastagsággal rendelkezik, mely ennek ellenére nem 

eredményezi a válaszidő drasztikus növekedését. 
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4.5. Folyadékmembrán alapú molekuláris szelektorok 

4.5.1. Vízminták Pb2+-mentesítése lipofil szállítómolekulák segítségével 

folyadékmembrán-transzportfolyamaton keresztül 

 

Kezdetben megpróbáltuk az új lipofil akridono-koronaétert (rac-52) folyadék-

folyadék extrakciós eljárásban alkalmazni vízminták Pb2+-mentesítése céljából, azonban 

többkomponensű rendszerben csak gyenge szelektivitást sikerült elérnünk [G210]. A 

koronaéterek reverzibilis komplexképzése és a létrejövő viszonylag gyenge stabilitású 

komplexek jóval hatékonyabban kihasználhatók kevésbé intenzív fázisérintkeztetést 

alkalmazó szeparációs eljárások során, melyekre az irodalmi részben tárgyalt 

folyadékmembrán alapú módszerek formájában számos megvalósítási lehetőség adódik. 

Ezen eljárásokhoz egységesen hasznos előtanulmányként szolgál a 4. ábrán 

(ld. 16. oldal) feltüntetett folyadékcella segítségével végzett folyamatoptimalizáció, 

melyet mi is elvégeztünk [G210]. 

Apoláris folyadékmembránként a diklórmetánt találtuk legmegfelelőbbnek. 

A szállítómolekulák arányának, csakúgy, mint a membrán kevertetési sebességének 

növelése egyaránt javították a transzporthatékonyságot, míg a szedőfázis irányába 

történő anyagátadásnak hőmérsékleti optimuma volt. Érdekes összefüggésre mutatott rá 

a membrántelítődéssel kapcsolatos vizsgálat (50. ábra). 

 

 

50. ábra: A folyadékmembrán Pb2+-tartalma a fázistranszport-folyamat során (a 

membrántelítettség százalékos értékek a membránban oldott szállítómolekulák komplex 

formájának arányát reprezentálják, T=20 °C, pH=7,0, cPb2+,adófázis=1 M, cszállítómolekula: 

cPb2+,adófázis=1:25) 
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Vizsgálataink alapján a szállítómolekulákat tartalmazó apoláris folyadékmembrán már a 

folyamat kezdeti szakaszán telítődik (1:1 komplex-sztöchiometriát mutatva), így az 

Pb2+-fluxust döntően a szedőfázis-membrán határfelületen végbemenő 

komplexdisszociáció határozza meg. A folyamat kezdeti lépése egy egyszerű folyadék-

folyadék extrakcióként kezelhető, melyet egy szállítómolekulákhoz kötött, 

koncentrációgradiens hajtotta membránon keresztüli passzív iontranszport követ. 

Ezen két részfolyamat határozza meg a szelektivitást. A folyamat a passzív jellegénél és 

a szállítómolekulák neutrális komplexképző voltánál fogva ellenionok kotranszportjával 

kapcsolt és kezdeti szakaszán döntően egyirányú. A szedőfázis felőli határfelületen 

lejátszódó komplexdisszociáció a teljes folyamat sebességmeghatározó lépését is jelenti 

egyben. Ez összefüggésben áll a koronaéterek, legfőképp az alkalmazott 

szállítómolekulához hasonlóan hosszú alkilláncokat tartalmazó származékok 

határfelületi aggregációs hajlamával [101,211,212], mely gátolja az anyagátadást.  

A transzport sebességének növelése érdekében ezen a ponton kétféleképpen 

avatkozhatunk be. Vagy csapadékképző ellenionokat (pl. OH-, lúgos közeget) 

alkalmazunk, mely dekomplexáláson keresztül a szelektivitás romlása nélkül képes 

növelni az Pb2+-fluxust vagy savas szedőfázist alkalmazunk, mely a szállítómolekula 

határfelületi protonálásával az Pb2+-t legerősebben koordináló heteroaromás N-atom 

elektrodonor képességét megszüntetve gyorsítja a komplexdisszociációt és javítja 

ezáltal a transzporthatékonyságot. A két módszer kombinálható H2SO4 vagy HCl 

alkalmazásával, így végeredményben a koncentrációgradiens az adófázis teljes 

Pb2+-mentesítéséig fenntartható. 

Az anionok kotranszportja miatt az ellenion anyagi minősége is fontos tényező. 

Mivel jelen esetben a kezdeti extrakciós lépés, valamint a membránátmenet egyike sem 

meghatározó a fluxusra nézve, így konzekvensen az ellenionok lipofilitásbeli 

különbsége (NO3
- és CH3COO- esetét összehasonlítva) sem nyilvánult meg az 

eredményekben. Ez általánosságban véve szemben áll a stacioner folyadékmembrán 

alapú alkalmazások (pl. ionszelektív elektrokémiai membránok vagy optódok) esetében 

tapasztaltakkal. Míg a dinamikusan kevertetett folyadékmembránon belül az ionok a 

mesterségesen áramoltatott szállítómolekulákhoz kötődve szállítódnak, stacioner 

folyadékmembránok esetében az anyagátmenetet tisztán passzív diffúzió hajtja, így a 

lipofilitásbeli különbségek jelentős hatást gyakorolnak a szelektivitásra is. 
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A kompetitív körülmények között végzett vizsgálatok során 9 fémiont (Ag+, Ca2+, 

Co2+, Cu2+, K+, Mg2+, Na+, Zn2+, Pb2+) tartalmazó adófázis transzportfolyamatát 

tanulmányoztuk. Az 51. ábra a folyamat Pb2+-szelektivitását mutatja az adófázis 

összionkoncentrációjának függvényében. 

 

 

51. ábra: Az adófázis összionkoncentrációjának hatása az Pb2+-szelektivitásra 

kompetitív körülmények között (JPb2+,komp.=az Pb2+-fluxus kompetitív körülmények 

között, Jkomp.,teljes= az összes komponens teljes ionfluxusa a kompetitív vizsgálat során) 

 

Az adófázis hígításával változatlan szállítómolekula-Pb2+-arány mellett is erőteljesen 

javuló szelektivitást tapasztaltunk. A komplexképzés ionerősségtől való ilyen jellegű 

függése a versengő ionok eltérő kinetikai stabilitású komplexeinek jelenlétére utal (a 

termodinamikailag nem kedvezményezett zavaróionokkal szembeni koordináció 

valószínűsége az ionerősséggel nő, mely kinetikailag gátolja a membránátmenetet). 

 

4.5.2. Szerves ammóniumsók enantiomertiszta koronaéterhez kötött 

folyadékmembrán-transzportja 

 

További transzportkísérleteket végeztünk protonált aminokkal (acetát ellenion),  

a rac-52 lipofil szállítómolekula két decilláncot tartalmazó enantiomertiszta 

9-fenilakridino-analogonjaival [(R,R)-1,(S,S)-1, ld. 1. ábra/A] [G178] (52. ábra). 
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52. ábra: A szedőfázisba átvitt aminok (A-D: szerkezeti analógia szerint csoportosítva) 

aránya 20 óra transzportot követően: a) a szedőfázisban lévő aminok mennyiségének 

százalékos aránya, b) a transzportált amin fluxusa (mol/(s×m2)×107) 

 

A szállítómolekula [(R,R)-1] az aralkil-aminokat (B-D, 52. ábra) preferálta az alifás 

aminokkal (A, 52. ábra) szemben. Ez a π-π kölcsönhatások okozta stabilabb 

komplexeknek köszönhető, melyek erőssége csupán elenyésző függést mutatott a gyűrű 

szubsztituenseinek elektronküldő, illetve-szívó jellegétől (C, 52. ábra). Látható továbbá, 

hogy az alifás aminok növekvő láncelágazása hátrányosan (A, 52. ábra), míg az aralkil-

aminok alkilszubsztituenseinek növekvő száma (B, 52. ábra) előnyösen befolyásolta a 

transzport hatékonyságát. Előbbi az aminocsoport sztérikus árnyékolásával, míg utóbbi 

a rendűséggel növekvő lipofilitással van összefüggésben, melynek hatása az 

anyagátmenetet tekintve felülírja a lehetséges H-kötések számának csökkenésével járó 

gyengülő komplexstabilitást. 

A szerkezeti preferenciák vizsgálatát követően enantiomerszelektív 

fázistranszportot végeztünk a 104 amin királis analogonjának (61, ld. 16. ábra) 

példáján. A szelektivitást a már említett kezdeti határfelületi extrakció, valamint az ezt 

követő, szállítómolekulákhoz kötött passzív membránátmenet során képződött 

komplexek stabilitáskülönbsége határozza meg. Ennek értelmében a homokirális 

preferenciával rendelkező koronaéter a vele egyező konfigurációjú aminban dúsítja a 

szedőfázist. A transzportfolyamat időbeli lefutását az 53. ábra szemlélteti. 
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53. ábra: Transzportkinetikai vizsgálat az 61 amin racém oldatából kiindulva 

 

A várakozásokkal összhangban az idő előrehaladtával a szedőfázisban nőtt az 

anyagmennyiség, míg az enantiomerfelesleg fokozatosan csökkent. A hőmérséklet 

növelése a transzport sebességére pozitív, az enantiomerszelektivitásra negatív hatást 

gyakorolt. Fontos megjegyezni, hogy a megnövekedett lipofilitás ebben az esetben az 

enantiomerszelektivitás ellen dolgozik (enantiomerszelektivitás nélkül is bejuthat az 

amin a membránba), hiszen részben elnyomja a sztereoszelektivitás kapcsán fellépő 

komplexstabilitásbeli csekély különbségeket. Bár a folyamat látszólag a 

koncentrációkiegyenlítődés irányába zajlik, a valóságban mindvégig kétirányú az adó-, 

illetve szedőfázis között. Membrándiffúzió hiányában a teljes anyagátvitel az 

áramoltatott szállítómolekulákhoz kötötten zajlik, így az ellenionok 

(vizsgálva: Cl-, ClO4
-, OAc-, tBuSO3

-) polaritásbeli különbségei nem tükröződtek az 

eredményekben. 

 

4.5.3. Bioaktív aminok nagy áteresztőképességű folyadékmembrán szeparációs 

enantiomerdúsítása a PAMPA rendszer újszerű alkalmazásával 

 

Az enantiomerszelektív fázistranszportok kapcsán felvetődött egy statikus 

membránfázison keresztüli, kizárólag passzív diffúzió hajtotta anyagátmenet 

sztereoszelektív membránretención alapuló alkalmazásának lehetősége 

enantiomerszeparációs eljárás fejlesztésének céljából. A gyógyszerhatóanyag-jelöltek 

vizsgálatának preklinikai fázisában a permeabilitási sajátságok tanulmányozására 

széleskörűen elterjedt PAMPA mikrotálca-rendszert vettük alapul, melyet elsőként 

alkalmaztunk enantiomerelválasztás céljára. 
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A lipofil koronaéter szelektormolekulát [(R,R)-1 vagy (S,S)-1] tartalmazó 

folyadékmembránokat mikrotálca-rendszerrel integrálva lehetőség nyílik egy nagy 

áteresztőképességű eljárás fejlesztésére, mely lehetővé teheti hasonló szerkezetű 

kismolekulás aminok egy nagyobb csoportjának párhuzamos, egyidejű 

enantiomerszeparációját automatizált folyadékkezelő rendszerekkel kompatibilis, 

robotizálható formában. 

A fejlesztés kezdeti szakaszában meghatároztuk azon lehetséges szerves 

oldószereket, melyek potenciálisan folyadékmembránként alkalmazhatók a mikrotálca-

rendszerben. Az oldószerekkel kapcsolatos legfontosabb kritériumok a tálcák 

polipropilén anyagával, illetve a cellák alján található PVDF szűrővel szembeni 

indifferens jelleg, a víznél nagyobb sűrűség, a nagymértékű viszkózusság, az erős 

hidrofób tulajdonság (nem elegyedhet az aminsókat tartalmazó vizes mintákkal és 

fizikailag rögzítenie kell a lipofil szelektormolekulát), valamint a lehetőleg minél kisebb 

tenzió az inkubálási idő alatti változatlan térfogatarányok megtartása érdekében. Ideális 

rendszernek a dodekán:dodekán-1-ol oldószerelegyet találtuk. A hosszú apoláris 

szénláncú oldószermolekulák csekély affinitást mutatnak a vízoldékony 

ammóniumsókkal szemben, így a membránon belül a szelektormolekulákkal létesített 

kölcsönhatások dominálnak. A dodekán-1-ol hozzáadására azért volt szükség, mert a 

szelektormolekula dodekánban oldhatatlan. A polárisabb komponenst 

5 térfogatszázalékos arányban alkalmazva 50 mM-os oldhatóságot sikerült elérni (4 °C). 

Az elválasztás során amin származékok racém elegyét vizes oldat formájában a 

szelektormolekulákat tartalmazó folyadékmembránra vittük (54. ábra). A tálca 

akceptoroldalán kellő inkubációt követően a vizsgált vegyületek egyik enantiomerében 

dúsított formája nyerhető ki, amennyiben a koncentrációgradiens hajtotta passzív 

diffúziót egy nem-egyensúlyi szakaszában szakítjuk meg. 
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54. ábra: A PAMPA módszer átalakításával kapott enantiomerszeparációs rendszer 

felépítése 

 

Mivel a szelektormolekulák a membránon belül gyakorlatilag „rögzített” 

állapotban vannak, így a vendégmolekulákkal reverzibilis komplexet képezve azok 

membrándiffúziója gátolható. Amennyiben a gazdamolekula eltérő termodinamikai 

vagy kinetikai stabilitású komplexet képez a vendégmolekula-enantiomerekkel és az 

okozott gátló hatás a membránátmenet szempontjából optimális mértékű, a gátlás és 

ezáltal a membránáthaladás egyaránt sztereoszelektivitást fog mutatni (55. ábra). 

Túl nagy komplexstabilitási állandó esetén a korai membrántelítést követően a 

fennmaradó anyaghányad szelektivitás nélkül haladhat át a membránon, míg ellenkező 

esetben a koncentrációkülönbségek okozta hajtóerő elnyomja a diasztereomer 

komplexek stabilitásbeli különbségeit. 

 

 

55. ábra: A passzív membrándiffúzió sztereoszelektív gátlása komplexképzéssel 
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A komplexképzés szempontjából kedvezményezett, a gazdamolekula homokirális 

preferenciájának megfelelő térszerkezetű izomer membránáthaladása során többször, 

vagy hosszabb ideig képez komplexet a szelektormolekulákkal, ennél fogva 

anyagtranszportja lelassul, míg a kevésbé kedvezményezett enantiomerpárjának passzív 

diffúziója kevésbé gátolt, így szabadabban haladhat át a membránon. 

Az elválasztási eljárás finomhangolásához részletesen vizsgáltuk a kritikusnak 

ítélt folyamatparaméterek hatásait a protonált, racém NEA (61) 0,1 M-os vizes 

oldatából kiinduló enantiomerszeparációjának példáján. Vizsgálataink alapján a 3 µl 

térfogatú folyadékmembránokat találtuk optimálisnak. Míg ennél vékonyabb 

folyadékmembránok esetében csekély elválasztást tapasztaltunk, addig a vastagabb 

membránok alkalmazása jelentős mértékben csökkentette a membrándiffúziót. Az 

ellenionok hatásvizsgálatának során a szedőfázis-membrán határfelületi anyagátadás 

sebességmeghatározó mivoltából adódóan a kevésbé lipofil, vízoldhatóságot növelő 

anionok jelenléte bizonyult kedvezőnek. A mikrotálcák rázatásával, valamint 

koszolvensek hozzáadásával sem sikerült szelektivitásvesztés nélkül javítanunk az 

elválasztás kinetikai profilját. A szelektormolekulák mennyiségének növelése a 

várakozásoknak megfelelően a szelektivitás javulásához vezetett, így az egyensúlyi 

oldhatóságnak megfelelő legmagasabb koncentrációt igyekeztünk beállítani (50 mM, 

dodekán:dodekán-1-ol=95:5, 4 °C). 

