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1. BEVEZETÉS 

Napjainkban széleskörű tudományos érdeklődés irányul a különböző fémionok, 

illetve királis vegyületek enantiomerjeinek egyre szelektívebb felismerését biztosító 

szenzormolekulák, valamint az ezek elválasztását is lehetővé tevő szelektormolekulák 

kifejlesztésére, mivel alkalmazásukra a gyógyszeriparban, az élelmiszeriparban, 

valamint a környezetvédelemben is lehetőség nyílik. Ezen vegyületek szelektív 

komplexképző tulajdonságainak alapja a molekuláris felismerés jelensége, amely a 

legjobban két vagy több molekula közötti szelektív megkülönböztetésként 

jellemezhető, amely során specifikus kölcsönhatások kialakulása révén rendezett 

szerkezetek, komplexek keletkeznek. Szemléletes példák a molekuláris felismerés 

jelenségének működésére a DNS kettős csavarjának kialakulása, az immunrendszer 

alapját képző antitest–antigén kölcsönhatás, valamint a természetes ionhordozók 

szelektív fémion megkötő képessége és transzportja a biológiai membránokon 

keresztül. A molekuláris felismerés révén kialakuló komplexeket sztereoelektronikus 

szempontból komplementer csoportok közötti másodlagos kötőerők tartják össze. 

Korábban a molekuláris felismerést kizárólag biológiai jelenségnek gondolták, azonban 

az utóbbi évtizedek eredményei egyértelműan bebizonyították, hogy e jelenség 

viszonylag egyszerű szintetikus molekulák, mint például a koronaéterek, által is 

kiváltható. PhD kutatómunkám során akirális és enantiomertiszta akridono- és akridino-

18-korona-6-éter, valamint 21-korona-7-éter alapú szenzorok és szelektorok szintézisét 

és molekuláris felismerőképességük vizsgálatát tűztük ki célul. Az újonnan előállított 

szenzormolekulák fémionokkal és királis vegyületek enantiomerjeivel szemben mutatott 

szelektivitását UV-vis és fluoreszcencia spektroszkópia alkalmazásával vizsgáltuk. 

Előállítottunk továbbá négy akridino-koronaéter szelektormolekulát tartalmazó HPLC 

oszlopot. Az oszlopok aromás csoportot tartalmazó protonált primer amin-származékok 

enantiomerjeivel szemben mutatott enantiomerelválasztó-képességét kromatográfiás 

mérésekkel vizsgáltuk. Emellett célul tűztük ki a komplexképzés szelektivitásának 

növelése érdekében az akridin egység 9-es helyzetébe aromás csoport bevitelét.  

2. IRODALMI HÁTTÉR 

A molekuláris felismerés fogalmát Emil Fischer dolgozta ki 1894-ben, mikor egy 

adott enzim adott szubsztráthoz való specifikus kötődését a „kulcs-zár” elmélettel 

magyarázta. A szupramolekuláris kémia fogalmának bevezetése pedig Jean-Marie 

Lehn nevéhez fűződik: véleménye szerint úgy határozható meg, mint "kémia a 

molekulán túl".1 Az egyre szélesebb körben terjedő szupramolekuláris kémia 

másodlagos kötőerőkkel összetartott molekuláris asszociátumok keletkezésével, 

tulajdonságainak és alkalmazási lehetőségeinek vizsgálatával foglalkozik. Mióta az 

egyik úttörője az ilyen irányú kutatásoknak, Charles J. Pedersen, elsőként publikálta az 

első szintetikus gazdamolekulák, a koronaéterek szintézisét és vizsgálatát, 2,3 ez a 

kutatási terület jelentős érdeklődésre tett szert.4 E terület elismerését jelzi, hogy „a nagy 

szelektivitással rendelkező szerkezet-specifikus kölcsönhatások kialakítására képes 

molekulák kifejlesztésért” Charles J. Pedersennek, Donald J. Cramnek és Jean-Marie 
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Lehnnek ítélték oda az 1987. évi kémiai Nobel-díjat. Továbbá, a 2016. évi kémiai 

Nobel-díjat Jean-Pierre Sauvage-nak, Sir J. Fraser Stoddartnak és Bernard L. Feringa-

nak „molekuláris gépek fejlesztéséért” ítélték oda, amely azt mutatja, hogy a kémia e 

területe most is érdeklődésre tart számot.  

