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1. BEVEZETÉS 

A szupramolekuláris kémia két vagy több molekulából álló önszerveződő rendszerek kölcsönha-
tásait vizsgálja. A molekuláris felismerés, ami az önszerveződés alapja, végső soron az élet alapvető 
és elengedhetetlen feltétele. A tudományág egy fiatal terület a kémiai tudományokon belül, roha-
mos fejlődésnek a 20. század végén (Nobel díjak: 1987. és 2016.) indult. A szupramolekuláris analiti-
kai kémia a szupramolekuláris kémia analitikai célokra történő felhasználásával foglalkozik, vagyis 
az ilyen rendszerek szelektív molekuláris felismerését kemoszenzorok kialakításában hasznosítja. 
Egy szenzor működéséhez azonban nem elég pusztán a molekuláris felismerés, szükség van vala-
milyen jeltovábbító mechanizmusra, ami a molekuláris felismerést kísérő változásokra érzékenyen 
reagál – tehát az érzékelendő molekula vagy ion (analit) receptorhoz való kötődésekor valamilyen 
jelváltozást tapasztalunk. Ez a jelváltozás lehet optikai, elektrokémiai, mechanikai, stb. Ezen kívül 
szükséges még a zavaró komponensekkel szembeni szelektivitás, amit mindig az adott vizsgálandó 
rendszerben kell értelmeznünk. Az ilyen elven működő kemoszenzorok a 21. század elején kezdtek 
igazán elterjedni, manapság számos analitra találhatunk az irodalomban többféle elven működő 
felismerő rendszereket, melyek élő szervezetekben is alkalmazhatók, ezzel segítve az élettudomá-
nyokat és legfőképpen az orvosi diagnosztikát. 

Ezen területen belül a doktori munkám több témából áll: 

1. Pillérarének alkalmazása szupramolekuláris analitikai rendszerekben 

2. Fluoreszcencia rezonancia energiatranszfer modulálása szupramolekuláris úton  

3. Pillérarének újfajta funkcionálása 

4. Fluoreszcens nukleotidszenzorok: bázispárok szerepe a molekuláris felismerésben 

Az első három téma a szakirodalomban először 2008-ban megjelenő, azóta rendkívüli népszerű-
ségre szert tett makrociklusos vegyületek, a pillér[n]arének (n = 5,6,…) receptorként való alkalmaz-
hatóságának vizsgálatából indult ki. Az optikai alapú szupramolekuláris analitikai rendszereknek két 
fő típusa van, ezek direkt érzékeléssel vagy indikátorkiszorítás alapján működnek. Az indikátorkiszo-
rítás egy jól bevált módszer vízoldható makrociklusos vegyületek kemoszenzorként történő fel-
használásában, ezekben nagyrészt kalixaréneket és kukurbiturilokat használnak makrociklusként. 
Ezt az elvet kívántuk kiterjeszteni a pillérarének körére, melynek megvalósítását három, biológiai 
fontosságú analithoz készített rendszerrel mutatom be. A kutatómunka része volt a receptormole-
kulák szintézise, az indikátormolekulák célzott megtervezése és előállítása, többféle spektroszkópi-
ai vizsgálat, az alkalmazhatóság vizsgálata és egyes esetekben a komplexképzés felderítése számí-
tásos kémiai módszerekkel.  

Ennek a mellékterméke volt a második téma, melynek során egy teljesen újszerű indikátormole-
kula komplexképzését vizsgáltuk egy pillérarén-származékkal. Az indikátormolekula fluoreszcencia 
rezonancia energiatranszfer (FRET) folyamata modulálható a makrociklussal, ami az arányméréses 
kemoszenzorok új típusát vetíti előre. Ennek a rendszernek végeztük el a részletes vizsgálatát több-
féle spektroszkópiai és számításos módszerrel. 

A pillérarének direkt érzékelésben történő felhasználása motiválta a harmadik téma létrejöttét. 
A makrociklus-család funkcionálása már a kezdetektől fogva az egyik meghatározó kutatási irányzat 
volt a területen. Ezen belül is rendkívül fontos a monofunkcionálás – azon túlmenően, hogy igen 
érdekes szintetikus problémát jelent, az alkalmazhatóság nagymérvű kiterjesztését jelenti. A pil-
lérarének szelektív funkcionálására több módszer is van, azonban a vízoldható származékok funkci-
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onálására eddig nem létezett jó megoldás. A funkcionált, vízoldható származékok kapcsolhatók 
valamilyen jelzőcsoporttal, ami a direkt érzékelésre ad lehetőséget. Az általunk kidolgozott szintézis 
kulcslépése a Claisen-átrendeződés, melyet kalixarének esetében már korábban alkalmaztak. A 
kulcsintermedier előállításáról és szintetikus felhasználásának lehetőségeiről szól ez a rész, ennek 
keretében bemutatok egy érdekes, oldószerfüggő pszeudo[1]rotaxánt. 

A negyedik téma szintetikus adenozin-5’-trifoszfát kemoszenzorok szintézisével kapcsolatos. Egy 
új elv kipróbálása volt a cél: mivel a DNS kettős spiráljában a fő összetartó erő a nukleinbázisok kö-
zötti kölcsönhatás, ezt kihasználva egy meglévő nukleotidszenzort kívántunk továbbfejleszteni a 
vizsgálandó analit komplementer bázisának (uracil/timin) beépítésével egy direkt komplexképzé-
sen alapuló szenzormolekulába. Azt reméltük, hogy az így kapott kemoszenzor erősebb komplexet 
képez az ATP-vel, ami jó alapot adhat az ilyen típusú szenzormolekulák továbbfejlesztéséhez. A 
kölcsönhatás felderítésére számításos kémiai vizsgálatokat is végeztünk. 

A szupramolekuláris kémiai kutatások nehézsége és szépsége is a témák interdiszciplináris jelle-
géből adódik. Emiatt keressük és örömmel vesszük az együttműködést más tudományterületek 
szakembereivel. Ezen kívül fontosnak és tanulságosnak tartjuk a hallgatók részvételét ilyen komp-
lex kutatásban, sokat segíthetnek a preparatív és műszeres feladatok elvégzésében, miközben látó-
körük szélesedik, laborpraxisuk bővül. A dolgozatomban összefoglalt eredmények több diák és 
együttműködő fél segítségével születtek. A 3.1.1.3 és 3.1.4 fejezetben Kozma Józseffel (kari TDK 
második hely, OTDK első hely és szakdolgozat, BME SzKT) végeztük a szintézist és a spektroszkópiai 
vizsgálatokat. A 3.1.2 fejezetben a méréseket és az egyensúlyi állandó illesztéseket Szakács Zoltán-
nal végeztük (BME Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék). A 3.1.3 fejezetben Paudics Adrien 
(szakdolgozat, BME Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék) és Hessz Dóra (BME Fizikai Kémia és 
Anyagtudományi Tanszék) végezték az optikai spektroszkópiai méréseket. Ebben és a 3.1.4 fejezet-
ben a számításos kémiai vizsgálatokat Szakács Zoltán végezte. A 3.2 fejezetben az egyensúlyi állan-
dó illesztését és a számításos kémiai vizsgálatokat Szakács Zoltánnal végeztük. A 3.3 fejezetben a 
röntgenkrisztallográfiás vizsgálatokat és kiértékelést Dr. Bombicz Petra (MTA-TTK) készítette. A 3.4 
fejezetben Janzsó-Berend Péter Zoltánnal (kari TDK első hely, OTDK második hely, szakdolgozat) 
végeztük a szintézist és a spektroszkópiai vizsgálatokat, az elméleti részhez a számításokat Mester 
Dávid (BME Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék) készítette. Az NMR-felvételeket Kiss Erzsé-
bettel és Dr. Simon Andrással (BME Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék) készítettük. A HRMS 
méréseket az MTA-TTK-n Dr. Drahos László, Bazsó Fanni és Gömöry Ágnes végezték el. Mindnyájuk 
neve szerepel az értekezés anyagából írt publikációk társszerzői között.  
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2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

A következő fejezetekben a dolgozatban bemutatott témák megértéséhez szükséges alapvető 
ismeretek mellett igyekszem a legfontosabb irodalmi hátteret is bemutatni. A témák ugyan kapcso-
lódnak egymáshoz, azonban a tudományterület nagysága és sokszínűsége miatt az egyes részek 
bővebb kifejtése lehetetlen feladat. Így a legfontosabb összefoglaló ismeretek mellett reprezenta-
tív példákat fogok bemutatni, lehetőleg a legújabb kutatási eredményekből. Az adott fejezetekben 
számos összefoglaló cikkre van hivatkozás, így az Olvasó tovább tájékozódhat ezekből. A speciáli-
sabb, a kutatási témákhoz szorosan kapcsolódó szűkebb ismeretek a 3. rész adott fejezetében ta-
lálhatók.  

2.1 Szupramolekuláris analitikai kémia 

A szupramolekuláris kémia egy igen fiatal terület a kémiai tudományokon belül. 1987-től indult 
rohamos fejlődésnek, amikor J.-M. Lehn,1 D. J. Cram2 és C. J. Pedersen3 munkásságát kémiai Nobel 
díjjal ismerték el. Az eredeti definíció szerint a szupramolekuláris kémia az intermolekuláris köl-
csönhatásokra épített molekulacsoportosulásokra, vagyis az önszerveződésre koncentrál.4 Ennek az 
alapja a molekuláris felismerés, vagyis szelektív intermolekuláris kölcsönhatások kialakulása bizo-
nyos molekulák között. A klasszikus értelmezésben a leegyszerűsített modell a következő: egy 
gazdamolekula (host, H) szelektíven kiválaszt egy vendégmolekulát (guest, G) a sokaságból, azzal 
pedig gazda-vendég (host-guest, H∙G) komplexet képez másodrendű kölcsönhatásokkal. A komp-
lexképzés erősségének számszerűsítésére az egyensúlyi állandó (Ka) alkalmas. Az egyszerűsített 
modell tehát: 

H  +  G    H∙G   Ka = [H∙G]/([H]∙[G]) 

A molekuláris felismerésre képes szintetikus vegyületek kutatása mindössze néhány évtizedre 
tekint vissza, a természet által létrehozott struktúrák molekuláris felismerése azonban lényegesen 
régebbi: az enzimek szubsztrát-felismerő képessége, a DNS-szálak kölcsönhatása, vagy akár az ion-
csatornák mind a molekuláris felismerésen alapulnak, valójában tehát az élet molekuláris alapjait is 
ez a jelenség adja. A szupramolekuláris kémia újabb eredményei azóta még egy Nobel-díjat érde-
meltek: 2016-ban a molekuláris gépek úttörői kapták a tudomány legjelentősebb kitüntetését.5 J. P. 
Sauvage a katenánokkal alapozta meg a mechanikusan összekapcsolt struktúrák kutatását,6 J. F. 
Stoddart a rotaxánok megalkotásával hozott létre a külső behatásra mozgást végző szerkezeteket,7,8 
B. L. Feringa pedig az első fénnyel működtetett molekuláris motort alkotta meg.9 

Az analitikai kémia bevonását követően született meg a „szupramolekuláris analitikai kémia” fo-
galma, melyet Anslyn vezetett be a köztudatba.10 Ez a tudományterület a szupramolekuláris kémia 
analitikai célokra történő felhasználásával foglalkozik, így tehát az ilyen rendszerek szelektív mole-
kuláris felismerését kemoszenzorok kialakításában hasznosítja. Tágabb értelemben véve szenzor-
nak nevezünk minden olyan eszközt, amely a környezet változását képes detektálni, majd azt egy 
mérhető jellé alakítani. A környezet egy mérendő tulajdonság vagy anyag (analit). A szupramoleku-
láris analitikai kémiában a szenzor egy molekuláris felismerő egységből vagy egységekből (recep-
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tor), valamint egy jeltovábbításra alkalmas részből áll, mely kölcsönhatásban van a receptorral. Ez 
lehet egy molekula (direkt érzékelés), vagy önrendeződött molekulák összessége. A kemoszenzo-
rok további kritériuma a zavaró komponensekkel szembeni szelektivitás. Ez természetesen egy 
viszonylagos fogalom, ami talán jobban megfogható, az a szükséges szelektivitás: ez egy adott mé-
rési feladathoz vagy mintához definiálandó.  

Lehn eredeti definíciójában4 szupramolekuláris kölcsönhatások közé az intermolekuláris, nem-
kovalens kölcsönhatások sorolhatók, mint például a hidrogénkötések, a hidrofób kölcsönhatások, a 
van der Waals-erők, a π–π-kölcsönhatások, stb. Ide sorolhatók a fémion koordináción alapuló köl-
csönhatások is. Az elmúlt időszakban a „dinamikus kémiai kötések” is a szupramolekuláris kémia 
eszköztárába kerültek.11–13 Ezeknek a kovalens kötéseknek – ugyan erősebbek, mint nem-kovalens 
társaik – ugyanazon feltételeket kell teljesíteniük: az átalakulás legyen reverzibilis, a reakció pedig 
gyorsan játszódjon le, valamint rendelkezzenek megfelelő szelektivitással egy adott funkciós cso-
portra. A szupramolekuláris analitikai kémiában alkalmazott kölcsönhatásokat láthatók az 1. ábrán. 

 

1. ábra: másodrendű és dinamikus kovalens kölcsönhatások 

A dinamikus kovalens kölcsönhatások közé tartozik például az aldehidek és az aminok reakció-
jában kialakuló iminkötés14 – ezek például amin-felismerő rendszerekben használhatók (ld. 2.2.3.2. 
fejezet). A tiol-diszulfid dinamikus kötések15 mellett igen fontosak a boronsavak és diolok reakció-
jában kialakuló boronészterek, melyek a szénhidrát-kemoszenzoroknál16 és a nukleotidok felisme-
résében kapnak szerepet (ld. 2.2.3.3 fejezet).  

A hagyományos kölcsönhatásokat kiterjesztve a molekuláris felismerés definíciója a következő: 
speciális kölcsönhatás kettő vagy több molekula között dinamikus kötéseken keresztül.17 A molekuláris 
felismerésben részt vehetnek szerves kismolekulák, makromolekulák vagy biomolekulák. Az eddi-
giekkel kiegészítve tehát a szupramolekuláris analitikai kémia olyan rendszereket vizsgál, melyek a 
dinamikus kölcsönhatásokat kihasználva, a kémiai struktúrák molekuláris felismerőképessége és ön-
rendeződése révén képesek analitok hatására jelváltozást produkálni. 
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2.2 Fluoreszcens kemoszenzorok 

2.2.1 Bevezetés 

 

2. ábra: fluoreszcens kemoszenzorok alapvető működési mechanizmusai 

Biológiai rendszerekben történő mérések során érzékenységének köszönhetően igen gyakran 
alkalmazott detektálási módszer a fluoreszcencia. A fluoreszcens kemoszenzorok két alapvető típu-
sát különböztethetjük meg. A szenzormolekulák esetében a molekuláris felismerő egység (recep-
tor) és a jeltovábbításért felelős csoport (fluorofor) egymáshoz kovalensen kötött (direkt érzékelés). 
Azáltal, hogy az analit a receptorhoz kötődik (komplexképzés), megváltozik a molekuláris környe-
zet, változást okozva a fluorofor spektrális jellemzőiben.18 Megfigyelhetünk változást a színben (ko-
lorimetriás változás), a fluoreszcencia intenzitásban (turn-on vagy turn-off), az emissziós maximum 
helyében, illetve több sáv esetén akár az intenzitások arányában is – utóbbiak az arányméréses 
(ratiometric) rendszerek.19 

A fluoreszcens indikátorkiszorítás elvén (angolul: fluorescent indicator displacement, röviden: FID) 
alapszik a fluoreszcens szenzorok másik csoportja. Receptorként gyakran makrociklusokat alkal-
maznak, a fluoreszcens indikátor pedig külön molekula. Működésük azon alapul, hogy a gazdamo-
lekulák képesek felismerni és megkötni bizonyos fluoreszcens vendégmolekulákat (indikátorokat), 
melyek a gyűrű üregében (kavitásában) komplexálódnak. A megváltozott molekuláris környezet az 
indikátor optikai sajátságainak megváltozását eredményezi.20–22 Ha az önszerveződő rendszerhez a 
kötőhelyért versengő analitot adunk, kompetitív komplexképzés történik, az indikátor kiszorul a 
komplexből, ezáltal visszanyeri az eredeti spektrális jellemzőit. A komplexálódás alapvető hajtóere-
je a komplexben kialakuló másodrendű kötésekből származó energianyereség, továbbá a hidrofób 
üregben elhelyezkedő vízmolekulák kiszorulása. Amennyiben az indikátor szabad formájának fluo-
reszcenciája nagyobb, mint a komplexált formáé, az analit fluoreszcencia-növekedést okoz, vagyis 
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turn-on választ ad a rendszer. Fordított esetben, amikor a komplexálódás jár fluoreszcencia-
növekedéssel, az analit turn-off jelet ad.  

Az indikátorkiszorítás is egyensúlyi folyamatokból áll, a 2. ábrán bemutatott vázlatos rajz valójá-
ban két egyensúllyal írható le (a következőkben minden esetben 1:1 komplexképzést feltételezve): 

H  +  G    H∙G   KG = [H∙G]/([H]∙[G]) 
H  +  A    H∙A   KA = [H∙A]/([H]∙[A]) 

ahol H a gazdamolekula (host), G az indikátor (guest) és A az analit. Az ilyen rendszerek létreho-
zásához a következő szempontoknak kell megfelelni: 

• nagy jelváltozás a komplexképzés hatására 
• nagy, de nem túl nagy KG  
• KA legyen nagyobb, mint KG 
• a zavaró komponensekkel (A’) szembeni szelektivitás (KA’ < KA) 

Az indikátorkiszorításos reakció és annak egyensúlyi állandója a fentiek alapján: 

H∙G  +  A    H∙A  +  G  K = KA/KG 

A két érzékelési módszer összehasonlításának csak akkor van értelme, ha nagyon hasonló rend-
szereket vizsgálunk, erre az irodalomban csak egy, nemrég megjelent példát találtam.23 Jolliffe és 
munkatársai Zn(II)-dipikolilamin egységeket tartalmazó ciklikus peptid receptorokat vizsgáltak, 
melyre vagy kovalensen kötöttek egy kumarin indikátort, vagy FID rendszerben másodrendű köl-
csönhatással komplexálták. A kétféle kemoszenzor közül a direkt érzékeléssel működő rendszer 
jóval szelektívebb volt a pirofoszfát analitra az indikátorkiszorításhoz képest. Általánosan elmond-
ható, hogy a FID rendszerek ezzel szemben nagyobb jelváltozást tudnak produkálni, lényegesen 
többféle indikátor használható és sokkal egyszerűbb a szintézisük – adott esetben a direkt érzéke-
lés nem is valósítható meg. A több komponens azonban limitálja az alkalmazhatóságot és az 
arányméréses módszerek sincsenek még kidolgozva. A kétféle módszer közül (amennyiben mind-
kettő rendelkezésre áll) az alkalmazásnak kell meghatározni, hogy melyiket érdemes használni. 

Az oldószer szerepéről eddig nem esett szó: természetesen a biológiai alkalmazhatóság feltétele 
a vízoldhatóság. A kizárólag szerves oldószerekben működő kemoszenzorok használhatósága limi-
tált. A vizes közeg azonban rendkívül megnehezíti a molekuláris felismerés tervezését a víz nagy 
polaritása és erős hidrogénkötései miatt.18,24,25 A felismerést az élő szervezet a komplikált fehérje-
molekulák hidrofób belsejében elhelyezkedő kötőhelyek segítségével oldja meg, amire azonban 
nekünk nincs lehetőségünk. Hasonló elven működnek a vízoldható, szintetikus makrociklusok, 
amelyek üregében kicsi a polaritás. 

2.2.2 Jeltovábbítás: a fluoreszcencia megváltoztatása 

A fluoreszcens kemoszenzorokban alkalmazott fluoroforoknak a megfelelő emisszió mellett 
szükségük van valamilyen jelátviteli folyamatra, ami a komplexképzés, vagyis molekuláris felisme-
rés során a spektrális jellemzők megváltozásához vezet. A különféle jelváltozásokat az előző oldala-
kon bemutattam, most az ezeket kiváltó folyamatokat foglalom össze röviden,26 külön hangsúlyoz-
va az arányméréses (ratiometric) rendszereket.19 Minden jelátviteli módszerre hozok 1-1 példát, 
amin keresztül igyekszem ismertetni azokat. 
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Töltésátvitel (CT – charge transfer) 

Az ilyen típusú vegyületek alap- és gerjesztett állapotú dipólusmomentuma nagyon különbözik. 
A CT folyamatok között megtalálható a belső töltésátvitel (ICT – intramolecular charge transfer), a 
fém-ligandum töltésátvitel (MLCT – metal to ligand charge transfer) és a „csavart” belső töltésátvitel 
(TICT – twisted intramolecular charge transfer). Az ICT folyamatokat a kölcsönható töltések (pl. fém-
ion) és a környezet dipólusmomentuma (pl. oldószer) befolyásolja, az ilyen elven működő, donor-
akceptor típusú fluoroforok használhatók fel jelzőcsoportként, akár arányméréses módon is.26,27  

 

3. ábra: példa az ICT-alapú direkt érzékelésre 

A 3. ábrán egy ICT-alapú adenozin-5’-trifoszfát (ATP) kemoszenzor vázlata látható.28 Az ATP-
kemoszenzorokról bővebben a 2.2.3.3 fejezetben lesz szó, itt a jelátviteli mechanizmusra térek ki. A 
naftalin-alapú fluorofor gerjesztésekor az elektronküldő dimetilamino-csoport és az acetil elektron-
szívó csoport között töltésátmenet lép fel, azaz megváltozik a dipólusmomentum. A Zn(II)-
komplexképző dipikolilamin (ld. később) receptor egység komplexálja a fémiont, amitől a fluorofor 
ICT-karaktere megnő. Ez lecsökkenti a fluoreszcenciát és eltolja az abszorpciós- és emissziós maxi-
mumot. Az ATP felismerése a fémion-koordináción és π–π kölcsönhatáson alapul. A komplexben a 
Zn2+ már nem képes az ICT karakter megváltoztatására, így a fluorofor emissziója helyreáll (turn-on 
fluoreszcencia). 

Fotoindukált elektrontranszfer (PET – photoinduced electron transfer) 

A szenzormolekulákban, főként a fémion-felismerésben leggyakrabban alkalmazott megoldás.29 
Ebben az esetben a receptor és fluorofor részt egy távtartó (spacer) választja el. A fluorofor gerjesz-
tésekor a szabad receptor elektronküldő hatása miatt a fluoreszcencia kioltódik. Az analit komple-
xálódása révén a PET lecsökken és a fluoreszcencia regenerálódik. Ezek a rendszerek nem alkalma-
sak aránymérésre, és általában csak kationos vegyületek érzékelésére használhatók. 
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4. ábra: a fotoindukált elektrontranszfer mechanizmusa az Oregon Green BAPTA példáján 

Az in vivo kísérletek során gyakran vizsgált analit a kalcium ion, ami a sejtek számos funkciójában 
részt vesz. Az irodalomban több PET-alapú Ca-kemoszenzort leírtak az elmúlt évtizedekben, ezek 
közül a legnépszerűbb az Oregon Green BAPTA (4. ábra).30 A molekula három részből áll: egy fluo-
reszcein jelzőcsoportból, egy receptor egységből (BAPTA) és a két részt összekötő távtartóból (spa-
cer). A receptor szabad formájában a gerjesztést követően a fluorofor párosítatlan HOMO pályájára 
elektront küld, ezzel kioltja a sugárzásos lecsengést. Az analit (Ca2+) kötődésekor a receptor HOMO 
pályájának energiája lecsökken, így nem képes az elektrontranszferre, ami a fluoreszcencia regene-
rálódásával jár. Ennek megfelelően az Oregon Green BAPTA turn-on fluoreszcenciás választ ad a 
kalcium ionra. 

Fluoreszcencia (Förster) rezonancia energiatranszfer (FRET) 

A FRET során egy gerjesztett állapotú donor fluorofor dipól-dipól kölcsönhatással átadja az 
energiát egy akceptor fluorofornak.31 A FRET-hez szükséges a spektrális átlapolás (a donor emisszió-
jának átlapolása az akceptor abszorpciójával) és a két egység közötti bizonyos távolság (1-10 nm) 
megléte. A TBET (through-bond energy transfer) kötéseken keresztül működik és nem igényel spekt-
rális átlapolást. A FRET-alapú rendszerek jellemzője a két emisszív csoport miatt az arányméréses 
érzékelés,32 melyre a két fő stratégia a fluoroforok közötti kötések hasítása (távolság változtatása), 
vagy az akceptor abszorpciós hullámhosszának eltolása általában xantén-származékok gyűrűnyílá-
sával.33,34 
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5. ábra: FRET-alapú arányméréses ATP-érzékelés 

Az 5. ábrán Hamachi és munkatársai ATP-kemoszenzora látható.35 Az analit távollétében a FRET 
akceptor és a receptor egység kölcsönhatása miatt az akceptor rész abszorbanciája nem lapol át a 
donor kumarin egység emissziójával. Az ATP kötődésekor a Zn2+-foszfát kölcsönhatás miatt az ak-
ceptor abszorbanciája megváltozik és elkezd fluoreszkálni. A spektrális átlapolás eredménye egy 
hatékony FRET folyamat. Így az analit arányméréses választ vált ki az emissziós spektrumban – a 
kezdeti kék fluoreszcencia (a kumarin egység fluoreszcenciája) átalakul zölddé (a fluoreszcein-
származék fluoreszcenciája) a donor gerjesztésekor. 