A hőmérséklet, pH, illetve membránpolaritás (a folyadékmembránban a dodekán-

1-ol komponensaránya térfogatszázalékban megadva) vizsgálatát összevontan, egy 33-

mátrix típusú kísérleti terv keretében végeztük, melynek eredményeit felületi diagramok 

formájában az 56. ábrán tüntettem fel. 
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56. ábra: Folyamatparaméterek optimalizálása racém NEA (61) 

enantiomerelválasztásának példáján (0,1 M donorfázis, 20 h inkubáció, 

3 µl membrántérfogat) A: anyagátviteli hatékonyság (%), mint kimeneti paraméter 

függvényében B: enantiomerfelesleg (ee%), mint kimeneti paraméter függvényében 

 

A kísérletterv eredményei alapján a hőmérséklet emelése gyorsította, míg a polárisabb 

membránkomponens arányának növelése lassította a protonált aminok 

membránátmenetét (56. ábra/A). A membránpolaritás hatékonyságra (56. ábra/A) és 

szelektivitásra (56. ábra/B) gyakorolt hatásának együttes figyelembevételével a 

minimális poláris komponenstartalom bizonyult optimálisnak. A magasabb hőmérséklet 

alkalmazása a várakozásoknak megfelelően csökkentette a szelektivitást (prediktált 

hőmérsékleti szélsőérték: 31,5 °C, 56. ábra/B). Látható továbbá, hogy mind a 

membránátmenet hatékonyságának, mind pedig az enantiomerszelektivitás mértékének 

a pH függvényében 5 körüli értéknél minimuma van. (Ezen eredményekkel 

összhangban az előzetes zéta-potenciál mérések a gazdamolekulák határfelületi 

rendezettségében bekövetkező jelentős változást jeleznek a makrociklus vizsgált 

közegben mutatott pKa-értékének környezetében.) Mivel a szelektivitás semleges 

szedőfázist alkalmazva bizonyult legmagasabbnak, így optimumnak a pH=7,0 értéket 

választottuk (56. ábra/B). 
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(Az akceptoroldali anyagátadás meghatározó jellegénél fogva kizárólag a szedőfázis 

pH-értékének változtatása volt hatással a folyamatra. A célvegyület aralkil-aminok 

bázicitásuknál fogva jellemzően már semleges pH-n is protonált formában vannak 

jelen.) 

Az egyes enantiomerekkel külön-külön végzett mérések jól szemléltetik a 

folyamat kinetikai lefutását (57. ábra). 

 

 

57. ábra: Az enantiomerelválasztási folyamat kinetikája enantiomertiszta NEA (61) 

példáján (0,1 M donoroldat, membránpolaritás=5, 3 µl membrántérfogat, pH=7,0, T=25 

°C, az ee% értékeket az egyes enantiomerekkel elkülönítetten végzett inkubáció 

anyagátviteli értékeiből becsültük) 

 

Az elválasztás korai szakaszában a legnagyobb a preferált enantiomer szedőfázisban 

lévő aránya. A folyamat előrehaladtával az enantiomerfelesleg az akceptoroldalon 

monoton csökken. A 30 órás időtartamot meghaladó vizsgálatok esetében a fázisok 

stabilitása csökkent, az értékek szórása megnőtt, a szelektivitás pedig fokozatosan 

elveszett. Mindebből adódóan az elválasztást célszerű csekély arányú 

membránátmenetet követően egy viszonylag korai fázisban végezni. 

Amennyiben hatékony enantiomerelválasztást szeretnénk elérni, úgy célszerű az 

egyes membránszeparációs lépéseket sorba kapcsolni (58. ábra). 

 



91 

 

58. ábra: Enantiomerdúsítási „kaszkád” konszekutív szeparációs lépésekkel A: a 

folyamat sematikus ábrája; B: enantiomerösszetétel változása a dúsítási kaszkádsor 

egyes lépéseiben (61 NEA példáján, 0,1 M donoroldat, membránpolaritás=5, 3 µl 

membrántérfogat, pH=7,0, T=12 °C, 20 h inkubáció) 

 

Az enantiomerdúsítási sorban mind a donor-, mind az akceptorfázisban fokozatosan nő 

a szelektormolekulák által kevésbé preferált enantiomer aránya, miközben a 

szelektormolekulák racém aminokhoz viszonyított csekély mennyiségének 

következtében lépésenként 2% alatti anyagveszteséggel lehet számolni. A folyamat 

végére tetszőleges mértékű enantiomerdúsítást érhetünk el. Az eddig vizsgált 

származékok körében 80% feletti enantiomerfelesleg eléréséhez 4–5 konszekutív 

szeparációs lépésre volt szükség. 

Az enantiomerelválasztás hatékonyságát a racém donoroldat komponenseinek 

adott idő alatt akceptorfázisba átvitt hányada és ezen átvitt hányad enantiomerfeleslege 

együttesen jellemzi. Az eddigiek során vizsgált származékok körében (59. ábra) az 

aminosav-származékok (63,64) enantiomerelválasztása bizonyult legkevésbé 

hatékonynak. 
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Ennél nagyobb enantiomerszelektivitást sikerült elérni aromás amin- és 

amidszármazékok (61,62,105) esetében, míg a leghatékonyabb elválasztást 

aminoalkohol-származékoknál (106,107) tapasztaltuk. 

 

 

59. ábra: Enantiomerelválasztás során vizsgált racém vegyületek (egyszeri 

membránpermeáció, 0,1 M donoroldat, membránpolaritás=5, 3 µl membrántérfogat, 

pH=7,0, T=12 °C, 20 h inkubáció): a) enantiomerpreferencia (erősebben visszatartott 

enantiomer, 107 esetében a 2-es helyzetű kiralitáscentrumra vonatkoztatva); b) 

anyagátvitel (%, akceptorfázis); c) enantiomerfelesleg (ee%, akceptorfázis) 

 

Az eljárás kiterjeszthetőségének vizsgálata jelenleg is folyamatban van. Reméljük, 

hogy az új enantiomerdúsítási módszer továbbfejlesztett, esetlegesen egyéb 

szelektormolekulán alapuló módosulatai a jövőben helyet kapnak majd a hagyományos 

eljárások mikromoláris léptékű alternatíváiként, megkönnyítve ezzel az egyes 

sztereoizomerek korai fázisú, elkülönített vizsgálatát. 

 

5. Kísérletek részletes leírása 

5.1. Új makrociklusok és prekurzoraik szintézise és karakterizálása 

5.1.1. Felhasznált anyagok és alkalmazott analitikai módszerek 

 

A felhasznált kiindulási anyagokat a Sigma-Aldrich Kft-től (Merck) szereztük be. 

A szakirodalomban közölt [213], jól bevált módszerek szerint tisztított és szárított 

oldószereket alkalmaztunk. A bepárlásokat csökkentett nyomáson, rotációs 

vákuumbepárlóval, korrozív anyagok esetén Claisen-feltéttel és vízsugárszivattyúval 

végeztük. 
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A vegyületek előállítása során a reakciók előrehaladását vékonyréteg-kromatográfiával 

ellenőriztük. A kísérleti részben szereplő Rf értékek Kieselgel 60 F254 (Merck) 

szilikagél, illetve alumínium-oxid 60 F254 neutrális E (Merck) lapra vonatkoznak. 

Az oldószerelegyek esetén megadott összetételek térfogatarányt jelentenek. Az 

előállított anyagok tisztítását és a termékelegyek szétválasztását normál-, illetve 

csökkentett nyomáson végzett frakcionált desztillációval, átkristályosítással, valamint 

oszlop- és rétegkromatográfiával végeztük. Az oszlopkromatográfiához neutrális, 

aktivált Brockman I alumínium-oxid, illetve szilikagél 60 (70-200 mesh, Merck) 

adszorbenseket használtunk. A preparatív vastagréteg-kromatográfiát szilikagél, 

Merck 60 F254, 0,5 mm és 2 mm rétegvastagságú lapon (art száma: 1.05744, illetve 

5717), illetve alumínium-oxid, Merck 150 F254, 0,25 mm rétegvastagságú lapon 

(art száma: 1.05727) végeztük. 

Az új vegyületeket fizikai állandóikkal, úgy, mint olvadás-, illetve forráspont, 

optikai forgatóképesség, Rf, és FTIR, 1H-NMR, 13C-NMR spektroszkópiai adataikkal, 

valamint MS spektrometriával jellemeztük. Az olvadáspontokat Boetius mikro 

olvadáspontmérő készüléken mértük (korrigálatlan értékek). Az optikai forgatóképesség 

meghatározásához Perkin-Elmer 241 polarimétert használtunk. Az enantiomerfelesleg-

értékeket VWR-Hitachi LaChrom Elite® diódasoros detektorral és Reprosil Chiral MIA 

HPLC oszloppal (100×4,6 mm) ellátott királis HPLC készülékekkel határozták meg, 

melynek során izokratikus elúciót alkalmaztak (iPrOH: CH3CN=1:9 + 0,1% 

trifluorecetsav, λUV-detektor=280 nm). Az IR spektrumok felvételét KBr pasztilla 

formájában Bruker Alpha-T FTIR típusú spektrométeren készítették. Az NMR 

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

készüléken, 25 °C-on vették fel. Az 1H-NMR spektrumokban az OH és NH protonok 

jeleit az NMR minták D2O-dal történő összerázása után azonosítottuk.  

A tömegspektrumok Phenomenex Kinetex C18 100 A kolonnával ellátott Agilent-1200 

Quadrupole LC/MS készüléken elektrospray-ionizációs módszert alkalmazva készültek 

(víz-acetonitril gradiens elúció ammónium-formiát ionizáló adalékkal, λUV-detektor=254 

nm). A HRMS méréseket Thermo Velos Pro Orbitrap Elite rendszeren, szintén 

electrospray-ionizációs módszert alkalmazva végezték. A protonált molekulaionok 

fragmentációja ütközésindukált disszociáció (CID) útján ment végbe. A minták 

analízisét metanolos oldat formájában Xcalibur 2.2 szoftver segítségével végezték.  

Az elemanalitikai méréseket Vario EL III típusú készüléken végezték az Eötvös Loránd 

Tudományegyetem Szerves Kémiai Intézetének Mikroanalitikai Laboratóriumában. 
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A pH mérések során Mettler Toledo SevenEasy pH-métert használtunk Mettler Toledo 

Inlab mikroelektróddal. A meghatározás ±0,1 pH-egység pontossággal történt. Az 

eredmények kiértékelését és diagramokon történő ábrázolását minden esetben OriginPro 

8.6 szoftverrel végeztük. 

 

5.1.2. Új vegyületek szintézisének részletes leírása 

5.1.2.1. 1-(2-Hidroxietoxi)dodekán-2-ol (rac-47, 12. ábra) 

 

1,2-Epoxidekánt (rac-45) (10,00 g, 54,30 mmól) lassan etilén-glikolban (46) 

(30,00 g, 483,90 mmól) oldott fémnátrium (0,50 g, 22,22 mmól) kevertetett oldatához 

adtunk 150 °C-on, Ar-atmoszféra alatt. A reakcióelegyet 2 napig 150 °C-on kevertettük, 

mialatt a színe sárgáról barnára változott. Az elegyet lehűtöttük és az etilén-glikol (46) 

feleslegét desztillációval eltávolítottuk. A maradékot 100 ml diklórmetán és 50 ml 6%-

os kénsav keverékében 0 °C-on feloldottuk. A szerves fázist elválasztottuk, majd a vizes 

fázist diklórmetánnal extraháltuk (4×100 mL). Az egyesített szerves fázist 100 ml 

telített nátrium-hidrogénkarbonát és 100 ml telített vizes nátrium-klorid oldattal ráztuk, 

majd magnézium-szulfáttal szárítottuk és a szárítószer kiszűrését követően bepároltuk. 

A nyerstermék halványbarna, viszkózus olaj, melyet oszlopkromatográfiás módszerrel 

szilikagél állófázison tisztítottunk aceton:hexán=1:4 eluenseleggyel. A termék fehér, 

szilárd anyag. Termelés: 5,20 g, 39%. 

Op.: 48 °C. Rf: 0,42 (SiO2, aceton:hexán=1:4). 1H-NMR (CDCl3): δ [ppm]: 0,89 

(t, J=7 Hz, 3H); 1,27-1,31 (m, 15H); 1,41-1,48 (m, 3H); 3,34-3,36 (m, 1H); 3,38-3,55 

(m, 1H); 3,59-3,78 (m, 2H); 3,80-3,83 (m, 3H). LC-MS: mért [MH+]: 247,3 (számított: 

246,2). 

 

5.1.2.2. 2-(2-{[2-(Karboximetoxi)dodecil]oxi}etoxi)ecetsav (rac-48, 12. ábra) 

 

A rac-47 diol (4,50 g, 18,30 mmól) 15 ml terc-butil-alkohollal készített oldatát 

kálium-terc-butanoát (4,00 g, 102,15 mmól kálium 120 ml terc-butil-alkoholban) Ar-

atmoszféra alatt kevertetett oldatához adtuk 80 °C-on. Az elegyet 1 órán át forraltuk, 

majd frissen desztillált klórecetsav (4,35 g, 45,75 mmól) 15 ml terc-butil-alkoholos 

oldatát adtuk hozzá csepegtetőtölcséren át, 30 perc alatt. Az így kapott elegyet 3 napig 

forráshőmérsékletén kevertettük. Az elegyet bepároltuk, majd a maradékot 100 ml 

vízben oldottuk és 200 ml etil-acetáttal extraháltuk. 
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A vizes fázist tömény sósavoldattal 0 °C-on pH=2-re savanyítottuk, majd további 3×200 

ml etil-acetáttal extraháltuk. Az egyesített szerves fázist 200 ml telített vizes nátrium-

klorid oldattal ráztuk, magnézium-szulfáttal szárítottuk és a szárítószer kiszűrését 

követően bepároltuk. A rac-48 nyerstermék (6,50 g, 98% nyerstermékre vonatkoztatva) 

barna olaj, melyet tisztítás nélkül reagáltattunk tovább. 

 

5.1.2.3. Metil-2-(2-{[2-(2-metoxi-2-oxoetoxi)dodecil]oxi}etoxi)acetát (rac-49, 12. 

ábra) 

 

A rac-48 dikarbonsavat (6,50 g) 80 ml metanolban oldottuk. A kevertetett 

oldathoz tionil-kloridot (15,00 g, 125,50 mmól) csepegtettünk 2 óra alatt, 0 °C-on. Az 

elegyet szobahőmérsékleten 24 órán át kevertettük, majd a metanolt lepároltuk. A 

bepárlási maradékot 100 ml etil-acetátban oldottuk, majd 50 ml vizes nátrium-hidrogén-

karbonát oldattal és 50 ml telített vizes sóoldattal ráztuk. A szerves fázist vízmentes 

magnézium-szulfát felett szárítottuk. Az oldószert lepároltuk, majd a nyersterméket 

oszlopkromatográfiásan tisztítottuk szilikagél adszorbensen, eluensként etil-

acetát:hexán=1:4 elegyet alkalmazva. A rac-49 dimetil-észter (5,10 g, 73%) barna olaj. 

Rf: 0,22 (SiO2, etil-acetát:hexán=1:4). 1H-NMR (CDCl3): δ [ppm]: 0,90 (t, J =7 

Hz, 3H); 1,12–1,40 (m, 15H); 1,52–1,61 (m, 3H); 3,56–3,57 (m, 3H); 3,66–3,67 (m, 

2H); 3,72–3,73 (m, 2H); 3,74–3,76 (s, 3H); 3,76–3,78 (s, 3H); 4,17–4,20 (m, 2H); 4,27–

4,32 (m, 2H). LC-MS: mért [MH+]: 391,3 (számított: 390,3). 