Az első enantiomertiszta koronaéter szintézisét Stoddart és Szarek végezte el,5  

D-(−)-ribózból kiindulva szénhidrát alapú makrociklust szintetizált (1, 1. ábra). Cram 

axiális kiralitással rendelkező bisz(1,1'-binaftil)-22-korona-6-étereket szintetizált és 

elsőként vizsgálta enantiomer-megkülönböztető képességüket [(S,S)-2, 1. ábra].6 

 
1. ábra Az első királis koronaéterek 

Később bebizonyosodott, hogy a molekuláris- és enantiomerfelismerés során a 

hidrogénkötés mellett egyéb másodlagos kölcsönhatások, mint például a π–π 

kölcsönhatás7 és kation–π8 kölcsönhatás, is nagy jelentőséggel rendelkeznek. Új 

alkalmazási lehetőségek keresése során a koronaéterek szerkezetének kiterjedt 

módosítására került sor. Az irodalomból számos példa ismert a makrogyűrűben 

heterociklusos egységet tartalmazó koronaéterekre. Ezek a vegyületek gyakran több, 

másodlagos kölcsönhatások kialakítására képes kötőhellyel rendelkeznek, amelyek a 

makrociklusok szerkezetének merevségét növelhetik, előnyösen befolyásolva 

szelektivitásukat és komplexképző tulajdonságaikat. Számos ilyen makrociklus N-

heterociklusos (például piridin9, pirimidin, triazin vagy triazol) egységet tartalmaz. 

Királis szerves ammóniumsókkal szemben mutatott enantiomer-megkülönböztető 

képességüket titrálásos kalorimetriával, kromatográfiával, cirkuláris dikroizmus 

spektroszkópiával, NMR-spektroszkópiával és elektrokémiai módszerekkel 

tanulmányozták.10 Egykristály röntgendiffrakciós mérések igazolták,11 hogy a Prikle és 

Pochapsky által leírt „hárompontos szabállyal” összhangban,12 N-heterociklusos 

egységet (mint például piridin és akridin) tartalmazó makrociklusok enantiomer-

megkülönböztető képessége három eltérő kölcsönhatáson alapul, melyek közül 

legalább egynek sztereokémia-függőnek kell lennie. Hárompontos hidrogénkötés 

kialakulása az N-heterociklus gazdamolekula nitrogénatomja és két alternáló 

oxigénatomja, valamint az ammóniumsó vendégmolekula három protonja között, π–π 

kölcsönhatás a gazdamolekula heteroaromás gyűrűrendszere és a vendég aromás 

csoportja között, továbbá sztérikus gátlás a gazda kiralitáscentrumain található 

szubsztituensek és a vendégmolekula egyes csoportjai közt.
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A heterociklusos egység gyűrűrendszerének növelésével a kation–π és π–π 

kölcsönhatások erősíthetők, így fordult a figyelem a kiterjedt aromás rendszerek, mint 

például az akridin és akridon egység, felé. A triciklusos heteroaromás gyűrűrendszer 

merevebbé teszi a koronaéter konformációját, mely tovább növelheti a vegyület 

szelektivitását. Továbbá fluoro- és kromogén sajátságuk révén komplexképzésük igen 

érzékeny fotofizikai módszerekkel (UV-vis és fluoreszcencia spektroszkópiával) is 

vizsgálható. Ezen okok miatt az elmúlt évtizedben számos akridin és akridon egységet 

tartalmazó szenzor előállítását és vizsgálatát tűzték ki célul hazai kutatócsoportok.13 

Szenzorként való alkalmazásuk mellett a koronaéterek szelektorként alkalmazva 

megfelelőek lehetnek királis szerves vegyületek elválasztására. A számos különböző 

elválasztási módszer közül a királis állófázis (CSP) segítségével működő 

folyadékkromatográfia bizonyítottan az egyik legprecízebb és leghatékonyabb módszer 

a fent említett feladatok elvégézésre.14 Számos N-heterociklusos egységet tartalmazó 

állófázist állítottak elő szelektorok kovalens kötésekkel szilárd hordozóhoz való 

rögzítésével. Csoportosításuk az alkalmazott szilárd hordozó alapján történhet. 

Megkülönböztetünk hagyományos szilikagélhez,15 Merrifield-féle polimer gyantához,16 

HPLC minőségű szilikagélhez,17 valamint HPLC minőségű szférikus szilikagélhez 

rögzített állófázist.18 PhD kutatómunkám kezdetéig az irodalomból csak egyetlen 

akridin egységet tartalmazó állófázis volt ismert.19 Lakatos és munkatársai egy 

terminális kettőskötéssel rendelkező makrociklus [(R,R)-50] γ-merkaptopropil-

csoporttal módosított HPLC minőségű szilikagélhez történő rögzítése által új királis 

állófázishoz jutottak [(R,R)-CSP-51, 2. ábra]. 

 
2. ábra Az első akridino-koronaéter alapú királis állófázis előállítása 

Figyelembe véve az összes korábban említett előnyt, az akridin egységet tartalmazó 

állófázisok esetében nagyobb mértékű enantiomer-felismerés volt várható, mint a 

piridin egységet tartalmazó analóg molekuláknál, ezért előállításuk érdeklődésre tartott 

számot. 
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3. KÍSÉRLETI MÓDSZEREK 

A szintetikus munka során preparatív szerves kémiai módszereket alkalmaztunk. A 

reakciók előrehaladását vékonyréteg-kromatográfiával követtük. Az anyagok 

tisztítására oszlopkromatográfiát, preparatív vékonyréteg-kromatográfiát, 

átkristályosítást, illetve vákuumdesztillációt alkalmaztunk. Az anyagok tisztaságának 

ellenőrzésére vékonyrétegkromatográfiát, olvadáspontmérést, illetve optikai 

forgatóképesség-mérést használtunk. Az előállított vegyületek szerkezetét IR, 1H és 13C 

NMR, tömegspektroszkópiai, valamint elemi analízis módszerekkel igazoltuk.  

