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1. Bevezetés 

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 révén egy dinamikusan rendeződő komplex, úgynevezett szupramolekula 

jön létre. A szupramolekuláris kémia szintetikus gazdamolekulái, köztük a koronaéterek 

ezen molekuláris felismerőképességük által képesek ellátni szerteágazó funkcióikat, 

potenciálisan hasznos anyagokat teremtve ezzel számos technológia ágazat számára. 

A gyakorlati alkalmazhatóság céljából a makrociklusokat a biológiai rendszerek 

leképezéseként szintetikus membránokba ágyazhatjuk. Az így kapott szilárd hordozóhoz 

rögzített molekuláris felismerőegységek utat nyithatnak rendkívül változatos 

célfunkciókat ellátó komponensspecifikus kémiai szenzorok és szelektorok 

fejlesztéséhez. 

Egyetemi tanulmányaim alatt 2014-ben csatlakoztam a műegyetemi 

Szupramolekláris Kémia Kutatócsoporthoz. Kutatómunkámat 2018-tól doktori 

tanulmányaim keretében folytattam az akridin- és akridonszármazékokat tartalmazó 

koronaéterek témakörében. Munkám új, a makrogyűrűben akridin- vagy akridonegységet 

tartalmazó makrociklusok szintézisét, alkalmazásorientált tanulmányozását és 

interdiszciplináris felhasználását foglalja magában. Elsődleges célom volt a 

hagyományosnak számító, szupramolekuláris kölcsönhatásokon alapuló molekuláris 

szenzor- és szelektoralkalmazások jellemző korlátainak kiküszöbölése az új 

gazdamolekulák membránkötött felhasználásán és új koncepción alapuló alkalmazások 

bevezetésén keresztül. A témában elért eredményeket az elektrokémiai-, illetve 

optokémiai analízis, valamint a folyadékmembrán-szeparáció témakörök szerint 

csoportosítva tárgyaltam. 

2. Irodalmi háttér 

Az akridon-, illetve akridinegységet tartalmazó vegyületeket régóta alkalmazzák 

gyógyszerhatóanyagok építőelemeként, fluoreszcens indikátorokként, reagensekként 

vagy optokémiai szenzormolekulák jelképzésért felelős alegységeként az analitikai 

kémiában1. Az első akridon- és akridinvázas koronaétereket Huszthy és munkatársai 

szintetizálták az 1990-es évek végén2. Az évek során végzett kutatások azt igazolják, 

hogy a triciklusos gyűrű lágy nukleofil heteroatomjának és a makrociklus váz merev 

szerkezetének, illetve kiterjedt π-elektronrendszerének köszönhetően a vegyületcsalád 

elsősorban nehézfémionok, különösképpen Pb2+ felismerésére alkalmas, valamint 

nagyobb szelektivitást mutat kismolekulás biogén protonált primer aminok 

enentiomerfelismerése során számos heterociklusos koronaéter-analogonnál3. 

 

 

 
1Prasher, P., Sharma, M. MedChemComm, 2018, 9, 1589.; You, L., Zha, D., Anslyn, E. V. Chemical 

Reviews, 2015, 115, 7840. 
2Huszthy, P., Samu, E., Vermes, B., Mezey-Vándor, G., Nógrádi, M., Bradshaw, J. S., Izatt, R. M. 