Monomer/excimer rendszerek 

Az excimerek olyan rendszerek, ahol a fluorofor alapállapotú formája a π-pályák kölcsönhatásá-
val komplexet képez a fluorofor gerjesztett állapotú formájával. A monomerhez képest az excimer 
magasabb hullámhosszon emittál, így emissziós aránymérésre alkalmas.19,26  

 

6. ábra: excimer-alapú DNS-szenzor 

A 6. ábrán látható DNS-szenzor alapja a pirén fluoroforok közötti excimer kölcsönhatás. A két 
aromás fluorofort kationos peptid-lánc (tkp. a receptor) köti össze, ami a DNS-kötődés során kon-
formációváltozáson megy keresztül. Így az analit az excimereket megbontja és ezzel biztosítja az 
arányméréses választ.36  
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Gerjesztett állapotú intramolekuláris protontranszfer (ESIPT – excited-state intramolecular 
proton transfer) 

Az ESIPT egy olyan tautoméria, ahol a gerjesztett állapotban gyors protontranszfer történik egy 
hidroxil- vagy amino-csoportról egy karbonil oxigénre vagy imin nitrogénre.37 A normál és tauto-
mer gerjesztett állapotokból történő lecsengés miatt két emissziós sáv van a fluoreszcencia spekt-
rumban, melyek aránya változtatható a környezet vagy valamilyen analit hatására.38 

 

7. ábra: 4’-dimetilamino-3-hidroxiflavon gerjesztett állapotú intramolekuláris protontranszfer reakciója. A 
spektrumon a nyilak a környezet (pl. polaritás) változását mutatják 

Az ESIPT jelenségre jó példa a 3-hidroxiflavonok fluoreszcenciája.39 A gerjesztett normál állapot 
(N*) a vegyületekre jellemző ICT szerkezettel írható le. A tautoméria során a gerjesztett állapot élet-
tartamánál jóval gyorsabb protontranszfer reakció történik a hidroxilcsoportról a szomszédos kar-
bonil oxigénre. A lecsengés így kétféle állapotból történhet: az N* és a tautomer T* állapotból, ezért 
az emissziós spektrumban két sáv jelenik meg (7. ábra). Az ESIPT befolyásolható a környezettel, 
például a polaritással, így akár élő sejtekben használható, a környezetre érzékeny indikátorokként 
alkalmazhatók.40 

Egyéb módszerek 

Az elmúlt évtizedben az itt felsorolt módszereken kívül egyéb jelátviteli mechanizmusokat is el-
kezdtek alkalmazni,38 valamint több mechanizmus kombinációját is.41 Előbbire példa az aggregáció 
kiváltotta emisszió (AIE – aggregation-induced emission), valamint a C=N kötés körüli izomerizáció. 

2.2.3 Biomolekulák felismerése fluoreszcens kemoszenzorokkal 

A következő fejezetekben a dolgozatban szereplő biomolekulák felismerésére képes kemoszen-
zorokat mutatom be vázlatosan, néhány példát és a főbb molekuláris felismerési irányokat bemu-
tatva. 

2.2.3.1 Aminosavak  

Az aminosavak a biológiai rendszerek alapvető építőkövei a peptidek és fehérjék alkotóeleme-
ként, de szabad formájukban is kritikusak az élethez szükséges anyagcsere-folyamatokban, növe-
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kedésben, energiagazdálkodásban és a bioszintézisekben. A húsz fehérjealkotó aminosav közül a 
bázikus aminosavak a lizin (Lys) és az arginin (Arg). 

Az aminosavak minőségi és mennyiségi meghatározása fontos élettani hatásuk miatt elenged-
hetetlen, melyet gyakran kromatográfiás vagy elektrokémiai módszerekkel végeznek.42 Ennél lé-
nyegesen egyszerűbb megoldás a kemoszenzorok használata akár in vivo tanulmányozáshoz. A 
fluoreszcens és kolorimetriás kemoszenzorokra, ezen belül a tiolt tartalmazó cisztein és homocisz-
tein érzékelésére számos példa van az irodalomban, erről részletesen Yoon és munkatársai össze-
foglalója számol be.43 A főbb felismerési lehetőségek a következők (a hivatkozások számának csök-
kentése érdekében a részletekért az Olvasónak az összefoglaló cikk ajánlható): 

• fémkomplex-alapú kemoszenzorok:44 főként rézkomplexeket használnak különféle sze-
lektivitással gyakran indikátor-kiszorítással együtt, gyakoriak még a cink-komplexek is 

• kemodoziméterek: az aminosavak a funkciós csoportjukra szelektív kémiai reakciókkal a 
fluorofor spektrális jellemzőit változtatják meg 

o aldehid-imin átalakulás: ezek között vannak bázikus aminosavakra alkalmas 
szenzormolekulák 

o Michael-addíció: főként a tiol-csoport alkalmas (cisztein), nagyon gyakori 
o S és N-tartalmú heterociklusok kialakítása aldehidből: cisztein 
o egyéb, főként a tiol funkció felismerésére alkalmas reakciók,45 valamint a lizin és 

arginin bázicitását kihasználó reakciók46,47 

• H-kötésen és π–π kölcsönhatáson alapulú kemoszenzorok: főként a savas oldalláncú 
aminosavak felismerésére jók, általában valamilyen tiokarbamid egységgel, vagy valami-
lyen makrociklus (pl. koronaéter: lizin, kalix[4]pirrol: lizin, arginin) 

• polimer-alapú kemoszenzorok fémkomplexszel: főként hisztidin felismerése 

• arany- és ezüst nanorészecske-alapúak: bázikus aminosavak 

• kemoszenzor-sorok: megkülönböztető érzékelés alapján működő, többféle szupramole-
kuláris analitikai komponensekkel ellátott rendszerek, melyek mindegyike különféle 
módon válaszol az analitokra. Az adatokból főkomponens-elemzéssel határozható meg 
az aminosavak minősége.48 Bázikus aminosavakra és diaminokra is készítettek ilyen el-
ven működő, kukurbituril-analógokból álló kemoszenzor-sort.49 

2.2.3.2 Biogén aminok 

A biogén aminok kis molekulatömegű, bázikus vegyületek, melyek mikroorganizmusok, növényi 
és állati szervezetek anyagcsere folyamatai során keletkeznek az aminosavak dekarboxilezésekor. 
Sokféle erjesztett és tartósított élelmiszerben előfordulnak, magasabb koncentrációban az étel 
romlottságára utalnak. Míg kis mennyiségben számos élettani folyamathoz szükségesek, nagyobb 
mennyiségben károsak lehetnek. A putreszcin (1,4-diaminobután) ornitinből, míg a kadaverin (1,5-
diaminopentán) lizinből képződik, ezt a két vegyületet szokták hullamérgeknek nevezni. A biogén 
diaminok magas szintje gyakran betegségek (pl. fertőzések, rákos megbetegedések) indikátorai, így 
a kimutatásuk és mérésük az élelmiszeripar és az orvostudomány számára egyaránt nélkülözhetet-
len. 

A diaminok mennyiségi meghatározására számos módszer létezik, mint például gáz- és folya-
dékkromatográfia, kapilláris elektroforézis, enzimatikus módszerek vagy bioszenzorok.50,51 Az iroda-
lomban optikai diamin-szenzorokat is leírtak és alkalmaztak többféle célra. Ezek egy része polimer-
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alapú,52,53 szupramolekuláris hidrogél,54 vagy valamilyen kismolekulás szerves vegyület, ami az ami-
nokkal reagál.55–59 Az ilyen elven működő kemodoziméterek alapja valamilyen nukleofil szubsztitú-
ció (pl. aldehidből imin) vagy hidrolízis, ami a fluorofor/kromofor vegyület optikai jellemzőit meg-
változtatja. Ezek általában nem teljesen szelektívek, hiszen az aminok mindegyike reagálhat. A 
diaminok érzékelésére indikátorkiszorításos módszerek is léteznek, ezekről később lesz szó. Néhány 
példa a bázikus aminosavak és diaminok érzékelésére képes vegyületekről látható a 8. ábrán. 

 

8. ábra: néhány irodalmi példa az aminosavakra és biogén aminokra tervezett kemoszenzorokból 

2.2.3.3 Nukleotidok 

A nukleozidok egy cukoregységből (D-ribózból vagy 2-dezoxi-D-ribózból), továbbá egy hozzá β-
glikozidos kötéssel kapcsolódó nukleinbázisból épülnek fel. Biológiai fontossággal polifoszfát-
származékaik rendelkeznek, melyeket nukleotidoknak nevezünk (9. ábra).  

 

9. ábra: a nukleotidok szerkezete 

A nukleotidok önmagukban elengedhetetlenek az intracelluláris folyamatokban, a sejtek közötti 
kommunikációban, továbbá koenzimként funkcionálhatnak fehérjék által katalizált reakciókban. 
Ezen túlmenően a nukleotidok összekapcsolódásával keletkeznek az élethez nélkülözhetetlen nuk-
leinsavak. Biológiai szempontból a legfontosabb nukleotid az adenozin-5’-trifoszfát (ATP). A mole-
kulát 1929-ben Karl Lohmann fedezte fel, azonban a szervezeten belüli energiatranszfer szerepét 
Fritz Albert Lipmann mutatta meg először.60 Az ATP alapvető funkciója az energia tárolása és szállítá-
sa a sejten belüli, illetve a sejtek közötti folyamatokban. Szerepe van a sejten kívüli és belüli infor-
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mációtovábbításban. A sejtek a szükséges energiát az ATP hidrolízisével nyerik. Egy ilyen biokatali-
tikus folyamat során egyetlen foszfátcsoport távozásakor 32-30 kJ/mol, míg pirofoszfáttá történő 
hidrolízisekor 45 kJ/mol energia szabadul fel. A felszabaduló foszfátegységek később enzimek fosz-
forilációjában vehetnek részt, ahol aktiváló vagy passziváló szerepük lehet. 

Egy ideális ATP-szenzornak számos kritériumot kell teljesítenie: fiziológiás (vizes oldat, pH 7,4) 
körülmények között adjon jól detektálható választ a nukleotid jelenlétére, az egyéb, sejtekben is 
előforduló nukleotid (ADP, AMP, GTP) illletve zavaró komponensek (pirofoszfát, adenozin, anionok) 
mellett legyen szelektív ATP-re. Mindenképpen előnyös, ha az érzékelés arányméréses. Az elmúlt 
években számos, az előző feltételeket többé-kevésbé teljesítő molekulát írtak le az irodalomban61–63 
és alkalmazták akár in vivo vizsgálatokban is.64 A három fő kategória legfontosabb képviselői közül 
mutatok be néhányat.  

Direkt érzékelésen alapuló nukleotidszenzorok 

Az ilyen típusú vegyületek a fluorofor és receptor egységeket egy molekulán belül tartalmazzák, 
a nukleotidok felismerése dinamikus kölcsönhatásokkal történik. A főbb molekuláris felismerésért 
felelős egységek: kvaterner N-heterociklusok és ammónium-csoportok a foszfát egységgel ionos 
kölcsönhatásban, esetleg kombinálva π–π kölcsönhatásra alkalmas planáris szerkezetekkel (a nukle-
inbázissal),65–72 H-kötésen alapuló, főleg karbamid-származékok,65,71,73,74 illetve boronsavak a ribóz 
hidroxilcsoportjaival.75–77 Gyakran a fluorofor egység is részt vesz a komplexképzésben. 

 

10. ábra: néhány direkt érzékelésen alapuló nukleotidszenzor 

Az 10. ábrán látható néhány példa a direkt érzékelésre. Yoon és munkatársai két 
bisz(metilén)imidazólium egységet használtak receptorként és két pirént fluoroforként.67 Az így 
kapott „kétkarú” vegyület az ATP arányméréses érzékelésére volt képes a fluorofor excimer köl-
csönhatásait kihasználva. A GTP szelektív megkülönböztetése az adenin és a pirének π–π kölcsön-
hatással létrehozott szendvics-komplexének volt köszönhető: GTP-vel ugyanez nem alakulhat ki a 
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nagyobb nukleinbázis miatt. Kutatócsoportunkban Wang és munkatársai munkája alapján68 állítot-
tunk elő egy kétkarú, triazol és imidazólium heterociklusokat és naftálimid fluorofort tartalmazó 
szenzormolekulát.[S7]  A vegyület nukleozid-trifoszfátokra intenzív turn-on fluoreszcenciás választ 
adott, míg a di- és monofoszfátokra és egyéb anionokra a növekedés lényegesen gyengébb volt. 
Chang és munkatársai egy boronsav egységet tartalmazó rodamin-származékot állítottak elő.77 A 
boronsav a ribóz egységgel boronészteres kötésre, a rodamin az adeninnel π–π, a foszfáttal ionos 
kölcsönhatásra képes. A szenzormolekula ATP-szelektív turn-on fluoreszcenciás választ ad, melyet 
mitokondriumok ATP-szintjének vizsgálatára használtak fel. 

Fémion-koordináción alapuló nukleotidszenzorok 

A fémion-koordináción alapuló szenzoroknak két alapvető típusát különböztetjük meg. Az egyik 
esetben maga a kation okozza a detektálható fluoreszcenciát. A lantanidák (Eu, Tb, Yb) sóit alkal-
mazzák ezen a területen.78 A másik, jóval gyakoribb eset, amikor a receptor egység egy fémionból 
(főként Zn2+, Cu2+) és az azt komplexáló egységből (pl. dipikolil-amin, DPA) áll, ami jelentősen befo-
lyásolja a fluorofor jellemzőit. A nukleotid foszfát része a fémionnal hat kölcsön, a nukleinbázis pe-
dig esetenként a fluoroforral. Az anionfelismerést a vizes közeg erős kölcsönhatásai igencsak meg-
nehezítik, a legerősebb kölcsönhatásra általában a fémionokat tartalma-
zó szenzormolekulák képesek.23,28,35,79–84 A 2.2.2 fejezetben bemutatott 
ICT- és FRET-alapú kemoszenzorok is ebbe a csoportba tartoznak.28,35 

Mohr és munkatársai egy olyan vegyületet állítottak elő, ahol a naf-
tálimid imid nitrogénjéhez hexánsav-csoportot, a 4-aminocsoporthoz 
pedig DPA származékot kapcsoltak etilén távtartón keresztül (11. 
ábra).84 ATP jelenlétében turn-on választ tapasztaltak. Amikor a DPA 
egység komplexet képez a cinkkel, csökken a PET, ATP hozzáadásakor 
pedig csökken a Zn2+-NH kölcsönhatás, ugyanis a kation koordinációs 
szférájába bekerül a foszfátcsoport is, ami a naftálimid-cinkkomplex 
bázicitását csökkenti, növelve a fluoreszcenciát. Az ADP kivételével a 
többi vizsgált anion nem változtatja meg a spektrumot. A cinkkomple-
xek között találunk immobilizált szenzorokat is.85 

Indikátorkiszorításon alapuló nukleotidszenzorok 

Ismert néhány FID alapú nukleotidszenzor is, azonban ezek száma elmarad a többi típustól. Ra-
maiah és munkatársai egy olyan szupramolekuláris analitikai rendszert mutattak be, ahol a fluo-
reszcenciát a HPTS (piranin) biztosítja (12. ábra).86 Amennyiben ehhez egy ciklofán típusú, antracén 
és bipiridinium egységeket tartalmazó makrociklust adtak, a fluoreszcencia majdnem teljes meg-
szűnését tapasztalták a piridinium és piranin közötti töltésátvitel miatt. A csoport korábbi munkája 
során már bizonyította a ciklofán és az ATP között kialakuló komplexet,87 így amikor a HPTS-ciklofán 
rendszerhez ATP-t vagy GTP-t adtak, az kiszorította a HPTS-t, ami a fluoreszcencia regenerálódásá-
val járt. 

 

11. ábra: Mohr Zn-DPA 
naftálimid szenzormoleku-

lája 
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12. ábra: indikátorkiszorításos nukleotidszenzor komponensei 

Az ilyen, kationos heterociklus egységeket tartalmazó ciklofánok a legelterjedtebbek,88,89 de is-
mertek pirén-alapú gyűrűs nukleotidszenzorok is.90 

2.2.4 Makrociklusok szupramolekuláris analitikai alkalmazása 

A szupramolekuláris kémiában a kezdektől fogva a makrociklusok voltak a legfontosabb struktú-
rák. Ezen vegyületek különösen alkalmasak gazda-vendég kölcsönhatások kialakítására, ennek kö-
szönhetik népszerűségük töretlen növekedését. Pedersen első koronaétereitől kezdve,91 a termé-
szetes eredetű ciklodextrineken át92 a legújabb, pillarplex nevű fémorganikus makrociklusig93 ezek a 
gyűrűs vegyületek számos tudományterületen használhatók a legkülönbözőbb célokra a diagnosz-
tikától az adattárolásig. A legfontosabb makrociklus-családok szerkezete a 13. ábrán látható, me-
lyeket részletesen bemutatok egy-egy példával a szupramolekuláris analitikai felhasználás témakö-
rében, külön hangsúlyt fektetve a vízoldhatóságra. Az Olvasónak a további tájékozódás érdekében 
ajánlom Stoddart 2017-ben megjelent összefoglaló cikkét, ami részletesen foglalkozik a terület fej-
lődésével és a különféle makrociklusok bemutatásával.94 A vízoldható makrociklusok szupramole-
kuláris kémiájával Kim, Ogoshi, és Gibb összefoglalója szolgálhat további információkkal.95 

 

13. ábra: a legfontosabb makrociklusok néhány képviselője. α-ciklodextrin (α-CD), 18-korona-6-éter (18-Cr-
6), kalix[4]arén (CX4), kukurbit[7]uril (CB7) 

2.2.4.1 Ciklodextrinek 

A ciklodextrinek természetes alapú makrociklusok, hat, hét vagy nyolc α-D-glükóz egységből 
állnak (α, β és γ-ciklodextrinek), keményítőből enzimatikus reakció segítségével nyerhetők.92 Víz-
oldható vegyületek hidrofób üreggel (kavitással), amely révén képesek vízben rosszul oldódó ve-
gyületek oldhatóságát megnövelni ún. inklúziós komplexképzéssel. Ilyenkor a vendégmolekula a 
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gazdamolekula belsejében, annak üregében helyezkedik el. A szelektivitás hiánya miatt ezek a ve-
gyületek kevésbé alkalmasak kemoszenzorok létrehozására.  

Koner és munkatársai gyógyszerhatóanyagok γ-ciklodextrinnel alkotott komplexeinek asszociá-
ciós egyensúlyi állandóit határozták meg FID renszerrel.96 A formulázás szempontjából fontos in-
formációt a Dapoxyl (DSS) fluoreszcens indikátor (a szerkezete a 3. fejezetben látható az 52. ábrán) 
és a makrociklus komplexével nyerték, az indikátorkiszorítás módszerével. 

2.2.4.2 Kalixarének 

A kalix[n]arének a meta-ciklofánok családjába tartozó vegyületek, ahol n a gyűrűtagszámot je-
lenti (általában 4, 6 vagy 8).97 Régóta ismert makrociklusok, szintézisük során p-terc-butil-fenolt rea-
gáltatnak formaldehiddel magas hőmérsékleten különféle báziskatalizátorok mellett. Ezeknek meg-
felelően keletkeznek a különböző gyűrűtagszámú származékok, melyek tovább funkcionálhatók. A 
kalixarének alapvető konformációja a kónikus elrendeződés, vagyis amikor a fenolgyűrűk hidr-
oxilcsoportja egy oldalon van. Innen kapták a nevüket: latinul a calix vázát jelent. Emellett léteznek 
alternáló (1,2 és 1,3-alt) és részlegesen kónikus (paco) konformerek is a fenol egységek átfordulásá-
val. Sokféle funkcionálhatóságuk révén számos alkalmazásuk ismert molekuláris felismerési folya-
matokban.98–100 Vízoldható származékaik is léteznek, például a p-szulfonáto-kalix[n]arének,101 a ka-
lix[4]arén tetraszulfonát (SCX4) szintézisét mutatja be a 14. ábra. 

 

14. ábra: a szulfonáto-kalix[4]arén szintézise 

A szulfonáto-kalixarének szupramolekuláris analitikai alkalmazása igen széleskörű,102–104 főként 
kvaterner ammónium biomolekulák felismerésére (acetilkolin, trimetillizin) használják. Önmaguk-
ban, de újabban felületekhez és nanorészecskékhez rögzítve is alkalmazhatók számos analit detek-
tálásában.102,104 

Az indikátorkiszorítás klasszikus példája, az egyik első makrociklus-alapú szupramolekuláris ana-
litikai rendszer Shinkai nevéhez kötődik.105 Az acetilkolin (Ach) érzékelésére képes kemoszenzor a 
15. ábrán látható. 

 

15. ábra: Shinkai szulfonáto-kalix[6]arén-alapú (SCX6) acetilkolin-érzékelője 
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A kation–π kölcsönhatás, valamint a Coulomb-vonzás következtében a negatívan töltött és 
elektronban gazdag π-rendszer komplexálja az N-metilpiridinium sót, amihez egy kettőskötésen 
keresztül kapcsolódik a pirén fluorofor. Az elektronban gazdag környezet kioltja az indikátor fluo-
reszcenciáját. A kötőhelyért versenyző acetilkolin kiszorítja az indikátort, ami ezzel visszanyeri az 
eredeti fluoreszcenciáját, vagyis turn-on választ vált ki. A rendszer aminosavakkal szemben teljesen 
szelektív, azonban az acetilkolin és a kolin (Ch) között nem tud különbséget tenni, ami a biológiai 
alkalmazásban fontos lenne. Mindazonáltal ez a kutatás mérföldkőnek számított a FID típusú 
kemoszenzorok körében. 

Az acetilkolin kolinnal szembeni szelektivitás-problémája évtizedekig megoldatlan maradt, 
azonban nemrégiben Nau és munkatársai kidolgoztak egy módszert, amiben az enzimek nagyfokú 
szelektivitását kihasználva megkülönböztethető a két, molekuláris felismerési pontok szempontjá-
ból hasonló molekula.106 A szupramolekuláris tandem assay lényege, hogy amennyiben egy en-
zimatikus/biológiai folyamatot (pl. ACh-észteráz aktivitása) akarunk vizsgálni, azonban a szenzo-
runk (kalixarén és a fluoreszcens indikátor komplexe) alkalmatlan a kiindulási anyag (ACh) és a ter-
mék (Ch) megkülönböztetésére, akkor valamelyiket azonnal tüntessük el a rendszerből valamilyen 
enzim segítségével (kolin-oxidáz). Így a szenzorunk csak az egyik komponenst (ACh – szubsztrát-
szelektivitás) fogja kimutatni, mivel a másikat elbontottuk. Ezt a módszert számos más FID rendsze-
ren alkalmazták többek között aminosavak, nukleotidok szelektív érzékelésére és enzimaktivitások 
vizsgálatára.21,107–112 

Az SCX4-lucigenin (fluoreszcens indikátor) alapú acetilkolin kemoszenzor volt az első FID rend-
szer, melyet élő sejtekben is felhasználtak. Nau és munkatársai ezt egy 2015-ben megjelent tanul-
mányban publikálták.113 

2.2.4.3 Kukurbiturilok 

Bár a kukurbit[n]urilokat (CBn) már 1905-ben előállították,114 a szerkezetüket csak a 20. század 
végén sikerült meghatározni. Mostanában széleskörű figyelem kíséri őket a sokféle alkalmazható-
ságuk miatt – ilyenek a teljesség igénye nélkül a katalízis, az önszerveződés, a víztisztítás, a szup-
ramolekuláris rendszerek, a gyógyszer-célbajuttatás, stb.115–117 Előállításuk a 16. ábrán látható. A 
főtermék általában a termodinamikailag stabil kukurbit[6]uril (CB6), a körülmények változtatásával 
kis termeléssel előállíthatók az 5-, 7-, 8-, vagy akár 10-tagú gyűrűs származékok is.118 

 

16. ábra: kukurbiturilok előállítása 

A két azonos, karbonil-csoportokat tartalmazó „kapu” szűkebb, mint a molekula szimmetriasík-
jának („egyenlítő”) átmérője, a tök formáról kapták a nevüket. Bár vízoldhatóságuk nem túl jó (leg-
jobban a CB7 oldódik), hidrofób üregük révén nagyon erős komplexeket képeznek szerves moleku-
lákkal, így fluoreszcens indikátorokat is képesek megkötni – ezek általában kationos 
vegyületek.21,119,120 Nem tartozik teljesen a témához, ugyanakkor érdemes megemlíteni a kukurbitu-
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rilok ferrocén-származékokkal képzett extrém erős komplexeit, amelyek a biotin-avidin komplexnél 
is erősebbek (Ka > 1015 M-1).121 

A kukurbiturilok belső üregének hidrofobicitását kihasználva készíthetők víz-
ben működő szénhidrogén-gázérzékelők.122 A vizes közegben, savas pH-n katio-
nos jelzőmolekula (17. ábra) a CB6-tal komplexet képez, ami jól fluoreszkál, ugyan-
is a naftalin fluorofor NH csoportja az eltérő kémiai környezet miatt protonálódik 
(„pKa shift”).123 Szénhidrogének (pl. bután) átbuborékoltatása után az egyébként 
vízben oldhatatlan gázokat a kukurbituril komplexálja, így az indikátor kiszorul, a 
fluoreszcenciája lecsökken, ezzel jelezve a szénhidrogén jelenlétét. Amint levegőt 
buborékoltatnak át a rendszeren, a fluoreszcencia regenerálódik. 

Nau és munkatársai kukurbiturilok esetében is sikeresen alkalmazta a szup-
ramolekuláris tandem assay elvét.111,124 A CB6 és a CB7 komplexet képez alifás 

diaminokkal,115 így ezekre könnyen készíthetők indikátorkiszorításos rendszerek. Aminosavak de-
karboxilezésekor ilyen diaminok keletkeznek (ld. 2.2.3.2 fejezet), így a bázikus aminosavak en-
zimatikus dekarboxilezési folyamatai nyomon követhetők a kukurbituril-indikátor komplex segítsé-
gével. Az enzimatikus aktivitás vizsgálata mellett110 aminosavak enantiomer-feleslegének meghatá-
rozására is lehetőséget ad ez a módszer.124 

Direkt érzékelésre alkalmas, vízoldható kalixarént komplikált szintetizálni (szulfonálási lépés) – 
ám a kukurbiturilok funkcionálására van néhány módszer.125,126 A kukurbiturilok első, direkt érzéke-
lésre felhasználható kovalensen jelzett variánsát Urbach és munkatársai állították elő, és 2016 vé-
gén publikálták.127 Az igen érdekes kutatásban a CB7-tetrametil-rodamin konjugátumot click reak-
cióval (ld. 2.4 fejezet) állították elő és alkalmazták néhány analit (pl. diaminok) érzékelésére és sejtes 
képalkotásra. 

Összefoglalva tehát elmondható, hogy a makrociklusos receptorok az előző fejezetben tárgyalt 
kationos ciklofánokkal együtt kiváló elemei a szupramolekuláris analitikai kémia eszköztárának. Az 
indikátorkiszorításos módszerek a molekuláris felismerés láthatóvá tételével és esetenként en-
zimatikus lehetőségekkel kiegészítve a biokémiai folyamatok pontosabb megértését és új diag-
nosztikai eljárások kifejlesztését segítik elő. A szintetikus kémia kreatív továbbfejlődése mindeköz-
ben új makrociklusos gazdamolekulákhoz vezet: egy ilyenről szól a következő fejezet. 

2.3 Újfajta makrociklusos receptorok: pillérarének 

A pillér[n]arének a szintetikus makrociklusok egy viszonylag új családja, melyek p-helyzetben 
metiléncsoportokkal összekapcsolt n hidrokinon egységből állnak. Az első pillérarént Ogoshi és 
munkatársai állították elő 2008-ban.128 Ezek az új típusú gazdamolekulák előnyös kémiai (könnyen 
szintetizálhatóak, módosíthatóak), strukturális (eltérő üregméretek, szimmetria) és komplexképzési 
sajátságokkal bírnak, emiatt számos szupramolekuláris alkalmazásban ideális jelöltek lehetnek. A 
továbbiakban ezt a molekulacsaládot mutatom be, az eddigieknél jóval részletesebben. 