Három komplex kristályszerkezetének meghatározása röntgendiffrakciós méréssel 

történt, amelyet Leveles Ibolya és Prof. Vértessy G. Beáta végzett. 

A királis koronaéter szelektort tartalmazó HPLC oszlopokat egy Haskel típusú 

pumpával készítettük el. Az oszlopteszteléseket és vizsgálatokat Hitachi típusú HPLC 

rendszerben végeztük. 

Az előállított ligandumok fémionokkal, illetve optikailag aktív aminok és  

α-aminosav-észterek enantiomerjeivel szemben mutatott komplexképzési 

tulajdonságait UV-vis és fluoreszcencia spektroszkópiával tanulmányoztuk. A 

komplexstabilitási állandókat az UV-vis és a fluoreszcenciás titrálások alapján, a 

Benesi-Hildebrand módszer, illetve a globális nemlineáris regressziót alkalmazó 

ReactLab Equilibria™ program segítségével határoztuk meg. 

4. EREDMÉNYEK 

4.1. Új, királis állófázisok szintézise 

A koronaéterek szintézisének kulcslépése a makrociklizáció. Ezeket a 

bimolekuláris nukleofil szubsztitúciós (SN2) reakciókat egy olcsó bázis (K2CO3) 

jelenlétében, acetonitrilben hajtottuk végre. A 6019 formamid és a diizobutil-, illetve 

dimetilszubsztituált tetra- vagy pentaetilénglikol-di-p-toluolszulfonát származékok 

[(S,S)-61a, (S,S)-61b, (S,S)-61c és (S,S)-61d] gyűrűzárásával az (R,R)-62a, (S,S)-62b, 

(S,S)-62c és (R,R)-62d makrociklusokhoz jutottunk (3. ábra) [K1,K2]. 

Szekunder ditozilátok esetében [(S,S)-61a, (S,S)-61d] a kiralitáscentrumok 

érintettek a reakció során, így inverzió történik. Primer ditozilátok esetében [(S,S)-61b, 

(S,S)-61c] a kiralitáscentrumok nem érintettek a reakciók során, ezért a konfiguráció 

változatlan marad. A racemizáció elkerülése érdekében, valamint a teljes inverzió 

biztosítása céljából a reakciók hőmérsékletét 50 °C-on tartottuk. Az (S,S)-61a20 és (S,S)-

61b21 tetraetilénglikol-ditozilátokat, illetve az (S,S)-61c22 pentaetilénglikol-ditozilátot 

irodalmi eljárás alapján állítottuk elő. Az (S,S)-61d ditozilátot pedig a megfelelő diol23 

és tozil-klorid reakciójával nyertük.  

Az (R,R)-62a makrociklus nitrogénjéről a formil védőcsoportot vizes etanolos 

kálium-hidroxiddal távolítottuk el. Az (S,S)-62b, (S,S)-62c és (R,R)-62d vegyületek 

esetében, a célvegyületek [(S,S)-64b, (S,S)-64c és (R,R)-64d] erős káliumion 

komplexáló hajlama miatt az alkálifém-hidroxidok helyett vizes metanolos sósav 
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alkalmazásával távolítottuk el a formil védőcsoportot, így jó termeléssel jutottunk a 

kívánt szekunder aminokhoz (3. ábra) [K1,K2]. A megfelelő amin szekunder 

aminocsoportját oxalil-kloriddal acileztük toluolban, az ezt követő katalítikus 

mennyiségű jód jelenlétében brómbenzolban végzett Friedel-Crafts-reakció a kívánt új 

izatin-származékokat eredményezte [(R,R)-67a, (S,S)-67b, (S,S)-67c és (R,R)-67d]. Az 

új, karboxilcsoportot tartalmazó, akridino-18-korona-6- és akridino-21-korona-7-

étereket [(R,R)-68a, (S,S)-68b, (S,S)-68c, (R,R)-68d és (R,R)-68e] a megfelelő új 

izatinokból [(R,R)-67a, (S,S)-67b, (S,S)-67c, (R,R)-67d és az irodalomból már ismert 

(R,R)-67e19] vizes tetrametil-ammónium-hidroxidot alkalmazva állítottuk elő (3. ábra). 