 

5.1.2.4. 2-(2-{[2-(2-Hidroxietoxi)dodecil]oxi}etoxi)etán-1-ol (rac-50, 12. ábra) 

 

A rac-49 dimetil-észtert (3,50 g, 8,96 mmól) 30 ml tetrahidrofuránban oldottuk. 

Az oldatot lassan hozzáadtuk lítium-tetrahidro-aluminát (0,85 g, 22,37 mmól) 30 ml 

tetrahidrofuránnal készített keverékéhez Ar-atmoszféra alatt, 0 °C-on. A kapott 

keveréket három napon át forraltuk, ezt követően 0 °C-ra hűtöttük és a redukálószer 

feleslegét 1 ml vizes ammónium-klorid (20 m/m%) és 2 ml nátrium-hidroxid (20 

m/m%) elegyével elbontottuk. A kapott keveréket szobahőmérsékleten egy napig 

kevertettük, majd a csapadékot leszűrtük és dietil-éterrel (3×100 ml) mostuk. A szűrletet 

elválasztottuk. A vizes fázist nátrium-kloriddal telítettük, majd dietil-éterrel (3×100 ml) 

extraháltuk. Az egyesített szerves fázist 100 ml telített vizes sóoldattal mostuk, 

magnézium-szulfáttal szárítottuk, szűrtük és az oldószert lepároltuk. 
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A nyersterméket szilikagélen oszlopkromatográfiás módszerrel tisztítottuk, eluensként 

etil-acetátot használtunk. A rac-50 termék (2,13 g, 71%) színtelen olaj. 

Rf: 0,31 (SiO2, etil-acetát). 1H-NMR (CDCl3): δ [ppm]: 0,86 (t, J=7 Hz, 3H); 

1,12–1,30 (m, 18H); 3,31–3,39 (m, 3H); 3,50–3,55 (m, 4H); 3,66–3,70 (m, 3H); 3,87–

4,05 (m, 4H); 4,09–4,22 (m, 1H). LC-MS: mért [MH+]: 335,3 (számított: 334,3). 

 

5.1.2.5. 1-Metil-4-[(2-{[1-(2-{2-[(4-metilbenzénszulfonil)oxi]etoxi}etoxi)dodekán-2-

il]oxi}etoxi)szulfonil]benzol (rac-51, 12. ábra) 

 

A rac-50 diol (1,75 g, 5,24 mmól) diklórmetánnal (15 ml) és vizes kálium-

hidroxiddal (20 ml, 50 m/m%) készített keverékéhez p-toluolszulfonsav-kloridot (3,00 

g, 15,67 mmól) adagoltunk 15 perc alatt, 0 °C-on, 15 ml diklórmetánban oldva. Ezután 

az elegyet 2 napig szobahőmérsékleten kevertettük, majd a pH-ját vizes sósavoldattal 

(10 m/m%) 0°C-on 7-re állítottuk. A fázisokat elválasztottuk, a vizes fázist 3×100 ml 

diklórmetánnal extraháltuk. Az egyesített szerves fázist magnézium-szulfáttal 

szárítottuk és a szárítószer kiszűrését követően bepároltuk. A nyersterméket 

oszlopkromatográfiás módszerrel szilikagélen tisztítottuk, eluensként etil-

acetát:hexán=1:4 elegyet használtunk. Az így kapott rac-51 ditozilát (2,98 g, 89%) 

színtelen, viszkózus olaj. 

Rf: 0,75 (SiO2, etil-acetát:hexán=1:1). 1H-NMR (CDCl3): δ [ppm]: 0,87 (t, J=7 

Hz, 3H); 1,24–1,35 (m, 18H); 2,45 (s, 6H); 3,35–3,41 (m, 3H); 3,49–3,54 (m, 4H); 

3,64–3,68 (m, 3H); 3,77–4,10 (m, 1H); 4,11–4,14 (m, 4H); 7,25–7,33 (m, 4H); 7,77–

7,79 (m, 4H). 13C-NMR (CDCl3): δ [ppm]: 14,3; 21,8; 21,9; 22,9; 25,6; 29,5; 29,7; 29,8; 

29,9; 31,9; 32,1; 67,8; 68,9; 69,5; 69,9; 70,8; 70,9; 74,5; 79,8; 128,1; 129,9; 130,0; 

133,2; 133,3; 133,4; 144,9; 145,0. IR: υmax [cm−1]: 2923, 2854, 1598, 1454, 1355, 1189, 

1175, 1120, 1096, 1011, 917, 814, 772, 662, 553. LC-MS: mért [MH+]: 643,3 

(számított: 642,3). Elemanalízis (számított: C32H50O9S2: C 59,79; H 7,84; S 9,97): mért: 

C 59,92; H 7,81; S 10,01. 
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5.1.2.6. Általános eljárás 1:1 típusú makrociklizációhoz 

 

Akridon-4,5-diol (35), ekvivalens mennyiségű, jó távozócsoportokkal rendelkező 

reagens, 10 ekvivalens finoman porított vízmentes kálium-karbonát vagy cézium-

karbonát és 100 ekvivalens száraz DMF vagy DMSO alkotta elegyet erőteljesen 

kevertetünk 10 percig Ar-atmoszféra alatt, szobahőmérsékleten, majd a reakcióelegy 

hőmérsékletét 50 °C-ra emeljük és így kevertetjük az elegyet 1 hétig. Az oldószert 

lepároljuk, a maradékot jeges víz és etil-acetát elegyében oldjuk, a fázisokat alaposan 

összerázzuk és elválasztjuk. A vizes fázis pH-ját 5 m/m%-os vizes sósavoldattal 7-re 

állítjuk és etil-acetáttal extraháljuk. Az egyesített szerves fázist magnézium-szulfáttal 

szárítjuk, szűrjük, majd az oldószert lepároljuk. 

 

5.1.2.7. 10-Decil-6,9,12,15,18-pentaoxa-25-

azatetraciklo[21.3.1.05,26.019,24]heptakoza-1,3,5(26),19(24),20,22-hexaén-27-on (rac-

52, 12. ábra) 

 

A rac-52 koronaétert az 5.1.2.6. fejezetben részletezett általános eljárás alapján 

állítottuk elő akridon-4,5-diolból (35) (0,30 g, 1,32 mmól) kiindulva, rac-51 ditozilát, 

kálium-karbonát bázis és DMF oldószer felhasználásával. A nyersterméket 

oszlopkromatográfiás módszerrel szilikagélen tisztítottuk, eluensként 

metanol:diklórmetán=1:50 elegyet használtunk. Az így kapott termék (132 mg, 19%) 

halványsárga, szilárd anyag. 

Op.: >360 °C. Rf: 0,75 (SiO2, metanol:diklórmetán=1:10). 1H-NMR (CDCl3): δ 

[ppm]: 0,80 (t, J=7 Hz, 3H); 1,17–1,47 (m, 18H); 3,43–3,62 (m, 2H); 3,65–3,95 (m, 

9H); 4,17–4,34 (m, 4H); 7,10–7,20 (m, 2H); 7,40–7,90 (m, 2H); 8,20–8,30 (m, 2H); 

9,85 (s, NH). 13C-NMR (CDCl3): δ [ppm]: 14,1; 22,7; 25,6; 25,7; 29,3; 29,6; 29,6; 29,7; 

31,7; 31,9; 68,5; 69,3; 69,7; 70,4; 70,6; 71,4; 79,5; 79,8; 112,2; 112,5; 118,6; 118,7; 

120,7; 120,8; 122,0; 122,1; 131,5; 131,6; 146,9; 147,1; 177,8. IR: υmax [cm−1]: 3421, 

3070, 3031, 2924, 2851, 1626, 1609, 1533, 1489, 1447, 1360, 1268, 1223, 1120, 1081, 

1071, 924, 821, 742, 692, 599. LC-MS: mért [MH+]: 526,4 (számított: 525,3). 

Elemanalízis (számított: C31H43NO6: C 70,83; H 8,24; N 2,66): mért: C 70,93; H 8,28; 

N 2,69. 
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5.1.2.8. (2R)-1-(Benziloxi)dodekán-2-il-4-metilbenzol-1-szulfonát [(R)-54, 14. ábra]  

 

Az enantiomertiszta monobenzil-glikolt [(R)-53] (2,00 g, 6,84 mmól) piridinben 

(10 ml) oldottuk, majd kevertetés közben ehhez az oldathoz p-toluolszulfonsav-klorid 

(1,96 g, 10,26 mmól) 10 ml piridinnel készített oldatát csepegtettük és az így kapott 

elegyet további 2 napig szobahőmérsékleten kevertettük. Ezt követően az oldószert 

lepároltuk, a maradékot 100 ml etil-acetát és 200 ml víz elegyében oldottuk, a fázisokat 

összeráztuk, elválasztottuk és a vizes fázist 5 m/m%-os vizes sósavoldattal történő 

semlegesítést követően etil-acetáttal (3×100 ml) extraháltuk. Az egyesített szerves fázist 

telített vizes nátrium-klorid oldattal (100 ml) ráztuk, magnézium-szulfáttal szárítottuk, 

majd a szárítószer kiszűrését követően bepároltuk. A nyersterméket 

oszlopkromatográfiás módszerrel tisztítottuk, szilikagél adszorbensen, etil-

acetát:hexán=1:10 eluenst alkalmazva. A termék (2,90 g, 95%) színtelen olaj. 

Rf: 0,65 (SiO2, etil-acetát:hexán=1:4). [𝛼]𝐷
25: +5,76 (c=1,02, CH2Cl2). 

1H-NMR 

(CDCl3): δ [ppm]: 0,90 (t, J=6,5 Hz, 3H); 1,10-1,39 (m, 18H); 2,43 (s, 3H); 3,47-3,60 

(m, 2H); 4,37-4,50 (m, 2H); 4,66 (p, J=5,3 Hz, 1H); 7,20-7,27 (m, 3H); 7,29-7,41 (m, 

4H); 7,80 (d, J=8,3 Hz, 2H). 13C-NMR (CDCl3): δ [ppm]: 14,3; 21,8; 22,9; 25,0; 29,4; 

29,5; 29,6; 29,7; 29,8; 31,8; 32,1; 71,1; 73,5; 82,2; 127,8; 127,9; 128,1; 128,5; 129,8; 

134,6; 138,0; 144,5. IR: νmax [cm-1]: 2923, 2853, 1597, 1454, 1362, 1188, 1174, 1097, 

907, 813, 735, 697, 665, 554. HRMS: mért [MH+]: 447,2516 (számított: 446.2491). 

Elemanalízis (számított: C26H38O4S: C 69,92; H 8,58; S 7,18): mért: C 69,73; H 8,56; S 

7,20. 

 

5.1.2.9. (2S)-1-(Benziloxi)dodekán-2-il-4-metilbenzol-1-szulfonát [(S)-54, 14. ábra] 

 

Az (S)-54 tozilát szintézisét az (R)-54 előállításával (ld. 5.1.2.8. fejezet) azonos 

módon végeztük az (S)-53 alkoholból (2,00 g, 6,84 mmól) kiindulva. 

Termelés: 2,92 g (95%). [𝛼]𝐷
25: -6,01 (c=1,16, CH2Cl2). Az (S)-54 tozilát egyéb 

fizikai és spektroszkópiai adatai megegyeznek az (R)-54 enantiomernél közöltekkel. 
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5.1.2.10. (8R,16R)-8,16-Bisz(decil)-6,9,12,15,18-pentaoxa-25-

azatetraciklo[21.3.1.0⁵,²⁶.0¹⁹,²⁴]heptakoza-1,3,5(26),19,21,23-hexaén-27-on [(R,R)-59, 

15. ábra] 

 

Az (R,R)-59 koronaétert az 5.1.2.6. fejezetben részletezett általános eljárás alapján 

állítottuk elő akridon-4,5-diolból (35) (1,23 g, 5,42 mmól) kiindulva, (R,R)-58 

enantiomertiszta ditozilát, cézium-karbonát bázis és DMSO oldószer felhasználásával. 

A nyersterméket oszlopkromatográfiás és preparatív vastagréteg-kromatográfiás 

módszerrel tisztítottuk neutrális alumínium-oxid állófázison, rendre etil-

acetát:hexán=1:5, illetve toluol:etanol=200:1 eluensek felhasználásával. A termék (758 

mg, 21%) sárga, kristályos anyag. 

Op.: 85 °C. Rf: 0,75 (SiO2, metanol:diklórmetán=1:20). [𝛼]𝐷
25: -23,15 (c=0,44, 

CH2Cl2). 
1H-NMR (CDCl3): δ [ppm]: 0,89 (t, J=6,5 Hz, 6H); 1,04-1,70 (m, 36H); 3,28-

4,38 (m, 14H); 7,07 (d, J=7,4 Hz, 1H); 7,18 (t, J=8,0 Hz, 2H); 7,35 (d, J=8,1 Hz, 1H); 

7,80 (d, J=8,1 Hz, 1H), 8,07 (d, J=8,1 Hz, 1H); 9,31 (s, 1H). 13C-NMR (CDCl3): δ 

[ppm]: 14,1; 22,7; 25,6; 29,4; 29,7; 29,8; 31,6; 31,9; 70,3; 71,1; 72,0; 77,9; 112,0; 

118,5; 120,7; 122,1; 128,0; 129,9; 131,4; 146,6; 178,0. IR: νmax [cm-1]: 3425, 2923, 

2853, 1736, 1624, 1610, 1531, 1490, 1466, 1421, 1369, 1339, 1265, 1225, 1178, 1116, 

1092, 803, 747. HRMS: mért [MH+]: 666,4681 (számított: 665,4655). Elemanalízis 

(számított: C41H63NO6: C 73,95; H 9,54; N 2,10): mért: C 74,20; H 9,52; N 2,15. Az 

enantiomertisztaságot királis HPLC módszerrel határoztuk meg, mely >97%-nak 

adódott. 

 

5.1.2.11. (8S,16S)-8,16-Bisz(decil)-6,9,12,15,18-pentaoxa-25-

azatetraciklo[21.3.1.0⁵,²⁶.0¹⁹,²⁴]heptakoza-1,3,5(26),19,21,23-hexaén-27-on [(S,S)-59, 

15. ábra] 

 

Az (S,S)-59 makrociklust az (R,R)-59 előállításánál leírt módon (ld. 5.1.2.10. 

fejezet), akridon-4,5-diolból (35) (1,20 g, 5,29 mmól) és (S,S)-58 enantiomertiszta 

ditozilátból (4,99 g, 6,37 mmól) kiindulva kaptuk. 

Termelés: 774 mg (22%). [𝛼]𝐷
25: +23,08 (c=0,43, CH2Cl2). Az (S,S)-59 

makrociklus egyéb fizikai és spektroszkópiai adatai megegyeznek az (R,R)-59 

enantiomernél közöltekkel. 
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5.1.2.12. (8R,16R)-8,16-Bisz(decil)-27-fenil-6,9,12,15,18-pentaoxa-25-

azatetraciklo[21.3.1.0⁵,²⁶.0¹⁹,²⁴]heptakoza-1,3,5(26),19,21,23(27),24-heptaén [(R,R)-1, 

15. ábra] 

 

’A’ szintézisút 

 

A 9-fenilakridin-4,5-diolt (57) irodalmi eljárás szerint állítottuk elő [172]. Az 

(R,R)-1 koronaétert az 5.1.2.6. fejezetben részletezett általános eljárás szerint kaptuk az 

akridon-4,5-diolt (35) 9-fenilakridin-4,5-diollal (57) (1,00 g, 3,48 mmól) helyettesítve, 

(R,R)-58 ditozilát, cézium-karbonát bázis és DMSO oldószer felhasználásával. A 

nyersterméket oszlopkromatográfiás, illetve preparatív vastagréteg-kromatográfiás 

módszerrel tisztítottuk szilikagél adszorbensen, diklórmetán eluenst alkalmazva. A 

termék (126 mg, 5%) halványbarna, kristályos anyag. 

Op. > 360 °C. Rf: 0,42 (SiO2, diklórmetán). [𝛼]𝐷
25: -23,12 (c=0,42, CH2Cl2). 