2.3.1 Szintézis és szerkezet 

A pillérarének általános szintézisét mutatja be a következő ábra. 

17. ábra: a gáz-
érzékelő indiká-

tora 
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18. ábra: a pillér[n]arének általános szintézise és a MeP5 szerkezete; az első pillér[6]arén szintézise és az EtP6 
szerkezete 

Ogoshi és munkatársai elsőként a dekametoxi-pillér[5]arént (MeP5) állították elő 1,4-
dimetoxibenzol és paraformaldehid kondenzációs reakciójában, BF3∙OEt2 Lewis-sav katalizátorral 
diklóretán oldószerben 22%-os termeléssel.128 Az első pillér[6]arén szintézise Cao, Meier és munka-
társai nevéhez fűződik, akik 2009-ben 2,5-bisz(alkoximetil)-1,4-dietoxibenzol monomerből p-
toluolszulfonsavval állították elő 8%-os termeléssel a dodekaetil-pillér[6]arén makrociklust (EtP6), 
mely melléktermékként jelent meg a pillér[5]arén mellett (18. ábra).129 Azóta a pillér[6]arén direkt 
szintézisét is kidolgozták vas(III)klorid katalizátor alkalmazásával,130 valamint számos, nagyobb gyű-
rűtagszámú származékot is előállítottak.128,131 

Az elmúlt években több eljárást dolgoztak ki a pillérarének többé-kevésbé szelektív előállítására, 
ezek részletesen megtalálhatók a hivatkozott összefoglaló cikkekben.132–139 Az alapváz szintézisében 
az oldószer és a katalizátor minősége kritikus, így ezeket röviden összefoglalom. Az 5-tagú gyűrű 
kialakításánál célszerű diklóretán oldószert használni a templáthatás miatt. A 6-tagú pillérarének 
előállításakor ezt csak klórciklohexánnal tapasztalták megfelelő hidrokinon-éterek esetében,140 de a 
legtöbb pillér[6]arén szintézis diklórmetánt használ.137 Fontos, hogy utóbbiaknál mindenképpen 
etil- vagy annál hosszabb alkilláncú hidrokinon-éterek jöhetnek szóba, különben csak az 5-tagú 
származék keletkezik. A katalizátor általában valamilyen Lewis- vagy Brönsted-sav (pl.: BF3∙OEt2, 
FeCl3, TsOH, TFA), de az irodalomban különlegesebb katalizátorok is megtalálhatók (pl. kolin-
klorid/FeCl3). A pillér[6]arének általában melléktermékek a termodinamikusan kedvezményezett 5-
tagú származékok mellett,141 így előállításuk mindig nehezebb.i 

Az 5- és 6-tagú makrociklusokban (18. ábra) a kalixarénektől eltérően a fenoléter egységek „sza-
bályos” öt- vagy hatszögalapú hasábot/oszlopot formáznak (angolul pillar jelentése „oszlop”). A 
szubsztituensektől függően ez az öt/hatszög forma nagyjából megmarad. A hidrokinon-egységek a 
híd-metilének körül elfordulva különféle konformereket alkothatnak, ezek azonban egymásba ala-
kulhatnak a szubsztitúciós mintázattól függően.132 A molekulacsaládot merev, π-elektronban gaz-
dag ürege (kavitása) ideálissá teszi inklúzós komplexek kialakítására – bennük a kukurbiturilok 
szimmetriája a kalixarének funkcionálhatóságával párosul. Ezek a különleges szerkezeti adottságok 

                                                               
i a pillér[6]arének szelektív szintézisére több cikk is megjelent (Santra et. al. RSC Adv., 2015, 5, 104284–

104288.; Green Chem., 2016,18, 423–426.), ezek azonban nem bizonyultak a laboratóriumunkban reprodu-
kálhatónak, emiatt a referenciák között sem szerepelnek 
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a funkcionálhatósággal együtt eredményezték a vegyületcsalád töretlen népszerűségét: Ogoshi 
úttörő munkájára 2017. júniusáig 546 hivatkozás található az adatbázisokban. 

2.3.2 Funkcionálás 

A kukurbiturilokkal szemben a pillérarének funkcionálására számos lehetőség van,132,142 így lehet 
például vízoldható származékokat előállítani, melyek nélkülözhetetlenek a szupramolekuláris anali-
tikában (az alapvegyületek nem oldódnak vízben). A funkcionálási stratégiákat az 5-tagú makrocik-
lusokkal mutatom be, ezek egy része a nagyobb gyűrűtagszámú molekulák esetében is igaz, azon-
ban lényegesen kevésbé van kidolgozva (mert egy „melléktermék” a kiindulási vegyület). Az itt 
bemutatott reakciók jelentős részét kutatócsoportunkban mi is vizsgáltuk és kipróbáltuk, ezek 
mind sikerültek, bár alkalmanként szükség volt az eljárások némi módosítására. A szimmetrikus 
vegyületek esetében az egyszerűbb jelölést, míg a speciális funkcionálásnál a teljes makrociklust 
ábrázolom. 

2.3.2.1 Teljes deprotekció és éterképzés 

Ogoshi és munkatársai az alapvegyület előállítása mellett az első funkcionálási kísérletet is leír-
ták: a metilcsoportok eltávolítását, melyhez bór-tribromid reagenst használtak.128 Az így kapott 
dekahidroxi-származék (OHP5) szabad hidroxilcsoportjai továbbalakíthatók, mellyel például víz-
oldható, anionos karboxiláto-pillér[5]arén (WP5) állítható elő (19. ábra, részletesen ld.: 32. és 33. 
ábra a 3.1.1 fejezetben).143 

 

19. ábra: teljes deprotekció és éterképzés, a WP5 szintézisének áttekintése 

Az O-alkilezési reakciónál valamilyen reaktív brómvegyületet és NaH vagy K2CO3 bázist kell 
használni. A WP5 esetében ez brómecetsav-etilészter, melyet a továbbiakban hidrolizálva kapható 
meg a célvegyület (szabad sav). A peralkilezéssel trietilén-oxid szubsztituenseket tartalmazó víz-
oldható származékot is leírtak.144 

2.3.2.2 Funkcionált monomer makrociklizációja 

Ebben az esetben elkerülhető a demetilezési lépés, mivel a funkciós csoport a makrociklizációs 
reakció előtt beépíthető a monomerbe. Igen kevés olyan funkciós csoport használható (pl.: bró-
metil,145 propargil146), amely később továbbalakítható (pl. nukleofil szubsztitúció vagy click reakció). 
Ezzel a módszerrel is perfunkcionált származékok nyerhetők, például vízoldható, kationos pillérar-
ének (20. ábra).145,147–150 
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20. ábra: funkcionált monomer makrociklizációja és kationos vízoldható pillérarének 

A makrociklizációhoz bórtrifluorid-éterátot és diklórmetán oldószert használtak. A módszerrel 
pillér[6]arének,137 valamint propargil-származékok is előállíthatók.142 

2.3.2.3 Monofunkcionálás deprotekcióval 

A MeP5 származék demetilezésekor a megfelelő körülmények között előállítható a mono-
hidroxi-származék, melyet Ogoshi írt le először 2011-ben.151 A reakciókörülmények optimalizálásá-
val és a melléktermékek trifluormetánszulfonáttá alakításán keresztüli izolálásával Stoddart és mun-
katársai foglakoztak (21. ábra).142 

 

21. ábra: monohidroxi-pillér[5]arén előállítása 

A monohidroxi-pillér[5]arén tovább alkilezhető, így különféle monofunkcionált pillérarének is 
előállíthatók. Érdekes módon, amennyiben a makrociklizációt AlBr3-dal végzik, az in situ deprotek-
ciót eredményez két, szomszédos (A1/B2) aromás egységen.152 

2.3.2.4 Oxidáció és redukció 

A hidrokinon-éterek körében ismert reakciót terjesztette ki a dekametoxi-pillér[5]arénre Huang 
és kutatócsoportja.153 Cérium-ammónium nitrát (CAN) oxidálószerrel előállítható a pillérarén-
monokinon, mely könnyen redukálható az (A1/A2) dihidroxi-pillér[5]arénné (22. ábra). 

 

22. ábra: A1/A2 funkcionált pillérarén előállítása oxidációs/redukciós módszerrel 

Az oxidációs reakció melléktermékei a pillér[n]arén[m]kinonok, ahol n és m az aromás és a kinon 
gyűrűk számára utal. A termékek aránya a CAN mennyiségével változtatható.154 
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2.3.2.5 Kopillérarének 

Az egyik legfontosabb funkcionálási módszer az ún. kopillérarének stratégiája. Ezek szintézise-
kor többféle monomer egység makrociklizációja valósul meg („kociklizáció”), ezzel létrehozva a 
kívánt funkcionalitást.155 Természetesen a monomer ezekben az esetekben is csak a néhány, koráb-
ban bemutatott hidrokinon-éter lehet, mint például a terminális brómatomot tartalmazó vegyüle-
tek. A kopilléraréneket Stoddart úttörő munkáján mutatom be a következő ábrán.156 

 

23. ábra: a kopillérarén-stratégia és annak alkalmazása 

A click reakcióval (ld. következő fejezet) előállított, pirén fluorofor csoportot tartalmazó gazda-
molekulát diaminok direkt fluoreszcenciás érzékelésére alkalmazták acetonitril oldószerben, mint 
az első pillérarén-alapú kemoszenzort. A kopilléraréneknél többféle szubsztitúciós mintázat kiala-
kítható, jellemző az egy vagy két brómatomot tartalmazó makrociklusok szintézise és továbbalakí-
tása. 

2.3.2.6 Egyéb funkcionálási stratégiák 

A főbb szintetikus lehetőségek mellett elképzelhető ezek kombinációja, vagy egyéb, különlege-
sebb funkcionálási stratégiák (24. ábra). 

 

24. ábra: pillérarének egyéb funkcionálási lehetőségei 
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• az OHP5 deka-trifluormetánszulfonáttá alakítása után lehetőség van C-C kapcsolásra, 
így állítható elő a feniletinil-csoportokat tartalmazó makrociklus157 

• aszimmetrikus hidrokinon-éterek makrociklizációjával 4-féle pillér[5]arén konstitúciós 
izomer állítható elő a statisztikai 4:4:4:1 arányban, melyből a legkisebb arányban az azo-
nos szubsztituensek-azonos oldalon-típusú (rim-differentiated) makrociklus keletkezik. 
Ezt a négyféle izomert sikerült elválasztania Huang csoportjának.158 Azóta ezt a funkcio-
nálást irányítható önrendeződő rendszerekben is kihasználták.159 

• Stoddart és munkatársai az A1/A2 dihidroxi-pillérarénből aromás kapcsolással planáris 
kiralitású enantiomereket állítottak elő az egyik aromás gyűrű kiterjesztésével160 

• szintén Stoddart nevéhez fűződik a fenilén-szubsztitúció: a dihidroxi-pillér[5]arén bró-
mozásával állítható elő a dibróm-dihidroxi-pillér[5]arén,161 melyből később amino-
származékot is előállítottak162 

Az eddigi lehetőségeket összefoglalva tehát számos módszer létezik a pillérarén-gyűrű szinteti-
kus módosítására, azonban ezek a módszerek nem minden esetben kielégítőek. A pillérarén-
kémiában a következő megoldatlan feladatok vannak: 

• metilénhíd szubsztitúciója 

• aszimmetrikus difunkcionált pillérarének 

• azonos szubsztituensek-azonos oldalon-típusú szelektív szintézisek 

• 10+1 funkcionálás (ld. 3.3 fejezet) 

2.3.3 Komplexképzés és alkalmazás 

A pillérarének szerkezetüknek köszönhetően ideálisak gazda-vendég kölcsönhatásra, mely szá-
mos másodrendű kölcsönhatáson alapulhat a szubsztitúciós mintázattól függően. Ilyenek az anio-
nos és kationos csoportok közötti elektrosztatikus kölcsönhatások, π–π, C-H∙∙∙X, vagy kation–π köl-
csönhatások. Vizes közegben alapvetően fontos a hidrofób kavitásban (energetikailag kedvezőtlen 
helyen) elhelyezkedő vízmolekulák kiszorulása (hidrofób kölcsönhatás).  

A peralkilezett pillér[n]arének elektronban gazdag szerkezetüknek köszönhe-
tően alkalmasak töltésátadáson (charge transfer) alapuló gazda-vendég kölcsön-
hatások kialakítására szerves oldószerekben, melyekre számos példa van az iroda-
lomban.132,138,163 Ezen kívül a különféle C-H∙∙∙X kölcsönhatások is részt vehetnek a 
komplex stabilizálásában. Vendégmolekulák lehetnek különfé-
le, főként pozitív töltésű óniumsók vagy több metiléncsoport-
tal összekapcsolt difunkciós vegyületek: nitrilek, halogénve-
gyületek, karbonsavak, aminok vagy bisz-heterociklusok. A 

töltésátadáson alapuló kölcsönhatásnak köszönhető a dimetil-viologén (N,N’-
dimetil-4,4’-bipiridinium, paraquat, 25. ábra) erős komplexe az OHP5 gazdamo-
lekulával.128 

A vízoldható pillérarének komplexképzése a dolgozat témájából adódóan lé-
nyegesen fontosabb, hiszen ezek azok a gazdamolekulák, melyek biológiai rend-
szerben is működő kemoszenzorként felhasználhatók. A karboxiláto-pillér[5]- és 
[6]arén (WP5 és WP6, 26. és 31. ábra) igen erős komplexet képez a dimetil-
viologénnel,143 a hattagú származékot a paraquat (gyomirtó) toxicitásának csök-
kentésére használták fel élő sejtekben.164 A WP5 vendégmolekulái lehetnek még különféle piridini-

25. ábra: a di-
metil-viologén 

szerkezete 

26. ábra: a WP5 
és WP6 szerkeze-

te 
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um- és imidazolium-származékok.165,166 Későbbi kutatásunkban felhasználtuk Jia és munkatársai 
2013-ban publikált fontos tanulmányát,167 melyben a szerzők a WP5 és bázikus aminosavak (argi-
nin, lizin, hisztidin), valamint kadaverin komplexét írták le. Az egyensúlyi állandó kadaverin eseté-
ben bizonyult a legmagasabbnak, míg az aminosavak esetében egy nagyságrenddel kisebbnek 
adódott (27. ábra). 
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27. ábra: a WP5 vendégmolekulái és egyensúlyi állandó értékei (Ka, mértékegység: M-1) 

Az ammónium-pillér[5]arén (AP5, 20. és 31. ábra) oktánszulfonát komplexe 
ismert,145 míg az imidazolium-heterociklusokat tartalmazó kationos, 6-tagú 
gazdamolekulát nanorészecskékhez rögzítve glutaminsav detektálására alkal-
mazták.168 

Az egyik legérdekesebb molekuláris felismerést az ammónium-pillér[6]arén 
(AP6, 28. és 31. ábra) kationos gazdamolekula mutatja. Huang és munkatársai 
derítettek fényt a nukleotidok és az AP6 kölcsönhatására – ezen belül az ATP 
szelektív felismerésére.169 A kínai kutatók ITC (izoterm titrálásos kalorimetria) és 
NMR-módszerekkel vizsgálták az AP6∙ATP inklúziós komplexet, aminek igen nagy 
az egyensúlyi állandója (Ka = 1,5∙105 M-1). A komplexképzés erőssége ADP-vel és 
AMP-vel több, mint egy nagyságrenddel kisebb volt (3.9∙103 M-1 és 2,8∙103 M-1). Ezt 
a nagyfokú szelektivitást használták ki multi-rezisztens rákos sejtvonalak elpusztításához. A komp-
lexképzés mellett az AP6 az ATP hidrolízisét is gátolja. Ezért a megfelelő specifikus segédanyagok 
segítségével a rákos sejtekbe juttatva az AP6 komplexálta az ATP-t, aminek következtében a sej-
teknek a kemoterápiával szembeni rezisztencia kialakulásáért felelős efflux visszaszorult. A megbé-
nított aktív transzport miatt a kemoterápiás szer (doxorubicin) már hatott az egyébként rezisztens 
sejtvonalakon is. 

A vízoldható származékok komplexképzése számos területen kihasználható, így a biológia mel-
lett az analitikában is.170 Ennek ellenére 2014 óta (amióta a csoportban foglalkozunk a molekulacsa-
láddal) mindössze néhány tanulmány jelent meg a pillérarének szupramolekuláris analitikai alkal-
mazhatóságáról. Az egyik első példát 2014-ben írták le, ahol a WP5-öt használták receptorként és 
az N-metilakridiniumot fluoreszcens indikátorként.171 A vendégmolekula fluoreszcenciája lecsök-
kent a makrociklus üregében, paraquat hozzáadására az indikátorkiszorítás miatt pedig újra meg-
nőtt. Huang és munkatársai hasonló paraquat-kemoszenzort készítettek WP6 és egy AIE-típusú 
indikátorból (ld. 2.2.2 fejezet).172 Az aggregáció helyett a tetrafeniletilén-származék fluoreszcenciá-
ját a gazda-vendég kölcsönhatás létrejötte váltotta ki, amit az analit turn-off válasza kísért. Hasonló 
elven működő fluoreszcens gazda-vendég komplexet az AP5 makrociklus esetében is leírtak.173 

A kationos pillérarén-alapú indikátorkiszorításról 2016-ban jelent meg az első közlemény, szalici-
laldehidet használtak ammónium-pillér[5]arén (AP5) makrociklussal.174 A komplexképzést deproto-
nálódás kísérte (ezzel ellentétes pKa változásról már volt szó a kukurbituriloknál), ami a szalicilalde-
hid fluoreszcenciájának növekedését eredményezte. A kínai kutatók fenolok érzékelésére használ-
ták ezt a komplexet FID rendszerben. 

A pillérarénekről adott rövid áttekintésemben számos témát nem érintettem, ezek a teljesség 
igénye nélkül: szupramolekuláris polimerek,175 biológiai alkalmazások,170 biomimetikus 

28. ábra: az AP6 
szerkezete 
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csatornák,176,177 hasonló makrociklusok,178,179 vagy akár napelem-alapanyagok.180 A szintetikus lehe-
tőségek és a széleskörű, irányítható gazda-vendég komplexképzés a szupramolekuláris kémia új 
kulcsifigurájává tette ezt a molekulacsaládot. 

2.4 Click reakció 

Az irodalmi rész végén a doktori munkám során többször előforduló click reakcióról is adok egy 
rövid áttekintést. K. B. Sharpless 2001-ben fogalmazta meg a click kémia filozófiáját.181 Az elv lénye-
ge, hogy a vegyészeknek a természetet kell utánozniuk egy-egy szintézis megtervezésekor, tehát 
kis egységek összekapcsolásával, gyorsan és megbízhatóan kell előállítaniuk a kívánt terméket, 
nagy atomhatékonysággal, veszélyes melléktermékek keletkezése nélkül, veszélytelen oldószerben 
nagy szelektivitással és jó termeléssel. Az egyik legismertebb ilyen reakció az azidok és alkinok kö-
zött végbemenő cikloaddíció, melyet Michael fedezett fel, Huisgen fejlesztett tovább, végül a réz(I)-
katalízis forradalmasított (29. ábra).182,183  

 

29. ábra: azid-alkin cikloaddíció 

A hivatalos nevén réz(I)-katalizált azid-alkin cikloaddíció (CuAAC) regioszelektív, kizárólag 1,4-
diszubsztituált 1,2,3-triazolokat eredményez. Az irodalomban a „click reakció” gyakran ezt a reakci-
ót jelenti, a továbbiakban a dolgozatban is a CuAAC reakciót értem a click reakció kifejezés alatt. A 
cikloaddíció széleskörűen használható, jól tolerálja a molekula egyéb funkciós csoportjait (nincs 
szükség védőcsoportokra), a már említett regioszelektivitáson kívül előnye, hogy széles pH-
tartományban, többféle oldószerben (gyakran vízben vagy oldószer nélkül is) végbemegy. Katalizá-
torként gyakran közvetlenül réz(I) sókat használnak, vagy in situ állítják elő a Cu+-t CuSO4-ból nátri-
um-aszkorbáttal. A réz(I)-katalízis hátránya, hogy ez az ion toxikus és redukálószerek távollétében 
könnyen oxidálódhat inaktív réz(II)-vé. Ennek kiküszöbölésére többféle komplexképző ligandumot 
is kifejlesztettek,184–189 a click kémia már megvalósítható ciklooktin-származékokkal réz(I)-katalizátor 
nélkül is,190 de akár sejteken belül is rézkatalízissel.189 Az egyik legnépszerűbb katalizátor, melyet mi 
is használtunk a trisz[(1-benzil-1H-1,2,3-triazol-4-il)metil]-amin (TBTA) volt, melynek szintézise és 
szerkezete látható a következő ábrán.188 

 

30. ábra: a TBTA szintézise és szerkezete  
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3. EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 

3.1 Pillérarének szupramolekuláris analitikai alkalmazása 

Ebben a fejezetben a doktori munkám jelentős részét kitevő, vízoldható pillérarén-származékok 
felhasználását mutatom be indikátorkiszorításon alapuló szupramolekuláris analitikai rendszerek-
ben. A kutatás fő motivációi a következők voltak: 

1. a második fejezetben bemutatott vízoldható makrociklusok igen értékes gazdavegyüle-
tek ilyen rendszerekben, ezt a szupramolekuláris eszköztárat kívántuk kibővíteni a pil-
lérarénekkel 

2. a molekulacsalád funkcionálással befolyásolható, széleskörű gazda-vendég kölcsönhatá-
sai akár biológiai fontossággal bíró vegyületek kimutatására alkalmasak 

3. az irodalomban ilyenek egyáltalán nem szerepeltek, amikor elkezdtünk ezzel foglalkozni 
(azóta megjelent, hasonló témájú cikkek: 171,172,174) 

A következő fejezetben bemutatom a makrociklusok szintézisét a kereskedelemben kapható ki-
indulási anyagokból, a pontos leírások minden vegyületnél szerepelnek a Kísérleti részben. Mivel a 
pillérarén-kémia új terület, célszerűnek tartom az itteni leírásokat részletesen megadni a reprodu-
kálhatóság miatt. A fluoreszcens indikátorok megtervezése a következő szempontok figyelembevé-
telével történt: 

• vízoldhatóság  

• az adott gazdavegyülettel ellentétes töltés  

• a környezetre érzékeny spektroszkópiai sajátságok 

• adott esetben a komplexképzés finomhangolása 

Minden egyes indikátortípust az adott szupramolekuláris analitikai rendszernél mutatok be, eb-
ből összesen négy készült. Az új vegyületek, valamint a célmolekulák teljes körű jellemzése a kísér-
leti részben található, illetve az adott publikációkban elérhetők (pl. NMR-spektrumok).  

3.1.1 Vízoldható pillérarének szintézise 

A vízoldható származékok általános szintézisét a 2.3.2 fejezetben már vázlatosan bemutattam, 
ebben a fejezetben a szintézis részletes ismertetése és a saját tapasztalataink szerepelnek. A célmo-
lekulák szerkezete a 31. ábrán látható, többféle ábrázolásban. 
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31. ábra: a dolgozatban szereplő vízoldható pillérarének szerkezete és jelölése 

3.1.1.1 A karboxiláto-pillér[5]arén (WP5) szintézise 

Az anionos, vízoldható, öttagú makrociklus szintézise a 2.3.2.1 fejezetben bemutatott deprotek-
ció-éterképzés stratégiával valósítható meg. A vegyületet először Ogoshi és munkatársai állították 
elő,143 az általunk alkalmazott szintézis néhány helyen eltér az eredeti leírástól. A vegyület előállítá-
sát többször is elvégeztük, valamint méretnöveltük, amivel grammos tételben előállítható a termék 
oszlopkromatográfiás tisztítás nélkül. A szintézis áttekintése a saját termelésekkel a 32. ábrán látha-
tó. Itt jegyzem meg, hogy a szintéziseknél ahol nem szerepel hőmérséklet, ott szobahőmérsékletet 
kell érteni. Ezen felül a szintéziseknél nem minden esetben adtam meg termelést – ez akkor fordul 
elő, ha az nem volt lényeges a cél elérése érdekében. Ebben a fejezetben mindenhol szerepelnek 
termelések. 
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32. ábra: a karboxiláto-pillér[5]arén (WP5) szintézise 

Az első lépés a metoxi-funkcióval ellátott makrociklus (dekametoxi-pillér[5]arén, MeP5) kialakí-
tása a kereskedelemben beszerezhető p-dimetoxibenzol és formaldehid kondenzációjával. A szá-
mos leírás közül Szumna módszerével191 értük el a legjobb eredményeket, valamint egyszerűsége 
miatt is ezt célszerű alkalmazni. A „katalizátor” itt nagy mennyiségű (6 ekvivalens) trifluorecetsav, az 
oldószer pedig diklóretán (a templáthatás biztosítása miatt). Két órás forralás után metanolos, majd 
acetonos kristályosítással a MeP5 közel 70%-os termeléssel nyerhető. A reakciót 8,0 g kiinduló-
anyaggal elvégezve 5,92 g termékhez juthatunk. A MeP5 a legtöbb oldószerben rosszul, elfogad-
hatóan csak THF-ban és kloroformban oldódik. A következő lépés a demetilezés: mivel a molekulá-
ban 10 éterkötés van, ezért nagy mennyiségű bór-tribromidra van szükség, mely egy veszélyes és 
mérgező reagens. Víz- és oxigénmentes körülmények között 3 napnyi szobahőmérsékletű keverte-
tés után kvantitatívan izolálható a dekahidroxi-származék (OHP5), melyet célszerű azonnal felhasz-
nálni, mert nagyon könnyen oxidálódik, amit az irodalomban általában nem említenek meg. Az 
alkilezést Cragg és munkatársai leírása192 alapján végeztük el kálium-karbonát bázis jelenlétében 
brómecetsav-etilészter alkilezőszerrel, kálium-jodid hozzáadásával. Acetonitrilben forráshőmérsék-
leten 48 óra után metanolos kristályosítással (kisebb mennyiség esetén oszlopkromatográfiásan) a 
dekaészter (2) tisztán kinyerhető. A reakciónál fontos az oxigén kizárása, mert a bázis hatására kép-
ződő fenolát könnyen oxidálódhat (erre utalhat a rosszul vezetett reakcióban megjelenő vörös 
szín). Az észter lúgos hidrolízise után a reakcióelegy savanyításával a 3 sav kiválik, ebből vizes am-
móniával könnyen előállítható a WP5 célmolekula. Az ammónia előnye pl. a NaOH-dal szemben, 
hogy nincs szükség pontos bemérésre, illetve a terméket sem szennyezi esetlegesen a feleslegben 
lévő bázis. 
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3.1.1.3 A karboxiláto-pillér[6]arén (WP6) szintézise 

A WP6 szintézisének áttekintése a 33. ábrán látható. A karboxiláto-pillér[6]arén szintézisének 
második fele analóg az öttagú származék előállításával. A vegyületet először 2012-ben írták le,193 az 
általunk elvégzett szintézisút a makrociklizációban és a sóképzésben tér el a kínai kutatók eljárásá-
tól. 