Tetrahedron, 1999, 55, 1491.; Huszthy, P., Köntös, Z., Vermes, B., Pintér, Á. Tetrahedron, 2001, 57, 4967. 
3Prodi, L., Bolletta, F., Montalti, M., Zaccheroni, N., Huszthy, P., Samu, E., Vermes, B. New Journal of 

Chemistry, 2000, 24, 781. 
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A szupramolekuláris kölcsönhatások kiaknázására épülő kémiai érzékelők két 

legnagyobb csoportját az elektro-, illetve optokémiai szenzorok alkotják. Ezek 

hagyományosan ionofortartalmú polimermembránok alkalmazásán alapuló módszerek, 

melyek jelentősebb eltérései a jelképzésért és -átalakításért felelős műszeres megvalósítás 

kapcsán mutatkoznak4. Bár mindkét alkalmazási terület évtizedek óta intenzív 

tudományos érdeklődésre tart számot, az elektrokémiai szenzorok esetében az 

ionszelektív membránok körülményes egyedi előállítása5, illetve elektromos 

vezetőképességének megteremtése6, míg az optokémiai szenzorok esetében a membránok 

ionos komponenseinek jelenléte, szorosan pH-függő, egyensúlyi ioncsere-alapú 

jelképzése, valamint az ezekkel összefüggésben álló gyenge regenerálhatósága és lassú 

válaszideje jelentik a legnagyobb kihívásokat4. A kiküszöbölésükre tett erőfeszítések 

ellenére ezen korlátok máig jelentősen hátráltatják az említett módszerek széleskörű 

elterjedését a mindennapos felhasználói gyakorlatban. 

A folyadékmembrán alapú enantiomerelválasztás kapcsán szintén számos eljárást 

fejlesztettek az elmúlt évtizedekben. Ezen kutatások többsége elsősorban biológiai 

rendszerek modellezését, illetve összetettebb technológiai megvalósítást alkalmazó 

módszerek egyszerűsített, folyadékmemebrán-cella kísérleteken alapuló előzetes 

vizsgálatát és paramétereinek optimalizálását célozza7. Utóbbi szerepeken túl az 

enatiomerfelismerésre képes koronaéterek mikrotálca-alapú folyadékmembrán-

szeparációs eljárás keretében alkalmasak lehetnek optikailag aktív biogén amin típusú 

vegyületek nagy áteresztőképességű enantiomerdúsítására, mely egy máig megoldatlan 

feladatot jelentő, ipari jelentőségű perspektíva. 

3. Kísérleti módszerek 

Kutatómunkám új vegyületek előállítását célzó preparatív szerves kémiai munkán 

alapul. A vegyületek előállítása és tisztítása során vékonyréteg-kromatográfiát, 

oszlopkromatográfiát, preparatív vékonyréteg-kromatográfiát, átkristályosítást, 

desztillációt és eldörzsölést alkalmaztunk. A vegyületek karakterizálását olvadáspont- és 

optikai forgatóképesség-mérés, továbbá IR-, 1H-NMR-, 13C-NMR-spektroszkópiai, 

valamint MS-, illetve HRMS-spektrometriai, elemanalitikai és királis HPLC módszerek 

alkalmazásával végeztük. A gazdamolekulák komplexképzési sajátságainak vizsgálatát 

UV/Vis, valamint fluoreszcencia spektroszkópiai módszerekkel végeztük. A különböző 

fotofizikai és fizikokémiai állandók meghatározására spektrofotometriás titráláson 

alapuló globális nemlineáris regressziós módszereket alkalmaztunk. 

A paraméterek optimalizálása során a statisztikai kísérlettervezés módszereit 

alkalmaztuk. A többkomponensű ionoldatok összetételét ICP-OES segítségével, míg az 

enantiomerelegyek összetételét királis HPLC módszerrel határozták meg. 

Az elektrokémiai témakörben végzett munka során potenciometriás mérőcellát, 

ikercsigás extrúdert, 3D-nyomtatót és elektronmikroszkópos vizsgálatokat alkalmaztunk. 