1H-

NMR (CDCl3): δ [ppm]: 0,89 (t, J=6,7 Hz, 6H); 1,20-1,75 (m, 36H); 3,75-3,94 (m, 6H); 

4,00-4,18 (m, 4H); 4,33-4,47 (m, 4H); 6,91 (d, J=7,5 Hz, 2H); 7,19 (d, J=8,8 Hz, 2H); 

7,29 (t, J=8,3 Hz, 2H); 7,42 (d, J=7,0 Hz, 2H); 7,51-7,61 (m, 3H). 13C-NMR (CDCl3): δ 

[ppm]: 14,3; 22,9; 25,8; 29,1; 29,5; 29,8; 29,9; 30,4; 32,1; 32,3; 70,7; 71,6; 73,3; 78,4; 

106,8; 118,4; 125,9; 126,7; 128,3; 128,5; 130,5; 136,9; 141,2; 146,3; 154,9. IR: νmax 

[cm-1]: 3363, 3062, 2957, 2921, 2851, 1731, 1650, 1632, 1567, 1469, 1462, 1416, 1262, 

1232, 1107, 1088, 1023, 802, 756, 728, 703, 671, 665. HRMS: mért [MH+]: 726,5086 

(számított: 725,5019). Elemanalízis (számított: C47H67NO5: C 77,75; H 9,30; N 1,93): 

mért: C 77,71; H 9,29; N 1,92. Az enantiomertisztaságot királis HPLC módszerrel 

határoztuk meg, mely >98%-nak adódott. 

 

’B’ szintézisút 

 

A 9-klórszármazékok [(R,R)-60 és (S,S)-60] előállítását az akridin-9(10H)-on 

származékok halogénezésére vonatkozó, 5.1.2.24. fejezetben részletezett általános 

eljárás alapján végeztük. 

 

 

 



101 

Az (R,R)-60 nyers klórvegyület (1,73 g, 2,53 mmól) száraz és tiszta toluolban (30 ml) 

készült oldatát cseppenként adagoltuk a fenil-magnézium-bromid (3 M 

tetrahidrofuránban, 4,22 ml, 12,65 mmól) palládium-acetáttal (29 mg, 0,13 mmól), 

dilítium-tetrakloro-kupráttal (0,1 M tetrahidrofuránban, 1,30 ml, 0,13 mmól) és száraz 

toluollal (10 ml) készített kevert szuszpenziójához szobahőmérsékleten, Ar-atmoszféra 

alatt. Az elegyet 24 órán át kevertettük. Az oldószer lepárlását követően a maradékot 

100 ml etil-acetátban és 100 ml víz keverékében oldottuk, a vizes fázist vizes 

sósavoldattal (10 m/m%) semlegesítettük. A fázisokat alaposan összeráztuk és 

elválasztottuk. A vizes fázist 4×100 ml etil-acetáttal extraháltuk. Az egyesített szerves 

fázist magnézium-szulfáttal szárítottuk, szűrtük, majd bepároltuk. A nyersterméket 

oszlopkromatográfiás módszerrel szilikagélen tisztítottuk, eluensként diklórmetánt 

alkalmaztunk.  A termék [220 mg, 12% (R,R)-59 akridono-koronaéterre vonatkoztatva] 

minden tekintetben azonos volt az „A” eljárás alapján előállított anyaggal. 

 

5.1.2.13. (8S,16S)-8,16-Bisz(decil)-27-fenil-6,9,12,15,18-pentaoxa-25-

azatetraciklo[21.3.1.0⁵,²⁶.0¹⁹,²⁴]heptakoza-1,3,5(26),19,21,23(27),24-heptaén [(S,S)-1, 

15. ábra] 

 

’A’ szintézisút 

 

Az (S,S)-1 makrociklust az 5.1.2.12. fejezetben az (R,R)-1 antipódra leírt eljárással 

azonos módon állítottuk elő, 9-fenilakridin-4,5-diolból (57) (1,00 g, 3,48 mmól) és 

(S,S)-58 ditozilátból kiindulva.  

Termelés: 151 mg (6%). [𝛼]𝐷
25: +21,13 (c=0,40, CH2Cl2). Az (S,S)-1 makrociklus 

egyéb fizikai és spektroszkópiai adatai megegyeznek az (R,R)-1 enantiomernél 

közöltekkel. 

 

’B’ szintézisút 

 

Az (S,S)-1 makrociklust az 5.1.2.12. fejezetben (R,R)-1 antipódra leírt eljárással 

azonos módon állítottuk elő, (S,S)-60  koronaéterből (1,70 g, 2,55 mmól) kiindulva.  

Termelés: 257 mg (14%) [(S,S)-59 akridono-koronaéterre vonatkoztatva]. Az 

(S,S)-1 makrociklus egyéb fizikai és spektroszkópiai adatai megegyeznek az (R,R)-1 

enantiomernél közöltekkel. 
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5.1.2.14. A 4,5-bisz(brómmetilén)-akridin optimalizált szintézise (69, 17. ábra) 

 

Akridint (68) (1,00 g, 5,58 mmól) és koncentrált kénsavat (98%, 12,5 ml) 

Ar-atmoszféra alatt szobahőmérsékleten kevertettünk, majd brómmetil-metilétert (67) 

(3,04 g, 22,32 mmól) adtunk hozzá. Az elegy hőmérsékletét 65 °C-ra emeltük, amikor 

vörösesbarna gáz intenzív képződését figyeltük meg. Az elegyet ezen a hőmérsékleten 

kevertettük 48 órán át, majd 300 g zúzott jégre öntöttük és további 1 órán át lassan 

kevertettük. A csapadékot kiszűrtük és kloroformban oldottuk. A kloroformos oldatot 

magnézium-szulfáttal szárítottuk, szűrtük, majd bepároltuk. A nyersterméket szilikagél 

állófázison oszlopkromatográfiás módszerrel tisztítottuk, melynek során 

hexán:kloroform=2:1 eluenselegyet alkalmaztunk. A termék (1,12 g, 55%) világossárga 

por. 

Amennyiben a nyersterméket először propán-2-ollal eldörzsöltük, majd kétszer 

átkristályosítottuk metanolból, a kromatográfiás tisztítási lépés elhagyható és a termelés 

79% -ra (1,60 g) nőtt. 

Rf: 0,47 (SiO2, hexán:kloroform=2:1). Az 69 dibrómszármazék egyéb fizikai és 

spektroszkópiai adatai megegyeznek a közöltekkel [182]. 

 

5.1.2.15. Általános eljárás a 71, 75 és 78 szekunder aminszármazékok előállítására 

(18. ábra) 

 

Frissen desztillált amint (200 ekvivalens) csepegtettünk Ar-atmoszféra alatt 4,5-

bisz(brómmetilén)-akridinhez (69) (500 mg, 1,37 mmól) -75 °C-os aceton-szárazjeges 

hűtőfürdőt alkalmazva. A reakcióelegyet ezen a hőmérsékleten 1 órán át kevertettük, 

majd a hőmérsékletet fokozatosan, óránként 30 °C -kal emeltük miközben a reakciót 

folyamatosan követtük VRK segítségével. Szobahőmérséklet elérése után a 

reakcióelegyet további 1 órán át kevertettük a teljes konverzió elérése érdekében. Az 

amin feleslegét ledesztilláltuk, majd a nyersterméket feldolgozás nélkül 

oszlopkromatográfiás-, valamint ezt követően preparatív vastagréteg-kromatográfiás 

eljárással tisztítottuk neutrális alumínium-oxid állófázison, rendre diklórmetán eluenst, 

illetve metanol:diklórmetán=1:20 eluenselegyet alkalmazva. 
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5.1.2.16. N,N'-(Akridin-4,5-diilbisz(metilén))bisz(2-metilpropán-2-amin) (71, 18. 

ábra) 

 

A 71 amint az 5.1.2.15. fejezetben részletezett általános eljárás alapján állítottuk 

elő terc-butil-amin (70) felhasználásával. A termék (244 mg, 51%) sárga kristályos 

anyag. 

Op.: 123 °C. Rf: 0,28 (Al2O3, metanol:diklórmetán=1:20). 1H-NMR (CD3OD): δ 

[ppm]: 1,49 (s, 18H); 4,84 (s, 4H); 7,65-7,69 (m, 2H); 8,04 (d, J=6,8 Hz, 2H); 8,18 (d, 

J=8,7 Hz, 2 H); 9,10 (s, 1H).13C-NMR (CD3OD): δ [ppm]: 26,3; 41,7; 54,5; 125,5; 

126,9; 129,0; 131,3; 133,6; 137,8; 146.4. IR: νmax [cm−1]: 3237, 2964, 2765, 2629, 1620, 

1583, 1536, 1443, 1402, 1377, 1211, 1077, 981, 895, 753. HRMS: mért [MH+]: 

350,2520 (számított: 349,2518). 

 

5.1.2.17.  1,1'-(Akridin-4,5-diil)bisz(N-benzilmetánamin) (75, 18. ábra)  

 

A 75 amint az 5.1.2.15. fejezetben részletezett általános eljárás alapján állítottuk 

elő benzil-amin (74) felhasználásával. A termék (520 mg, 91%) barna, viszkózus olaj. 

Rf: 0,68 (Al2O3, metanol:diklórmetán=1:10). 1H-NMR (CDCl3): δ [ppm]: 3,89 (s, 

4H); 4,54 (s, 4H); 7,26 (t, J=7,2 Hz, 2H); 7,33 (t, J=7,5 Hz, 4H); 7,40 (d, J=7,1 Hz, 

4H); 7,50-7,54 (m, 2H); 7,76 (d, J=6,8 Hz, 2H); 7,95 (d, J=8,7 Hz, 2H); 8,80 (s, 1H). 

13C-NMR (CDCl3): δ [ppm]: 51,0; 53,4; 125,6; 126,6; 126,9; 127,5; 128,3; 128,4; 

129,6; 136,7; 140,3; 146,9; 154,0. IR: νmax [cm−1]: 3304, 3059, 3025, 2919, 2850, 1617, 

1533, 1494, 1452, 1361, 1115, 1028, 899, 754, 697. HRMS: mért [MH+]: 418,2212 

(számított: 417,2205). 
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5.1.2.18. N,N'-(akridin-4,5-diilbisz(metilén))bisz(prop-2-én-1-amin) (78, 18. ábra)   

 

A 78 amint az 5.1.2.15. fejezetben részletezett általános eljárás szerint állítottuk 

elő allil-amin (77) felhasználásával. A termék (343 mg, 79%) sárga, viszkózus olaj. 

Rf: 0,52 (Al2O3, metanol:diklórmetán=1:20). 1H-NMR (CDCl3): δ [ppm]: 3,40 (d, 

J=6,1 Hz, 4H); 4,53 (s, 4H); 5,16 (d, J=10,4 Hz, 2H); 5,25 (d, J=17,4 Hz, 2H); 5,99-

6,07 (m, 2H); 7,49-7,53 (m, 2H); 7,75 (d, J=6,8 Hz, 2H); 7,95 (d, J=8,7 Hz, 2H); 8,79 

(s, 1H). 13C-NMR (CDCl3): δ [ppm]: 50,8; 51,7; 116,6; 125,6; 126,7; 127,7; 130,0; 

136,4; 136,8; 146,9; 153,0. IR: νmax [cm−1]: 3300, 3072, 2963, 2901, 2816, 1670, 1641, 

1534, 1449, 1260, 1093, 1017, 916, 798, 757, 707. HRMS: mért [MH+]: 318,1890 

(számított: 317,1892).  

 

5.1.2.19.  7,19-Dibenzil-10,13,16-trioxa-7,19,27-

triazatetraciklo[23.3.1.0⁵,²⁸.0²¹,²⁶]nonakoza-1,3,5(28),21,23,25(29),26-heptaén (76, 

18. ábra) 

 

A 76 makrociklust az 5.1.2.6. fejezetben részletezett általános eljárás alapján 

állítottuk elő az akridon-4,5-diolt (35) 75 akridinszármazékkal (500 mg, 1,20 mmól) 

helyettesítve, tetraetilén-glikol-dijodid (72), kálium-karbonát bázis és DMF oldószer 

felhasználásával. A nyersterméket oszlopkromatográfiás, illetve preparatív vastagréteg-

kromatográfiás módszerrel tisztítottuk neutrális alumínium-oxid adszorbensen, rendre 

diklórmetán eluenst, valamint metanol:diklórmetán=1:100 eluenselegyet alkalmazva. A 

termék (77 mg, 11%) halványbarna,viszkózus olaj. 

Rf: 0,23 (Al2O3, diklórmetán). 1H-NMR (CDCl3): δ [ppm]: 2,99 (t, J=6,0 Hz, 4H); 

3,67-3,70 (m, 4H); 3,71-3,79 (m, 8H); 3,90 (s, 4H); 4,75 (s, 4H); 7,33-7,37 (m, 6H); 

7,50-7,56 (m, 8H); 7,88 (d, J=8,7 Hz, 2H); 8,72 (s, 1H). 13C-NMR (CDCl3): δ [ppm]: 

53,3; 53,3; 59,3; 70,0; 70,7; 70,7; 125,7; 126,4; 126,7; 126,9; 128,4; 128,9; 136,1; 

138,4; 140,5; 147,1; 162,6. IR: νmax [cm−1]: 3060, 3026, 2864, 1676, 1452, 1385, 1297, 

1242, 1113, 1028, 910, 760, 735, 698, 659. HRMS: mért [MH+]: 576,3151 (számított: 

575,3148). 
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5.1.2.20.  7,19-Bisz(prop-2-én-1-il)-10,13,16-trioxa-7,19,27-

triazatetraciklo[23.3.1.0⁵,²⁸.0²¹,²⁶]nonakoza-1,3,5(28),21,23,25(29),26-heptaén (79, 

18. ábra)  

 

A 79 makrociklust az 5.1.2.6. fejezetben részletezett általános eljárás alapján 

állítottuk elő az akridon-4,5-diolt (35) 78 akridinszármazékkal (500 mg, 1,58 mmól) 

helyettesítve, tetraetilén-glikol-dijodid (72), kálium-karbonát bázis és DMF oldószer 

felhasználásával. A nyersterméket oszlopkromatográfiás, illetve preparatív vastagréteg-

kromatográfiás módszerrel tisztítottuk neutrális alumínium-oxid adszorbensen, rendre 

metanol:diklórmetán=1:100 és dioxán:propán-2-ol=5:1 eluenselegyet alkalmazva. A 

termék (105 mg, 14%) halványbarna, kristályos anyag. 

Op.: 74 °C. Rf: 0,89 (Al2O3, metanol:diklórmetán=1:10). 1H-NMR (CDCl3): δ 

[ppm]: 2,93-2,99 (m, 4H); 3,35-3,40 (m, 12H); 3,60 (d, J=6,6 Hz, 4H); 4,67 (s, 4H); 

5,22 (d, J=9,3 Hz, 2H); 5,30 (d, J=7,5 Hz, 2H); 5,99-6,04 (m, 2H); 7,49 (t, J=8,2 Hz, 

2H); 7,88 (d, J=8,7 Hz, 2H); 7,94 (d, J=6,8 Hz, 2H); 8,72 (s, 1H). 13C-NMR (CDCl3): δ 

[ppm]: 53,0; 53,7; 57,6; 68,5; 70,2; 70,4; 115,7; 125,4; 126,4; 127,8; 132,3; 136,8; 

136,9; 146,8; 153,0. IR: νmax [cm−1]: 3073, 2920, 2858, 1671, 1617, 1532, 1449, 1352, 

1292, 1249, 1116, 994, 918, 760. HRMS: mért [MH+]: 476,2900 (számított: 475,2835). 