 

33. ábra: a karboxiláto-pillér[6]arén (WP6) szintézise 

A pillér[6]arének előállítására az irodalomban ismertetett módszereket kipróbálva arra a követ-
keztetésre jutottunk, hogy azok nagyrészt nem reprodukálhatók, vagy jóval kisebb hozam érhető el 
a makrociklizáció során. A legjobbnak Zhang és munkatársai módszere bizonyult,194 ahol egy mély 
eutektikus oldószert195 (deep eutectic solvent, DES), vas(III)-klorid és kolin-klorid 2:1 arányú keverékét 
alkalmazták katalizátorként. Ezzel sikerült elérni, hogy többségében pillér[6]arének keletkezzenek, 
a legnagyobb termelést a butoxi-származékkal érték el. Ennek megfelelően az első lépés a hidroki-
non (4) átalakítása volt 5 dibutiléterré.196 A makrociklizációt diklórmetánban, forráshőmérsékleten 
végezve 17-19%-os termeléseket sikerült elérni oszlopkromatográfiás tisztítás után. Az 5- és 6-tagú 
homológok elválasztása hasonlóságuk ellenére nem bonyolult, azonban a kromatográfia és a cse-
kély hozam miatt a WP6 nagy mennyiségű előállítása egyelőre még nem megoldott. Az azonosítást 
az anyagok molekulatömege alapján és az NMR-jelek kémiai eltolódásának irodalmi összevetésével 
végeztük. Ezek után a WP5 szintézisével analóg módon folytatódott a szintézis: dezalkilezést köve-
tően alkilezés, majd az észtercsoportok hidrolízise és végül a sóképzés. Így a WP6 méretnövelve 
közel egy grammos mennyiségben állítható elő. A pillérarén-kémia fejlődése szempontjából kriti-
kus a hattagú makrociklus nagy mennyiségű előállítása, azonban az irodalmi megoldások reprodu-
kálhatatlansága miatt ez még mindig problémát jelent. 

3.1.1.3 Az ammónium-pillér[n]arének szintézise (AP5, AP6) 

A kationos származékok szintézisét a brómatommal funkcionált monomer makrociklizációjával 
végeztük (2.3.2.2 stratégia), melyet a 34. ábra mutat be. A szintézis kevés lépésből áll, és bór-
tribromidra sincs szükség, ami megkönnyíti a preparatív munkát. A két vegyület szintézisének kiin-
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dulóanyaga azonos, csupán a makrociklizációs reakció körülményei különböznek, a homológok 
megkülönböztetése NMR- és MS-módszerekkel is lehetséges.  

 

34. ábra: a kationos pillérarének szintézise (AP5, AP6) 

Első lépésként szükség volt az 1,4-bisz(2-brómetoxi)-benzol monomerre (9): ezt a megvásárolha-
tó dihidroxietil-származékból (8) Appel-reakcióval nagy mennyiségben elő lehet állítani oszlop-
kromatográfia nélkül.145 A makrociklizációra itt is több leírás szerepel az irodalomban. A prekurzor 
öttagú brómvegyület BrP5 előállítására diklóretán oldószert célszerű használni a templáthatás 
miatt, azonban így is csak kis termelést kaptunk oszlopkromatográfiás tisztítás után (18%). A BrP6 
előállítására itt is a DES katalizátor bizonyult alkalmasnak, ezzel sikerült elfogadható mennyiségben 
megkapni a gyűrűs vegyületet. Mindkét makrociklus esetében trimetil-aminnal végzett nukleofil 
szubsztitúció vezet a megfelelő vízoldható származékhoz. Az irodalmi leírással ellentétben az egy 
napos reakcióidő kevésnek bizonyult, ezért nagyobb trimetil-amin felesleggel és hosszabb (1 hetes) 
reakcióidővel jó termeléssel sikerült hozzájutni a kívánt vegyületekehez, melyeket etanolból átkris-
tályosítva lehet tovább tisztítani. 

  



36 
 

3.1.2 Sztirilpiridinium indikátorok komplexképzése karboxiláto-
pillér[5]arénnel 

Az első modellrendszerünkben az egyszerűen előállítható sztirilpiridinium (stilbazolium) indiká-
torokat választottuk a WP5 gazdavegyület komplexképzőiként.  

 

35. ábra: sztirilpiridinium indikátorok 

A 35. ábrán látható vegyületek közös jellemzője az N-metilpiridinium egység, mely a WP5 ismert 
vendégmolekulája.165,197 Mindhárom vegyület a heterociklus 4-es helyzetében egy kettőskötést 
tartalmaz, amihez i1 és i2 esetében egy-egy poliaromás, i3 esetében egy p-dimetilamino-fenil cso-
port csatlakozik. A pirén aromás részt tartalmazó i2 indikátort használták az egyik legkorábbi FID 
rendszerben Shinkai és munkatársai acetilkolin érzékelésre (15. ábra).105 Az i3 egy hemicianin-típusú 
vegyület, melynek komplexképzése β-ciklodextrinnel,198 kukurbit[6]urillal,199 kukurbit[7]urillal,200 és 
szulfonáto-kalix[4]arénnel201 is ismert. Erre a vegyületcsaládra jellemző az elektron donor-akceptor 
felépítés, így az ICT jelleg és az ezzel járó szolvatokromizmus. Az antracén molekularészletet tartal-
mazó i1 vegyület érdekessége a fény hatására végbemenő E/Z-izomerizáció.202 

3.1.2.1 Szintézis 

A sztirilpiridinium indikátorok szintézise egyszerű, a γ-pikolin N-metilezését követően a kvater-
ner piridiniumsó és a megfelelő aromás aldehid Knoevenagel-kondenzációjával állítottuk elő a ve-
gyületeket (36. ábra). 

 

36. ábra: sztirilpiridinium indikátorok szintézise 

3.1.2.2 Komplexképzés 

A komplexképzés során i1 és i3 esetében tiszta vizes oldatokkal dolgoztunk, míg i2 csekély víz-
oldhatósága miatt víz-etanol 1:1 elegyét használtuk. WP5 hozzáadására i1 esetében fluoreszcencia-
növekedést, i2 esetében az emisszió csökkenését tapasztaltuk. Az abszorpciós spektrum egyik 
esetben sem változott számottevően a komplexképzés hatására, a 37. ábrán az emissziós spekt-
rumsorozatok láthatók WP5 növekvő koncentrációja mellett. i1 esetében az egyensúlyi állandót 
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nem sikerült meghatározni az E/Z-izomerizáció miatt, a WP5∙i2 1:1 sztöchiometriájú komplex 
egyensúlyi állandója Ka,i1 = 2,64∙105 M-1-nek adódott. 

 

37. ábra: emissziós spektrumok a) i1 (10,0 μM) WP5 hozzáadására (0-4 ekv.) vízben, gerjesztési hullámhossz: 
429 nm b) i2 (10,0 μM) WP5 hozzáadására (0-15 ekv.) víz-etanol 1:1 elegyben, gerjesztési hullámhossz: 441 

nm 

Az eltérő fluoreszcenciás válasz a két igen hasonló vegyület esetében az eltérő szerkezettel ma-
gyarázható: míg i2 planáris szerkezetű, addig i1 a síktól eltérő konformációval rendelkezik.202 i1 és 
i2 nagy térkitöltésű csoportokat tartalmaz, így a feltételezésünk az volt, hogy a komplexképzés csak 
részleges inklúzióval jár, vagyis a meghatározó kölcsönhatás a kationos piridinium rész és a karboxi-
lát egységek között létrejövő elektrosztatikus vonzás. Ennek felderítése érdekében NMR-
vizsgálatokat végeztünk a WP5∙i1 komplex esetében. Igen gyakran előforduló probléma, hogy az 
optikai spektroszkópiai vizsgálatokhoz elegendő mértékben ugyan oldódnak a vegyületek és azok 
komplexei, az NMR vizsgálatokhoz szükséges koncentrációtartományban (≥0,5-1 mM) azonban 
valamilyen segédoldószerre van szükség a homogén fázis biztosításához. Ebben az esetben a D2O-
DMSO-d6 1:1 megfelelő elegynek bizonyult, i1 komplexképzésének 1H-NMR spektrumai a 38. ábrán 
láthatók. 

 

38. ábra: részleges 1H-NMR spektrumok (D2O-DMSO-d6 1:1, 298 K) a) WP5 b) i1 + WP5 (1 ekv.) c) i1  

 A kölcsönhatásokat általában a kémiai eltolódások változása, valamint a jelek kiszélesedése jelzi. 
Ebben az esetben látható, hogy kizárólag a piridinium egység protonjainak a jelei tolódtak el. A 
legnagyobb eltolódás a metilcsoport (H) és a piridinium 2,6-helyzetben (G) lévő protonjainál figyel-
hető meg (-1 ppm), kisebb mértékben a 3,5-helyzetben (F, -0,3 ppm). A többi jel változatlan, ami 
jelzi a részleges inklúziót. WP5∙i2 oldhatatlannak bizonyult az NMR koncentrációtartományban, de 
feltehetőleg hasonló a komplex szerkezete. 
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i3 vizes oldatához WP5-öt adva látványos színváltozást tapasztaltunk: az oldat színe sárgáról na-
rancssárgára változott, UV lámpa alatt pedig intenzív fluoreszcencia-növekedés következett be. A 
felvett abszorpciós és emissziós spektrumok a 39. ábrán láthatók. 

  

39. ábra: i3 (5,0 μM) abszorpciós (a) és emissziós (b) spektruma WP5 hozzáadására (0-1,5 ekv.) vízben, ger-
jesztési hullámhossz: 506 nm (izobesztikus pont). A fotókon a bal üvegben i3 (10 μM), a jobb üvegben i3 + 
WP5 (3 ekv.) vizes oldata van látható fényben (a) és UV-lámpa alatt (b). Megjegyzés: WP5 oldata színtelen 

A komplexálódás hatására i3 abszorpciós maximuma (λabs(i3) = 449 nm) közel 70 nanométerrel 
tolódik el a vörös irányba (λabs(WP5∙i3) = 515 nm), ami szemmel is jól látható kolorimetriás (színbeli) 
változást jelent. A fluoreszcenciás emisszió intenzitása nagyjából a harmincszorosára nő (F/F0 = 28, 
λ = 614 nm) és a maximum kismértékben eltolódik (λem(i3) = 607 nm, λem(WP5∙i3) = 614 nm). Az 
abszorpciós spektrumokból számított egyensúlyi állandó értéke Ka,i2 = 1,3∙106 M-1 1:1 sztöchiometri-
át feltételezve, melyet a Job kísérlet is alátámasztott. 

Feltételezéseink szerint i3 esetében teljesen megvalósulhat az inklúzió, a létrejött pszeudorota-
xánt többféle kölcsönhatás stabilizálhatja: az ellentétes töltések miatt kialakuló elektrosztatikus 
vonzás mellett igen fontos a hidrofób kölcsönhatás, vagyis az energetikailag kedvezőtlen helyen 
lévő vízmolekulák kiszorulása az üregből, valamint a π–π és C-H∙∙∙π kölcsönhatások. Ezen másod-
rendű kötések kombinációja okozhatja a kimagaslóan nagy egyensúlyi állandót. A komplex szerke-
zetének bizonyítására NMR vizsgálatokat végeztünk, szintén keverék oldószerben (40. ábra) 

 

40. ábra: részleges 1H-NMR spektrumok (D2O-DMSO-d6 1:1, 298 K) a) WP5 b) i3 + WP5 (1 ekv.) c) i3 

A komplex 1H-NMR spektrumában több dolgot is megfigyelhetünk, az egyik a jelek drámai meg-
változása: a vendégmolekula dimetilamino-csoportjának jele maradt egyedül változatlan, a többi 
vagy eltolódott (H és B), vagy kiszélesedett, akár annyira, hogy el is tűnt. Ennek oka a gazdamoleku-
la aromás rendszerének árnyékoló hatása: azok a csúcsok tűntek el (szélesedtek ki a legnagyobb 
mértékben), melyek a makrociklus üregének belsejében helyezkednek el. Szintén az inklúziós 
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komplexképzésre utal a gazdamolekula jeleinek változása: az O-CH2 
protonok jeleinek felhasadása a rendszer szabadsági fokainak csök-
kenését jelzi, tulajdonképpen a monomer egységek forgása gátolt a 
komplexben. Emiatt az atommagok mágnesesen nem ekvivalenssé 
válnak, ezért figyelhető meg a jellegzetes, egymással csatoló két 
dublett jel. Hasonló jelenséget tapasztaltak a WP5∙paraquat komp-
lexben is.143 A WP5∙i3 komplex feltételezett szerkezete a 41. ábrán 
látható. 

A spektroszkópiai eredményekből és a komplex szerkezete alap-
ján következtethetünk a fluoreszcencia megváltozásának mecha-
nizmusára. A jelenség alapja a TICT állapot képződésének gátlása. Az 
indikátor gerjesztésekor a kettőskötés körüli elfordult állapot sugárzásmentes, vagyis a TICT állapot 
nem fluoreszcens, ami az egyik fontos lecsengési út a gerjesztett állapotból.203,204 A komplexképzés 
során a molekula a merev kavitásba kerülve a gerjesztett állapotban a kötések körül nem képes az 
elfordulásra, így a sugárzásos lecsengési út lesz hangsúlyosabb. Tehát a fluoreszcencia növekedése 
azzal magyarázható, hogy a komplexben a TICT állapot képződése gátolt. Hasonló jelenséget ta-
pasztaltak kukurbit[6]uril és i3 esetében is.199 

3.1.2.3 Indikátorkiszorítás 

A karboxiláto-pillér[5]arén erős komplexet képez a dimetil-viologénnel (DMV), így az első FID 
rendszerünkben ezt választottuk modell analitként. A DMV, vagyis paraquat egy igen veszélyes 
gyomirtószer, melyet már több országban betiltottak, így a kimutatása környezeti analitikai szem-
pontból is fontos lehet. Indikátorként az i3 vegyületet választottuk, hiszen itt tapasztaltuk a legna-
gyobb spektrális választ a komplexképzésben. Az első WP5-alapú FID rendszer vázlata és a spektro-
szkópiai eredmények a 42. ábrán láthatók. 

 

 

42. ábra: WP5 alapú FID rendszer paraquat érzékelésére (séma), WP5∙i3 (5,0 μM i3, 15,0 μM WP5) abszorpci-
ós (a) és emissziós (b) spektruma DMV hozzáadására (0-27,4 μM) vízben, gerjesztési hullámhossz: 506 nm 

(izobesztikus pont). A fotókon a bal üvegben WP5∙i3 (10 μM i3, 30 μM WP5), a jobb üvegben WP5∙i3 + DMV 
(30 μM.) vizes oldata van látható fényben (a) és UV-lámpa alatt (b) 

41. ábra: a WP5∙i3 komplex 
feltételezett szerkezete 
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A spektrumokon és a fotókon látható, hogy a paraquat hozzáadására megjelenik a szabad indi-
kátor vizes oldatának sárga színe (az eredeti abszorpciós spektrum), valamint a fluoreszcencia kiol-
tódik (turn-off válasz), így tehát a rendszer kettős jeltovábbításra képes. Mivel a paraquat erős 
komplexet képez a WP5-tel, ezért kis mennyiségben is képes kiszorítani az indikátort (vagyis eltolni 
az egyensúlyt): 5 μM i3 és 15 μM WP5 koncentráció esetén 15 μM DMV 60%-os fluoreszcencia-
csökkenést és látványos színváltozást okoz. A felismerő rendszer koncentrációját tovább csökkent-
ve (1 μM/3 μM) a kimutatási határ 0,2 μM-nak adódott, mely egy igen érzékeny optikai detektálási 
módszert jelent. 

3.1.3 A komplexképzés finomhangolása: indikátorok tervezése 
aminosav-érzékelésre 

Az i3 indikátor ideálisnak bizonyult tehát az erősen komplexálódó paraquat kimutatására – 
amennyiben viszont a WP5 receptorhoz gyengébben kötődő analitok kimutatását tűzzük ki célul, 
értelemszerűen gyengébben komplexálódó indikátorokat szükséges alkalmazni. Ebben a fejezet-
ben egy új elvet mutatok be a FID típusú rendszerek létrehozására, melyet a 43. ábra szemléltet. 

 

43. ábra: horgony+fluorofor alapú FID rendszer 

A fenti ábrán bemutatott rendszer célja az indikátor 
komplexképzésének finomhangolása. Ehhez szükséges egy 
környezetre (pl. a töltéssűrűségre) érzékeny fluoreszcens 
rész összekapcsolása egy „horgony” egységgel: ez a horgony 
felelős a komplexképzésért, míg a szupramolekuláris köl-
csönhatásban részt nem vevő fluorofor csoport a jeltovábbí-
tásért. 

Fluorofor csoportnak a 4-amino-1,8-naftálimideket vá-
lasztottuk, melyek fluoreszcenciájára az ICT és a PET egy-
aránt jellemző.205 Az ICT gerjesztett állapot fluoreszcenciája 
erősen függ a környezettől, így például az oldószertől: az 
alapvegyület 4-amino-1,8-naftálimid alig fluoreszkál vízben 
(a PET ebben az esetben az aminocsoport elektronküldését 
jelenti és nem egy spacer egységen keresztül kapcsolódó 
receptort). A 4-es helyzet közelében lévő pozitív töltés gátol-

ja az aminocsoport elektronküldő hatását (PET gátlás), ami a fluoreszcencia megnövekedéséhez 
vezet. A jelenséget pusztán belső töltésátvitellel (ICT) nem lehet magyarázni, mivel a jelzőmoleku-
lák abszorpciós spektruma általában nem változik, ezért szükséges ennek a kettős jelátviteli rend-
szernek a bevezetése. 

44. ábra: 4-amino-1,8-naftálimidek szer-
kezete és a fluoreszcencia modulálása 
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Amennyiben a komplexképzőnek egy pozitív töltésű egységet, vagy fiziológiás pH-n protonáló-
dott csoportot választunk, akkor az indikátor szabad formájának jól kell fluoreszkálni a gátolt PET 
folyamat miatt. A 10 negatív töltéssel rendelkező karboxiláto-pillér[5]arén komplexképzésével 
megnő a negatív töltéssűrűség, így a pozitív töltés árnyékolásával a PET gátló hatás is gyengül. Ha 
megnő a PET, akkor a fluoreszcencia lecsökken: a komplexképzés tehát kikapcsolja a fluoreszcenci-
át (44. ábra). A komplexhez a receptorhoz szintén kötődő analitot adva az egyensúly eltolódik az 
indikátor szabad formája felé (indikátorkiszorítás), ami turn-on választ vált ki.  

A „horgony+fluorofor” elv nem új: Nau és munkatársai kukurbituril makrociklusok esetében már 
alkalmazták ezt a módszert,122,123 a naftálimidek fluoreszcenciájának modulálása a töltéssűrűséggel 
pedig egy gyakori jeltovábbítási módszer.205 Az itt bemutatott rendszer annyiban új, hogy a makro-
ciklus negatív töltésű, így ezt a két dolgot egyesíti. 

3.1.3.1 Az indikátorok tervezése és szintézise 

A naftálimid és a horgony molekularészeket a flu-
orofor 4-es helyzetében kívántuk összekapcsolni, 
többféle, a komplexképzés erősségét akár nagyság-
rendileg is megváltoztató molekularészekkel. Ennek 
megfelelően i4 egy putreszcin egységet, i5 egy 
imidazolium, i6 pedig egy trimetil-ammónium egy-
séget tartalmaz (45. ábra). A vegyületek közül i5 és i6 
vegyületek újak. A tervezés során az volt a feltétele-
zésünk, hogy a putreszcin egységet tartalmazó, puf-
feres közegben szintén kationos i4 fogja a legerő-
sebb komplexet kialakítani WP5-tel, i5 ennél gyen-
gébb lesz, míg i6-ot gyenge komplexképzőnek szántuk a nagy térkitöltésű trimetil-ammónium 
csoport miatt.  

A naftálimidek szintézise viszonylag egyszerű, a reakciósémát a 46. ábra szemlélteti. A kiinduló-
anyag általában a kereskedelemből beszerezhető 4-bróm-1,8-naftálsavanhidrid. Az első lépés a 
naftálsavanhidrid naftálimiddé történő alakítása propilaminnal etanol oldószerben.206 Ezt követi az 
aromás nukleofil szubsztitúció i4 esetében putreszcinnel, i5 és i6 esetében pedig etanolaminnal. A 
kationos indikátorok szintézisében a következő lépés a 4-(2-brómetilamino)-1,8-naftálimid (14)207 
előállítása foszfor-tribromid reagenssel THF oldószerben, majd a kvaternerezés N-metilimidazollal 
(i5) vagy trietilaminnal (i6) acetonitril oldószerben.  

45. ábra: a naftálimid indikátorok szerkezete 
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46. ábra: naftálimid indikátorok szintézise 

3.1.3.2 Komplexképzés 

A komplexképzést elsőként optikai spektroszkópiai módszerekkel vizsgáltuk. HEPES pufferben 
(pH 7,4) mindegyik indikátor megfelelő mértékben oldódott és a kationos oldallánc miatt kiválóan 
fluoreszkáltak (gátolt PET). WP5 hozzáadására a fluoreszcencia különböző mértékben, de minden 
esetben jelentősen csökkent. i4 és i6 indikátorok abszorpciós spektrumában nem tapasztaltunk 
jelentős változást, míg i5 esetében 399 nm-nél izobesztikus pontot találtunk, így ott végeztük a 
gerjesztést. Az emissziós spektrumok alapján intenzív fluoreszcencia-kioltás érvényesül, ami alátá-
masztja a PET szupramolekuláris modulálását (47. ábra). A fluoreszcencia kvantumhasznosítás i4 
esetében a hatodára, i5 esetében a tizedére, míg i6 esetében az ötödére csökken.  

 

47. ábra: naftálimid indikátorok emissziós spektruma WP5-tel HEPES pufferben (pH 7,4), állandó indikátor-
koncentráció mellett (1,0 μM). (a) i4 + WP5 (0-50 ekv.), gerjesztési hullámhossz: 450 nm; (b) i5 + WP5 (0-128 
ekv.), gerjesztési hullámhossz: 399 nm; (c) i6 + WP5 (0-1280 ekv.), gerjesztési hullámhossz: 433 nm. A belső 
ábrák a fluoreszcencia intenzitást mutatják 550 nm-en, az összehasonlítás kedvéért (a) és (b) esetében azo-

nos koncentrációskálán. 
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A komplexképzés egyensúlyi állandóinak illesztését két lépésben vizsgáltuk, ugyanis a Job-
kísérlet és racionális megfontolások alapján feltételezhető, hogy az 1:1 komplex mellett 2:1 indiká-
tor-makrociklus komplex is keletkezik. Az utóbbi csak kis WP5 koncentrációknál számottevő, ennek 
részletezésétől eltekintek (további információ az S2 publikációban). Az 1:1 komplexre vonatkozó 
egyensúlyi állandók és optikai spektroszkópiai adatok az 1. táblázatban láthatók. 

1. táblázat: naftálimid indikátorok spektroszkópiai jellemzői, egyensúlyi állandó értékek 

 λabs (nm) ε (M-1cm-1) λem (nm) Φ 
Ka 

(M-1) 
i4 452 14 800 550 0,12  
WP5∙i4 452 17 600 550 0,02 1,24∙106 

i5 438 18 800 535 0,20  
WP5∙i5 437 14 300 535 0,02 2,81∙105 
i6 434 14 900 533 0,32  
WP5∙i6 434 14 800 533 0,06 4,75∙103 

 
A kezdeti célt, vagyis a komplexképzés erősségének változtatása azonos fluorofor mellett tehát 

elértük: a három indikátor egyensúlyi állandója több nagyságrendet átfog (4,75∙103 M-1-tól 1,24∙106 
M-1-ig). A várakozásoknak megfelelően alakult a sorrend is, így a putreszcin és imidazolium hor-
gonnyal rendelkező i4 és i5 igen erős, míg i6 egy gyengébb komplexet képez. A szupramolekuláris 
kölcsönhatások finomhangolása a horgony+fluorofor modell segítségével sikeresnek bizonyult. 

A komplexképzés módját pusztán az optikai spektroszkópiai kísérletekből csak sejteni lehet – a 
fluoreszcencia csökkenése azt mutatja, hogy az elektrontranszfer folyamatok jelentősen megvál-
toznak. A komplexek szerkezetére pontosabb információt az NMR spektroszkópiai mérésekből sze-
reztünk. A következő oldalon a három vegyület komplexképzésének 1H-NMR spektrumai láthatók 
tiszta D2O oldószerben, ugyanis ezek az anyagok és komplexeik oldhatónak bizonyultak a megfele-
lő koncentrációban. A spektrumokon szerepelnek a jelhozzárendelések, a jelek eltolódását nyilak 
mutatják. 
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48. ábra: naftálimid indikátorok és komplexeik 1H-NMR-spektrumai (D2O, 298 K, 3 mM minden komponensre) 
(a) WP5 (b) ix + WP5 (1 ekv.) (c) ix  

A 48. ábrán látható spektrumok lényeges információval szolgálnak a három komplex szerkezet-
ével kapcsolatban. i4 esetében a horgony egység protonjai drámai mértékben eltolódtak a komp-
lexben, olyannyira, hogy több rezonancia csúcs is negatív kémiai eltolódás értéknél van, ez az egyik 
CH2 jel esetében Δδ = -3,4 ppm változást jelent. Az aromás jelek egy kivételével kicsit magasabb 
kémiai eltolódásnál jelentkeznek, míg a fluoroforhoz tartozó alifás jelek nem, vagy alig változnak. Ez 
azt mutatja, hogy i4 a WP5∙i3 komplexszel ellentétben csak részben kerül a makrociklus üregébe, a 
43. ábrán bemutatott részleges inklúzió áll közelebb a valósághoz. A horgony molekularész jeleinek 
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változása a gazdamolekula hidrokinon egységeinek köszönhető: az aromás gyűrű közelsége miatt 
igen jelentős negatív eltolódás tapasztalható az üregen átfűződő oldallánc jeleiben. Hasonló válto-
zás látható i5 spektrumain is, a horgony résznél tapasztalt jeleltolódás mellett jelkiszélesedés is 
látszik. Szintén negatív eltolódást és kiszélesedést mutatnak az imidazolium rész jelei, ami arra utal, 
hogy itt is részleges inklúzió történik. Az aromás jelek felfelé tolódtak el, valamint érdekes, hogy a 
viszonylag savas, K-val jelzett imidazolium proton feltételezhetően el is tűnt (az integrálja már eleve 
kisebb a cserefolyamatok miatt). Míg az i4 komplex esetében alig, i5-nél a makrociklus jelei is kis-
mértékben megváltoztak. Elképzelhető, hogy az aromás imidazolium és a gazdamolekula aromás 
része közötti kölcsönhatás jelentősebb, mint i4 esetében a C-H∙∙∙π kölcsönhatás (ez természetesen 
csak egy a sok összetartó erő közül). Az előzőektől eltér az i6 komplexképzésénél tapasztalt válto-
zás: lényegesen kisebbek az eltolódások (pl. a trimetilammónium csoport metiljei esetében Δδ = -
0,13 ppm), ami csak részben magyarázható a kisebb komplexáltsági fokkal (ebben az esetben 77%, 
míg a másik két komplexnél közel 100%). Feltételezéseink szerint itt eltér a komplexképzés módja a 
másik két vegyületnél tapasztalttól, melyet az is alátámaszt, hogy az aromás protonok jeleinek ké-
miai eltolódása itt csökken. 