 
3. ábra 9-Akridinkarbonsav egységet tartalmazó enantiomertiszta koronaéterek szintézise 

Az (R,R)-68a és (R,R)-68e karbonsavak 3-aminopropiltrietoxiszilánnal (TSPA) 

való reakciója az (R,R)-69a és (R,R)-69b amid funkciós csoportot tartalmazó 

trietoxiszilil-végcsoportú származékokat eredményezte [K1]. A TSPA acliezését N,N’-

diciklohexilkarbodiimid alkalmazásával diklórmetánban valósítottuk meg. A 

trietoxiszilil-végcsoportot tartalmazó koronaéter származékokat szférikus HPLC 

minőségű szilikagéllel toluolban történő kevertetésével az (R,R)-CSP-52a és (R,R)-

CSP-52b királis állófázisokat nyertük (4. ábra A), ez a módszer a hagyományos 

szakaszos eljárásként ismert.  

Általánosan elfogadott,24 hogy HPLC oszlopok töltésére a kis viszkozitású 

zagytöltés a legalkalmasabb módszer. Annak érdekében, hogy ezt a vélekedést vitassuk 

kidolgoztunk egy új eljárást királis állófázisok előállítására [K3]. A folyamatos 

áramlásos kémia alkalmazásával, többlépéses reakcióban, egy akridino-18-korona-6-

éter alapú királis állófázist állítottunk elő. 
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Az (R,R)-CSP-52c állófázist az (R,R)-68e királis akridino-koronaéterből kiindulva 

szintetizáltuk (4. ábra B). Az (R,R)-68e karbonsav, TSPA és DCC oldatát, magas 

hőmérsékleten és nagy nyomáson, folyamatos áramban egy szelektort nem tartalmazó 

szilikagéllel töltött HPLC oszlopon (SP-70) keresztül addig áramoltattuk, míg kiépült a 

kovalens kötés a HPLC minőségű szilikagél és a királis szelektor között (4. ábra) [K3].  

Tanulmányozni szerettük volna a kiralitáscentrumok helyzetének az enantiomer-

megkülönböztető képességre gyakorolt hatását, ezért az (S,S)-68b karbonsavból 

kiindulva előállítottuk az (S,S)-CSP-52d állófázist (4. ábra C) [K2]. A karbonsavat 

először katalitikus mennyiségű DMF jelenlétében SOCl2-dal reagáltattuk, majd a kapott 

savkloridot, bomlékonysága miatt, azonnal TSPA-val reagáltattuk diklórmetánban. Az 

(S,S)-71 koronaéterből, további tisztítás nélkül, szférikus HPLC minőségű szilikagéllel 

toluolban forralva az (S,S)-CSP-52d állófázist állítottuk elő [K2]. Ez a módszer 

gyorsabb volt és jobb termelést adott, mint az (R,R)-CSP-52b állófázis szintézisénél 

bemutatott eljárás. 

 
4. ábra Az állófázisok előálítása 

A megfelelő szelektort tartalmazó módosított szférikus HPLC minőségű szilikagélt 

[(R,R)-CSP-52a, (R,R)-CSP-52b és (S,S)-CSP-52d] 500 bar nyomáson, kis viszkozitású 

zagytöltés módszerével 150×4 mm geometriájú HPLC oszlopokba töltöttük [K1,K2].  

A 

B 

C 
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4.2. A királis állófázisok elválasztó képességének tanulmányozása 

Az újonnan szintetizált, akridino-18-korona-6-éter szelektormolekulát tartalmazó, 

királis állófázisok aromás csoportot tartalmazó protonált primer amin-származékok 

enantiomerjeivel [1-(1-naftil)etilamin (1-NEA), 1-(2-naftil)etilamin (2-NEA),  

1-(4-brómfenil)etilamin (Br-PEA), 1-(4-nitrofenil)etilamin (NO2-PEA)] szemben 

mutatott elválasztó képességét HPLC alkalmazásával vizsgáltuk (1. Táblázat)  

[K1‒K3]. Minden esetben 1,0 ml/perc áramlási sebességet és izokratikus elúciót 

alkalmaztunk. 

1. Táblázat A királis állófázisok felhasználásával a vizsgált protonált primer aralkil-aminoknál elért 

enantiomer-elválasztási adatok  

Analit CSP 
t (R)  t (S)  

α RS Eluens 
[perc] [perc] 

1-NEA (R,R)-CSP-52a - - - - A 

(R,R)-CSP-52b 1,96 3,49 1,78 2,46 B 

(R,R)-CSP-52c 6,91 12,87 1,86 2,53 C 

(S,S)-CSP-52d 11,02 13,51 1,23 1,20 D 

       

2-NEA (R,R)-CSP-52a 6,29 12,9 2,05 2,70 A 

(R,R)-CSP-52b 1,85 3,12 1,68 1,79 B 

(R,R)-CSP-52c 8,09 14,31 1,77 3,31 C 

(S,S)-CSP-52d 15,96 16,35 1,02 <0,2 E 

       

Br-PEA (R,R)-CSP-52a 5,19 9,95 1,92 2,06 A 

(R,R)-CSP-52b 1,75 2,74 1,57 1,55 B 

(R,R)-CSP-52c 6,98 13,23 1,89 3,41 C 

(S,S)-CSP-52d 9,47 10,05 1,06 0,34 E 

       