 

5.1.2.21.  10,13,16-Trioxa-7,19,27-triazatetraciklo[23.3.1.0⁵,²⁸.0²¹,²⁶]nonakoza-

1,3,5(28),21,23,25(29),26-heptaén (81) előállítása 76 debenzilezésével (19. ábra) 

 

A 76 makrociklus (300 mg, 0,52 mmól) 50 ml etanollal készült oldatát 

hidrogéneztük palládium/csontszén katalizátor (90 mg, 10% palládium) jelenlétében, 70 

°C-on. A reakció 3 óra alatt ment végbe. A katalizátort szűrtük és etanollal (2×10 ml) 

mostuk. A szűrletet bepároltuk, a barna amorf nyersterméket (80) tisztítás nélkül 

használtuk fel a következő reakciólépésben. A 80 akridánegységet tartalmazó 

makrociklust feloldottuk 10 ml etanol és 30 ml ecetsav elegyében és 2 órán át 

kevertettük 70 °C-on, O2-atmoszféra alatt. Az oldószert lepároltuk és a maradékot 50 ml 

vízzel eldörzsöltük. A kivált csapadékot kiszűrtük, majd víz és diklórmetán elegyében 

(50-50 ml) oldottuk. A vizes fázist 3×50 ml diklórmetánnal extraháltuk. Az egyesített 

szerves fázist magnézium-szulfáttal szárítottuk, szűrtük, majd bepároltuk. A 

nyersterméket preparatív vastagréteg-kromatográfiás módszerrel tisztítottuk, neutrális 

alumínium-oxid állófázist és metanol:diklórmetán=1:20 eluenselegyet alkalmazva. 
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Ezt követően a terméket etanolból átkristályosítottuk, így barna, szilárd anyagot 

kaptunk (82 mg, 40%). 

Op.: 90 °C. Rf: 0,15 (Al2O3, metanol:diklórmetán=1:20). 1H-NMR (CDCl3): δ 

[ppm]: 3,02-3,10 (m, 4H); 3,56-3,61 (m, 8H); 3,75-3,82 (m, 4H); 4,71 (s, 4H); 7,54 (t, 

J=8,2 Hz, 2H); 7,80 (d, J=6,8 Hz, 2H); 8,05 (d, J=8,7 Hz, 2H); 8,84 (s, 1H). 13C-NMR 

(CDCl3): δ [ppm]: 49,8; 54,7; 69,4; 69,8; 72,1; 126,3; 126,5; 126,5; 129,9; 135,2; 150,8; 

156,0. IR: νmax [cm−1]: 3400, 2957, 2917, 2850, 1686, 1536, 1452, 1376, 1262, 1095, 

909, 801, 786. HRMS: mért [MH+]: 396,2212 (számított: 395,2209). 

 

5.1.2.22. 10,13,16-Trioxa-7,19,27-triazatetraciklo[23.3.1.0⁵,²⁸.0²¹,²⁶]nonakoza-

1,3,5(28),21,23,25(29),26-heptaén (81) előállítása 79 makrociklusból kiindulva (20. 

ábra) 

 

A 79 makrociklus (300 mg, 0,63 mmól) száraz diklórmetánnal (20 ml) készült 

oldatát fecskendővel szeptumon keresztül a tetrakisz(trifenilfoszfin)-palládium 

katalizátor (22 mg, 0,02 mmól) és 1,3-dimetilbarbitursav (590 mg, 3,78 mmól) 

kevertetett diklórmetános (30 ml) oldatához adtuk Ar-atmoszféra alatt. Az elegyet 2 

napon át forraltuk. Lehűlés után az oldószert lepároltuk és éterrel helyettesítettük. Az 

éteres oldatot telített vizes nátrium-karbonát oldattal extraháltuk, hogy eltávolítsuk a 

reagálatlan barbitursavat és mono-C-allil-származékát. A szerves fázist magnézium-

szulfáttal szárítottuk, szűrtük, majd bepároltuk. A nyersterméket 

oszlopkromatográfiásan tisztítottuk semleges alumínium-oxid adszorbens és 

metanol:diklórmetán=1:20 eluenselegy felhasználásával. A 81 makrociklus (130 mg, 

52%) barna, szilárd anyag. 

Az így kapott termék minden tekintetben megegyezett az 5.1.2.21. fejezetben 

leírttal. 
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5.1.2.23. 7,23-Bisz(prop-2-én-1-il)-7,15,23,31-

tetraazaheptaciklo[27.3.1.1¹³,¹⁷.0⁵,³².0⁹,¹⁴.0¹⁶,²¹.0²⁵,³⁰]tetratriakonta-

1,3,5(32),9,11,13(34),14,16(21),17,19,25,27,29(33),30-tetradekaén (82, 24. ábra) 

 

A 82 makrociklust az 5.1.2.6. fejezetben részletezett általános eljárás szerint 

állítottuk elő az akridon-4,5-diolt (35) a 78 akridinszármazékkal (416 mg, 1,32 mmól) 

helyettesítve, 69 bisz(brómmetilén)-akridin (480 mg, 1,32 mmól), cézium-karbonát 

bázis és DMSO oldószer felhasználásával. A nyersterméket metanolból, majd propán-2-

olból kristályosítottuk át. A 82 termék (304 mg, 44%) sárga kristályos anyag. 

Op.: 144 °C. Rf: 0,50 (Al2O3, propán-2-ol:dioxán=1:5). 1H-NMR (CD3OD): δ 

[ppm]: 3,67 (d, J=6,1 Hz, 4H); 4,99 (s, 8H); 5,33 (d, J=10,4 Hz, 2H); 5,55 (d, J=17,3 

Hz, 2H); 6,18-6,26 (m, 2H); 7,32 (t, J=7,6 Hz, 4H); 7,67-7,71 (m, 8H); 8,54 (s, 2H). 

13C-NMR (CD3OD): δ [ppm]: 53,9; 56,2; 116,8; 124,3; 127,2; 129,8; 132,1; 135,9; 

144,3; 154,8. IR: νmax [cm−1]: 3040, 2956, 2924, 2853, 1676, 1640, 1617, 1534, 1452, 

1261, 1171, 1106, 1021, 916, 759. HRMS: mért [MH+]: 521,2699 (számított: 

520,2627). 

 

5.1.2.24. Optimalizált, általános eljárás akridonegységet tartalmazó vegyületek 9-

klórakridin származékká történő átalakítására 

 

A kiindulási akridonszármazékot és 3 ekvivalens foszfor-pentakloridot foszfor-

oxikloridban (15 ekvivalens) oldottuk, majd az elegy hőmérsékletét 90 °C-ra emeltük és 

2 órán át így kevertettük Ar-atmoszféra alatt. Az elegyet ezután kis részletekben nagy 

feleslegben lévő vizes trimetil-amin (40 m/m%) intenzíven kevertetett oldatához 

öntöttük külső hűtés (-10 °C < T < 0 °C) közben. A reagensfelesleg megsemmisítését 

követően az oldat pH-ját 9-re állítottuk vizes sósavoldat (5 m/m%) segítségével, majd 

kloroformmal extraháltuk. Az egyesített szerves fázist magnézium-szulfáttal szárítottuk, 

szűrtük, majd bepároltuk. Az optimalizált eljárás eredményeként minden esetben közel 

kvantitatív termelést értünk el a nyerstermékekre vonatkoztatva, melyeket 

bomlékonyságuk miatt tisztítás nélkül reagáltattunk tovább. 
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5.1.2.25. 4,5-Dimetoxi-9-klórakridin (83, 26. ábra) 

 

A 83 klórszármazékot az 5.1.2.24. fejezetben részletezett általános eljárás alapján 

állítottuk elő, 4,5-dimetoxiakridonból (34, ld. 7. ábra) (1,50 g, 5,88 mmól) kiindulva. A 

nyerstermék (1,59 g, 99%) sárga, kristályos anyag. 

Op.: 223–225 °C (bomlás, irodalmi op.: 220–225 [172]). Rf: 0,82 (SiO2, 

diklórmetán:metanol=10:1). LC-MS: mért [MH+]: 274,1 (számított: 273,2). A 83 

termék egyéb spektroszkópiai adatai megegyeznek a szakirodalomban [172] 

közöltekkel. 

 

5.1.2.26. 4,5-Dimetoxi-9-brómakridin (84, 26. ábra) 

 

A 4,5-dimetoxi-9-brómakridint (84) az 5.1.2.24. fejezetben részletezett általános 

eljárás alapján 4,5-dimetoxiakridonból (34) (400 mg, 1,57 mmól) kiindulva állítottuk 

elő azzal a különbséggel, hogy 2 óra reakcióidőt követően foszfor-pentabromidot (2,00 

g, 4,71 mmól) adtunk az elegyhez, melyet ezután a halogéncsere megvalósulása 

érdekében további 2 órán át kevertettünk 90 °C-on, Ar-atmoszféra alatt. A reakcióelegy 

feldolgozása minden tekintetben megegyezett az 5.1.2.24. fejezetben leírtakkal. A 84 

narancssárga kristályos termék (494 mg, 99%) rendkívül instabil, így karakterizálását 

CDBr3 oldószerben végzett előállítása során, a reakcióelegy közvetlen NMR-

spektroszkópiás analízisével sikerült kivitelezni. 

Op.: 140–150 °C (bomlás). Rf: 0,86 (SiO2, diklórmetán:metanol=10:1). Rf: 0,15 

(SiO2, diklórmetán). 1H-NMR (CDBr3): δ [ppm]: 4,84 (s, 6H); 8,15 (d, J=7,2 Hz, 2H); 

8,61 (t, J=7,6 Hz, 2H); 8,76 (d, J=7,8 Hz, 2H). 13C-NMR (CDBr3): δ [ppm]: 58,9; 

115,3; 120,1; 125,4; 127,7; 130,0; 131,3; 148,5. IR: νmax [cm−1]: 3085, 3019, 2961, 

2927, 2849, 1623, 1605, 1594, 1550, 1487, 1459, 1434, 1393, 1315, 1273, 1238, 1198, 

1141, 1087, 997, 947, 860, 786, 745, 692, 649. LC-MS: mért [MH+]: 317,0; 319,0 

(számított: 316,0; 318,0). 
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5.1.2.27. Optimalizált általános eljárás 9-szubsztituált akridinszármazékok 

módosított Kharasch-reakcióval történő előállítására 

 

A nyers 83 klórakridin toluolban (20 ml/1,00 g 83) és acetonitrilben (1 ml/1,00 g 

83) készült oldatát csepegtettük a Grignard-reagens (3 M THF-ben, 6,00 ekvivalens 83-

hoz viszonyítva), palládium-acetát (0,07 mólekvivalens a 83-hoz viszonyítva) és 

dilítium-tetraklór-kuprát (0,1 M THF-ben, 0,01 mólekvivalens 83-hoz viszonyítva) 

kevertetett oldatához szobahőmérsékleten, Ar-atmoszféra alatt. A reakcióelegy 

hőmérsékletét 60 °C-ra emeltük, és ezen a hőmérsékleten tartottuk 20 órán át, majd 

lehűtöttük 20 °C-ra. Az oldószert lepároltuk és a maradékot etil-acetát (100 ml/1,00 g 

83 kiindulási vegyület) és víz (100 ml/1,00 g 83 kiindulási vegyület) elegyében 

oldottuk. A vizes fázis pH-ját vizes sósavoldattal (5 m/m%) 7-re állítottuk. A fázisokat 

jól összeráztuk és elválasztottuk. A vizes fázist etil-acetáttal extraháltuk (3×100 ml/1,00 

g 83 kiindulási vegyület). Az egyesített szerves fázist magnézium-szulfáttal szárítottuk, 

szűrtük, majd bepároltuk. A nyersterméket szilikagél állófázison 

oszlopkromatográfiásan tisztítottuk, eluensként etil-acetátot alkalmazva. 

 

5.1.2.28. 4,5-Dimetoxi-9-fenilakridin (86, 26. ábra) 

 

A 86 akridinszármazék előállítását az 5.1.2.27. fejezetben részletezett általános 

eljárás szerint végeztük 83 klórakridinből (1,00 g, 3,65 mmól) kiindulva, fenil-

magnézium-bromid (85) Grignard-reagens felhasználásával. 

Termelés: 668 mg (58%). A 86 termék fizikai és spektroszkópiai adatai 

megegyeztek az irodalomban [172] közöltekkel. 

 

5.1.2.29. 4,5-Dimetoxi-9-(4-metilfenil)akridin (88, 26. ábra) 

 

A 88 akridinszármazék előállítását az 5.1.2.27. fejezetben részletezett általános 

eljárás alapján végeztük 83 klórakridinből (1,00 g, 3,65 mmól) kiindulva, p-toluil-

magnézium-bromid (87) Grignard-reagens felhasználásával. A terméket a 

kromatográfiás tisztítást követően metanol és diklórmetán elegyéből kristályosítottuk át, 

eredményül világosbarna, kristályos anyagot (280 mg, 23%) kaptunk. 
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Op.: 215 °C. Rf: 0,32 (SiO2, etil-acetát). 1H-NMR (CDCl3): δ [ppm]: 2,45 (s, 3H); 

4,07 (s, 6H); 6,93 (d, J=7,4 Hz, 2H); 7,16-7,21 (m, 3H); 7,24-7,29 (m, 3H); 7,33 (d, 

J=7,7 Hz, 2H).13C-NMR (CDCl3): δ [ppm]: 21,4; 56,0; 105,7; 118,3; 125,8; 126,5; 

129,1; 130,3; 133,5; 138,0; 140,6; 146,8; 155,5. IR: νmax [cm−1]: 3070, 3045, 3027, 

3001, 2958, 2922, 2832, 1904, 1807, 1666, 1621, 1564, 1470, 1436, 1410, 1273, 1236, 

1111, 1083, 976, 825, 744, 638, 513, 496. HRMS: mért [MH+]: 330,1485 (számított: 

329,1416). 

 

5.1.2.30. 9-[4-(Benziloxi)fenil]-4,5-dimetoxiakridin (90, 26. ábra) 

 

A 90 akridinszármazék előállítását az 5.1.2.27. fejezetben részletezett általános 

eljárás szerint végeztük a 83 klórakridinből (1,00 g, 3,65 mmól) kiindulva, 4-

benziloxifenil-magnézium-bromid (89) Grignard-reagens felhasználásával. A terméket 

a kromatográfiás tisztítást követően metanol és diklórmetán elegyéből kristályosítottuk 

át, eredményül világosbarna, kristályos anyagot (231 mg, 15%) kaptunk. 

Op.: 183 °C. Rf: 0,44 (SiO2, etil-acetát). 1H-NMR (CDCl3): δ [ppm]: 4,15 (s, 6H); 

5,20 (s, 2H); 7,02-7,08 (m, 1H); 7,17-7,25 (m, 4H); 7,32-7,41 (m, 6H); 7,45 (t, J=7,4 

Hz, 2H); 7,53 (d, J=7,3 Hz, 2H). 13C-NMR (CDCl3): δ [ppm]: 56,1; 70,3; 106,7; 108,1; 

114,8; 116,8; 118,9; 125,5; 127,6; 128,2; 128,7; 131,7; 136,8; 139,0; 139,8; 155,0; 

159,0. IR: νmax [cm−1]: 3034, 2935, 2890, 1916, 1889, 1606, 1574, 1471, 1273, 1258, 

1174, 1106, 1079, 1026, 838, 787, 751, 697, 661. HRMS: mért [MH+]: 422,1681 

(számított: 421,1678). 