Az eltérő komplexképzés felderítése érdekében egyszerű kvantumkémiai számításokat végez-
tünk, melynek során DFT módszerrel kiszámítottuk a horgony molekularészek térfogatát. A számí-
tások alapján az etilammónium ion (i4) térfogata 77 Å3, az N,N’-etil-metil-imidazolium ion (i5) térfo-
gata 143 Å3, az N,N-etil-trimetilammónium ion (i6) térfogata pedig 171 Å3-nek adódott. A WP5 
makrociklus kavitásának térfogata irodalmi adatok alapján 152 Å3,136 vagyis i6 oldallánca valóban 
túl nagy az üreghez képest. A sztérikus gátlás miatt feltehetőleg nem valósul meg a horgony egy-
ség teljes inklúziója, ami magyarázza a kisebb egyensúlyi állandót és az NMR spektrumokban ta-
pasztaltakat. 

3.1.3.3 Indikátorkiszorítás 

A 2.3.3 fejezetben már szó esett a WP5 szelektív kompleképzéséről bázikus aminosavakkal. En-
nek megfelelően az indikátorkiszorításos mérésekben a WP5∙i4 és WP5∙i5 komplexeket 20 különfé-
le α-aminosavval vizsgáltuk, valamint kadaverinnel és putreszcinnel, utóbbi nem szerepel az ábrá-
kon, mert a kadaverinhez hasonló választ adott minden esetben. 

 

49. ábra: fluoreszcencia visszanyerés értékek 550 nm-en különféle aminosavak és kadaverin (Cad) hozzáadá-
sára HEPES pufferben (pH 7,4). Bal ábra: WP5∙i4 (gerjesztési hullámhossz: 450 nm), jobb ábra: WP5∙i5 (ger-

jesztési hullámhossz: 399 nm) rendszerek. Koncentrációk: 3 μM indikátor, 15 ekv. WP5, 3 mM analit. 

A 49. ábrán látható a kétféle rendszer fluoreszcencia-válasza. Az összehasonlítás kedvéért az áb-
rán a fluoreszcencia visszanyerés értékek láthatók (F/F0, ahol F a mért intenzitás, F0 az indikátor sza-
bad formájának intenzitása), mely a kiszorítás mértékének függvénye. Jól látható, hogy az α-
aminosavak közül csak a bázikus aminosavak hatására van bármiféle változás, illetve WP5∙i5 eseté-
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ben kismértékben hisztidin hatására is. A fluoreszcencia értelemszerűen nő a kiszorítás hatására, 
vagyis turn-on választ ad a rendszer. Látszik, hogy a legnagyobb mértékben kadaverin hatására nőtt 
meg az emisszió, valamint az is egyértelmű, hogy a gyengébb WP5∙i5 komplex nagyobb fluoresz-
cenciás választ ad az analitok hatására. A kétféle rendszer érzékenyégét titrálásos kísérletekkel vizs-
gáltuk, mely az 50. ábrán látható. 

A koncentráció megválasztásakor azonos ekvivalens makro-
ciklust választottunk, ez WP5∙i4 esetében 95%, WP5∙i5 eseté-
ben pedig 80%-os komplexáltsági fokot jelent. Mindkét rend-
szer igen érzékenynek bizonyult kadaverin kimutatására, argi-
nin és lizin (itt nincs ábrázolva) is számottevő, de kisebb fluo-
reszcencia növekedést váltott ki. Az elvártaknak megfelelően a 
gyengébb WP5∙i5 komplex érzékenyebb volt az analitokra, a 
számított kimutatási határokat következő táblázat tartalmazza: 

2. táblázat: naftálimid-WP5 komplexek kimutatási határai (μM) 
különféle analitok hatására 

komplex kadaverin arginin 
WP5∙i4 0.94 13.4 
WP5∙i5 0.14 3.27 

 
A számított értékek alapján közel egy nagyságrend különbség van a kimutatási határokban, 

vagyis az indikátorok szupramolekuláris kölcsönhatásának finomhangolásával a kimutatási határ is 
változtatható. Ezen elv használata akár megkülönböztető érzékelésre is alkalmassá teszi az azonos 
fluoroforon alapuló szupramolekuláris analitikai rendszert. 

Végül annak bizonyítására, hogy valóban indikátorkiszorítás történik, 1H-NMR vizsgálatokat vé-
geztünk többkomponensű rendszereken. Az indikátorok és az analitok között az NMR-vizsgálatok 
alapján nem tapasztalható szignifikáns kölcsönhatás. Az indikátorkiszorítást a WP5∙i4 komplex és a 
kadaverin példáján mutatom be a következő ábrán. 

 

51. ábra: az indikátorkiszorítás vizsgálata 1H-NMR spektroszkópiával (D2O oldószer, 298 K). (a) WP5∙i4 (b) 
WP5∙i4 + kadaverin (c) i4. Az indikátor és makrociklus koncentrációja 3 mM volt, a kadaverin koncentrációja 

30 mM. 

50. ábra: a kétféle rendszer fluoresz-
cencia visszanyerése arginin és ka-

daverin hatására. Indikátor koncent-
ráció: 1 μM, 15 ekv. WP5  
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Az 51. ábrán jól látható, hogy a komplexhez feleslegben hozzáadott kadaverin kiszorítja a mak-
rociklus üregéből i4-et: a (b) spektrumban az indikátor jelei teljesen megegyeznek a (c) szabad 
formával. A WP5 nagyrészt a feleslegben lévő kadaverint köti meg, az indikátor szinte teljesen a 
szabad formájában van jelen a rendszerben. Az optikai spektroszkópiai mérésekkel együtt ezek az 
eredmények egyértelmű bizonyítékai a FID modell helytállóságának. 

3.1.4 Ammónium-pillér[6]arén felhasználása szelektív ATP-
érzékelésre 

A 2.3.3 fejezetben már bemutattam, hogy a kationos ammónium-pillér[6]arén (AP6) erős komp-
lexet képez ATP-vel, míg ADP-vel és AMP-vel lényegesen gyengébbet. Ezt a szelektív komplexkép-
zést kívántuk felhasználni fluoreszcens érzékelésre indikátorkiszorításos módszerrel. Ehhez minde-
nekelőtt szükség volt egy anionos fluoreszcens indikátorra, hiszen az AP6 pozitív töltésű. Az indiká-
tor megválasztásakor további szempont volt a környezetre való érzékenység és a jó vízoldhatóság. 
Ennek megfelelően kétféle vegyületet vizsgáltunk, a piranint (8-hidroxipirén-1,3,6-triszulfonát 
trinátrium só, HPTS) és a Dapoxyl nátrium szulfonátot (2-(4’-szulfofenil)-5-(4’’-dimetilaminofenil)-
oxazol nátrium só, DSS, 52. ábra).  

 

52. ábra: a HPTS (balra) és a DSS (jobbra) szerkezete 

A HPTS a kereskedelemben kapható, intenzíven fluoreszkáló pH-érzékeny vegyület, melyet 
gyakran használnak FID rendszerekben indikátorként. A DSS forgalmazása már megszűnt, így a 
soklépéses szintézist nekünk kellett elvégezni a Molecular Probes (most már Thermo Fisher) cég 
munkája alapján.208  

3.1.4.1 A DSS szintézise 

Az anionos indikátor molekula szintézise a molekula egyszerűsége ellenére igen sok lépésből áll. 
A vegyület előállítása az 53. ábrán eltérő színnel jelölt két egység acilezési, majd gyűrűzárási reakci-
ójával történt, mely intermediereket irodalmi eljárások alapján állítottunk elő. A vegyület „totálszin-
tézise” a kereskedelemben kapható egyszerűbb anyagokból sehol nem szerepel, ezért célszerűnek 
tartom röviden ismertetni a következő oldalon. 
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53. ábra: a DSS indikátor teljes szintézise  

A konvergens szintézis kiindulóanyagai a p-aminoacetofenon és a p-toluolszulfonsav voltak. A 
zöld molekularészhez szükség volt a 18 aminoacetofenonra, melyet 4 lépésben állítottunk elő. Az 
első lépés egy metilezési reakció volt, melyet a brómozás követett. Több reakcióutat is kipróbálva a 
legjobbnak a kétlépéses módszer bizonyult:209 először direkt brómozással előállítottuk a dibróm-
acetofenont (16), majd dietil-foszfittal az egyik brómatomot sikeresen visszacseréltük hidrogénre, a 
két lépés együttes termelése így 34% lett. A következő lépésben hexametilén-tetraminnal, majd 
tömény sósavval végeztük az aminná alakítást. Az izolálásnál ammónium-klorid sóként 18 stabilnak 
bizonyult, míg szabad bázis formájában gyorsan elbomlott. 

A narancssárga 22 savklorid előállítása szintén négy lépés volt, első lépésben oxidációval állítot-
tuk elő a p-szulfonátobenzoesavat (19), majd klórszulfonsavval szulfonsav-karbonsav-kloriddá ala-
kítottuk. Az acilezéshez szükség volt a szulfonsav rész védésére, így abból savfluoridot képeztünk 
(21), majd a karbonsavat visszaalakítottuk savkloriddá. 

A két rész acilezési reakciója az általánosan bevett módszer szerint történt, melyet az oxazol 
gyűrű kialakítása követett tömény kénsavban. Fontos lépésnek bizonyult a reakciót követő átkristá-
lyosítás etil-acetátból, ami garantálta a termék tisztaságát. A savfluorid hidrolízisével kaptuk meg a 
Dapoxyl nátrium sóját, melyet az NMR- és optikai spektroszkópiai mérések alapján teljesen tisztán 
sikerült kinyerni. 
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3.1.4.2 AP6 komplexképzése HPTS indikátorral 

A HPTS vagy piranin az egyik legegyszerűbb és legolcsóbb anionos fluoreszcens vegyület, így 
kézenfekvőnek tűnt először ezt kipróbálni a makrociklussal. Feltételezéseink szerint a nagyméretű 
indikátorral sztérikus okokból nem valósulhat meg inklúziós komplexképzés, azonban abban bíz-
tunk, hogy valamilyen kölcsönhatást tudunk majd észlelni. A HPTS egy fluoreszcens pH-indikátor (a 
hidroxilcsoport pKa értéke 7,2),210 így az optikai spektroszkópiai vizsgálatokat HEPES pufferben vé-
geztük 7,4-es pH-n, ahol nagyrészt trianionos formában van jelen. Mind az AP6, mind a HPTS kivá-
lóan oldódik vízben, azonban a komplexük az előkísérletek so-
rán kivált az oldatból. Ennek kiküszöbölésére 1 μM indikátor-
koncentrációt alkalmaztunk, így azonban csak fluoreszcenciás 
méréseket tudtunk végezni. Az 54. ábrán láthatók a titrálási so-
rozatról felvett gerjesztési spektrumok. Az emissziós spektru-
mokhoz képest, amelyekben csak egy sáv (az S1-S0 átmeneté) 
észlelhető, a gerjesztésiek lényegesen több információt adnak. 
Már 1,15 ekvivalens AP6 elegendőnek bizonyult a telítéshez, 
nagyon stabil komplex képződésére utalva. A sztöchiometria és 
így az egyensúlyi állandó azonban nem állapítható meg. A 450 
nm-nél megjelenő gerjesztési sáv az anionos formához köthető, 
a teljes titrálási sor nagyon hasonlít az indikátor pH-
függéséhez,210 ami azt mutatja, hogy feltehetően a komplexkép-
zés mellett deprotonálás is lejátszódik a kukurbit[6]urilnál123 és 
az AP5-nél174 tapasztaltakkal megegyezően. A bonyolult sztöchiometria, a komplex rossz oldható-
sága és a komplexálódás okozta pKa-eltolódás miatt ebben az esetben nem sikerült megfelelő 
szupramolekuláris modellt felállítani, az indikátorkiszorítást azonban így is megvizsgáltuk. 

 

3.1.4.3 AP6 komplexképzése DSS indikátorral 

A HPTS indikátorral szemben a DSS pH-függése nem jelentős a vizsgált pH-tartomány környé-
kén. Feltételezéseink szerint a közel lineáris szerkezetű vegyület inklúziós komplexképzésre alkal-
mas lehet, az ICT karakter és az ebből származó szolvato- és fluorokróm sajátságok miatt pedig 
nagy fluoreszcenciás jelváltozásra számítottunk. A komplexképzését pillérarénekkel eddig senki 
sem vizsgálta annak ellenére, hogy népszerű indikátor szupramolekuláris rendszerekben. Ismertek 
a komplexei β-ciklodextrinnel (β-CD),211 γ-ciklodextrinnel (γ-CD)96 és kukurbit[7]urillal (CB7).119 A 
komplexképzést optikai spektroszkópiai, NMR és számításos kémiai módszerekkel vizsgáltuk. 

Az optikai spektroszkópiai mérésekhez szükséges koncentrációban kiválóan oldódott a komp-
lex, a titrálási sorozatok az 55. ábrán láthatók. 

54. ábra: HPTS indikátor (1,0 μM) 
gerjesztési spektruma AP6 hozzá-
adására (0-1,15 ekv.) HEPES puffer-
ben (pH 7,4), emisszió detektálva: 

512 nm 
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55. ábra: DSS indikátor abszorpciós (a) és emissziós spektrumának (b) változása AP6 hozzáadására HEPES 
pufferben (pH 7,4). Abszorpciós spektrum: 10 μM DSS, 0-50 ekv. AP6, emissziós spektrum: 1,0 μM DSS, 0-200 

ekv. AP6, gerjesztési hullámhossz: 364 nm (izobesztikus pont). A fotón a bal üvegben a DSS (5 μM), a jobb 
üvegben a DSS+AP6 elegye (25 ekv. AP6) látható UV-lámpa alatt (365 nm) 

Az abszorpciós spektrumban nem történt számottevő változás AP6 hatására, az izobesztikus 
pontban gerjesztve felvett emissziós spektrumok azonban jelentősen megváltoztak a komplexkép-
zés következtében. Jelentős fluoreszcencia növekedést tapasztaltunk és az emissziós maximum a 
kisebb hullámhosszak irányába tolódott. Az emissziós spektrumokból illesztéssel számított egyen-
súlyi állandó Ka = 7,62∙104 M-1 1:1 sztöchiometria esetén, amit racionális feltételezésen túl az illesz-
kedés pontosságára alapoztunk.212 A spektroszkópiai adatokat és a komplex egyensúlyi állandót a 
többi ismert makrociklus-DSS komplexszel szehasonlítva a 3. táblázatban mutatom be. 

3. táblázat: a DSS és komplexeinek egyensúlyi állandói és spektroszkópiai adatai 

 Ka  λabs (nm) λem (nm) Φ 
DSS  348 550  0,04a 

AP6∙DSS 7,62∙104 M-1 353 550 0,21 
β-CD∙DSSb 5,49∙103 M-1 353 535 0,31 
γ-CD∙DSS2

c 4,63∙103 M-2 369 535 0,68 
CB7∙DSSd 2,0∙104 M-1 336 533 0,50 

a ref. 211 
 b ref. 211, 1:1 komplex 
 c ref. 96, 1:2 (makrociklus-indikátor) komplex 
 d ref. 119, 1:1 komplex 

A komplexképzés módjának feltárására 1H-NMR vizsgálatokat végeztünk. Deutérium-oxidban az 
NMR-koncentrációhoz szükséges mértékben azonban a komplex nem oldódott, így segédoldószert 
használtunk. Az oldhatóság még így is csekély volt, de sikerült használható spektrumokat felvenni 
D2O-CD3OD 3:1 keverékében. Az NMR spektrumoknak az aromás gyűrűk 1H jeleit tartalmazó részle-
tei az 56. ábrán láthatók. 
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56. ábra: DSS komplexképzésének vizsgálata NMR spektroszkópiával, részleges 1H-NMR spektrumok (D2O-
CD3OD 3:1, 298 K) (a) AP6 (1 mM) (b) AP6∙DSS (0,25 mM, 80% komplexáltság) (c) DSS (1 mM) 

A nagy hígítás miatt a komplex spektruma nem jó minőségű, de így is látható, hogy a jelek kü-
lönböző mértékben megváltoznak. Legnagyobb változást a szulfonáto-csoport mellett tapasztal-
tunk, a jel eltolódott és kiszélesedett, ami utalhat valamiféle inklúzióra. A dimetilamino-fenil részen 
azonban csak minimális jelváltozást tapasztaltunk, a metilcsoport jelei pedig nem tolódtak el (nincs 
ábrázolva). A gazdamolekula aromás protonjeleinek kémiai eltolódása kismértékben csökkent. Az 
NMR vizsgálatok alapján az volt a feltételezésünk, hogy a makrociklus csak részlegesen foglalja ma-
gába az indikátort, hiszen a korábban tapasztaltak alapján a teljes inklúzió jóval nagyobb jelválto-
zást okozna. Ennek igazolására elméleti számításokat végeztünk. 

Az elméleti számítások során először molekulamechanikai konformációanalízist végeztünk a két 
molekulán (MMFF94), a legalacsonyabb energiájú konformereket szemiempirikus kvantumkémiai 
módszerrel tovább optimáltuk (PM6-D3H4, a MOPAC2016 program része). Hasonlóan jártunk el az 
AP6∙DSS komplex esetében is. Annak érdekében, hogy megtaláljuk a legkisebb energiájú komplex 
szerkezetet, a DSS molekulát az AP6 üregén keresztül mozgatva számítottuk ki az energiákat. Két 
lokális minimum energiát találtunk, melyek szerkezete az 57. ábrán látható. 

 

57. ábra: elméleti számítással előállított AP6∙DSS komplex szerkezetek. A DSS térkitöltéses, az AP6 pálcika 
modellel ábrázolva. AP6∙DSSA a legalacsonyabb energiájú, AP6∙DSSB a második legalacsonyabb energiájú 

szerkezet. 
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A két minimumenergia között számottevő különbség van, így az a feltételezésünk, hogy a való-
sághoz leginkább az AP6∙DSSA szerkezet áll közel a teljes inklúziót elérő AP6∙DSSB szerkezettel 
szemben. Ebben a modellben a vendégmolekula csak részlegesen van a gazdamolekula üregében, 
inkább az ammónium-végcsoportokkal rendelkező karok és az aromás szulfonáto rész van kölcsön-
hatásban, feltehetően az erős Coulomb-vonzás tartja össze a komplexet, melyet igazol a számított 
kölcsönhatási energia nagy értéke: -486 kcal/mol. Felmerül a kérdés, hogy ha valóban hasonló a 
komplex szerkezete, akkor miért nincs 1:2 (AP6-DSS) komplex a rendszerben? Ennek oka lehet, 
hogy a nagy térkitöltésű, negatív töltésű szulfonáto-csoport erős taszító hatást fejtene ki az üreg 
belsejében a másik vendégmolekulára. Ezen kívül ha keletkezik is 1:2 komplex, az csak kis AP6 ekvi-
valenseknél figyelhető meg, ami a későbbi indikátorkiszorításos vizsgálatoknál már teljes mérték-
ben elhanyagolható, akárcsak a 3.1.3 fejezetben megfigyelt esetben. 

3.1.4.4 AP6-alapú FID rendszerek  

Az indikátorkiszorításos vizsgálatokat előszőr az AP6∙HPTS komplexszel vizsgáltuk. A feltétele-
zett erős komplex miatt mindössze fél ekvivalens AP6-ot adtunk a HPTS HEPES pufferolt oldatához. 
A hozzáadott különböző nukleotidok hatását a gerjesztési spektrumra az 58a ábrán hasonlítottam 
össze, a spektrumok az ATP koncentrációjának függvényében az 58b ábrán láthatók. 

 

58. ábra: az AP6∙HPTS rendszer (1,0 μM HPTS, 0,5 μM AP6) gerjesztési spektrumai (emisszió 512 nm-en de-
tektálva) (a) különféle nukleotidok hatására (0,5 mM) (b) ATP hatására (0-0,5 mM, az ekvivalens az AP6-ra 

vonatkozik) 

A gerjesztési spektrumban a nukleotidok közül csak az ATP okozott változást (az emissziós 
spektrumban a 450 nm-es sáv gerjesztésekor értelemszerűen fluoreszcencia csökkenés tapasztal-
ható). Az eddig látottakkal ellentétben azonban nem történt meg az indikátor közel teljes kiszorítá-
sa, ami kapcsolatos lehet az AP6∙HPTS komplex sztöchiometriájával, stabilitásával és szerkezetével, 
azaz, hogy a HPTS az AP6 külső részéhez is kötődhet. Mindenesetre a még GTP-vel szemben is 
szelektív válasz bíztató jel volt, hogy a makrociklus a másik indikátorral alkalmazható lesz ATP érzé-
kelésre. 

Az AP6∙DSS komplexhez (5 μM DSS, 25 ekv. AP6, 90%-os komplexáltság) ATP-t adva az 
AP6∙ATP komplex felé tolódott el az egyensúly, az indikátor kiszorult a makrociklus üregéből, így 
turn-off választ kaptunk. A koncentráció megválasztásakor nem törekedtünk az érzékenység növe-
lésére, inkább a szelektivitást kívántuk vizsgálni, mivel az ATP általában nagy koncentrációban van 
jelen. A titrálási spektrumok ATP-vel, a szelektivitás vizsgálata különféle nukleotidokkal és az erről 
készült fényképek láthatók az 59. ábrán. 
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59. ábra: fluoreszcens indikátorkiszorítás vizsgálata az AP6∙DSS rendszerrel. DSS: 5,0 μM, 25 ekv. AP6 HEPES 
pufferben (pH 7,4), gerjesztési hullámhossz: 364 nm (a) titrálás ATP-vel (0-1,5 mM) (b) fluoreszcencia-változás 
(F/F0) értékek 550 nm-en különféle nukleotidok hozzáadására (c) az oldatok fényképei különböző mennyisé-

gű nukleotidok hozzáadására UV-lámpa alatt (365 nm)  

A mérések alapján már néhány ekvivalens (a makrociklusra vonatkoztatva) ATP jelentős fluo-
reszcencia kioltást okoz, jelezve a szabad indikátor arányának növekedését. Már néhány tized mM 
ATP teljesen kiszorította a DSS-t, ami ebben a koncentráció-tartományban azt jelzi, hogy a makro-
ciklus-ATP komplex lényegesen erősebb, mint az AP6∙DSS komplex. Az összehasonlítás során sze-
lektivitást tapasztaltunk a vizsgált nukleotidokkal, ADP-vel, AMP-vel és meglepő módon GTP-vel 
szemben is. A szupramolekuláris érzékelő rendszer szelektivitása szabad szemmel is jól látható, a 
fényképeken a fluoreszcencia csökkenése mellett a vöröseltolódás is észrevehető ATP hatására. A 
kemoszenzor vázlata a 60. ábrán látható.  

 

60. ábra: az AP6∙DSS alapú ATP-kemoszezor vázlata 

Az indikátorkiszorításos módszer segítségével indirekt módon meghatározhatók az analit-
makrociklus komplexek egyensúlyi állandói nemlineáris illesztés segítségével (bővebben: 4.1 feje-
zet), az így kapott egyensúlyi állandók a 4. táblázatban láthatók. 
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A számított Ka értékek alapján közel egy nagyságrend szelek-
tivitás tapasztalható ADP-vel és GTP-vel szemben, míg AMP-vel 
több, mint három nagyságrend. Az AP6∙GTP komplexet eddig 
senki sem vizsgálta, a kisebb egyensúlyi állandó oka feltételezé-
seink szerint a guanin bázis nagyobb térkitöltése. Az ATP adenin 
csoportja viszont befér a makrociklus üregébe, a trifoszfát cso-
port pedig elég hosszú ahhoz, hogy a gazdamolekula túlsó olda-
lán lévő ammónium egységekkel kölcsönhatásba lépjen. Az ADP 
(és AMP) foszfátlánca rövidebb, ez megmagyarázza az AP6∙ADP 

(és AMP) komplex kisebb stabilitását. Fontos megjegyezni, hogy az egyensúlyi állandók eltérnek a 
korábban leírtaktól,169 melynek oka az eltérő közeg: míg Huang és munkatársai PBS pufferben vizs-
gálták a komplexeket, addig mi a jóval kisebb ionerősségű HEPES puffert választottuk. Az indikátor 
komplexképzését megvizsgálva PBS-ben szinte semmilyen jelváltozást nem tapasztaltunk, ami arra 
enged következtetni, hogy az AP6∙DSS komplex fő összetartó ereje a Coulomb-vonzás, mely az 
ionerősséget növelve csökken. Az itt bemutatott rendszer így is demonstrálja, hogy az AP6 makro-
ciklus ígéretes gazdavegyület a nukleotidok felismerésében. A GTP-vel és ADP-vel szembeni szelek-
tivitás együttes megléte ritka az irodalomban, így a modellrendszerünk jó kiindulás lehet az ATP 
szelektív detektálására képes, biológiai rendszerekben is alkalmazható fluoreszcens szenzorok fej-
lesztéséhez.  

3.1.5 Összefoglalás, további lehetőségek 

Az elmúlt fejezetekben ismertetett modellrendszerekkel igyekeztem bemutatni a vízoldható pil-
lérarénekkel kapcsolatos munkánkat. Bízom benne, hogy némileg hozzájárultunk a fent említett 
analitok szelektív érzékelésére alkalmas szupramolekuláris analitikai rendszerek fejlesztéséhez. 