NO2-PEA (R,R)-CSP-52a 5,42 12,47 2,30 2,94 A 

(R,R)-CSP-52b 2,06 4,23 2,05 2,31 B 

(R,R)-CSP-52c 4,83 7,54 1,56 1,36 C 

(S,S)-CSP-52d 7,62 7,84 2,05 <0,2 E 

A: acetonitril‒metanol 3:7 arányú keveréke +0,06 % HCOOH és 0,03 % trietil-amin 

B: acetonitril‒metanol 1:4 arányú keveréke  +0,04 % HCOOH és 0,02 % trietil-amin  

C: acetonitril‒metanol 4:1 arányú keveréke +0,12 % HCOOH és 0,08 % dietil-amin 

D: acetonitril‒ammónium-acetát vizes oldat (25 mmol/L) 1:4 arányú keveréke 

E: acetonitril‒ammónium-acetát vizes oldat (40 mmol/L) 1:4 arányú keveréke 

Valamennyi vizsgált vegyület esetében az (R)-enantiomernek volt kisebb a 

retenciós ideje, mint az antipódjának. Az (R,R)-CSP-52a, (R,R)-CSP-52b és (R,R)-CSP-

52c állófázisok esetében ez az elúciós sorrend a heterokirális komplexek [(R,R)-

koronaéter‒(S)-ammónium só] homokirális komplexekhez [(R,R)-koronaéter‒(R)-

ammónium só] viszonyított nagyobb stabilitását jelzi. Ez a megfigyelés teljes 

mértékben megegyezik az általunk, N-heterociklus egységet tartalmazó koronaéter 

alapú, szilikagélhez rögzített királis állófázisok vizsgálatánál tapasztaltakkal.14,19  

Azonban az (S,S)-CSP-52d állófázis esetében az elúciós sorrend a homokirális 

komplexek nagyobb stabilitását jelzi. Ez a megfigyelés a kiralitáscentrumok 
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1491–1504. 

 
 

helyzetének változtatásával magyarázható. A kiralitáscentrumok az akridin egységtől 

egy szénatommal való távolabb helyezésével a sztérikus gátlás (egy jelentős tényező, 

amely befolyásolja az enantiomer-megkülönböztetés mértékét) erőssége csökken. 

Egyéb másodlagos kölcsönhatások, mint például a hidrogénkötés és a π‒π kölcsönhatás, 

átveszik a meghatározó szerepet az enantiomer elválasztási folyamat során. 

Összevetve az (R,R)-CSP-52a és (R,R)-CSP-52b állófázisokat megállapítható, 

hogy valamennyi vizsgált vegyületre a királitáscentrumain izobutilcsoportot tartalmazó 

(R,R)-CSP-52a királis állófázis esetében szelektívebb és hatékonyabb enantiomer 

elválasztás figyelhető meg (1. Táblázat). Ez a metilcsoportokhoz képest nagyobb 

térkitöltésű izobutilcsoportok jelenlétével magyarázható.  

A vizsgált vegyületekre a legnagyobb szelektivitást (α értékek) az izobutilcsoportot 

tartalmazó (R,R)-CSP-52a királis állófázis mutatta, a legnagyobb felbontást  

(RS értékek) pedig a folyamatos áramoltatással előállított állófázissal sikerült elérni 

[(R,R)-CSP-52c]. Az utóbbi állófázis nagyobb retenciós időket, nagyobb szelektivitást 

és hatékonyságot mutatott a protonált 1-NEA, 2-NEA és Br-PEA enantiomerekre, mint 

a dimetil-szubsztituált, hagyományos szakaszos eljárással előállított állófázis [(R,R)-

CSP-52b]. 

4.3. Diasztereomer komplexek egykristály röntgendiffrakciós vizsgálata 

A koronaéter alapú szenzor- és szelektormolekulák enantiomer-felismerő 

képességének alapjául szolgáló másodlagos kölcsönhatások azonosítása és alaposabb 

megértése érdekében egy az irodalomból már ismert, dimetil-szubsztituált akridino-

koronaéter, (R,R)-19c25 (5. ábra), (a fent bemutatott királis állófázisok 

szelektormolekuláinak analógja) és a protonált 1-NEA enantiomerjeiből sikerült 

egykristály röntgendiffrakciós mérésekre alkalmas kristályokat növeszteni. A 

vizsgálatok azt mutatták, hogy a heterokirális komplex [(R,R)-19c–(S)-1-NEAH+  

ClO4
-] stabilabb mint a homokirális [(R,R)-19c–(R)-1-NEAH+ ClO4

-] (5. ábra) [K4]. 

Mindkét diasztereomerben erős hidrogénkötések alakultak ki az 1-NEAH+ ClO4
- 

ammónium-csoportjának protonjai és a koronaéter gazdamolekula megfelelő N és O 

atomjai között. A diasztereomerek közti legjelentősebb különbség a π–π kölcsönhatás 

jelenlétében (heterokirális komplex), illetve hiányában (homokirális komplex) 

mutatkozott. 