 

5.1.2.31. 9-Azido-4,5-dimetoxiakridin (91, 27. ábra) 

 

Frissen készített 4,5-dimetoxi-9-klórakridint (83) (500 mg, 1,83 mmól) dimetil-

szulfoxidban (10 ml) oldottunk, majd az oldathoz vízben (10 ml) oldott nátrium-azidot 

(357 mg, 5,48 mmól) adtunk 0 °C-on. Az elegy hőmérsékletét 50 °C-ra emeltük, így 

kevertettük 6 órán át, majd szobahőmérsékletre hűtöttük. A reakcióelegyet ezután etil-

acetát (50 ml) és víz (50 ml) elegyére öntöttük, a vizes fázis pH-ját vizes sósavoldat (5 

m/m%) segítségével 7-re állítottuk. A fázisokat összeráztuk, majd elválasztottuk. A 

vizes fázist etil-acetáttal (4×50 ml), majd az egyesített szerves fázist vízzel (8×200 ml) 

extraháltuk és telített vizes nátrium-klorid-oldattal (2×200 ml) ráztuk. A szerves fázist 

magnézium-szulfáttal szárítottuk, szűrtük és bepároltuk. 
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A nyersterméket szilikagél állófázison, etil-acetát:hexán=1:1 eluenselegyet alkalmazva 

oszlopkromatográfiásan, majd ugyanezen adszorbens és eluens felhasználásával 

preparatív vastagréteg-kromatográfiás módszerrel tisztítottuk. Az így kapott azidot (91) 

hexánnal eldörzsölve barna szilárd anyagot (118 mg, 23%) kaptunk. 

Op.: 180–190 °C (bomlás). Rf: 0,30 (SiO2, etil-acetát:hexán=1:1). 1H-NMR 

(CDCl3): δ [ppm]: 4,13 (s, 6H); 7,05 (d, J=7,5 Hz, 2H); 7,53 (t, J=7,8 Hz, 2H); 7,91 (d, 

J=8,8 Hz, 2H). 13C-NMR (CDCl3): δ [ppm]: 55,5; 106,9; 120,6; 127,2; 128,7; 139,4; 

144,5; 155,8. IR: νmax [cm−1]: 3436, 3410, 3067, 2931, 2830, 2136, 2114, 1594, 1525, 

1458, 1403, 1271, 1222, 1083, 1045, 977, 822, 743, 658. HRMS: mért [MH+]: 281,0910 

(számított: 280,0960). 

 

5.1.2.32. 4,5-Dimetoxi-9-(4-fenil-1H-1,2,3-triazol-1-il)akridin (93, 27. ábra) 

 

A 93 triazolszármazék hozamának növelése érdekében a 91 azidot 

oszlopkromatográfiás tisztítás nélkül reagáltattuk tovább, hogy elkerüljük a bomlását. A 

91 azidot (200 mg, 0,71 mmól) feloldottuk dimetil-szulfoxidban (5 ml). Az oldathoz 

réz(I)-romidot (52 mg, 0,36 mmól), aszkorbinsavat (63 mg, 0,36 mmól) és fenil-

acetilént (92) (0,4 ml, 4,22 mmól) adtunk, és a reakcióelegyet 40 °C-ra melegítettük, 

majd így kevertettük 24 órán át. Ezt követően lehűtöttük 20 °C-ra, majd 30 ml etil-

acetát és 30 ml víz elegyére öntöttük. A fázisokat összeráztuk, majd elválasztottuk. A 

vizes fázist etil-acetáttal (5×30 ml), majd az egyesített szerves fázist vízzel (8×50 ml) 

extraháltuk és telített vizes nátrium-klorid oldattal (2×50 ml) ráztuk. A szerves fázist 

magnézium-szulfáttal szárítottuk, szűrtük és bepároltuk. A nyersterméket szilikagél 

állófázison, etil-acetát:hexán=1:1 eluenselegyet alkalmazva oszlopkromatográfiásan, 

majd ugyanezen adszorbens és eluens felhasználásával preparatív vastagréteg-

kromatográfiás módszerrel tisztítottuk. A 93 triazol (80 mg, 29%) sárgásbarna, 

kristályos anyag. 

Op.: 253 °C. Rf: 0,10 (SiO2, etil-acetát:hexán=1:1). 1H-NMR (CDCl3): δ [ppm]: 

4,16 (s, 6H); 7,04-7,06 (m, 2H); 7,07-7,09 (m, 2H); 7,42 (t, J=7,5 Hz, 1H); 7,47-7,55 

(m, 4H); 8,02 (d, J=7,3 Hz, 2H); 8,28 (s, 1H). 13C-NMR (CDCl3): δ [ppm]: 56,3; 106,7; 

113,5; 123,6; 123,8; 126,0; 126,1; 128,7; 129,0; 129,1; 133,5; 134,1; 136,6; 155,6. IR: 

νmax [cm−1]: 3110, 3087, 2999, 2934, 2841, 2351, 1868, 1844, 1749, 1699, 1684, 1592, 

1560, 1539, 1533, 1487, 1473, 1436, 1418, 1339, 1276, 1224, 1116, 1087, 1068, 977, 

822, 770, 743, 696. HRMS: mért [MH+]: 383,1509 (számított: 382,1430). 
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5.1.2.33. 4,5-Dimetoxi-9-[(trimetilszilil)etinil]akridin (95) előállítása és kísérlet a 

trimetilszilil-védőcsoport eltávolítására (27. ábra) 

 

Frissen készített 4,5-dimetoxi-9-klórakridint (83) (500 mg, 1,83 mmól) 

tetrahidrofuránban (10 ml) szuszpendáltunk. A szuszpenzióhoz réz(I)-bromidot (60 mg, 

0,42 mmól), bisz(trifenilfoszfin)-palládium-dikloridot (140 mg, 0,20 mmól) és trietil-

amint (5,0 ml, 35,48 mmól) adtunk, majd az így kapott keveréket szobahőmérsékleten 

kevertettük 10 percig. A keverékhez ezután tetrahidrofuránban (5 ml) oldott 

trimetilszilil-acetilént (94) (0,75 ml, 5,48 mmól) csepegtettünk 0 °C-on, Ar-atmoszféra 

alatt. A reakcióelegy hőmérsékletét 50 °C-ra emeltük és ezen a hőmérsékleten 

kevertettük 48 órán át. A reakcióelegyet lehűtöttük 20 °C-ra és az oldószert lepároltuk. 

A maradékot feloldottuk 50 ml etil-acetát és 50 ml víz elegyében. A fázisokat 

összeráztuk és elválasztottuk. A vizes fázist etil-acetáttal (5×50 ml) extraháltuk. Az 

egyesített szerves fázist magnézium-szulfáttal szárítottuk, szűrtük és bepároltuk. A 

nyersterméket szilikagél állófázison, etil-acetát:hexán=1:1 eluenselegyet alkalmazva 

oszlopkromatográfiásan, majd ugyanezen adszorbens és eluens felhasználásával 

preparatív vastagréteg-kromatográfiás módszerrel tisztítottuk. A 95 acetilénszármazék 

(215 mg, 35%) barna, kristályos anyag. 

Op.: 238 °C. Rf: 0,15 (SiO2, etil-acetát:hexán=1:1). 1H-NMR (CDCl3): δ [ppm]: 

0,06 (s, 9H); 4,09 (s, 6H); 6,99 (d, J=7,4 Hz, 2H); 7,43-7,47 (m, 2H); 7,80 (d, J=9,2 Hz, 

2H). 13C-NMR (CDCl3): δ [ppm]: 5,5; 55,3; 93,8; 106,7; 120,6; 128,4; 128,9; 131,1; 

144,2; 155,8. IR: νmax [cm−1]: 3422, 3061, 2960, 2934, 2874, 2203, 2130, 1718, 1624, 

1595, 1561, 1474, 1460, 1404, 1354, 1268, 1222, 1062, 892, 790, 744, 681, 570. 

HRMS: mért [MH+]: 336,1512 (számított: 335,1414). 

A tisztított 95 acetilénszármazékot (200 mg, 0,60 mmól) trimetilszilil 

védőcsoportjának eltávolítása érdekében metanolban (5 ml) feloldottuk és az oldathoz 

szobahőmérsékleten tetrabutil-ammónium-fluoridot (314 mg, 1,20 mmól) adtunk. A 

reakcióelegy hőmérsékletét 40 °C-ra emeltük, majd ezen a hőmérsékleten 4 órán át 

kevertettük, végül vízre (20 ml) öntöttük. Az elegyet etil-acetáttal (4×20 ml) 

extraháltuk. Az egyesített szerves fázist magnézium-szulfáttal szárítottuk, szűrtük, majd 

bepároltuk. A VRK-analízis több vegyület keverékét mutatta, jelezvén, hogy a 96 

védőcsoport nélküli acetilén-származék azonnal bomlik. A 96 etinil-származék 

valószínűleg gyökös reakciókra hajlamos. A várt terméket (96) átkristályosítással és 

oszlopkromatográfiával sem sikerült izolálnunk. 
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5.1.2.34. 4,5-Dimetoxiakridin-9-karbonitril (97, 27. ábra) 

 

Frissen készített 4,5-dimetoxi-9-klórakridint (83) (500 mg, 1,83 mmól) dimetil-

szulfoxidban oldottunk, majd vízben (10 ml) oldott kálium-cianidot (350 mg, 5,39 

mmól) adtunk hozzá 0 °C-on. Az elegyet szobahőmérsékleten 1 napig kevertettük. A 

reakcióelegyet ezután etil-acetát (100 ml) és víz (100 ml) elegyére öntöttük, a vizes 

fázis pH-ját vizes sósavoldat (5 m/m%) segítségével 7-re állítottuk. A fázisokat 

összeráztuk, majd elválasztottuk. A vizes fázist etil-acetáttal (4×100 ml), majd az 

egyesített szerves fázist vízzel (8×100 ml) extraháltuk és telített vizes nátrium-klorid-

oldattal (2×100 ml) kiráztuk. A szerves fázist magnézium-szulfáttal szárítottuk, szűrtük 

és bepároltuk. A nyersterméket szilikagél állófázison, etil-acetát eluenst alkalmazva 

oszlopkromatográfiás módszerrel tisztítottuk. A 97 nitril (222 mg, 46%) sárgásbarna, 

kristályos anyag. 

Op.: 229 °C. Rf: 0,33 (SiO2, etil-acetát). 1H-NMR (CDCl3): δ [ppm]: 4,05 (s, 6H); 

7,58-7,65 (m, 2H); 7,70-7,76 (m, 2H); 7,77-7,82 (m, 2H). 13C-NMR (CDCl3): δ [ppm]: 

55,3; 106,8; 111,1; 116,8; 120,8; 129,8; 130,6; 147,2; 155,5. IR: νmax [cm−1]: 3436, 

3068, 3011, 2962, 2938, 2839, 2559, 2537, 2217, 1914, 1618, 1592, 1562, 1531, 1489, 

1458, 1447, 1406, 1367, 1272, 1264, 1223, 1172, 1086, 1032, 1016, 956, 819, 752, 641, 

515, 418. HRMS: mért [MH+]: 265,0969 (számított: 264,0972). 

 

5.2. Új makrociklusok és prekurzoraik spektrofotometriás vizsgálata 

 

Az UV/Vis spektrumok VIZION 3.4 szoftverrel vezérelt UNICAM UV4-100 

spektrofotométeren készültek. A fluoreszcencia spektrumok felvételét Perkin-Elmer LS 

50B spektrofluoriméteren a hozzá tartozó FL Winlab 3.0 program segítségével 

végeztük. A gerjesztési és az emissziós spektrumokat egyaránt a szoftver korrigálta. A 

spektrofotometriás titrálások során az oldatokat Hamilton-fecskendővel adagoltuk a 

makrociklusok oldatához, illetve a makrociklustartalmú szenzormembránt határoló 

oldathoz. A titrálási eredményeket minden esetben korrigáltuk a hozzáadott oldatok 

háttérjelével és a hígítási faktorral. A mérésekhez 1 cm optikai úthosszal rendelkező 

kvarcüveg küvettákat használtunk. A méréseket minden esetben szobahőmérsékleten 

(25±1 °C) végeztük, így a spektroszkópiai úton meghatározott fizikokémiai paraméterek 

is ezen hőmérsékleten értelmezendők. 
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A közölt szelektivitási adatok, amennyiben külön nem említjük, szintén ezen 

hőmérsékleten lettek meghatározva. Az eredmények kiértékeléséhez és ábrázolásához 

OriginPro 8.6 szoftvert használtunk. 

A relatív fluoreszcencia kvantumhatásfokok meghatározását akridinegységet 

tartalmazó azamakrociklusok esetében az akridin, mint referenciavegyület ismert 

kvantumhatásfok értékéből (ϕ=0,00035, acetonitril [214]), míg 4,5-dimetoxiakridino-

származékok esetében akridon referenciavegyület ismert kvantumhatásfok értékéből 

(ϕ=0,41, acetonitril [143]) származtató módszer alapján végeztük [215], melyhez az 

alábbi egyenletet használtuk. 

 

ϕ

ϕr
=

n2

nr
2

∫ 𝐹𝑚(λex,λE)dλE
∞

0

∫ 𝐹r(λex,λE)dλE
∞

0

1-10-Ar(λex)

1-10-A(λ𝑒𝑥)   (1) 

 

 

Minden esetben három párhuzamos mérés átlagaként határoztuk meg a 

kvantumhasznosítási tényezőt, mely mérések között ±3%-on belüli eltérés mutatkozott. 

A komplexstabilitási állandók meghatározását a komplexképzés hatására 

bekövetkező fluoreszcencia intenzitásnövekedés esetén a teljes hullámhossz-

tartományon globálisan illesztett (legkisebb négyzetek módszerének segítségével) 

nemlineáris regressziós módszer alapján végeztük, az alábbi matematikai összefüggések 

felhasználásával [216]. 

 

𝐹𝑚=F0ϕεb[X]=kX[X]  (2) 

 

A (2) egyenlet alapján a mért fluoreszcencia intenzitás a kX optikai tulajdonságokat 

jellemző összetett konstans arányában összefüggésben áll az X speciesz moláris 

koncentrációjával a titrálás egy adott pontjában. 

Az 1:1, 1:2, illetve 2:1 (gazdamolekula:vendégmolekula) sztöchiometriával 

rendelkező komplexek esetén a fotofizikai változás egzakt kapcsolatba hozható a K 

értékével a vendégmolekulák koncentrációjának ([G]) ismeretében (3)-(5) egyenletek 

alapján. 

𝐹𝑚

F0
=

kH
kH

0⁄ +(
kHG

kH
0⁄ )K[G]

1+K[G]
  (3) 
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∆𝐹𝑚=
k∆HG[H]0K1[G]+k∆HG2

[H]0K1K2[G]
2

1+K1[G]+K1K2[G]
2   (4) 

 

∆𝐹𝑚=
k∆HG[G]0K1[H]+k∆HG2

[G]0K1K2[H]
2

1+K1[H]+K1K2[H]
2   (5) 

 

Az illesztés során k és K értékeket paraméterként kezeltük. A komplexsztöchiometriát 

minden esetben statisztikai alapon, a kísérleti adatsorra az adott matematikai 

összefüggéssel végzett illesztés jóságának F-próbával történő ellenőrzésével határoztuk 

meg. 

A stabilitási állandók értékét hasonlóan határoztuk meg komplexképzés hatására 

bekövetkező részleges fluoreszcencia kioltás esetén is, mely alapjául a (6) egyenlet 

szolgált [217]. 

 

F0-𝐹𝑚

F0-Fc
=

[H]+[G]+
1

K
-√([H]+[G]+

1

K
)2-4[H][G]

2[H]
  (6) 

 

A könnyebb kezelhetőség érdekében az egyenletet F-re rendezve az alábbi összefüggést 

kapjuk. 

 

𝐹𝑚=F0 - (F0-Fc) ∙ 
[H]t+[L]a+

1

Ka
-√([H]t+[L]a+

1

Ka
)2-4[H]t[L]a

2[H]t
  (6*) 

 

A pKa értékek meghatározása nemvizes közegben, acetonitril oldószerben történt, 

melynek során a fentiekhez hasonlóan ismert matematikai összefüggésen [(7) egyenlet] 

alapuló globális nemlineáris regressziós módszert alkalmaztunk [218]. 

 

𝐹𝑚=
Fmax[H

+
]
n

+FminKa

Ka+[H
+

]
n   (7) 
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A legkisebb négyzetek módszere alapján végzett illesztés során n (folyamat során 

leadott vagy felvett protonok száma) és Ka értékeket paraméterként kezeltük. 