A 3.1.1 fejezetben nem véletlenül mutattam be az AP5 és WP6 gazdamolekulák szintézisét – a 
dolgozatban ugyan az alkalmazásuk még nem szerepel részletesen, de az előzetes eredmények 
alapján a következő szupramolekuláris analitikai rendszereket lehet fejleszteni a két makrociklus-
ból: 

• az AP5 képes komplexálni a nátrium-lauril-szulfátot (SLS vagy SDS), ami egy széles kör-
ben alkalmazott felületaktív anyag. A DSS pedig az AP5-tel is komplexet képez, így kör-
nyezeti analitikai alkalmazása is elképzelhető ennek a komplexnek az SLS kimutatásá-
ban. Erre számos módszer elérhető,213 de fluoreszcens kemoszenzorokból egyelőre na-
gyon kevés van az irodalomban.214–216 

• a WP6 nitrogén-tartalmú neurotranszmitterekkel (acetilkolin, kolin, dopamin, hisztamin, 
noradrenalin, szerotonin, adrenalin, 61. ábra) képez különböző erősségű komplexet (ez 
idáig nem szerepelt az irodalomban). A korábban a WP5-höz használt indikátorokat ki-
próbálva WP6-tal hasonló fluoreszcenciás választ tapasztaltunk, kissé eltérő egyensúlyi 
állandókkal. Az indikátorokat az analitok különböző mértékben kiszorítják, ezt a szup-
ramolekuláris rendszert neurotranszmitterek érzékelésére kívánjuk felhasználni. 

nukleotid Ka (M-1) 
ATP 4,45∙105 

ADP 5,45∙104 
AMP 1,79∙102 
GTP 4,37∙104 

4. táblázat: AP6-nukleotid 
komplexek egyensúlyi állandói  
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61. ábra: a WP6 és a vendégmolekulái; az indikátorok esetében az egyensúlyi állandók is szerepelnek, ezek 
1:1 komplexre értendők, a mértékegységük M-1 
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3.2 Fluoreszcencia rezonancia energiatranszfer 
szupramolekuláris modulálása  

Ebben a fejezetben a pillérarének szupramolekuláris analitikai alkalmazásának vizsgálata során 
előállított újszerű indikátormolekula vizsgálatát mutatom be. Ez a téma a korábbiak mellékterméke 
és ennélfogva inkább tudományos érdekességet, mintsem direkt alkalmazható eredményeket 
szolgáltatott. Mivel azonban egy új elvet mutat be, mely szorosan kapcsolódik az arányméréses 
érzékelés, a fluoreszcencia rezonancia energiatranszfer és a rotaxánok, pszeudorotaxánok témakö-
réhez, mindenképpen fontos alapkutatási eredménynek tartjuk. A következőkben bemutatom az 
előzményeket, az ezekből származó ötletet, annak megvalósítását (szintézis), és a részletes optikai- 
és NMR-spektroszkópiai vizsgálatokat, valamint a kvantumkémiai számítást. 

3.2.1 Hasonló szerkezet, ellentétes válasz – sztirilpiridinium 
indikátorok komplexképzése karboxiláto-pillér[5]arénnel II. 

A 3.1.2 fejezetben már bemutattam i3 és a WP5 komplexképzését. Ehhez az indikátorhoz hason-
lít i7 és i8 – szintén sztirilpiridinium (stilbazolium) származékok, némi eltéréssel (62. ábra). 

 

62. ábra: i3, i7 és i8 indikátorok szerkezete és összehasonlítása 

i7 a dimetilamino-csoport helyett egy metoxi csoportot tartalmaz, az eltérő elektronküldő rész 
pedig jelentős különbséget okoz a vegyület ICT karakterében. i8 piridinium kvaterner nitrogénjén 
metil helyett fenil csoport van, ezzel megváltozik a konjugáció mértéke (vöröseltolódás). 

A vegyületek szintézise a korábbiakhoz hasonlóan történt, vagyis a megfelelő aldehid és a 4-
pikolinium só Knoevenagel-kondenzációjával. A szintézis annyival volt bonyolultabb, hogy az N-
fenil-4-pikolinium klorid előállítása több lépésen keresztül történt (63. ábra). 
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63. ábra: i7 és i8 indikátorok szintézise 

Az N-aril piridiniumsók előállítására általánosan használt módszer a Zincke-reakció.217 Első lé-
pésben a megfelelő piridinszármazékot kell reagáltatni 1-klór-2,4-dinitrobenzollal, az aromás nuk-
leofil szubsztitúcióval előáll az ún. Zincke-só (25). Ez könnyen reagál aromás aminokkal egy AN-
RORC (nukleofil addíció, gyűrűfelnyílás, gyűrűzáródás) mechanizmusú reakcióban, ez a Zincke-
reakció. Az így kapott N-fenilpikolinium sót a szokásos módon továbbalakítva jutottunk i8 indiká-
torhoz. 

A kétféle indikátor komplexképzését karboxiláto-pillér[5]arénnel először optikai spektroszkópiai 
módszerekkel vizsgáltuk. Az eredmények és a komplexképzés vázlata látható a 64. ábrán. 

 

64. ábra: i7 és i8 indikátorok komplexképzése karboxiláto-pillér[5]arénnel. (a) i7 és i8 indikátorok komplex-
képzésének vázlatos ábrája (b) i7 (5,0 μM) abszorpciós és (d) emissziós spektrumának (gerjesztési hullám-

hossz: 400 nm) változása WP5 hatására (0-2 ekv.), (c) i8 (5,0 μM) abszorpciós és (e) emissziós spektrumának 
(gerjesztési hullámhossz: 530 nm) változása WP5 hatására (0-1,3 ekv.) vízben. A fotókon az ezeknek megfele-
lő oldatok láthatók normális fényben és UV lámpa (365 nm) alatt. A baloldali üvegben az indikátor vizes olda-

ta (20 μM) látható, a jobboldali üvegben a komplex (2 ekv. WP5). 
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A spektrumokon megfigyelhető, ami már az előkísérletek során is nyilvánvalóvá vált: a metoxi-
csoportot tartalmazó i7 ellentétes fluoreszcenciás jelváltozást mutat a komplexképzés hatására, 
mint i3 vagy i8. Míg az abszorpciós spektrumban mindhárom esetben vöröseltolódás és abszor-
bancia-csökkenés tapasztalható, i7 esetében az emisszió teljesen lecsökken már kis mennyiségű 
WP5 hatására is (i3 spektrumai a 39. ábrán láthatók). i8 hasonló viselkedést mutat, mint i3, azon-
ban az abszorpciós és emissziós maximumok helye lényegesen eltolódott a vörös irányba. Az ab-
szorpciós spektrumokra illesztett egyensúlyi állandó értékek 1:1 sztöchiometriával a következőknek 
adódtak: Ka,i7 = 1,6∙106 M-1 és Ka,i8 = 6,6∙106 M-1, vagyis nagyságrendi különbség nem adódott a 
komplexek erősségében. Itt fontos megjegyezni, hogy az ilyen erős komplexek esetén az illesztés 
megbízhatósága nagyon romlik, mivel az egyensúly nagy K (>106) esetén szinte teljesen el van tol-
va a komplex irányába még kis koncentrációknál is. Ebből következik, hogy ilyen esetben inkább 
csak az mondható meg, hogy a vizsgált rendszer egyensúlyi állandója milyen értéknél nagyobb. 

A komplexek szerkezetét ismét NMR spektroszkópia segítségével határoztuk meg, ebben az 
esetben sikerült 100% D2O oldószerben felvenni a spektrumokat. Ezek az ábrák itt nem szerepel-
nek, mert hasonlóak a WP5∙i3 komplexnél tapasztaltakkal: a piridinium rész és a kettőskötés pro-
tonjainak jelentős jeleltolódása/kiszélesedése mellett a gazdavegyület jeleinek felhasadását is meg-
figyeltük, tehát ebben az esetben is inklúziós komplexképzést tételezhetünk fel. 

Az i3 és i8 vegyületek fluoreszcenciájának növekedéséről már volt szó korábban (TICT mecha-
nizmus), az i7 ezzel ellentétes viselkedésére magyarázatot adhat valamilyen gerjesztett állapotú 
elektrontranszfer folyamat. A gerjesztett állapotban i7 nagyobb dipólusmomentummal rendelke-
zik, mint a dimetilamino-származékok,218 vagyis a piridinium egység pozitívabb, ami kedvezhet a 
gerjesztett állapotú intermolekuláris elektrontranszfernek az elektronban gazdag makrociklusról. 
Hasonló töltésátvitellel járó komplexképzést leírtak 1,4-bisz(piridinium)bután vegyületek és a WP5 
között is.165 

3.2.2 Összekapcsolt sztirilpiridinium festékek – a FRET 
szupramolekuláris modulálása 

A két hasonló indikátor eltérő fluoreszcenciás viselkedése és 
a fluoreszcencia rezonancia energiatranszfer létrejöttéhez ideá-
lis spektrális átlapolás arra sarkallt minket, hogy a két molekulát 
valamilyen formában összekapcsoljuk. A FRET egyik feltétele a 
donor emissziós spektrumának átlapolása az akceptor abszorp-
ciós spektrumával. A két indikátor normált spektrumai láthatók 
a 65. ábrán: i7 emissziós spektruma (zöld, teli görbe) teljesen 
átlapol i8 szabad formájának abszorpciós spektrumával, ami 
magas FRET hatékonyságot vetít előre.  

3.2.2.1 Szintézis 

A két fluorofor egység összekapcsolásához a modularitása, egyszerűsége és kemoszelektivitása 
miatt a click reakciót választottuk (2.4 fejezet). Ennek megfelelően szükség volt egy azid, valamint 
alkin funkció kalakítására a fluoroforokon. A tervezett molekula a donor (i7) és akceptor (i8) egysé-
geket külön színnel jelölve a következő ábrán látható.  

65. ábra: i7, i8 és komplexeik nor-
mált abszorpciós (kitöltetlen) és 
emissziós (kitöltött) spektrumai 
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66. ábra: i9 összekapcsolt indikátor szerkezete 

A donor egységen egy propargil-csoportot, az akceptor egységen pedig egy azido-csoportot 
kellett kialakítani, i9 szintézise a 67. ábrán látható. 
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67. ábra: i9 szintézise 

A kapcsolható funkciókkal rendelkező 28 (i7 analóg) és 31 (i8 analóg) vegyületeket a szokásos 
Knoevenagel-kondenzációval állítottuk elő. Ehhez szükség volt a propargiloxi- és azidoetil-metil-
amino-benzaldehidekre (27 és 30), melyek az irodalomban szerepelnek. 27 esetében ez egy egy-
szerű O-alkilezés volt propargil-bromiddal, míg az amino-benzaldehid származékot több lépésben 
állítottuk elő.219 A 4-fluorobenzaldehid és egy szekunder amin aromás nukleofil szubsztitúciójával220 
kialakítható a 29 alkohol fázistranszfer katalizátorral (Aliquat 336), ez metánszulfonáton keresztül 
izolálás nélkül átalakítható a 30 aziddá. A két Knoevenagel-kondenzációt követően a click reakciót a 
2.3 fejezetben bemutatott TBTA ligand és [Cu(MeCN)4]BF4 katalizátor segítségével végeztük el ke-
verék oldószerben (a reaktánsok nem oldódtak csak a két oldószer elegyében). A két pozitív töltésű 
i9 indikátor izolálása acetonos kristályosítással történt, a spektroszkópiai mérésekhez szükséges 
tisztaságot alumínium-oxidos kromatográfiával értük el. 

3.2.2.2 Spektroszkópia és komplexképzés WP5-tel 

Az összekapcsolt i9 indikátor abszorpciós spektrumán (68. ábra) jól látható a két fluorofor sávja, 
melyek abszorpciós maximuma és a moláris abszorpciós koefficiense közel megegyezik a két kü-
lönálló i7 és i8 indikátoréval. 
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68. ábra: (a) i7, i8 és i9 indikátorok abszorpciós spektrumai vízben (5,0 μM); a fotókon i7 és i8 indikátorok 
keverékének oldata DMSO-ban (5,0 μM) (baloldali üveg a fényképeken) és i9 indikátor oldata DMSO-ban (5,0 

μM) (b) látható fényben (c) UV lámpa (365 nm) alatt 

A fotókkal a FRET jelenségét kívántam szemléltetni. A méréseket kizárólag vízben végeztük, 
azonban a szabad indikátor vízben rosszul fluoreszkál, ezért a fotókon i9 dimetilszulfoxidos oldata 
szerepel összehasonlítva i7 és i8 keverékével. Az oldat színében is van némi különbség, azonban a 
látványos eltérés a fluoreszcenciás emisszió színében mutatkozik: i7 és i8 keveréke kékeszölden 
fluoreszkál (javarészt i7 miatt), i9 azonban narancssárgán (68c ábra). Ez azt mutatja, hogy a donor 
molekularész gerjesztésekor az akceptor molekularész emittál, a FRET szabad szemmel észlelhető. 
A jelenséget a következőkben spektroszkópiai kísérletekkel részletesen vizsgáltuk. 

 

69. ábra: i9 indikátor spektrumai és komplexképzése WP5-tel. (a-c) i9 (fekete) és WP5∙i9 (zöld) fluoreszcencia 
spektrumainak összehasonlítása (d-f) i8 (fekete) és WP5∙i8 (piros) fluoreszcencia spektrumaival vízben, indi-
kátor koncentráció: 5,0 μM, 2,5 ekv. WP5. (a) és (d): gerjesztési spektrumok, emisszió detektálva: 640 nm; (b) 

és (e) emissziós spektrumok, gerjesztési hullámhossz: 380 nm; (c) és (f) emissziós spektrumok, gerjesztési 
hullámhossz: 500 nm (g) i9 abszorpciós spektruma WP5 hozzáadására (0-1,3 ekv.) (h) i9 fluoreszcenciájának 

változása 640 nm-en WP5 hozzáadására kétféle gerjesztési hullámhosszon 
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A 69. ábrán látható i9 (fekete vonal) és a karboxiláto-pillér[5]arénnel alkotott komplexe, WP5∙i9 
fluoreszcenciás spektrumai (zöld vonal) összehasonlítva az akceptor résznek megfelelő i8 (fekete 
vonal) és WP5∙i8-cal (piros vonal). A FRET hatás miatt i9 gerjesztési spektruma számottevően kü-
lönbözik i8-étól, amely csak a „diád” akceptor egységét tartalmazza: i9 esetében egy új sáv jelenik 
meg 380 nm környékén. Az emissziós spektrumban 380 nm-es gerjesztés esetén két sáv van: a do-
nor és az akceptor emissziós sávja. Itt fontos megjegyezni, hogy az akceptor fluorofor nagyon rosz-
szul fluoreszkál vízben, i7 ennél lényegesen jobban. A komplexképzés hatására a fluoreszcencia 
látványosan megváltozik, mind a 380 nm-es (donor), mind az 500 nm-es (akceptor) gerjesztési sáv 
intenzitása sokszorosára nő, azonban a két sáv növekedésének mértéke nem azonos. Ezt mutatja az 
ábra (h) része: a fluoreszcencia intenzitásának növekedése eltér a kétféle gerjesztés esetén. Ennek 
megfelelően a FRET-pár arányméréses választ ad WP5 hatására, amennyiben a fluoreszcenciát egy 
hullámhosszon mérve kétféle gerjesztést alkalmazunk. A donor emissziója ezzel együtt teljesen 
eltűnik. Az abszorpciós spektrum nem monoton módon változik, ami azt mutatja, hogy többféle 
komplex is keletkezik. 

Az abszorpciós spektrumra legjobban illeszkedő számított modellben 1:1 és 1:2 (WP5∙i92) 
komplexet is figyelembe vettünk, az így kapott egyensúly a következő egyensúlyi állandókkal defi-
niálható: Ka1 = [WP5∙i9]/([WP5]∙[i9]); Ka2 = [WP5∙i92]/([WP5∙i9]∙[i9]). WP5∙i92 természetesen többfé-
le komplex is lehet, mivel a donor és akceptor rész is komplexálódhat. Az illesztett egyensúlyi állan-
dók a következők: Ka1 = 4,0∙106 M-1 és Ka2 = 4,1∙105 M-1. A fluoreszcens titrálási görbék alakja (vö. a 
korábbi titrálási görbékkel) ezzel a modellel teljesen összhangban van. Érdekes, hogy korábban 
nem merült fel hasonló sztöchiometria az egyszerűbb indikátoroknál. 

3.2.2.3 A komplex szerkezetének vizsgálata 

A komplex szerkezetével kapcsolatban NMR-vizsgálatokat és elméleti számításokat végeztünk. A 
következő ábrán láthatók az 1H-NMR vizsgálatok. 

 

70. ábra: i9 és WP5 komplexképzésének 1H-NMR spektrumai (a-c) 3 mM, DMSO-d6-D2O 1:1, d) DMSO-d6; 298 
K, 500 MHz). (a) WP5 (b) i9 + WP5 (c) i9 (d) i9 DMSO-d6-ban. A nyilak a nagyjából változatlan jeleket mutatják 

be (fekete molekularész), az oválisok az eltűnő rezonancia csúcsokat jelzik (vörös molekularész). 
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A 70. ábra mutatja be a komplexképzést ke-
verék oldószerben, mivel vízben nem sikerült 
értékelhető spektrumokat kapnunk. A jelek 
értelmezéséhez feltüntettem i9 spektrumát 
DMSO-ban a hozzárendeléssel együtt (melyet a 
click reakció előtti és utáni spektrumok össze-
hasonlításából nyertünk). Az eltűnő protonok 
jelei az erős kölcsönhatásra utalnak, valamint az 
is látványos, hogy a molekula mely részei vesz-
nek részt az inklúziós komplexképzésben. Ezek 
alapján a WP5 kavitása a piridinium egységek-
kel van kölcsönhatásban, feltehetően többféle 
komplex is kialakulhat, attól függően, hogy a 
donor vagy akceptor részre fűződik fel a gyűrű. Ennek alátámasztására elméleti számításokat vé-
geztünk, először a gazda- és vendégmolekulák konformációját vizsgáltuk (molekulamechanikai – 
MMFF94, majd szemiempirikus – PM6-D3H4- módszerekkel). Az elvárt lineáris szerkezetet kaptuk i9 
esetében, míg a WP5-nél a megfelelő szimmetriájú ötszög alapú hasábot. A komplex szerkezetének 
vizsgálatához i9-et a makrociklus üregén keresztül fűzve különböző helyeken optimáltuk a geo-
metriát, ezzel kapva egy távolság-energia összefüggést, ahol a távolság a a donor molekularész és a 
WP5 szemközti karboxilát oxigénje közötti d(ND-O) távolságot jelenti. A 71. ábrán látható ez az ös--
szefüggés, a minimum energiákat azok a geometriák jelentik, ahol a piridinium egységek a makro-
ciklus üregéhez legközelebb esnek, vagyis komplexálódás meghatározó kölcsönhatása Coulomb-
vonzás. A következő ábrán látható a két minimumenergiához tartozó szerkezet, illetve harmadik-
ként a lokális energiaminimumban (harmadik legalacsonyabb energia) lévő inklúziós komplex.  

 

72. ábra: elméleti számítással előállított WP5∙i9 komplex szerkezetek. Az i9 térkitöltéses, a WP5 pálcika mo-
dellel ábrázolva (a) legalacsonyabb energiájú komplex (71. ábra zöld nyíl) (b) második legalacsonyabb ener-

giájú komplex (71. ábra piros nyíl) (c) harmadik legalacsonyabb energiájú komplex 

71. ábra: a WP5∙i9 szerkezet energiájának távolság-
függése. A nyilak jelzik a két minimumot 
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Ezek az eredmények teljes mértékben összhangban vannak az NMR-vizsgálatokkal. A szupramo-
lekuláris rendszer modellje a következő ábrán látható. 

 

73. ábra: i9 komplexképzésének vázlata 

A kísérletek alapján az összetett szupramolekuláris rendszerben kis WP5-felesleg esetében 1:2 
gazda-vendég sztöchiometria alakulhat ki az erős kölcsönhatások miatt. Nagyobb WP5 koncentrá-
ciónál 1:1 komplexek alakulnak ki, melyekből főként kétféle komplex szerkezet valószínű, vagyis 
amikor a donor és amikor az akceptor piridinium egysége fűződik fel a makrociklusra. Feltehetően 
ezek a különleges szerkezetek okozzák a FRET modulálását. 
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3.3 A pillérarén-kémia kibővítése: a 10+1 funkcionálás 
bevezetése 

3.3.1 Problémafelvetés 

A 2.3.2 fejezetben bemutattam a pillérarén-kémia lehetséges funkcionálási stratégiáit. A vízold-
ható pillérarének szupramolekuláris analitikai alkalmazhatósága és a direkt érzékelés előnyei23 egy-
értelművé teszik, hogy valamilyen formában szükség van a vízoldható, monofunkcionált pillérarén-
re. A 74. ábrán vázlatosan, részletezés nélkül feltüntettem néhány potenciális alkalmazási lehetősé-
get. 

 

74. ábra: monofunkcionált vízoldható pillérarének szupramolekuláris analitikai alkalmazási lehetőségei 

A karboxiláto-pillérarének esetében azonban ez közel sem egyszerű: ennek megértéséhez szol-
gál a következő ábra.  
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75. ábra: WP5 szintézisének áttekintése, bejelölve az elméleti monofunkcionálási lehetőségeket és az azokkal 
kapcsolatos problémákat 

A direkt érzékelésnél a jelzőcsoport kovalensen kapcsolódik a receptor egységhez, így a pillérar-
énen szükség van egy ortogonális funkciós csoport kialakítására. A 75. ábrán feltüntettem, hogy a 
WP5 szintézisében milyen elméleti lehetőségek vannak erre, melyek részletesen a következők: 

• a plusz funkciót tartalmazó hidrokinon-éter makrociklizációja a dimetil-hidrokinonnal: a 
bór-tribromid azonban minden éteres oxigén-szén kötést hasítani fog, a plusz funkciót 
hordozó gyűrűn is  

•  a dekahidroxi-származék monofunkcionálása: ez teljesen kivitelezhetetlen a szelektivi-
tás hiánya és a vegyület bomlékonysága miatt 

• elméletileg lehetséges a karboxiláto-funkciót tartalmazó monomerből és valamilyen 
más monomerből (pl. O,O’-metil-propargil-hidrokinon) az n+1 funkciót hordozó kopil-
lérarén kialakítása – ez azonban az elektronszívó szubsztituens miatt nem működik, terc-
butil észter esetében sem (ez a stratégia az AP5 és AP6 vegyületek esetében beválhat, 
hiszen ott nincs ez a reaktivitási probléma) 

• lehetőség van a karboxiláto-pillérarén direkt funkcionálására acilezési reakcióban, azon-
ban itt is szelektivitási problémákba futunk, valamint az elválasztás igen komplikált  

A deprotekciós lépés miatt a feniléngyűrű közvetlen szubsztitúciójára van szükség – ami már a 
bór-tribromiddal szemben ellenálló, és kialakítható a jelzőcsoport számára szükséges egy funkció 
mellett a tíz, vízoldhatóságért felelős karboxilát egység is a szabad oxigéneken. A következő feje-
zetben ezt az új funkcionálási stratégiát fogom bemutatni, mely szintézis a pillérarének körében 
eddig ismeretlen felhasználási lehetőségeket biztosíthat.  

3.3.2 Megoldási lehetőség: Claisen-átrendeződés és 10+1 
funkcionálás 

A makrociklus szintézisekor kizárólag alkil-, propargil- vagy szubsztituált alkil-hidrokinon étere-
ket használhatunk, máskülönben nem megy a makrociklizációs lépés. A feniléngyűrű direkt funkci-
onálására csak ezt követően van lehetőség. A kalixarének körében régóta ismert Claisen-
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átrendeződés erre tökéletesen alkalmas.221 A reakció során magas hőmérsékleten az O-allil-fenol 
egy szigmatróp átrendeződésen keresztül átalakul az orto-allil-fenollá (kalixarének esetében a fog-
lalt orto-helyzet miatt para-szubsztítúció történik). Ezek után már csak az O-monoallil-pillér[5]arénre 
volt szükség, melynek előállítását több módon megkísérelve a mono-demetilezéses út bizonyult a 
legjobbnak (76. ábra).  

 

76. ábra: O-monoallil-pillér[5]arén (34) szintézise  

A 34 prekurzor előállítására háromféle lehetőség van: i) kopillérarén előállítása O-allil-O’- metil-
hidrokinonnal; ii) kopillérarén előállítása O-(3-brómpropil)-O’-metil-hidrokinonnal, majd eliminációs 
reakció; iii) mono-demetilezés és alkilezés. A három közül az első nagyon rosszul ment és 34 elvá-
laszthatatlannak bizonyult MeP5-től. A brómpropil-funkciót tartalmazó kopillérarént nem sikerült 
tökéletesen megtisztítani (ii), az Ogoshi által leírt mono-demetilezést azonban némi módosítással 
sikerült kiválóan reprodukálni.151 A demetilezési reakció alacsony hőmérsékleten, 2,6 ekvivalens 
BBr3-dal 2 óra alatt kloroform-metanol többszöri átkristályosítással és oszlopkromatográfiás tisztí-
tással >95%-os (NMR) tisztaság mellett 22%-os termeléssel szolgáltatja a monohidroxi-származékot 
(33). A többszörösen demetilezett származékok jobban oldódnak klorform-metanol elegyben, mint 
33 és MeP5, így ez a két vegyület elválasztható a többi mellékterméktől. Kromatográfiával pedig 
33 és MeP5 is kiválóan szétválasztható. 

Az allilezés közel kvantitatívan lejátszódott a szokásos körülmények között, 34 kromatográfiás 
tisztítására nem volt szükség, mert a csekély mennyiségű szennyezőtől hexános kristályosítással el 
lehetett választani. A 33 és 34 vegyületek szerkezetét NMR- és HRMS módszerekkel igazoltuk, 34 
esetében a jelátfedés miatt az NMR spektrum jelei nem hozzárendelhetők. 

 

77. ábra: 34 Claisen-átrendeződése 

A Claisen-átrendeződést 220-230°C-on végeztük (77. ábra), N,N-dietil-anilin oldószerben inert 
atmoszférában. A reakciót VRK-val követve 6 óra elegendőnek bizonyult, a feldolgozás során a die-
til-anilint sósavas kevertetéssel távolítottuk el, a további kromatográfiás tisztítás után kiváló, 79%-
os termeléssel kaptuk meg 35-öt. Az átrendezett termék szerkezetét egy- és kétdimenziós NMR 
technikákkal, HRMS módszerrel és egykristály-röntgenkrisztallográfiával igazoltuk. A vegyület 1H-
NMR-spektruma a 78. ábrán látható a 2D mérésekből nyert hozzárendelésekkel. A hozzárendelés-
hez szükséges adatok az S5 SI-ben találhatók.  
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78. ábra: 35 1H-NMR spektruma a jelhozzárendelésekkel 

A 35 C-monoallil-monohidroxi-nonametoxipillér[5]arén acetonos oldatából néhány hét alatt 
megfelelő minőségű egykristályok nőttek az oldószer lassú elpárologtatása mellett. A kristályból a 
vegyület acetonos komplexének röntgendiffrakciós mérésekből származó szilárd fázisú szerkezetét 
mutatja be a 79. ábra. Ez az első, egy gyűrűn három szubsztituenssel rendelkező pillérarén kristály-
szerkezet. 