 

5. ábra (A) Egykristály röntgendiffrakcióval vizsgált gazda és vendégmolekulák,  

(B) heterokirális komplex, (C) homokirális komplex 

A B C 
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4.4. Akridon egységet tartalmazó szenzormolekulák szintézise 

Az irodalomban még nem közölt 53, illetve a már ismert 35a26 akridono-18-korona-

6-éter alapú szenzorvegyületeket a 6. ábrán bemutatott úton állítottuk elő [K5]. A 7327 

anilin származék hangyasavval való reakciója kiváló termeléssel a 74 formamidot 

eredményezte. Ezt a vegyületet rézpor és réz(I)-oxid katalizálta reakcióban 2-

brómanizol származékkal (7528) K2CO3 jelenlétében, Dowtherm® A oldószerben 

kapcsoltuk. A 76 formamid származékot vízmentes alumínium-kloriddal klórbenzolban 

demetileztük. Az így nyert 72 formamid és a 7729 ditozilát gyűrűzárását kálium karbonát 

jelenlétében acetonitrilben végeztük el. A 78 koronaéter formil védőcsoportjának 

eltávolításával a 79 szekunder aminhoz jutottunk. Az aminocsoportot oxalil-kloriddal 

toluolban acileztük, majd a katalitikus mennyiségű jód jelenlétében, brómbenzolban 

történő Friedel-Crafts acilezéssel a 81a izatin-származékhoz jutottunk. A 82a és 82b 

karbonsavakat a 81a és 81b19 izatinokból vizes tetrametilammónium-hidroxiddal 

állítottuk elő. A karbonsavak kénsavval történő dekarboxilezése az 53 és 35a26 

célvegyületeket adta. 

 
6. ábra Az 53 és 35a szenzorok szintézise 

4.5. A 35a és 53 szenzorok komplexképző tulajdonságainak vizsgálata UV-vis 

spektroszkópiával és egykristály röntgendiffrakcióval 

A 35a és 53 szenzormolekulák kilenc fémion (Ag+, Ca2+, Cd2+, K+, Mg2+, Na+, Ni2+, 

Pb2+, Zn2+) perklorátsójával szemben mutatott megkülönböztető képességét acetonitril 

oldószerben vizsgáltuk [K5]. A tetrametil-szubsztituált ligandum (53) abszorpciós 

spektruma tízszeres feleslegű fémion hozzáadására sem mutatott változást.  
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Ez a komplexképzés hiányára vagy a komplexek alacsony stablitására vezethető 

vissza. Analóg királis akridono-koronaéterek vizsgálata során Szalay és munkatársai azt 

feltételezték, hogy a komplexálás során a ligandum hidroxiakridin tautomer formává 

rendeződik át.30 Ezért az 53 vegyület esetében feltehetően az akridin egység 

elektronküldő metilcsoportokkal való szubsztitúciója gátolhatja a komplexképzésnek 

kedvező, 9-hidroxiakridin tautomer forma kialakulását. Továbbá a metilcsoportok 

jelenléte által előidézett konformációváltozás szintén a komplexálás hiányát okozhatja. 

Az analóg 35a vegyület komplexképző tulajdonságait szintén vizsgáltuk, ezen 

vegyület esetében a vizsgált fémionok közül az ólom(II)-ion jelentős spektrális 

változásokat eredményezett (az abszorbancia spektrum batokróm eltolódását)  

(7. ábra A). Az ólom(II)‒koronaéter alkotta komplex sztöchiometriájának és az 

egyensúlyi állandó (Ks) meghatározása érdekében UV titrálást végeztünk (7. ábra B). 

Felvettük az abszorbanciaspektrumot 13 különböző ólomion koncentráció esetén (a 35a 

koncentrációja állandó volt). A titrálás során az abszorbancia a Benesi-Hildebrand 

összefüggés31 szerint változott, így 1:1 sztöchiometriát feltételeztünk. A meghatározott 

logK érték 3,64-nek adódott. 

 
7. ábra Komplexképzés tanulmányozása UV-vis spektroszkópiával 

A 35a és ólom(II)-ion alkotta komplex további tanulmányozása céljából 

röntgenkrisztallográfiás vizsgálatokra alkalmas kristályt növesztettünk [K6]. A mérések 

azt mutatták, hogy a kristályban a komplex két monomerből áll (8. ábra). A 

heterodimert alkotó egyik monomer egy ólom(II)-iont komplexál, a másik monomer 

esetében pedig a koronaéter üregében egy komplexált vízmolekula található. 