Az illesztések eredményeként n 1-hez közeli értéket adott, így konstansként rögzítve Ka 

meghatározható. A meghatározás során figyelembe vettük, hogy a titráló ágensként 

alkalmazott salétromsav disszociációja közel sem tekinthető teljesnek acetonitril 

oldószerben. A salétromsav pKa értéke acetonitrilben 10,6 [219]. Ennek értelmében a 

[H+] értékeket a (7) egyenletben korrigáltuk az adott koncentrációra jellemző 

disszociációfokkal az Ostwald-féle hígítási törvény alapján. 

A meghatározott fizikokémiai állandók bizonytalansága a regressziós módszerből, 

illetve a mérési eredményekből adódó szórást egyaránt tartalmazza. 

 

5.3. Elektrokémiai érzékelők 

 

A potenciometriás vizsgálatok során Philips IS-561 típusú elektródtestet, 

referenciaelektródként Ag/AgCl (3M KCl/1M KCl) kétsóhidas elektródot használtunk. 

A mérést Radelkis OP-208/1 típusú precíziós pH-mérő készüléken végeztük, a 2. ábra 

szerinti felépítéssel rendelkező mérőberendezést használva. A kalibrációs görbék 

felvétele során az elsődleges ion acetát sójának 10-3 M-os vizes oldatát használtuk belső 

elektrolitként, míg a potenciometriás szelektivitási együtthatók meghatározása során az 

elsődleges ionok szivárgásából adódó torzítóhatás elkerülése végett az ionofor által 

erősen diszkriminált 10-3 M-os lítium-acetát oldat képezte a belső elektrolitot. 

A szelektivitásvizsgálat során kizárólag olyan elektródmembránokat alkalmaztunk, 

melyek korábban egyszer sem érintkeztek a preferált ionok oldatával [220]. Minden 

mérést szobahőmérsékleten (25±1 °C) végeztük. A hígítási sorok esetében mért EME-t 

növekvő és csökkenő koncentrációk szerint felváltva határoztuk meg. A diagramokon 

szereplő pontok legalább 3 mérési eredmény átlagaként adódtak, a szórás ±1 mV alatt 

volt, amennyiben ezt külön nem jeleztük. A mérések között az elektródpárt desztillált 

vízzel mostuk és töröltük. A válaszidőt a standard definíció értelmében a konstans 

potenciáljel eléréséig szükséges időtartamként értelmeztük. A 𝑙𝑔𝐾𝑖,𝑗
𝑝𝑜𝑡

 értékeket 

különoldatos módszerrel a Nikolsky-Eisenman-egyenlet (8) alapján határoztuk meg. 

 

lg𝐾i,j
pot

=
EMFj − EMFi

Si
+ lg

ai

aj
zi zj⁄   (8) 
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Az aktivitási koefficienseket a Debye-Hückel-egyenlet segítségével számítottuk. A mért 

EME értékeket a Henderson-egyenlettel becsült diffúziós potenciállal korrigáltuk. 

A LOD értékét standard definíció alapján a kalibrációs görbe lineáris szakaszaira 

illesztő grafikus regressziós módszer alapján határoztuk meg [16]. Az elektród 

különböző töltésű ionokat tartalmazó multikomponens minták analízise során adott 

válaszjelét a (9) egyenlettel prediktáltuk [190,191]. 

 

𝐸𝑀𝐸 ≅ 𝐸𝑖
0 +

𝑅𝑇

𝐹
ln [

1

2
∑ 𝐾𝑖,𝑗(1)

𝑝𝑜𝑡
1

𝑧1

𝑗(1) 𝑎𝑗(1) +

√(
1

2
∑ 𝐾

𝑖,𝑗(1)
𝑝𝑜𝑡

1
𝑧1

𝑗(1) 𝑎𝑗(1))

2

+ ∑ 𝐾
𝑖,𝑗(2)
𝑝𝑜𝑡

2
𝑧1

𝑗(2) 𝑎𝑗(2)]   (9) 

 

Az extrúzió, illetve a 3D-nyomtatás során Ingeo™ Biopolymer 3100HP típusú 

PLA pelletet alkalmaztunk, a hozzáadott neutrális ionofor a racém lipofil akridono-

korona-6-éter (rac-52, 12. ábra) volt. A membránfelvételek Nikon SE típusú optikai 

mikroszkóppal és Jeol JSM 6380LA pásztázó elektronmikroszkóppal készületek „SEI” 

módban. A keresztmetszetek felületkezeléséhez Jeol 1200 aranyozó berendezést 

használtak. A főbb működési paraméterek az alábbiak voltak: 10 kV gyorsítófeszültség, 

12 mm fókusztávolság, 40 nm résszélesség. 

A 3D-nyomtatóval kompatibilis, ionofortartalmú polimerfilamentek extrúzióját  

Labtech LTE 26-44 ikercsigás extrúderrel (26 mm csigaátmérő, volumetrikus 

garatadagoló, osztott ház és egyirányban forgó felfűzhető csigák, érintőképernyős PLC 

vezérlés) végeztük. A polimergranulátumok szárításához Despatch LBB2-27-1CE 

szárítószekrényt használtunk. 

A membránok tervezését CATIA 3D modellező szoftverrel végeztük. 

A membránok műanyag szálolvasztásos módszerrel (FDM) készültek, PrusaSlicer 

szoftverrel vezérelt Creality CR-10S készülék segítségével. Temperálható, 300 

membrán nyomtatására alkalmas PEI 310×310 mm tárgyasztalt használtunk. 

Az elkészült membránok használatuk előtt nem igényeltek semmilyen felületkezelést 

vagy elektrokémiai aktiválást. 

A szórásra, stabilitásra, reprodukálhatóságra vonatkozó információk a 

függelékként csatolt publikációkban olvashatók [G177,G192]. 
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5.4. Optokémiai érzékelők 

 

A kompetitív körülmények között végzett vizsgálatok során alkalmazott 

többkomponensű fémsóoldatok összetételének meghatározását ICP-OES módszerrel, 

Labtest Plasmalab ICP spektrométerrel végeztük. A készülék 40 csatornás 

Pachen-Runge vákuum polikromátort tartalmaz fotoelektron sokszorozó detektorokkal. 

Az ICP spektrométer és az alkalmazott módszer fontosabb adatai a következők voltak. 

Műszerbeállítások szimultán, multielemes módban: plazma: 27,12 MHz, Ar-Ar plazma, 

plazmateljesítmény: 1,3 kW, külső argon: 12 l/min, közbülső argon: 1 l/min, belső 

argon: 1,2 l/min mintabevitel: ONE-NEB porlasztó, ciklon porlasztó kamra, Gilson 

perisztaltikus pumpa, mintabeviteli sebesség: 1 ml/min, megfigyelési magasság: 

13,5 mm, integrálási idő: 5 s. Mennyiségi meghatározás alsó határa: Ag: 0,025 mg/l 

(328,068 nm), Ca: 0,03 mg/l (422,673 nm), Co: 0,019 mg/l (238,892 nm), Cu: 0,025 

mg/l (224,700 nm), K: 0,05 mg/l (766,491 nm), Mg: 0,0005 mg/l (279,553 nm),  

Na: 0,19 mg/l, (589,592 nm), Pb: 0,13 mg/l, (220,353 nm), Zn: 0,005 mg/l (213,856 

nm). 

A meghatározás eredményeként a zavaróionok keverékének oldataiban az egyedi 

ionok koncentrációi ±2,0%-on belül voltak. A diagramok x-tengelyén minden esetben 

a zavaróionok összkoncentrációját tüntettük fel. 

UV-abszorpciós mérések esetén 96-well UV-star® F-bottom µClear mikrotálcákat 

(Greiner bio-one, Germany, Item No.: 655801) és SkanIt 2.4.4.5.RE szoftverrel vezérelt 

Thermo Scientific Multiskan® Spectrum v.1.2 (Thermo Fisher Scientific, USA) 

mikrotálca-olvasó spektrofotométert alkalmaztunk 250 nm-es detektálással. 

Fluoreszcens emissziós mérések esetén 96/384-well F-bottom black PS mikrotálcákat 

(Greiner bio-one, Germany, Item No.: 655076/781076) alkalmaztunk CLARIOstar® 

mikrotálca-olvasó spektrofotométerben (BMG LABTECH, Germany), CLARIOstar 

Reader Control (v5.01.R2) és MARS Data Analysis (v3.01.R2) szoftverek 

felhasználásával. A szkennelést az alábbi beállítások mellett végeztük: λex: 320 nm, 

detektált emissziós sáv: 345–550 nm, lépésköz: 1 nm. 

A PVC alapú optódmembránok elkészítését az elektrokémiai membránok 

esetében részletezett, THF-szuszpenzió készítésén alapuló hagyományos eljárás alapján 

végeztük az alábbi komponensarányokkal: 10 mg rac-52 ionofor, 45 mg PVC (Corvic S 

704, ICI), 45 mg dioktil-szebakát apoláris lágyítószer. 
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A megfelelő térfogatú THF-szuszpenziót pipetta segítségével eloszlattuk a well alján, 

melyet 70 °C-os hőlégfúvással részlegesen bepároltuk, rázópadon homogenizáltuk, 

majd a mikrotálcákat 24 órára 40 °C-on infralámpa alá helyeztük. 

A mérések megkezdése előtt a membránokat minden esetben 10 percig desztillált 

vízzel, majd további 10 percig 0,1 M-os Pb2+-oldattal inkubáltuk a kellő nedvesítettség, 

illetve ionofor-konformációs állapot elérésének céljából. A membránok regenerálását 

6×200 µl desztillált vizes mosással végeztük. 

Az új működési koncepcióra való tekintettel az optóddal végzett mérések 

kiértékelését rendhagyó módon végeztük. Erre azért volt szükség, mert a határfelületen 

detektáló membránok esetében lehetetlen közvetlen kapcsolatot felállítani a 

komplexképzés hatására bekövetkező molekulaszerkezeti változások és az okozott 

optikai jelváltozás között, hiszen az ionoforok egy jelentős része a jelképzés 

szempontjából inaktív és csupán háttérjelet szolgáltat. Mindezek értelmében a LOD, 

szelektivitás és érzékenység kromoionofor ionegyensúlyi állapotban felvett 

protonáltsági fokán alapuló értelmezése jelen esetben nem alkalmazható. A LOD 

meghatározását statisztikai t-teszt alapján a legkisebb szignifikáns jelváltozást okozó 

koncentrációhoz rendelve végeztük 95%-os szignifikanciaszinten. A válaszidőt standard 

definíció szerint határoztuk meg [53]. A nem-ionegyensúly alapú működésből adódóan 

a konstans válaszjel beállta a mintaoldattal való érintkezést követően gyakorlatilag 

azonnal kialakult. 

A kvarcüveglap felületi szenzorrétegének kialakításához az egyes komponenseket 

az alábbi arányban mértük össze: akrilamid: 200 mg, DMF: 200 µl, 2-hidroxietil-

metakrilát: 400 µl, trietilén-glikol-dimetakrilát: 200 µl, trietanol-amin: 50 µl, 

fluoroinofor (82): 10 mg, 2-hidroxi-2-metil-1-fenilpropanon fotoinduktor: 50 µl. 

A fotoindukált kopolimerizációs eljárás során a monomerkeveréket 10 cm távolságból 

254 nm-en sugárzó 50 W-os fényforrással világítottuk meg 10-szer 5 percen keresztül 3 

perc köztes szüneteket tartva.   

A szenzormembrán regenerálásához a megelőző mérés válaszideje kétszereséig 

desztillált vizes áztatást alkalmaztunk. Ez minden esetben elegendőnek bizonyult az 

ionos komponensek eltávolításához. 

A LOD értékét a kalibrációs görbe meredekségén alapuló standard eljárás alapján 

határoztuk meg [221]. 
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A regenerálhatósággal, reprodukálhatósággal, életidővel és fotostabilitással 

kapcsolatos információk, valamint a mérésekkel kapcsolatos további kiegészítő adatok a 

megfelelő közleményekben [G179,G195], illetve azok „Supplementary Information” 

csatolmányaiban találhatók. 

 

5.5. Folyadékmembrán alapú molekuláris szelektorok 

 

A transzportkísérletek során 2 ml vizes adófázist, 6 ml vizes szedőfázist és 

folyadékmembránként 12 ml diklórmetánt alkalmaztunk, melyet a kísérlet során 250 

rpm fordulaton kevertettünk. Az aktív anyagátadási határfelület 7,07×10-4 m2 volt. A 

membrántelítettség meghatározása során az apoláros szerves folyadékfázist 

választótölcsérrel elkülönítettük és 5×2 ml 10 m/m%-os vizes ecetsav oldattal mostuk a 

kationok kinyerése érdekében. Az egyesített vizes fázist ezt követően bepároltuk és 

tömegállandóságig szárítottuk, majd mikroanalitikai mérleg segítségével a só tömegét 

±0,1 mg pontossággal határoztuk meg. A kompetitív körülmények között végzett 

vizsgálatok során alkalmazott többkomponensű oldatok pontos összetételét ICP-OES 

módszerrel határoztuk meg (ld. 5.4. fejezet). 

A módosított PAMPA rendszeren végzett vizsgálatok során 96-cellás polipropilén 

mérőtálcákat (Agilent Technologies, USA), 96-cellás PVDF alapú, szűrő-donor-tálcákat 

(MultiscreenTM-IP, MAIPNTR10, pórusméret 0,45 µm, Merck-Millipore) és 96-cellás 

teflon akceptortálcát (Multiscreen Acceptor Plate, MSSACCEPTOR, Merck-Millipore) 

alkalmaztunk. Az anyagátvitel százalékos értékeinek meghatározását UV-kalibrációs 

függvény alapján végeztük. A vizsgált vendégmolekulák vizes oldatából hígítási sort 

készítettünk (10-4-10-6 M tartományon), mely oldatok UV/Vis-abszorpciós spektrumát 

felvéve a csúcsmaximumok értékein a koncentráció függvényében lineáris regressziót 

végeztünk. Az elválasztási kísérletek különböző fázisaiban vett akceptoroldali minták 

vendégmolekula koncentrációját abszorpciós mérést követően ezen függvény alapján 

határoztuk meg. Az akceptorfázisban lévő vendégmolekulák enantiomerfelesleg értékeit 

királis folyadékkromatográfiás módszerrel határozták meg diódasoros detektorral szerelt 

(detektálás: 254 nm), Agilent 1100 HPLC készülék (Agilent Technologies, USA) 

segítségével 20 °C-on. Az adatkiértékelés során Chemstation B.04.03 szoftvert (Agilent 

Technologies, USA) alkalmaztak. Minden esetben etanolos mintákat mértünk 

izokratikus elúciós módban, 0,8 ml/min áramlási sebességgel. 
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Az egyes vendégmolekulák esetében az alábbi oszlopokat és mérési körülményeket 

alkalmazták, illetve a retenciós idők a következők voltak: 61: Lux 3u Cellulose-4 

kolonna (Phenomenex, USA), hexán:etanol=85:15 eluens, retenciós idő: 6,9 min (S)-61 

és 7,4 min (R)-61; 62: Lux 3u Cellulose-4 kolonna (Phenomenex, USA), 

hexán:etanol=95:5 eluens, retenciós idő: 4,8 min (S)-62 és 5,0 min (R)-62; 63: Kromasil 

5-CelluCoat kolonna (Merck, USA), hexán:etanol=85:15 eluens, 0,1% dietilamin 

hozzáadásával, retenciós idő: 9,6 min (S)-63 és 10,7 min (R)-63; 64: Lux 5u Amylose-2 

kolonna (Phenomenex, USA), hexán:etanol=85:15 eluens, retenciós idő: 12,8 min (S)-

64 és 14,9 min (R)-64; 105: Kromasil 5-CelluCoat kolonna (Merck, USA), 

hexán:etanol=85:15 eluens, 0,1% dietilamin hozzáadásával, retenciós idő: 13,4 min (S)-

105 és 16,6 min (R)-105; 106: Lux 5u Amylose-2 kolonna (Phenomenex, USA), 

hexán:etanol=85:15 eluens, retenciós idő: 8,7 min (S)-106 és 10,2 min (R)-106; 107: 

Lux 3u Cellulose-4 kolonna (Phenomenex, USA), hexán:etanol=85:15 eluens, 0,1% 

dietilamin hozzáadásával, retenciós idő: 5,9 min (1R,2S)-107 és 6,4 min (1S,2R)-107. 