 

79. ábra: a 35-aceton komplex szilárd fázisú szerkezetének ORTEP ábrázolása. A H-atomok nem szerepelnek, 
az üregben elhelyezkedő aceton molekula lila, az üregen kívül lévő zöld színű. Az allil-szubsztituált fenilén-

gyűrűvel szomszédos gyűrű kék színű és a többihez képest elfordult 

A röntgenszerkezet alapján elmondható, hogy a fenilén-szubsztitúció csökkenti a molekula 
szimmetriáját, a szubsztituált feniléngyűrű melletti gyűrű átfordult, mely konformációt a szabad 
OH-csoport és a metoxi-csoport közötti H-híd stabilizál. Az ábrán látható a kissé torz ötszög forma, 
valamint a két aceton: a gazda-vendég sztöchiometria 2:3 a kristályrácsban. Az aszimmetria miatt a 
szerkezetben nincsenek csatornák, a makrociklusok „kifordulnak” a kristályrácsból. 
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A C-monoallil-pillér[5]arén (35) mindössze két funkciót tartalmaz, így az eredeti célnak még nem 
felel meg, további átalakításokat kellett végrehajtani. A kettőskötés egyik legegyszerűbb átalakítása 
a hidroborálás-oxidációs reakció (Brown-féle hidroborálás), mely formálisan egy vízaddíció a hidr-
oxilcsoport terminális helyzetén. Először azonban szükség volt a szabad OH védésére. A hidroborá-
lást követően lehet kialakítani a 10+1 funkcionálást, az elvégzett reakciók sémája a 80. ábrán látha-
tó. 

 

80. ábra: a hidroxipropil-pillér[5]arén kialakítása 

Első lépés tehát a kulcsintermedier metilezése volt, a szokásos körülmények között igen nagy 
metil-jodid feleslegre volt szükség, feltehetően sztérikus okok miatt. 36-ot először borán-
dimetilszulfiddal reagáltattuk, majd ezt követte az oxidáció lúgos hidrogén-peroxiddal. Oszlopkro-
matográfiás tisztítás után közepes, 54%-os termeléssel kaptuk meg a 3-hidroxipropil-dekametil-
pillér[5]arént (37). A demetilezést a korábbiak szerint bór-tribromid reagenssel végezve 69%-os 
termeléssel sikerült izolálni a 38 monofunkcionált dekahidroxi-pillér[5]arént – az eddigi első 10+1 
funkcionált pillérarén származékot. A vegyületeket egy- és kétdimenziós NMR, valamint HRMS 
mérésekkel jellemeztük. 38-ból egyelőre csak kis mennyiséget állítottunk elő, ami (akárcsak az 
OHP5 analóg) oxidációra igen érzékeny, ezért víz alatt érdemes tárolni. A hidroxilcsoportok eltérő 
reaktivitása ideálissá teszi monofunkcionált, vízoldható karboxiláto-pillér[5]arén előállítására, erre 
egy lehetséges reakcióút a 81. ábrán szerepel. 

monofunkcionált 
vízoldható pillérarén

=

 

81. ábra: a monofunkcionált, vízoldható karboxiláto-pillér[5]arén vázlatos szintézisterve 38-ból 

3.3.3 Pillérarén-alapú pszeudo[1]rotaxán 

A bemutatott funkcionálási stratégia nem csak új szintetikus célokhoz lehet hasznos, hanem ér-
dekes szupramolekuláris rendszerek alapjául is szolgálhat. Az MSM és MIM (mechanically self-locked 
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és mechanically interlocked, vagyis mechanikusan önmagába záródó és mechanikusan összezárt) 
rendszerek izgalmas példái a mechanikus kötés kialakításának.222 Ezek közül a pszeudo[1]rotaxánok 
olyan rendszerek, melyek tengely és gyűrű egységei kovalensen kapcsolódnak, a nyitott és zárt 
forma pedig egyensúlyban van, mely egyensúly adott esetben eltolható. A pillérarének körében 
már leírtak néhány pszeudo[1]rotaxánt, de ezek mind a fenolos oxigénen keresztül kapcsolódó 
tengellyel rendelkeznek.151,223–225 Ebben a fejezetben bemutatom az általunk racionális megfontolá-
sok alapján tervezett pillér[5]arén-pszeudo[1]rotaxán szintézisét és vizsgálatát. 

Az irodalomban található pillérarén-alapú MSM és MIM rendszerek kizárólag egy vagy több fe-
nol egység O-szubsztitúcióján alapulnak,151,223,226–230 míg az általunk tervezett rendszerhez a 37 hidr-
oxipropil-származék meglévő oldalláncán keresztül kapcsolódó tengelyt terveztünk. A tengely 
szükséges hosszát molekulamechanikai számításokkal (MMFF94) becsültük meg oly módon, hogy 
többféle méretű, trimetilammónium komplexképző végcsoporttal ellátott karbonsav-észter kon-
formációját vizsgáltuk. Az ideálisnak a 10+4 atomos oldallánc bizonyult, a számított konformer és a 
szintézis a következő ábrán látható. 

 

82. ábra: az ideális lánchosszú pillérarén-alapú pszeudorotaxán számított konformere és a szintézis 

A kereskedelemben kapható 10-brómdekánsavat trimetil-aminnal reagáltatva, majd az aniont 
nem koordináló hexafluorofoszfátra cserélve megkapható a 10-(N,N,N-trimetil)ammónio-dekánsav. 
A 38 hidroxipropil-pillér[5]arént ezzel acilezve (diciklohexil-karbodiimid, DCC és dimetilaminopiri-
din, DMAP jelenlétében) egyszerűen előállítható a 39 észter. A molekula szerkezetét és önkomp-
lexképzését egy- és többdimenziós NMR-spektroszkópiával vizsgáltuk.  

Aceton-d6 oldószerben a vegyület nem mutatta az önkomplexálódás jeleit, a spektrum értékel-
hető volt. Az oldószert deutero-kloroformra cserélve számottevő jelváltozásokat tapasztaltunk, a 
spektrum azonban nem volt megfelelően értékelhető, feltehetően a szabad konformációs mozgás 
miatt. Ekkor áttértünk tetraklóretán-d2 oldószerre. Jelentős jelváltozásokat tapasztaltunk itt is, a 
spektrumok és az azonosítás látható a 83. ábrán. 
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83. ábra: 39 1H-NMR spektrumai (298 K, 500 MHz) (a) aceton-d6 (b) tetraklóretán-d2 oldószerben az oldallánc 
jelhozzárendelésével együtt (c) a ROESY spektrumban található legfontosabb korrelációk  

A jelhozzárendelés a COSY és HMBC vizsgálatokból egyértelmű volt. Igen látványos a metilén-
protonok csúcsainak szétválása és negatív eltolódása tetraklóretánban. Ennek oka az aromás gyű-
rűk hatása, az eltérések különböző mértékéből a szerkezetre is kaphatunk információt. A legna-
gyobb kémiai eltolódás-csökkenést az aromás gyűrűk felett közvetlenül elhelyezkedő protonok 
szenvedték el. Az eltolódásokból és a térközelséget mutató ROESY korrelációk alapjánii a trimetil-
ammónium csoport a kavitás másik felén, a gyűrűből kissé kilógva helyezkedik el. A kétszeres elhaj-
lás valószínűleg az észter rész környékén van (D-F protonok), az inklúzióban a H-M protonoknak 
megfelelő metilén egységek vesznek részt, míg G a gyűrű közeli felénél a metoxi-csoportok kör-
nyékén helyezkedik el. A 82. és 83. ábrákon látható számított és rajzolt szerkezetek tehát többé-
kevésbé megfelelnek a valóságnak tetraklóretán oldószerben. 

Az eddigi következtetések feltételezték az öninklúzió meglétét, azonban könnyen elképzelhető 
szupramolekuláris polimer is, amennyiben a trimetil-ammónium csoport egy másik molekula kavi-
tásában komplexálódik. Az öninklúzió bizonyítására higításos vizsgálatokat végeztünk, vagyis egyre 
hígabb oldatról vettük fel az 1H-NMR spektrumot (84. ábra).  

                                                               
ii a nagy molekulatömeg miatt a NOESY módszer nem alkalmazható 
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84. ábra: 39 1H-NMR spektrumai (tetraklóretán-d2, 298 K, 500 MHz) különböző koncentrációban (a) 15 mM (b) 
7.5 mM (c) 3.75 mM (d) 0.938 mM (e) 0.234 mM 

Szupramolekuláris polimer esetében az oldat hígulásával az egyensúly eltolódik a komplexálat-
lan forma felé, ami a jelek megváltozásával jár. Közel két nagyságrendnyi hígítás nem eredményez-
te a csúcsok eltolódását, ami egyértelmű jele pszeudorotaxán képződésének, hiszen a nulladrendű 
önkomplexálódás egyensúlya nem függ a koncentrációtól. 

Összefoglalva az eddigieket, sikerült az új funkcionalizálás révén egy oldószer-reszponzív pszeu-
do[1]rotaxánt szintetizálni. Poláris oldószerben (aceton) a molekula komplexképző karja szabadon 
van, míg kloroformban és tetraklóretánban önmagába záródik, ezt a szerkezetet NMR módszerek-
kel igazoltuk. Ilyen típusú tengely-gyűrű kapcsolat eddig még nem szerepelt ebben a molekulakör-
ben, így jó alap lehet további, környezetre érzékeny szupramolekuláris rendszerek kialakítására. 

A 10+1 funkcionálási stratégia reményeink szerint új, eddig ismeretlen szerkezetek felépítéséhez 
vezethet. A pillérarének széleskörű alkalmazhatóságát ismerve arra számítunk, hogy ezek a külön-
leges molekulák további izgalmas lehetőségeket tartogatnak a szupramolekuláris kémia és az erre 
épülő társtudományok világában. 

 
 
 
 

 

  



72 
 

3.4 Bázispárok a nukleotidfelismerésben 

3.4.1 Bevezetés 

Az ebben a fejezetben bemutatott kutatás célja egy új elv kipróbálása volt a nukleotidok felis-
merésére tervezett szenzormolekulák körében. Az ötlet lényege, hogy a DNS kettős spiráljában 
fellelhető szupramolekuláris kölcsönhatásokat használjuk ki egy ATP szenzor érzékenységének és 
szelektivitásának növelésére. Konkrétan egy meglévő nukleotidszenzorhoz kívántunk konjugálni 
egy, az adeninnel komplementer nukleinbázist (uracil), vizsgálva annak hatását a molekuláris felis-
merésre és ezzel a szenzormolekula tulajdonságaira. 

Közismert, hogy a DNS kettős spirálját a bázispárok közötti π–π kölcsönhatás tartja össze, a hid-
rogénkötések főként a bázispár-szelektivitásért felelnek.231 Ahhoz, hogy utóbbi hatását tanulmá-
nyozni tudjuk, szükség volt egy π–π kölcsönhatásra képes ATP felismerő fluoreszcens vegyületre. 
Pivovarenko és munkatársai már 2007-ben leírták a 4’-dimetilamino-3-hidroxiflavon ATP-komplexét, 
amiben a fő összetartó erő a flavon aromás rendszere és az adenin nukleinbázis között létrejövő 
stacking kölcsönhatás.232 Ennek homológját, a 4’-dietilamino-3-hidroxiflavont Kubinyi és Kállay cso-
portja részletesen vizsgálta spektroszkópiai és kvantumkémiai módszerekkel.iii A vegyület és a 
komplex számított szerkezete látható a következő ábrán. 

 

85. ábra: a 4’-dietilamino-3-hidroxiflavon rajzolt és az ATP-komplex számított szerkezete 

A spektroszkópiai vizsgálatokból kiderült, hogy az alapvegyület többé-kevésbé szelektív ATP-re, 
az emissziós spektrumban fluoreszcencia növekedés tapasztalható, a gerjesztési spektrumban pe-
dig egy új sáv jelenik meg, mely a gerjesztett állapotú intermolekuláris proton transzfernek kö-
szönhető (nem azonos a 2.2.2 fejezetben bemutatott ESIPT-tel). A hidroxiflavon OH-csoportjáról 
egy proton az ATP foszfát részére ugrik, ez adja a karakterisztikus új sávot a gerjesztési spektrum-
ban. A számítások szerint a kialakult komplexben az ATP-ben lévő adenin és a közel planáris fluoro-
for között π–π kölcsönhatás és egy H-kötés alakul ki, ami biztosítja a komplex stabilitását. Ezek alap-
ján, valamint a molekula egyszerűsége miatt ez a modell ideálisnak tűnt a bázispár beépítésére.  

A 85. ábrán a komplex szerkezetén bejelöltem a hidrogénkötésre alkalmas pontokat. Ennek 
megfelelően a komplementer nukleinbázist az alapvegyület A gyűrűjéhez egy megfelelő távtartó 

                                                               
iii A 3-hidroxiflavonok, vagy 3-hidroxikromonok az ESIPT (ld. 2.2.2 fejezet) jelenségére is képesek, amit 

számos biológiai alkalmazásban felhasználnak. A 4’-helyzetben amino-csoportot tartalmazó vegyületek víz-
ben az ESIPT jelenségét nem adják. 
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egységen keresztül kell kapcsolni. A két rész összekapcsolásához célszerűnek tűnt a click reakció 
használata. A tervezett molekulák a 86. ábrán láthatók. 

 

86. ábra: a tervezett szenzormolekulák szerkezete 

A két vegyület, U-HF1 és U-HF2 között a különbség egyrészt a távtartó (spacer) egység hossza, 
másrészt az összekapcsolás komponensei: U-HF1 esetében a hármas kötést a fluoroforon, az azid 
csoportot az uracilon kellett kialakítani, míg U-HF2 esetében fordítva. 

3.4.2 Szintézisek 

 

87. ábra: U-HF1 szintézise 

A 87. ábrán látható U-HF1 szintézise. A konvergens szintézisben először szükség volt a „clickel-
hető” komponensekre, az 5-azidometil-uracilra (42) és a 7-propargiloxi-4’-dimetilamino-3-
hidroxiflavonra (P-HF). Előbbit három lépésben, az uracil hidroximetilezésével,233 a hidroxilcsoport 
klórra cserélésével,234 majd a klór azid-szubsztitóciójával állítottuk elő. A hármaskötést tartalmazó 
fluorofor kiindulási anyaga a 2,4-dihidroxiacetofenon (rezacetofenon) volt, melyet a két fenolos 
hidroxilcsoport eltérő pKa értéke (belső H-híd) miatt sikerült szelektíven propargilezni, előállítva 43 
acetofenon-származékot.235 A hidroxiflavonok szintézise két fő lépésből áll: egy kalkonképzés (kon-
denzáció) és egy gyűrűzárás-oxidáció (Algar-Flynn-Oyamada reakció).236 Előbbihez szükséges vala-
milyen bázis és a megfelelő aldehid, míg a második lépés lúgos-alkoholos közegben peroxid hatá-
sára megy végbe. A 43 hidroxiacetofenon kondenzációját 4-dimetilaminobenzaldehiddel nátrium-
metilát jelenlétében végeztük DMF-ben. A 44 kalkonvegyületet a kapcsolható propargiloxi-
hidroxiflavonná (P-HF) hidrogén-peroxiddal alakítottuk át nátrium-hidroxid jelenlétében etanol-
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ban. A click reakciót számos katalizátorral kipróbálva csak a TBTA/[Cu(MeCN)4]BF4 rendszerrel jutot-
tunk az U-HF1 célmolekulához 40%-os közepes termeléssel. 
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88. ábra: U-HF2 szintézise 

A 88. ábrán látható a másik célmolekula, U-HF2 szintézise. Az azidcsoport itt a fluorofor egysé-
gen található, tehát szükség volt valamilyen alkin-uracil származékra. Ennek a legegyszerűbb válto-
zata a 45 propargil-uracil, mely egy lépésben előállítható uracilból egyszerű alkilezéssel.237 A fluoro-
for kialakításánál itt is a rezacetofenon volt a kiindulóanyag, melyet 1,4-dibrómbutánnal alkileztünk 
kálium-karbonát bázist használva acetonitrilben. A 46 brómvegyületet a kemoszelektivitás prob-
lémája (két bróm funkció, két hidroxilcsoport) ellenére elfogadható termeléssel sikerült előállítani 
(55%), ebből nátrium-aziddal 47 azidhoz.238 jutottunk. A 49 azido-hidroxiflavon szintézise a koráb-
biakban bemutatotthoz hasonlóan két lépésből állt (kalkonképzés, gyűrűzárás-oxidáció), a click 
reakciót szintén hasonló körülmények között végeztük (61% termelés) U-HF2 előállítására. Mindkét 
szintézissor új vegyületeit NMR- és HRMS módszerekkel azonosítottuk és jellemeztük. 

A célkitűzések között ugyan nem szerepelt, azonban fontos megjegyezni, hogy tudomásunk 
szerint P-HF és 49 az első két „clickelhető” hidroxiflavon fluoreszcens jelzőmolekula. A vegyületcsa-
ládot széles körben alkalmazzák biomolekulákhoz kapcsolva a fluoreszcenciájuk környezetfüggése 
miatt,239–241 így pusztán a szintetikus eredmények alkalmazhatók lesznek a későbbiekben, például a 
hidroxiflavonokkal jelölt enzim-szubsztrát kölcsönhatások mechanizmusának vizsgálatában.  

3.4.3 Spektroszkópia 

Az első számú célunk a nukleinbázis hatásának vizsgálata volt, ezért szükség volt egy referencia-
vegyületre az uracilcsoport nélkül. A P-HF propargilszármazékot választottuk az összehasonlításra, 
így a továbbiakban ennek a három vegyületnek a spektroszkópiájáról és a komplexképzésről lesz 
szó. 

A vegyületek oldhatósága vízben elenyésző volt, így először oldószerkeverékekkel próbálkoz-
tunk, a komplexek azonban – ahogy a spektrumok időbeli változása mutatta – kiváltak az elegyből. 
A legjobb megoldásnak γ-ciklodextrin alkalmazása bizonyult, mint oldásközvetítő. Az oldatok így 
hosszabb ideig stabilnak bizonyultak közel 100% HEPES puffert használva. A ciklodextrin nem vál-
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toztatta meg jelentősen a vegyületek fluoreszcenciás sajátságait és a komplexképzés is hasonlóan 
lejátszódott. 

 

89. ábra: U-HF1, U-HF2 és P-HF vegyületek (1,0 μM) fluoreszcencia spektrumai ATP-vel 0,02 M HEPES-ben 
(pH 7,4) 0,1 mM γ-ciklodextrin mellett. (a-c) gerjesztési spektrumok, emisszió detektálva: 540 nm (d-e) emisz-
sziós spektrumok, gerjesztési hullámhossz: 470 nm, a belső ábrák az ATP koncentráció függvényében ábrá-

zolják az intenzitást 540 nm-en (pontok: mérési eredmények, zöld görbe: illesztés) 

A 89. ábrán látható a három vegyület gerjesztési- és emissziós spektrumsorozata növekvő ATP-
koncentráció mellett. A gerjesztési spektrumban mindhárom esetben megjelenik egy új sáv 440 
nm körül, mely a korábban említett protontranszfer-reakció eredménye. Az emissziós spektrumo-
kat 470 nm-es gerjesztéssel vettük fel, hogy minél nagyobb legyen a fluoreszcenciás jelváltozás, így 
minden esetben jelentős, 6-8-szoros fluoreszcencia növekedést (turn-on) tapasztaltunk. A fluoresz-
cencia spektrumok alapján azonban számottevő különbség nem látható a három vegyület között, 
tehát az uracil-egység az ATP-vel való komplexképzésben szignifikáns változást nem okoz.  

 A komplex stabilitási állandókat illesztéssel meghatározva 
azonban megjelenik az uracil pozitív hatása, az 1:1 komplexre 
számított értékek az 5. táblázatban láthatók. Nincs nagy különb-
ség, U-HF1 esetében közel kétszerese a K értéke, mint P-HF ese-
tében, az uracil hidrogénkötési képességét a vizes közeg feltehe-
tően lecsökkenti. Az is kiderült az illesztésből, hogy a rövidebb 
összekötő lánc U-HF1-nél hatékonyabb, mint a hosszabb spacer 
U-HF2 esetében. 

A protontranszfer reakció ellenőrzésére felvettük U-HF1 és U-HF1∙ATP spektrumát 3 különbőző 
pH-n. A hidroxilcsoport pKa értéke 9 körüli, így nem várható U-HF1 esetében változás. 

név Ka (M-1) 
U-HF1 2,33∙104 

U-HF2 1,78∙104 
P-HF 1,28∙104 

5. táblázat: hidroxiflavon-ATP 
komplexek egyensúlyi állandói  
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90. ábra: U-HF1 és U-HF1∙ATP gerjesztési spektrumainak pH-függése HEPES-ben (1,0 μM U-HF1, 300 ekv. 
ATP, 0,1 mM γ-CD, emisszió detektálva: 540 nm) 

A komplex spektrumában a magasabb pH-n, ha valóban protontranszfer reakcióról van szó, meg 
kell nőnie az új sávnak. A 90. ábrán látszik, hogy ez történt, 7,8-as pH-n a komplex fluoreszcenciája 
több, mint a kétszeresére nő pH = 7,4-hez képest. A gerjesztési spektrumban megjelenő új sáv 
arányméréses (ratiometric) mérési módot is lehetővé tesz, amennyiben kétféle gerjesztési hullám-
hosszat használunk (470 és 400 nm) azonos detektálási hullámhossz mellett (540 nm). A két intenzi-
tás arányának ATP-koncentráció függését mutatja be a 91a. ábra. 

Az egyensúlyi állandó mellett a szelektivitást is vizsgáltuk néhány nukleotid mellett. A fluoresz-
cencia intenzitások változását mutatja be a 91b. ábra. 

 

91. ábra: (a) U-HF1 fluoreszcencia-intenzitásának arányméréses ábrázolása az ATP koncenrációjának függvé-
nyében kétféle gerjesztési hullámhossz mellett (a pontok a mért, a görbe az illesztett eredmények) (b) a ve-

gyületek szelektivitása, fluoreszcens intenzitásváltozás 540 nm-en (1,0 μM flavon, 300 ekv. nukleotid, gerjesz-
tési hullámhossz: 470 nm) 

A legnagyobb választ minden esetben ATP-re kaptuk, viszonylag nagy intenzitásnövekedést ta-
pasztaltunk U-HF2 esetében ADP hatására is. A zavaró komponenseknél (AMP, GTP, adenozin) csak 
P-HF esetében tapasztalható változás 0,3 mM koncentrációban, vagyis az uracil egységgel a szelek-
tivitást a mérések alapján sikerült növelni. Ez összhangban van azzal, hogy a DNS-ben a H-kötések 
inkább a szelektivitásért, mintsem az összetartásért felelnek.231 

3.4.4 Elméleti számítások 

A gyenge oldhatóság miatt az NMR-vizsgálatok sajnos nem vezettek eredményre, így a számítá-
sos kémiához fordultunk a komplexek szerkezetének meghatározása érdekében. A számításokat a 
jobb eredményeket mutató U-HF1 vegyülettel végeztük el. Elsőként molekulamechanikai számítá-
sokat végeztünk az egyedi molekulákkal, a stabil konformereket DFT módszerrel optimáltuk (6-31G 
bázis), majd az így kapott geometriákat a komplexekben tovább optimáltuk. A vizes közeget PCM 
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(polarized continuum model) modellel szimuláltuk. A korábbiakban bemutatottnál lényegesen ma-
gasabb szintű számításokat végeztünk. 

A 85. ábrán szereplő alapvegyület ATP-komplexénél egy stabil szerkezetet találtunk, míg az U-
HF1 esetében két stabil szupramolekuláris szerkezet adódott, melyeket a 92. ábra mutat be. 

 

92. ábra: U-HF1∙ATP számított szerkezetei. (a) „szendvics” modell (b) H-kötéses modell 

Az első esetben (92a. ábra) a szerkezet az alapvegyületéhez hasonló, kiegészítve az adenin és az 
uracil közötti stacking kölcsönhatással, így létrehozva egy „szendvics” komplexet. Ebben a modell-
ben tehát a H-kötések nem szerepelnek. A másik szerkezetben (92b. ábra) a π–π kölcsönhatás eltű-
nik, megjelenik azonban a két H-híd az uracil és az adenin között, valamint két további hidrogénkö-
tés a flavon B gyűrűje és az ATP között. A két szerkezet közül a kölcsönhatási energia az első eset-
ben 39 kcal/mol, míg a H-kötéses modellnél 42 kcal/mol, vagyis ez utóbbi tűnik a stabilabb komp-
lexnek. A számítások szerint tehát elképzelhető egy, a H-kötésekkel összetartott szerkezet, azonban 
ebben az esetben elveszítjük az eredeti π–π kölcsönhatást. 

Összefoglalva a témát, előállítottunk két új, „clickelhető” hidroxiflavon-származékot, melyeket 
összekapcsoltunk uracil nukleinbázissal. Az így létrehozott vegyületek molekuláris felismerését 
vizsgáltuk ATP-vel, minden esetben sokszoros turn-on fluoreszcenciás jelváltozást tapasztaltunk. A 
meghatározott egyensúlyi állandók alapján elmondható, hogy az uracil közel kétszeresére növelte 
a komplex erősségét. A szelektivitást sikerült tovább növelni AMP, GTP és adenozin vendégmoleku-
lákkal szemben, U-HF1 esetében ADP-vel szemben is. A számított szerkezetek alapján elképzelhe-
tő, hogy a komplexben a H-kötéses modell valósul meg, mely alacsonyabb energiájúnak bizonyult 
a π–π kölcsönhatáson alapuló komplexnél. A csekély vízoldhatóság miatt a szenzormolekulák vál-
toztatás nélkül nem használhatók fel a továbbiakban, azonban a bázispárokkal kapcsolatos megál-
lapítások és a szintetikus eredmények jó alapot biztosítanak további nukleotidfelismerő szupramo-
lekuláris analitikai rendszerek felépítésére. 
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4. KÍSÉRLETEK RÉSZLETES LEÍRÁSA 

A legtöbb kísérlet részletes leírása megtalálható a doktori értekezéshez csatolt közleményekben. 
A dolgozat hosszának csökkentése érdekében csak néhány fontosabb információ, valamint a mak-
rociklusok szintézise szerepel ebben a fejezetben, utóbbi célzottan abból a szándékból, hogy a 
azokat a terület művelői reprodukálhassák. A hivatkozott irodalmakból ez elméletileg lehetséges 
enélkül is, azonban közismert a szerves kémiai receptek reprodukálhatóságának problémája. Ezt 
elkerülendő, igyekszem a legnagyobb részletességgel leírni a fontosabb eljárásokat. A dolgozatot 
még a DSS szintézisével egészítettem ki. 