 
4Bakker, E., Bühlmann, P., Pretsch, E. Chemical Reviews, 1997, 97, 3083. 
5Maksymiuk, K., Stelmach, E., Michalska, A. Membranes, 2020, 10, 266. 
6Cardoso, R. M., Mendonça, D. M., Silva, W. P., Silva, M. N., Nossol, E., da Silva, R. A., Richter, E. M., 

Muñoz, R. A. Analytica Chimica Acta, 2018, 1033, 49. 
7Lamb, J. D., Izatt, R. M., Garrick, D. G., Bradshaw, J. S., Christensen, J. J. Journal of Membrane Science, 

1981, 9, 83.; Yourd, E. R., Tyson, J. F. Canadian Journal of Chemistry, 2003, 81, 1061. 
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Az optokémiai érzékelők fejlesztése kapcsán a hagyományos spektrofotométereken túl 

mikrotálca-olvasó berendezést (plate-reader) használtunk. A membránelválasztási 

műveletek fejlesztése során általánosan alkalmazott folyadékmembrán-cellát és PAMPA 

(parallel artificial membrane permeability assay)-mikrotálca-rendszert használtunk. 

4. Eredmények 

4.1. Akridin- és akridonszármazékokat tartalmazó koronaéterek összehasonlítása 

Korábbi kutatási eredmények rámutattak a gazdamolekulák heteroaromás 

alegysége kapcsán az akridon – 9-hidroxiakridin tautoméria fontos szerepére a 

vendégmolekulák koordinációja során8, mely a gyakorlati oldalról felvetette ezen 

egyensúlyi folyamat további vizsgálatának igényét a makrociklusok protonasszociációs 

sajátságaival, illetve komplex- és optikai jelképzésével kapcsolatban (1. ábra). 

 

1. ábra: Fontosabb szerkezeti átalakulások és egyensúlyi folyamatok az 

akridinszármazékokat tartalmazó koronaéterek gyakorlati alkalmazása során 

Kiterjedt spektroszkópiai vizsgálatokat végeztünk, melyek keretében rámutattunk a 

korábban Pb2+-szelektívnek talált, akridinszármazékokat tartalmazó 18-korona-6-éterek 

(4,5) 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 [1]. 

 
8Németh, T., Golcs, Á., Leveles, I., Tóth, T., Vértessy, B. G., Huszthy, P. Structural Chemistry, 2015, 26, 

1467. 
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Rámutattunk, hogy a komplexképzés pH-függése jelentősen enyhébb az 

akridonegységet tartalmazó koronaéterek esetében a stabil akridinformát tartalmazó 

gazdamolekulákhoz viszonyítva. Mindez a tautomerizáció lehetőségével van 

összefüggésben. A különböző molekulaformák stabilitási állandóinak meghatározása 

alapján a protonálódás jóval erősebben gátolja a kationkoordinációt az akridino-

gazdamolekulák esetén, mint akridono-analogonjaiknál. Amennyiben az akridin 9-es 

pozíciójú szubsztituense gátolja a prototrópiás egyensúly létrejöttét, a komplex stabilitása 

megnő. Mindkét típusú koronaéter esetében igen erős a protonálódás és komplexképzés 

közötti kompetíció. A megfelelő pKa-értékek meghatározásán keresztül kimutattuk, 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. Mindezek értelmében pH-érzékenység szempontjából az 

akridonegységet tartalmazó koronaéterek bizonyultak előnyösebbek. Amennyiben 

szerves kationok molekuláris felismerését célozzuk, úgy az akridin formában stabilizált 

makrociklusok alkalmazására tettünk javaslatot, melyet az akridin 9-es pozíciójába 

beépíthető szubsztituensek segítségével biztosíthatunk [1]. 

4.2. Apoláris folyadékmembránba fizikailag ágyazható lipofil makrociklusok 

előállítása 

Előállítottuk az Pb2+-szelektív akridono-18-korona-6-éter (5) egy decilláncot 

tartalmazó racém (rac-6), illetve két decilláncot tartalmazó enantiomertiszta lipofil 

analogonjait (7,8 enantiomerpárjai) apoláros membránban fizikailag rögzített 

makrociklusokat tartalmazó eljárások fejlesztésének céljából (2. ábra). 