A 3,6- és 5,6-os pH értékeken végzett mérések esetében nátrium-acetát / ecetsav 0,1 M-

os puffert, míg 7,0-es pH érték esetén kálium-dihidrogénfoszfát / dinátrium-

hidrogénfoszfát 0,1 M-os puffert alkalmaztunk. A kísérletterv kiértékelését 

STATISTICA 13.4.0.14 (TIBCO Software, USA) szoftverrel végeztük. A kísérletterv 

elemzése során az illesztett modell megfelelőségvizsgálatát a szórásértékek 

normalitásának, valamint a varianciák konstans voltának és a mérések függetlenségének 

ellenőrzésén keresztül végeztük el. Az illesztett modellek minden esetben adekvátnak 

bizonyultak. 
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6. Összefoglalás 

 

Korábbi kutatási eredmények rámutattak az akridon – 9-hidroxiakridin tautoméria 

fontos szerepére a koordináció során, mely a gyakorlati oldalról felvetette ezen 

egyensúlyi folyamat további vizsgálatának igényét a makrociklusok protonasszociációs 

sajátságaival, illetve komplex- és optikai jelképzésével kapcsolatban. 

Kiterjedt spektroszkópiai vizsgálatokat végeztünk, melyek keretében rámutattunk 

a korábban Pb2+-szelektívnek talált, akridinszármazékokat tartalmazó 

18-korona-6-éterek (2,43) komplexképzése és heteroaromás fluorofor egységének 

protonálódása közötti kompetitív viszonyra, valamint összefüggéseket fogalmaztunk 

meg az akridon-, akridin- és 9-szubsztituált-akridin alegységek egyes gazdamolekula-

célfunkciók ellátásában mutatott alkalmazhatóságával kapcsolatban. 

A munka folytatásaként előállítottuk a 2 koronaéter egy decilláncot tartalmazó 

racém (rac-52), illetve két decilláncot tartalmazó enantiomertiszta 

(1,59,60 enantiomerpárjai) lipofil analogonjait apoláros membránban fizikailag kötött 

makrociklusokat tartalmazó eljárások fejlesztésének céljából. Ezen felül előállítottuk 

még 4,5-dimetilénakridin-egységet tartalmazó makrociklusok egy kisebb vegyületkörét 

(76,79,81,82), melyek alapváza Zn2+-szelektivitást mutatott, továbbá számos 

9-szubsztituált 4,5-bifunkciós akridin fluoreszcens prekurzort (88,90,91,93,95,97), 

melyek a gazdamolekulák alegységeiként lehetőséget adnak azok membránhoz történő 

kovalens rögzítésére. Minden gazdamolekula esetében spektroszkópiai módszerekkel 

vizsgáltuk a szelektivitást, illetve meghatároztuk a lgK és pKa értékeket, mint a 

gyakorlati szempontból legfontosabb fizikokémiai paramétereket. 

Az Pb2+-szelektív lipofil akridono-18-korona-6-éter (rac-52) PVC-membránba 

történő fizikai rögzítése útján potenciometriás szenzort fejlesztettünk, melyet rendhagyó 

módon többkomponensű mintákban is vizsgáltunk. Az eszköz matematikailag jól 

prediktálható válaszjelet szolgáltatott kiemelkedően alacsony válaszidő mellett. 

Elsőként alkalmaztunk hozzáadott ionos adalékanyagoktól mentes, illetve lágyított 

PLA-membránokat a hagyományos ionszelektív membránok alternatívájaként. 

Filamentextrúzió és az ezen alapuló 3D-nyomtatási eljárás bevezetésével 

megvalósítottuk az elektródmembránok kísérleti sorozatgyártását, majd elektrokémiai 

sajátságaikat összehasonlítottuk a hagyományos alternatíváikéval. 
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Mindent összevetve a 20 m/m% M-PEG tartalmú membránokat találtuk 

legalkalmasabbnak gyakorlati alkalmazások fejlesztésének céljára, melyek a 

hagyományos membránokhoz képest megnövekedett szelektivitást mutattak a vizsgált 

zavaróionok többségével szemben, továbbá két nagyságrenddel szélesebb lineáris 

működési tartománnyal és több mint egy nagyságrenddel alacsonyabb alsó kimutatási 

határral rendelkeztek. A PLA mátrixanyag ioncserélő sajátságait érintő jövőbeli 

vizsgálatokkal kiegészítve a fejlesztett eljárás mérföldkövet jelenthet a kationszelektív 

potenciometriás kémiai szenzorok fejlesztésének területén, illetve az egyszerűsített 

membránösszetétel és a gyárthatósági feltételek előteremtésén keresztül segítheti ezen 

típusú kemoszenzorok elterjedését az analitikai gyakorlatban. 

A hagyományos optódokat jellemző hátrányos tulajdonságok kiküszöbölése 

céljából egy új koncepció szerint, nem-egyensúlyi elven működő, extrém vastagságú, 

direkt típusú szenzormembránokat tartalmazó mikrotálca-optódot fejlesztettünk a rac-

52 ionofor felhasználásával. Ez az első közölt példa olyan optódra, amely nem tartalmaz 

ionos adalékanyagot, rendelkezik pH-független működési tartománnyal (4,3<pH<7,0), 

továbbá példátlan válaszidőt, analitikai teljesítményt (~700 minta/óra) és várható 

életidőt mutat. Emellett az Pb2+-szelektív optokémiai szenzorok között a fejlesztett 

eszköz szintén elsőnek tekinthető a jelképzés szerinti direkt típusú membránja, valamint 

mikrotálca rendszerrel integrált mivolta miatt egyaránt. A viszonylag magas alsó 

kimutatási határ (4,0×10-7 M) alkalmatlanná teszi a szenzort ivóvíz vizsgálatára, viszont 

említett számos előnye, kiemelten a példátlanul gyors, egyszerű, automatizálható és 

költséghatékony működtetése alkalmassá teszi bármely széleskörűen használt műszeres 

analitikai technika releváns alternatívájaként környezeti és szennyvízminták nagy 

áteresztőképességű monitorozására. 

Allilcsoportokat tartalmazó fluoreszcens (bisz)akridino-makrociklus (82) 

kopolimerizációjával létrehoztunk egy nem-készülékspecifikus, kvarcüveglap alapú 

optódot, melyet spektrofotometriás küvettába helyezve az adott spektrofluoriméter 

Zn2+-szelektív szenzorként működtethető. Ennek segítségével a Zn2+-szelektív analízis 

2,2×10-7 M kimutatási határ felett, 1 percen belül (cZn2+ < 10-3 M) megvalósítható. 

A meghatározást a magas Cd2+- és Pb2+-tartalom, illetve a 10-5 M feletti 

szervesanyagtartalom (emésztett fehérjemintát reperezentáló aminosavkeverék vizes 

oldatával vizsgálva) korlátozhatja a gyakorlatban. 
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Míg az optód a szelektivitás és a mennyiségi meghatározás pontossága tekintetében 

elmarad a széleskörűen alkalmazott műszeres analitikai technikáktól (ICP-OES 

módszerrel összehasonlítva) – a hagyományos optódokat jelentősen felülmúlva 

regenerálhatóságában – azok egyéb jellemző működési paraméterivel összemérhető 

eredményeket mutat. A fejlesztett termék analitspecifikus műszerezettség hiányában is 

megteremti a lehetőséget Zn2+ szelektív, perturbációmentes analízisére, egy hordozható, 

regenerálható, gyors eredményt szolgáltató eszközt biztosítva a kizárólag rutin 

spektrofluoriméterrel rendelkező felhasználók számára. 

A folyadékmembrán-szeparáció témájában végzett munkánk során a decilláncot 

tartalmazó, lipofil akridono-koronaéter (rac-52) szállítómolekulaként történő 

felhasználásával valósítottuk meg vizes minták Pb2+-mentesítését apoláros 

folyadékmembránon keresztüli fázistranszport folyamat segítségével. Kimutattuk, hogy 

a membrán Pb2+-ra már a folyamat kezdeti szakaszában telítődik, a transzport 

sebességmeghatározó lépése pedig a szedőfázis-membrán határfelületi anyagátadás. 

A szedőfázisban csapadékképző savak alkalmazásával sikerült az Pb2+-szeparációt 

folyamatos üzemben megvalósítani, míg optimalizált körülmények között az adófázis 

ionerősségének csökkentésével a szelektivitás jelentős javulását értük el. A lipofil 

makrociklus két decilláncot tartalmazó, enantiomertiszta fenilakridino-analogonjait 

[(R,R)-1 és (S,S)-1] folyadékmembrán kísérletekben alkalmazva meghatároztuk azok 

szerkezeti preferenciáit különböző aminokkal szemben, melyek során a protonált primer 

aralkil-aminok esetében kaptuk a legbíztatóbb eredményeket. Ezt követően 

enantiomerszelektív fázistranszport vizsgálatokat végeztünk. A kísérletek során sikerült 

a gazdamolekulák homokirális preferenciájának megfelelő protonált primer amin 

enantiomerben dúsítani a szedőfázist. A dinamikusan áramoltatott folyadékmembránok 

esetében fellépő, szállítómolekulákhoz kötött passzív transzportttal ellentétben a 

statikus membránokon keresztüli anyagátadás diffúziókontrollált, így királis 

komplexképzők jelenlétében a membránátmenet sztereoszelektív gátlására nyílik 

lehetőség. Ennek kapcsán folyadékmembrán-szeparációs enantiomerdúsítási eljárást 

fejlesztettünk a PAMPA-rendszer újszerű átalakításával. 

Munkánk során sikerült a korábbi oldatfázisú- és folyadákmembrán-

fázistranszport vizsgálatok során optikailag aktív biogén aminok körében jelentős 

enantiomerfelismerést mutató lipofil fenilakridino-makrociklusokat [(R,R)-1 és (S,S)-1] 

dodekán-dodekanol alapú folyadékmembránban rögzíteni és mikrotálca-rendszerbe 

integrálni. 
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Ezt követően vizsgáltuk az amin enantiomerek membránpermeációjának kinetikáját, 

szerkezet-hatás összefüggéseit, valamint elvégeztük a folyamat fizikokémiai 

paramétereinek optimalizálását. Vizsgálataink alapján a rögzített királis 

szelektormolekulák jelenléte enantiomerszelektív membránretenciót eredményezett a 

mikrotálca-rendszer donor-, illetve akceptor fázisai között, mely lehetővé tette 

különböző amin-, aminosav-, valamint egyéb neurotranszmitter származékok racém 

elegyből kiinduló mikromoláris léptékű enantiomerdúsítását. A fejlesztett 

folyadékmembrán-szeparációs eljárás segítségével sikerült megvalósítanunk néhány 

biogén modellvegyület 4-5 konszekutív membránpermeáció általi jelentős (ee>80%) 

enantiomerdúsítását, mely eljárás a későbbiek folyamán könnyedén integrálható 

automatizált folyadékkezelő, így különböző robotizált HTS-rendszerekbe. Az eljárás 

kiterjeszthetőségének vizsgálata jelenleg is folyamatban van. 

 

7. Tézisek 

 

1. 

A Pb2+-szelektív akridono- és 9-fenilakridino-18-korona-6-éterek különböző ionizációs 

és komplexált állapotainak spektrofotometriás vizsgálatával kimutattunk, hogy az 

akridonegység tautomerizációs egyensúlya kapcsán kompetitív viszony áll fenn a 

komplexképzési és protonasszociációs folyamatok között, valamint, hogy a 

heteroaromás alegységek molekulaformái eltérő tulajdonságokat mutatnak a 

komplexképzés, optikai jelképzés és a gazdamolekulák pH-érzékenysége kapcsán. 

[G176] 

 

2. 

Előállítottunk hét új akridino-koronaéter prekurzort, melyek kedvező fluoreszcenciás 

tulajdonságokat mutattak és könnyedén továbbalakíthatóak a makrociklusok kovalens 

rögzítése céljából. 

[G188] 
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3. 

Előállítottuk az Pb2+-szelektív akridono-18-korona-6-éter új, decilláncot tartalmazó, 

lipofil analogonját, melyet PVC-membránba ágyazva alkalmaztunk Pb2+ 

potenciometriás analízisére jól prediktálható jelképzés és kiemelkedően alacsony 

válaszidő mellett. Elsőként használtunk lágyított politejsav alapú polimermembránt 

ionszelektív elektródmembránok mátrixanyagaként. Ugyancsak elsőként alkalmaztunk 

3D-nyomtatási technológiát a potenciometriás ionszelektív analízis területén, melynek 

során először állítottunk elő hozzáadott ioncserélő komponenstől mentes ionszelektív 

membránokat a hagyományos membránok sorozatgyártható alternatíváiként. 

[G177,G192] 

 

4. 

Decilláncot tartalmazó, lipofil akridono-18-korona-6-éter ionofor felhasználásával egy 

új, nem-ionegyensúly alapú koncepcióra építő optódot fejlesztettünk a hagyományos, 

lágyított polimermembránt tartalmazó ionszelektív optódok hátrányos működési 

sajátságai kiküszöbölésének érdekében. Ez az első lágyított polimermembrán alapú 

optód, amely ionos komponensektől mentes és pH-független működést (4,3<pH<7,0) 

mutat, továbbá az első mikrotálca alapú direkt érzékelő Pb2+ optokémiai analízisére. 

Igazoltuk, hogy a szenzor a válaszjel linearitásának és érzékenységének rovására 

kiemelten hatékony regenerálhatóságot mutat és példátlan analitikai teljesítmény mellett 

képes megvalósítani Pb2+-tartalmú környezeti- és szennyvízminták uHTS-analízisét. 

[G179] 

 

5. 

Előállítottunk új 4,5-dimetilénakridin-egységet tartalmazó makrociklus analogonokat, 

melyek alapváza Zn2+-szelektivitást mutat. Az allilcsoportokat tartalmazó származékból 

kopolimerizáció útján regenerálható szenzormembrán-réteget képeztünk 

spektrofluorimetriás küvettával kompatibilis kvarcüveglap felületén, mely hordozható 

eszköz segítségével bármely rutin spektrofluoriméter közvetlenül Zn2+-szelektív 

szenzorrá alakítható. A módszer lehetővé teszi Zn2+-tartalmú vizes oldatok 

perturbációmentes analízisét specifikus műszerigény nélkül. 

[G181,G187] 
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6. 

Megvalósítottuk vizes minták Pb2+-mentesítését apoláros folyadékmembránon 

keresztüli, lipofil akridono-18-korona-6-éterhez kötött fázistranszport-folyamat 

segítségével. Kimutattuk, hogy a membránextrakciós és -transzport részfolyamatok a 

szelektivitás mértékét, míg a szedőfázis-membrán határfelületi anyagátadási lépés az 

elválasztási sebességet határozzák meg. A zavaróionok kinetikai gátló hatását az 

ionerősség csökkentésével mérsékelve, paraméteroptimalizálást követően folyamatos 

üzemű, hatékony Pb2+-elválasztást sikerült elérnünk. 

[G210] 

 

7. 

Folyadékmembrán-eljárások segítségével meghatároztuk a két decilláncot tartalmazó, 

lipofil enantiomertiszta fenilakridino-18-korona-6-éterek protonált aminokkal szembeni 

felismerésének szerkezeti preferenciáit, majd a hatékonyan komplexált protonált primer 

aralkil-aminok esetében sikeresen elvégeztük racém elegyből kiinduló, 

folyadékmembrán-transzport alapú enantiomerdúsításukat. 

[G178]
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