 

 

8. ábra A két monomer alkotta heterodimer szerkezete. Az egyik monomer ólom(II)-iont 

tartalmaz a koordinációs szférájában, a másik pedig vízmolekulát komplexál 

A B 

9-Hidroxiakridin tautomer 

Akridon tautomer 
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4.6. 9-Fenilakridino-18-korona-6-éter alapú szenzormolekulák szintézise 

Várakozásaink szerint a komplexképzés erőssége az akridin egység 9-es helyzetébe 

történő aromás csoport bevitelével tovább növelhető, ezért célul tűztük ki az 54a és 

(R,R)-54b 9-fenilakridino-18-korona-6 éter alapú szenzorvegyületek előállítását  

(9. ábra) [K7]. Az új szenzorokat 4,5-dimetoxiakridonból (8626) kiindulva állítottuk elő, 

melyet foszforil-kloriddal 9-klór származékká alakítottunk. A 84 vegyület 

előállításához szükséges fenilcsoport bevitelét módosított Kharasch reakcióval 

valósítottuk meg. A 84 vegyület O-demetilezésével jó termeléssel a makrociklizációs 

reakció egyik kulcsintermedierjéhez, a 9-fenilakridin-4,5-diolhoz (83) jutottunk. A 83 

diol és a 7729 vagy (S,S)-8720 ditozilát kálium-karbonát gyenge bázis jelenlétében, 

DMF-ben megvalósított gyűrűzárásával az új 9-fenilakridino-18-korona-6 étereket  

[54a és (R,R)-54b] kaptuk.  

 
9. ábra Az 54a és (R,R)-54b 9-fenilakridino-18-korona-6 éterek szintézise 

4.7. Az 54a és (R,R)-54b szenzorok komplexképző tulajdonságainak tanulmányozása 

UV-vis és fluoreszcencia spektroszkópiával 

Az akirális 54a szenzorvegyület kilenc fémion (Ag+, Ca2+, Cd2+, K+, Mg2+, Na+, 

Ni2+, Pb2+, Zn2+) és két ammóniumion (ammónium és benzil-ammónium) 

perklorátsójával szemben mutatott komplexáló képességét először UV-vis 

spektroszkópiával acetonitrilben tanulmányoztuk [K7]. Az 54a szenzor abszorpciós 

spektruma húszszoros feleslegű Ca2+, K+, Mg2+, Na+ és benzil-ammónium ionok 

hozzáadására változatlan maradt. Azonban Ag+, Cd2+, Ni2+, Pb2+, Zn2+ és NH4
+ ionok 

esetében batokróm eltolódást tapasztaltunk. A komplexek sztöchiometriájának és az 

egyensúlyi állandók meghatározása érdekében fluoreszcencia spektroszkópiás titrálást 

végeztünk, példaként a 10. ábra az 54a Ag+ ionokkal történő titrálását szemlélteti. A 

Cd2+ ionok kivételével, minden esetben az emisszió csökkenését, vagyis a 

fluoreszcencia kioltását tapasztaltuk. A Cd2+ ionokkal való titrálás során batokróm 
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eltolódást figyeltünk meg. A globális nemlineáris regressziót alkalmazó ReactLab 

EquilibriaTM programmal meghatározott logK értékeket a 2. Táblázat tartalmazza.  

 

 
10. ábra Fluoreszcens emissziós spektrumok: (A) az 54a (10 µM) titrálása Ag+ ionokkal (0–400 

ekv.), valamint az (R,R)-54b (20 µM) titrálása (B) (R)-PAMEH+ ClO4
--tal (0–125 ekv.), illetve (C) 

(S)-PAMEH+ ClO4
--tal (0–125 ekv.), acetonitril oldószerben felvéve, λex = 380 nm 

2. Táblázat Az 54a koronaéter és Ag+, Cd2+, Ni2+, Pb2+, Zn2+ és NH4
+ ionokkal acetonitrilben képzett 

1:1 sztöchiometriájú komplexei stabilitási állandóinak logaritmusa, λex = 380 nm 

Ion Ag+ Cd2+ Ni2+ Pb2+ Zn2+ NH4
+ 

logK 2,43 4,86 2,48 5,07 4,32 5,73 

A dimetil-szubsztituált 9-fenilakridino-18-korona-6-éter alapú szenzor [(R,R)-54b] 

PEA, 1-NEA, PGME és PAME perklorátsók enantiomerjeivel szemben mutatott 

enantiomer-megkülönböztető képességét UV-vis és fluoreszcencia spektroszkópiával 

vizsgáltuk [K7]. Az (R,R)-54b szenzor abszorpciós spektruma a sók enantiomerjeivel 

való titrálás során változatlan maradt. Azonban a vendégmolekulák hozzáadására az 

emisszió jelentős csökkenését tapasztaltuk (példaként a PAME enantiomerekkel való 

titrálást szemlélteti a 10. ábra). Ez a spektrális változás a fluoreszcencia kioltását jelenti. 

Ezen spektrális változások segítségével meghatároztuk a komplexek egyensúlyi 

állandóit és az enantiomer-megkülönböztetés mértékét (∆logK = logK(S) - logK(R))  

(3. Táblázat). Az összes titrálási sorozat esetében az illesztések során 1:1 

sztöchiometriájú komplexképzést tudtunk feltételezni. 