  

2. ábra: Lipofil, királis akridono- és 9-fenilakridino-makrociklusok 

Minden gazdamolekula esetében spektroszkópiai módszerekkel vizsgáltuk a 

fémionokkal, illetve protonált aminokkal szembeni szelektivitást [2,3]. 

4.3. Szilárd hordozóhoz kovalensen rögzíthető makrociklusok és prekurzoraik 

szintézise 

Előállítottunk a szekunder amin funkción keresztül könnyedén továbbalakítható 

4,5-dimetilénakridin egységet tartalmazó makrociklusokat (9-12), melyek alapváza Zn2+-

szelektivitást mutatott, továbbá számos 9-szubsztituált 4,5-bifunkciós fluoreszcens 

akridino-prekurzort (13-19), melyek a makrociklusos gazdamolekulák alegységeiként 

lehetőséget adnak azok membránhoz történő kovalens rögzítésére, mindemellett pedig 

igen kedvező fluoreszcenciás sajátságokat mutatnak (3. ábra). 
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3. ábra: Új, 4,5-dimetilénakridin egységet tartalmazó makrociklusok és könnyedén 

funkcionálható, fluoreszcens akridino-prekurzorok 

Mindegyik gazdamolekula esetében spektroszkópiai módszerekkel vizsgáltuk a 

szelektivitást, a kompetitív körülmények hatását a komplex-, illetve jelképzésre, továbbá 

meghatároztuk a logK és pKa értékeket, mint a gyakorlati szempontból legfontosabb 

fizikokémiai paramétereket [4-6]. 

4.4. Hagyományos, lágyított poli(vinil-klorid)-alapú Pb2+-szelektív potenciometriás 

elektródmembrán fejlesztése 

Az Pb2+-szelektív lipofil akridono-18-korona-6-éter (rac-6) PVC-membránba 

történő fizikai rögzítése révén potenciometriás szenzort fejlesztettünk, melyet rendhagyó 

módon többkomponensű mintákban is vizsgáltunk. 

Az eszköz matematikailag jól prediktálható válaszjelet szolgáltatott kiemelkedően 

alacsony válaszidő mellett, 4,0-8,0 pH-tartományon, 4×10-6 M alsó kimutatási 

határkoncentráció felett [2]. 

4.5. Új típusú, politejsav-alapú ionszelektív elektródmembránok filamentextrúzión 

és 3D-nyomtatáson alapuló kísérleti sorozatgyártása és vizsgálata 

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 (4. ábra), majd elektrokémiai 

sajátságaikat összehasonlítottuk a hagyományos alternatíváikéval. 

 

4. ábra: Új típusú kationszelektív potenciometriás elektródmembránok előállítása 
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A 20 tömeg% polietilénglikol (1500)-monolaurát lágyítószertartalmú membránokat 

találtuk legalkalmasabbnak gyakorlati alkalmazások fejlesztésének céljára, melyek a 

hagyományos membránokhoz képest megnövekedett szelektivitást mutattak a vizsgált 

zavaróionok többségével szemben. 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 [7]. 

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

szennyvízminták nagy áteresztőképességű vizsgálatára 

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-6 

ionofor felhasználásával (5. ábra). 

 

5. ábra: Az új típusú szenzormembránok és a mérési eljárás vázlata 

Ez az első példa olyan optódra, amely nem tartalmaz ionos adalékanyagot, 

rendelkezik pH-független működési tartománnyal (4,3<pH<7,0), továbbá példátlanul 

rövid válaszidőt, kiemelkedő 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) nem teszi alkalmassá 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 [8]. 
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4.7. Kvarcüveg hordozón kovalensen rögzített makrociklus-kopolimer alapú 

optódmembrán fejlesztése hagyományos spektrofluoriméterek Zn2+-szenzorrá 

történő közvetlen átalakítására 

Allilcsoportokat tartalmazó fluoreszcens (bisz)akridino-makrociklus (12, ld. 3. 