3. Táblázat Az (R,R)-54b koronaéter protonált PEA, 1-NEA, PGME és PAME enantiomerjeivel 

acetonitrilben képzett komplexei stabilitási állandóinak logaritmusa és az S enantiomerekre 

vonatkoztatott szelektivitási értékek, λex = 380 nm 

Vendégmolekula logK ∆logK Vendégmolekula logK ∆logK 

(R)-PEA 4,42 +0,31 (R)-PGME 4,91 -0,24 

(S)-PEA 4,73  (S)-PGME 4,67  

(R)-1-NEA 4,78 +0,46 (R)-PAME 3,87 +0,11 

(S)-1-NEA 5,24  (S)-PAME 3,98  

 

 

A B C 
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5. TÉZISEK 

1. Előállítottunk az akridin egység 9-es helyzetében amid csoporton keresztül 

kapcsolókart tartalmazó három új, dimetil- vagy diizobutil-szubsztituált akridino-

koronaéter alapú királis állófázist. Igazoltuk, hogy az állófázisok alkalmasak 

protonált primer aralkil-aminok enantiomerjeinek hatékony elválasztására. 

Bebizonyítottuk, hogy a kiralitáscentrumokon elhelyezkedő alkilcsoportok 

térkitöltése és makrogyűrűben elfoglalt helyzete jelentős hatással van az 

enantiomer-felismerés mértékére [K1‒K3]. 

2. Kidolgoztunk egy új és hatékony, folyamatos áramoltatáson alapuló eljárást egy 

dimetil-szubsztituált akridino-18-korona-6-éter egységet tartalmazó királis 

állófázis előállítására [K3]. 

3. Előállítottunk négy enantiomertiszta, dimetil-szubsztituált, az akridin egység 9-es 

helyzetében karboxilcsoportot tartalmazó, akridino-18-korona-6- és akridino-21-

korona-7-étert, továbbá UV-pH titrálásos módszert alkalmazva meghatároztuk pKa 

értékeiket. A karbonsavak neutrális formáit ikerionos szerkezetűként 

azonosítottuk. Megállapítottuk, hogy a flexibilis és ikerionos szerkezetek továbbra 

is kihívást jelentenek a pKa prediktor algoritmusok számára [K2]. 

4. Egy dimetil-szubsztituált akridino-18-korona-6-éter alapú makrociklusból, mely az 

állófázisok szelektormolekuláinak analogonja, és az 1-NEA enantiomerjeiből 

sikerült egykristály röntgendiffrakciós vizsgálatra alkalmas kristályt növeszteni. 

Megállapítottuk, hogy a heterokirális komplexben intermolekuláris π–π 

kölcsönhatás alakult ki az 1-NEA naftilcsoportja és az akridin egység között , ezért 

stabilabbnak bizonyult, mint a homokirális komplex [K4].  

5. Egy új szintézisúton előállítottunk egy irodalomból ismert akridono-18-korona-6-

éter alapú szenzort és ólomionokkal való szelektív komplexképzését UV-vis 

spektroszkópia alkalmazásával igazoltuk [K5]. Egykristály röntgendiffrakcióval 

vizsgáltuk a komplexet és igazoltuk, hogy a gazdamolekula 9-hidroxiakridin 

tautomer formává rendeződik át a komplexképzés során. Kimutattuk továbbá π–π 

és kation–π kölcsönhatások jelenlétét [K6]. 

6. Klór-szubsztituált akridin-származékokból kiindulva kidolgoztunk egy szén-szén 

kapcsolási reakción alapuló új szintetikus eljárást az akridin egység 9-es helyzetébe 

fenilcsoport bevitelére [K7]. 

7. Új 9-fenilakridino-18-korona-6-éter típusú szenzormolekulák szintézisét 

valósítottuk meg. Az új szenzormolekulák szerves és fémionokkal, valamint primer 

aminokkal és α-aminosav-észterekkel szemben mutatott komplexáló képességének 

vizsgálata során fluoreszcencia kioltást tapasztaltunk. Az enantiomertiszta 

akridino-koronaéter alapú szenzormolekula heterokirális preferenciát mutatott a 

vizsgált protonált primer szerves aralkil-aminok enantiomerjeivel szemben [K7]. 
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6. ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEK 

Célul tűztük ki a 35a és 54a szenzorok lipofil (hidrofób) oldalláncokkal ellátott 

származékainak előállítását, mely vegyületekből ionszelektív elektródot tervezünk 

készíteni, így az ionok kimutatása mellett mennyiségi analízisük is megoldható lenne.  

További céljaink között szerepel az (S,S)-68c és (R,R)-68d vegyületekből kiindulva 

királis állófázisok kialakítása az áramlásos kémia alkalmazásával. 

Tervezzük az (R,R)-54b vegyület olyan származékának előállítását, amely a 

fenilcsoport 4-es helyzetében karboxilcsoportot tartalmaz. Ez a funkciós csoport 

lehetővé tenné a szilikagélhez való rögzítést kovalens kötéssel egy kapcsolókaron 

keresztül, így új királis állófázis előállítására nyílna lehetőség. 
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