ábra) kopolimerizációjával létrehoztunk egy nem-készülékspecifikus, kvarcüveglap 

alapú optódot, melyet spektrofotometriás küvettába helyezve az adott spektrofluoriméter 

Zn2+-szelektív szenzorként működtethető (6. ábra) [9]. 

 

6. ábra: Kvarcüveglap alapú szenzormembrán 

A Zn2+-szelektív analízis 2,2×10-7 M kimutatási határ felett, 1 percen belül 

(cZn2+<10-3 M) volt 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. 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 [9]. 
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4.8. Vízminták Pb2+-mentesítése lipofil szállítómolekulákhoz kapcsolt 

folyadékmembrán-transzportfolyamaton keresztül 

A folyadékmembrán-transzport segítségével végzett szeparációt a decilláncot 

tartalmazó, lipofil akridono-koronaéter (rac-6, ld. 2. ábra) szállítómolekulaként történő 

felhasználásával valósítottuk meg, mely lehetővé tette vizes minták Pb2+-mentesítését 

apoláros folyadékmembránon keresztüli fázistranszportfolyamaton keresztül (7. ábra). 

 

7. ábra: Folyadékmembrán-cella lipofil szállítómolekulákhoz kötött fázistranszport 

tanulmányozásához 

Kimutattuk, hogy a membrán Pb2+-ra már a folyamat kezdeti szakaszában telítődik, 

a transzport sebességmeghatározó lépése pedig a szedőfázis-membrán határfelületén 

történő 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 [10]. 

4.9. Királis protonált aminok enantiomertiszta koronaéter szállítómolekula 

segítségével történő folyadékmembrán-transzportja 

A két decilláncot tartalmazó, lipofil enantiomertiszta fenilakridino-18-korona-6-

étereket [(R,R)-8 és (S,S)-8, ld. 2. ábra] folyadékmembrán kísérletekben alkalmazva 

meghatároztuk azok szerkezeti preferenciáit különböző aminokkal szemben, melynek 

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 [3]. 

A folyamat kiterjedt vizsgálata és optimalizálása utat nyithat fejlettebb 

folyadékmembrán alapú enantiomerelválasztási módszerek fejlesztéséhez. 

4.10. Bioaktív aminok nagy áteresztőképességű folyadékmembrán szeparációs 

enantiomerdúsítása a PAMPA rendszer újszerű alkalmazásán keresztül 

A dinamikusan áramoltatott folyadékmembránok esetében fellépő, 

szállítómolekulákhoz kötött passzív transzporttal 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. 

 

 



 

9 

A korábbi oldatfázisú- és folyadákmembrán-fázistranszport vizsgálatok kiterjesztésével 

sikerült optikailag aktív biogén aminok körében jelentős enantiomerfelismerést mutató 

lipofil fenilakridino-makrociklusokat [(R,R)-8 és (S,S)-8, ld. 2. ábra] dodekán-dodekanol 

alapú folyadékmembránban rögzíteni és mikrotálca-rendszerbe integrálni. 

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 amin modellvegyület 4-5 konszekutív 

membránpermeáció általi jelentős (ee>80%) enantiomerdúsítását, mely eljárás a 

későbbiekben könnyedén integrálható automatizált folyadékkezelő-, így különböző 

robotizált, nagy áteresztőképességű rendszerekbe. Az eljárás kiterjeszthetőségének 

vizsgálata jelenleg is folyamatban van. 

5. 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. [1] 

2. 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. [2,7] 

3. 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. [3] 
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4. 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. [4,6,9] 

5. Előállítottunk hét új akridino-koronaéter prekurzort, melyek kedvező fluoreszcenciás 

tulajdonságokat mutattak és könnyedén továbbalakíthatóak a makrociklusok kovalens 

rögzítése céljából. [5] 

6. 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. [8] 

7. 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. [10] 
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