4.1 Felhasznált anyagok és módszerek 

A kiindulási anyagokat és az oldószereket a kereskedelemből szereztük be (Sigma Aldrich, Alfa 
Aesar, Merck), ezeket további tisztítás nélkül használtuk fel, leszámítva az abszolutizált oldószere-
ket, melyeket a megfelelő eljárások szerint abszolutizáltunk. A szintézisekben víz oldószer esetén 
mindig ioncserélt vizet alkalmaztunk. 

Az analitikai módszerek közül a reakciók előrehaladásának követésére vékonyréteg-
kromatográfiát alkalmaztunk, amihez Merck 60 F254 szilikagél lapokat használtunk. Az anyagok 
tisztaságát vékonyréteg-kromatográfiával és NMR-módszerekkel ellenőriztük. A szintetizált anya-
gok szerkezetét 1H-, esetenként 13C-NMR vizsgálattal igazoltuk, a molekulák egy részéről nagyfel-
bontású tömegspektrum is készült (az új vegyületek e három módszer mindegyikével lettek jelle-
mezve). Az NMR-vizsgálatokat a BME Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszékén Bruker Avance DRX-
500 illetve Bruker Avance AV-300 készülékeken vettük fel. Az NMR spektrumokban CDCl3 esetén a 
TMS, a többi esetben a maradék nem deuterált oldószer volt a referencia (DMSO: 2,50 ppm, D2O: 
4,79 ppm). Az NMR-vizsgálatoknál a koncentráció (amikor számított), hőmérséklet és frekvencia 
minden esetben fel van tüntetve. A HRMS felvételek az MTA-TTK-n készültek Q-TOF Premier mass 
spektrométer (Waters Corporation, 34 Maple St, Milford, MA, USA) alkalmazásával pozitív elektron-
spray ionizációval. 

A spektroszkópiai vizsgálatokat 25°C-on végeztük, az oldószerek és a koncentrációk minden 
esetben fel vannak tüntetve a spektrumok alatt. A titrálásos vizsgálatoknál a vizsgált indikátorok 
vagy jelzőanyagok koncentrációja állandó volt, melyet vagy a titráló oldat koncentrációjának beállí-
tásával, vagy folyamatosan új oldatok készítésével oldottunk meg. Az UV/látható spektrumokat 
Agilent 8453 diódasoros spektrofotométeren vettük fel, a fluoreszcencia spektrumokat vagy az 
MTA-TTK Edinburgh Instruments FLS920 típusú spektrofluoriméterén vagy a BME Fizikai Kémia és 
Anyagtudományi Tanszékének Perkin Elmer LS50B spektrofluoriméterén vettük fel.  

Az egyensúlyi állandók számítását a Microsoft Excel Solver bővítményével végeztük el a megfe-
lelő egyensúlyokat leíró egyenletekre történő nemlineáris görbeillesztéssel az összegzett hiba mi-
nimalizálásával. A részletes leírás 1:1 komplexre és az indikátorkiszorításra megtalálható egyben: 
[S4] Supporting Information 2. fejezet 5-7. oldal 

A kvantumkémiai számításokhoz a 3.1.3 fejezetben (horgonyok) DFT módszert használtunk, a 
Gaussian 09 programcsaládot (részletek: [S2] ESI). A 3.1.4 és 3.1.5 fejezetben az elméleti számítások 
során először molekulamechanikai konformációanalízist végeztünk a gazda- és vendégmolekulán 
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(MMFF94), a legalacsonyabb energiájú konformereket szemiempirikus kvantumkémiai módszerrel 
tovább optimáltuk (PM6-D3H4, a MOPAC2016 program része).iv A komplexek esetében a vendég-
molekulát a makrociklus üregén keresztül mozgatva számítottuk ki az energiákat (további részletek: 
[S4] és [S3] Supporting Information). A 3.4.4 fejezetben a számításokat az ott említett módon mole-
kulamechanikai (MMFF) majd DFT (PBE funkcionál, D3BJ diszperzió korrekció, 6-31G bázis) mód-
szerrel optimálva végeztük PCM oldószermodellt használva. A pontos leírások és a módszerek az 
[S6] mellékletben találhatók. 

4.2. Szintézisek 

4.2.1 Általános megjegyzések 

A kísérleti részben nem szereplő vegyületek szintézise megtalálható a 6. táblázat szerint a mel-
lékelt publikációkban. Amik a táblázatban és a kísérleti részben nem szerepelnek, azok a megfelelő 
irodalmi hivatkozás alapján, módosítás nélkül lettek előállítva. Az ismert vegyületek esetében nem 
minden esetben vettünk fel HRMS spektrumokat, az azonosításhoz az irodalmi adatokkal minden 
esetben megegyező 1H- és esetenként 13C-NMR spektrumokat használtuk. A 3. fejezetben ahol nem 
szerepel hőmérséklet, ott szobahőmérsékleten végeztük a reakciókat. 

6. táblázat: a dolgozatban szereplő vegyületek szintéziseinek leírása a mellékelt publikációkban 

publikáció vegyületek 
S1 (RSC Adv. 2015.) a leírt vegyületek szintézise szerepel a kísérleti részben 
S2 (RSC Adv. 2016) i4, i5, i6a 

S3 (Sens. Actuators, B 2017) a leírt vegyületek szintézise szerepel a kísérleti részbenb 
S4 (Dyes Pigm. 2016) 27-31, i9c 

S5 (Org. Lett. 2017) 33-39 
S6 (kéziratként mellékelve) 42-49, P-HF, U-HF1, U-HF2d 

a: 12-14 prekurzorok előállítása: 206,207 
 b: a DSS szintézisének nem triviális része szerepel a Dolgozatban 
 c: a sztirilpiridinium indikátorok általános szintézise szerepel a Dolgozatban, 26 előállítása: 242 
 d: 40, 41 prekurzorok előállítása:233,234 46, 47 előállítása: 238 

  

                                                               
iv MarvinSketch 16.4.25. ChemAxon. 2016. http://www.chemaxon.com; MOPAC2016, James JP, 

Stewart. Stewart computational chemistry. Colorado Springs, Co, USA. 2016. 
HTTP://OpenMOPAC.net 
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4.2.2 A makrociklusok szintézise 

Dekametoxi-pillér[5]arén (MeP5) 

Összemértem 8,00 g (57,9 mmol) p-dimetoxibenzolt és 1,74 g (57,9 mmol, 1 ekv.) paraformalde-
hidet 400 ml diklóretánban. Szobahőmérsékleten kevertettem 10 percig, majd hozzáadtam 29 ml 
trifluorecetsavat, ennek hatására rózsaszínű elegyet kaptam. Az oldatot ezután két óráig forraltam, 
kezdetben zöld, végül fekete színű oldatot kaptam majd leállítottam a forralást. A szobahőmérsék-
letű elegyhez 600 ml metanolt adtam, majd egy órát kevertettem. A zöldesfehér csapadékot szűr-
tem, majd megszárítottam. Ezt követően feloldottam 370 ml meleg kloroformban. Esetenként elő-
fordulhat, hogy több oldószer szükséges, mert a termék igen rosszul oldódik. A langyosra hűtött 
oldathoz ezután 500 ml acetont adtam (3:4 CHCl3-aceton arány minden esetben), majd egy órát 
kevertettem szobahőmérsékleten. A hófehér csapadékot szűrtem, majd megszárítottam. Termelés: 
5,92 g (69%) fehér, finom por. 1H-NMR (500 MHz, CDCl3) δ 6,87 (s, 10H, ArH), 3,76 (s, 10H, CH2), 3,72 
(s, 30H, CH3). 13C-NMR (125 MHz, aceton-d6) δ: 150,4; 128,0; 133,6; 55,5; 29,5 

Dekahidroxi-pillér[5]arén (OHP5)191 

Egy szárítószekrényben szárított lombikba bemértem 2,00 g (2,66 mmol) MeP5-öt, amit felol-
dottam 300 ml frissen abszolutizált kloroformban. Az oldatot argon atmoszféra alatt jeges-vizes 
fürdővel lehűtőttem, majd hozzáadtam 7,74 ml bór-tribromidot (20,1 g, 80,3 mmol, 30 ekv.) Hamil-
ton-fecskendővel. A bór-tribromid egy nagyon veszélyes és mérgező reagens, ezért minden-
képpen szükséges a műveletet kellő körültekintéssel végezni! A bór-tribromidos eszközöket 
célszerű jeges vízzel mosni, ilyenkor azonban hidrogén-bromid fejlődik, ezért ennek megfelelően 
kell dolgozni. A reakcióelegyet ezután 72 órán keresztül kevertettem szobahőmérsékleten, gondo-
san ügyelve a lombik lezárására. A demetilezés akkor megfelelő, ha az oldat a reakció végén is tiszta 
és többé-kevésbé színtelen marad. A reakció végén jeges-vizes hűtés és argon áram mellett 150 ml 
hideg vizet adtam a reakcióelegyhez. A feleslegben lévő bór-tribromid megbontása vízzel nagyon 
heves reakció, ezért ez a lépés is körültekintést igényel. A háromfázisú elegyet ezután egy óráig 
kevertettem, majd a kivált terméket szűrtem (hosszadalmas művelet), mostam 1M sósavval, több-
ször vízzel, kloroformmal, majd vízben szuszpendálva a terméket acetonitrillel bepároltam. Terme-
lés: 1,63 g (99%) fehér por. A termék levegőn néhány óra alatt teljesen megbarnul, ezért célszerű 
azonnal felhasználni, vagy víz alatt tárolni. 1H-NMR (500 MHz, aceton-d6) δ 6,67 (s, 10H, ArH), 3,59 (s, 
10H, CH2) esetenként látható az OH: 8,01 (s, 10H) 13C-NMR (125 MHz, aceton-d6) δ: 147,4; 128,2; 
117,9; 30,6 

Dekaetoxikarbonilmetil-pillér[5]arén (2)192 

A frissen elkészített 1,63 g (2,66 mmol) OHP5-öt 120 ml acetonitrilben szuszpendáltam, az 
elegyen 15 percen keresztül argont áramoltattam oxigénmentesítés céljából. Ezután 4,06 g (29,4 
mmol, 11 ekv.) kálium-karbonátot, 44 mg kálium-jodidot (0,1 ekv.) és 5,61 ml brómecetsav-
etilésztert (8,56 g, 51,3 mmol, 19 ekv.) adtam, majd az elegyet 20 órán keresztül forraltam argon 
atmoszféra alatt. Az oxigén kizárása nagyon fontos, mert az OHP5 könnyen oxidálódik a vörös színű 
kinon-származékokká. A reakció végén az elegyet bepároltam, majd 100 ml diklórmetánt és 100 ml 
vizet adtam hozzá. A vizes fázist 2x50 ml diklórmetánnal extraháltam, majd a szerves fázist mostam 
vízzel és tömény sóoldattal, végül MgSO4-on szárítottam és bepároltam. Az így kapott világospiros 
olajos terméket 25 ml metanollal kevertettem egy éjszakán át, majd szűrtem és mostam háromszor 
metanollal. A barackszínű terméket 15 ml acetonban szuszpendáltam, majd ismét szűrtem, mostam 
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egyszer acetonnal és szárítottam. Termelés: 2,28 g (58%). Alternatív tisztítási lehetőség az oszlop-
kromatográfiás elválasztás (DKM → DKM-aceton 95:5), ezzel kisebb méretben acetonos kristályosí-
tást követően 29%-os termelés érhető el. 1H NMR (500 MHz, CDCl3) δ 7,04 (s, 10H, ArH), 4,52 (q, J = 
7,2 Hz, 20H, O-CH2-CH3), 4,07 (m, 20H, O-CH2-CO), 3,85 (s, 10H, Ar-CH2), 0,96 (t, J = 7.2 Hz, 30H, CH3) 
13C-NMR (CDCl3, 125 MHz) δ: 169,3; 148,9; 128,7; 114,4; 65,7; 60,8; 29,2; 13,8 

Dekakarboximetil-pillér[5]arén (3)143 

Kimértem 2,00 g (1,36 mmol) 2-t, amit feloldottam 80 ml THF-ban. Ehhez adtam 40 ml 20m/m%-
os vizes nátrium-hidroxid oldatot, az elegyet 17 órán át forraltam. A szobahőmérsékletre hűtés után 
jeges hűtés mellett az elegy pH-ját 3M sósavval savasra állítottam, majd a kiváló csapadékot szűr-
tem, sokszor mostam vízzel és szárítottam. A kis szemcsés termék szűrése nehezen ment, az extrak-
ció azonban nem működőképes. Termelés: 1,50 g (93%) fehér por. 1H-NMR (500 MHz, DMSO-d6) δ 
12,92 (br s, 10H, COOH), 7,10 (s, 10H, ArH), 4,69 (d, J = 15.8 Hz, 10H, O-CH2), 4,41 (d, J = 15.8 Hz, 10H, 
O-CH2), 3,74 (s, 10H, Ar-CH2) 13C-NMR (125 MHz, DMSO-d6) δ 170,5, 148,4, 128,0, 114,2, 65,0, 28.6 

Karboxiláto-pillér[5]arén dekaammóniumsó (WP5)143 

Szuszpendáltam 1,05 g (0,88 mmol) 3-mat 30 ml vízben. Kevertetés közben hozzáadtam 1,6 ml 
25%-os vizes ammóniát, aminek a hatására beoldódott az anyag nagy része. Az oldhatatlan szeny-
nyezőket szűrtem, mostam vízzel majd bepároltam. Termelés: 1,05 g (88%) szürke por. 1H NMR (300 
MHz, D2O) δ 6,75 (s, 10H, ArH), 4,28 (s, 20H, O-CH2), 3,87 (s, 10H, Ar-CH2) 13C NMR (75 MHz, D2O) δ 
177,80, 150,08, 129,41, 115,54, 68,39, 29,75. HRMS: számított ([M-9NH4+10H]+ m/z = 1208,2731 
mért: 1208,2690 

Dodekabutoxi-pillér[6]arén (BuP6)194 

Összemértem 10,0 g (45 mmol) 1-et és 4,05 g (135 mmol, 3 ekv.) paraformaldehidet 400 ml dik-
lórmetánban. A szuszpenzióhoz 3,14 g (6,77 mmol, 0,15 ekv.) kolin-klorid/[FeCl3]2-tv adtam, majd 
szobahőmérsékleten 5 órán át kevertettem az elegyet. A reakció közben az elegy zölddé változott. 
A reakció végén a diklórmetános oldatot 2x150 ml vízzel, 150 ml 10%-os NaHCO3 oldattal mostam. 
A szerves fázist MgSO4-on szárítottam, a bepárlás után kapott termékelegyet oszlopkromatográfia 
segítségével választottam el (eluens: hexán-diklórmetán 2:1). A BuP5 és BuP6 hasonlóságuk elle-
nére könnyedén elválaszthatók egymástól ebben a rendszerben. A végtermék általában színtelen 
olaj, kevés acetonra fehér kristályos termékké alakítható. Termelés: 1,94 g (19%) fehér por. 1H-NMR 
BuP6 (500 MHz, CDCl3) δ 6,71 (s, 12H ArH), 3,79 (s, 12H, Ar-CH2), 3,75 (t, J = 6,5 Hz, 24H, O-CH2), 1,68 
(m, 24H, CH2), 1,43 (sex, J = 7,4 Hz, 24H, CH2-CH3), 0,90 (t, J = 7,4 Hz, 36H, CH3). 13C-NMR (125 MHz, 
CDCl3) δ 150,4; 127,9; 114,9; 68,2; 31,9; 30,8 19,4; 13,9.  

Dodekahidroxi-pillér[6]arén (OHP6)243 

(a bór-tribromidra vonatkozó biztonságtechnikai információk erre a leírásra is vonatkoznak, ld. 
OHP5 szintézise) 

                                                               
v a mély eutektikus oldószer (DES) kolin-klorid/[FeCl3]2 elkészítése: 23,2 g (142,2 mmol, 2 ekv.) 

vas(III)-kloridot és 10 g (71,6 mmol) kolin-kloridot összemértem, majd 105 °C-on 2 órán át kevertet-
tem. Termékként barna, sűrűn folyó higroszkópos anyagot kaptam. 
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Egy szárított lombikba kimértem 1,88 g (1,35 mmol) BuP6-ot, amit feloldottam 50 ml frissen ab-
szolutizált kloroformban. Az oldatot argon atmoszféra alatt jeges-vizes fürdővel lehűtőttem, majd 
hozzáadtam 4 ml bór-tribromidot (10,4 g, 41,5 mmol, 31 ekv.) Hamilton-fecskendővel. A reakció-
elegyet ezután 72 órán keresztül kevertettem szobahőmérsékleten, gondosan ügyelve a lombik 
lezárására. A demetilezés akkor megfelelő, ha az oldat a reakció végén is tiszta és többé-kevésbé 
színtelen marad. A reakció végén jeges-vizes hűtés és argon áram mellett 100 ml hideg vizet adtam 
a reakcióelegyhez. A háromfázisú elegyet ezután egy óráig kevertettem, majd a kivált terméket 
szűrtem (hosszadalmas művelet), mostam 1M sósavval, többször vízzel, kloroformmal, majd vízben 
szuszpendálva a terméket acetonitrillel bepároltam. Az OHP6 is igen bomlékony, célszerű azonnal 
felhasználni vagy víz alatt tárolni maximum néhány napig. Termelés: 1,00 g (99%) fehér por. 1H-
NMR (300 MHz, aceton-d6) δ 7,70 (s, 10H, OH), 6,54 (s, 10H, ArH), 3,67 (s, 10H, CH2) 13C-NMR (75 MHz, 
aceton-d6) δ 148,2; 127,1; 118,1; 30,3 

Dodekaetoxikarbonilmetil-pillér[6]arén (6)193  

A frissen elkészített 1,00 g (1,35 mmol) OHP6-ot 100 ml acetonitrilben szuszpendáltam, az 
elegyen 15 percen keresztül argont áramoltattam oxigénmentesítés céljából. Ezután 8,4 g (61 
mmol, 45 ekv.) kálium-karbonátot 3,32 ml brómecetsav-etilésztert (4,98 g, 30,0 mmol, 22 ekv.) ad-
tam, majd az elegyet 48 órán keresztül forraltam argon atmoszféra alatt. Az oxigén kizárása nagyon 
fontos, mert az OHP6 is könnyen oxidálódik a vörös színű kinon-származékokká. A reakció végén az 
elegyet bepároltam, majd 100 ml diklórmetánt és 100 ml vizet adtam hozzá. A vizes fázist 2x50 ml 
diklórmetánnal extraháltam, majd a szerves fázist mostam vízzel és tömény sóoldattal, végül 
MgSO4-on szárítottam és bepároltam. Az így kapott világospiros szilárd terméket 25 ml metanollal 
kevertettem egy éjszakán át, majd szűrtem és mostam háromszor metanollal. A további tisztítás 
érdekében kevés acetonnal is mostam. Termelés: 1,30 g (58%) piszkosfehér por. 1H-NMR (300 MHz, 
CDCl3) δ 6,90 (s, 12H, ArH), 4,49 (s, 24H, O-CH2-CO), 4,21 (q, J = 7,1 Hz, 24H, O-CH2-CH3), 3,89 (s, 12H, 
Ar-CH2), 1,24 (t, J = 7,1 Hz, 36H, CH3) 13C-NMR (126 MHz, CDCl3) δ 169,5; 150,2; 128,1; 115,5; 66,2; 
60,9; 31,1; 14,3 

Dodekakarboximetil-pillér[6]arén (7) 

Bemértem 1,28 g (0,72 mmol) 6-ot, amit feloldottam 40 ml THF-ban. Ehhez adtam 25 ml 
15m/m%-os vizes nátrium-hidroxid oldatot, az elegyet 20 órán át refluxáltattam. A szobahőmérsék-
letre hűtés után jeges hűtés mellett az elegy pH-ját 3M sósavval savasra állítottam, majd a kiváló 
csapadékot szűrtem, sokszor mostam vízzel és szárítottam. A kis szemcsés termék szűrése nagyon 
nehezen ment. A termékhez metanolt és etil-acetátot adva és kevertetve/ultrahang mellett átkris-
tályosodik szobahőmérsékleten. Termelés: 0,92 g (89%) piszkosfehér por. 1H-NMR (300 MHz, DMSO-
d6) δ 12,89 (br s, 12H, COOH), 6,84 (s, 12H, ArH), 4,49 (s, 24H, O-CH2), 3,72 (s, 12H, Ar-CH2) 13C-NMR 
(75 MHz, DMSO-d6) δ 170,6; 149,3; 126,7; 114,6; 65,0; 30,7 

Karboxiláto-pillér[6]arén (WP6) 

A WP6 szintézisében teljesen eltértünk az irodalomtól, ugyanis ebben az esetben is ammónium-
sót állítottunk elő. 25 ml vízben szuszpendáltam 0,92 g (0,64 mmol) 7-et, majd ehhez 1 ml 25%-os 
vizes ammóniaoldatot adtam. Az anyag nagy része beoldódott, az oldhatatlan szennyezőket szű-
réssel eltávolítottam, majd az oldatot bepároltam. Termelés: 0,95 g (91%) szürkésfehér por. 1H-NMR 
(300 MHz, D2O) δ 6,70 (s, 12H, ArH), 4,20 (s, 24H, O-CH2), 3,89 (s, 12H, Ar-CH2) 13C-NMR (75 MHz, D2O) 
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δ 178,9; 152,2; 130,5; 118,0; 70,1; 32,6. HRMS: számított ([M-11NH4+12H]+ m/z = 1446,3208 mért: 
1446,3218 

2-Brómetoxi-pillér[5]arén diklóretán oldószerben (BrP5)145 

Összemértem 2,00 g (6,2 mmol) 9-et (di(2-brómetoxi)benzol)145 és 0,56 g (18,6 mmol, 3 ekv.) pa-
raformaldehidet 50 ml diklóretánban. Ehhez jeges hűtés mellett  0,78 ml (6,2 mmol, 1 ekv.) 
BF3∙OEt2-t csepetgettem, majd a keletkező elegyet 3 órán át szobahőmérsékleten reagáltattam. Az 
oldathoz ezután 50 ml kloroformot adtam, majd a fel nem oldódó szilárd anyagot leszűrtem. A tisz-
ta oldatot bepároltam, így megkaptam a szilárd terméket. Ezt oszlopkromatográfia segítségével 
tisztítottam meg (eluens: hexán-diklórmetán 1:2). Termelés: 0,37 g (18%) fehér por. 1H-NMR (300 
MHz, CDCl3) δ 6,93 (s, 10H, ArH), 4,25 (t, J = 5,7 Hz, 20H, CH2-O), 3,86 (s, 10H, Br-CH2), 3,65 (t, J = 5,7 
Hz, 20H, CH2) HRMS: számított [12C53

13C2H60O10
79Br9

81Br + Na]+ ([M+Na]+) m/z = 1696,5964 mért: 
1696,5927. 

2-Brómetoxi-pillér[6]arén (n = 6) DES katalizátorral (BrP6) 

Összemértem 5,00 g (17,05 mmol) 9-et (di(2-brómetoxi)benzol)145 és 1,55 g (51,2 mmol, 3 ekv.) 
paraformaldehidet 250 ml diklórmetánban, majd ehhez 1,19 g (2,56 mmol, 0,15 ekv.) kolin-
klorid/[FeCl3]2-t (DES) adtam, majd az elegyet 3 órán át reflux hőmérsékleten reagáltattam, miköz-
ben a reakcióelegy zölddé vált. A reakció végén kapott oldatot 100 ml vízzel, 100 ml 10 %-os 
NaHCO3-oldattal, majd 100 ml tömény sóoldattal mostam. MgSO4-on szárítottam a szerves fázist, 
majd bepároltam. A termékelegyet oszlopkromatográfiásan választottam el (eluens: diklórmetán-
hexán 2:1). A kapott olajos anyagokat 15 ml acetonban kristályosítottam. A keletkező szilárd, fehér 
kristályos anyagok közül a BrP6 VRK (eluens: hexán-etil-acetát 8:2) és NMR alapján tiszta, irodalom-
nak megfelelő, BrP5 kiindulóanyaggal szennyezett. Termelés: 0,9 g (17%) fehér por. 1H-NMR BrP6 
(500 MHz, CDCl3) δ 6,78 (s, 12 H, ArH), 4,16 (t, J = 5,9 Hz, 24H, CH2-O), 3,87 (s, 12H, CH2), 3,55 (t, J = 5,9 
Hz, 24H, Br-CH2). 13C NMR (125 MHz, CDCl3) δ 150,3; 128,6; 115,9; 69,0; 30,7; 30,3. HRMS: számított 
[12C64

13C2H72O12
79Br10

81Br2 + K]+ ([M+K]+) m/z = 2048,4887 mért: 2048,4846. 

2-Trimetil-ammónioetoxi-pillér[5]arén (AP5) 

Összemértem 157 mg (0,093 mmol) BrP5-öt, 15 ml etanolt és 0,885 ml (3,72 mmol, 40 ekv.) tri-
metil-amint (4,2 M-os etanolos oldat formájában). A trimetil-amin egy nagyon kellemetlen szagú 
gáz, ezért célszerű mindent híg sósavval elmosni. Az elegyet 7 napon át refluxáltattam. Az etanol 
bepárlását követően a szilárd anyagot vízben oldottam, majd üvegszűrőn szűrtem. A vizet bepárol-
tam, majd a terméket 10 ml etanolban kristályosítottam. Termelés: 155 mg (74 %) üveges anyag.1H-
NMR (500 MHz, D2O) δ 6,96 (s, 10 H, ArH), 4,45 (s, 20H, CH2-O), 3,93 (s, 10H, Ar-CH2), 3,82 (s, 20H, CH2-
N), 3,22 (s, 90 H, CH3) 13C-NMR (125 MHz, D2O) δ 149,3; 129,9; 116,4; 64,8; 54,0; 29,6 HRMS: számított 
[M-2Br]2+ m/z = 1055,2455 mért: 1055,2473. 

2-Trimetil-ammónioetoxi-pillér[6]arén (AP6) 

Kimértem 150 mg (0,069 mmol) BrP6-ot és 10 ml etanolban szuszpendáltam. Ehhez 1,19 ml 
(4,98 mmol, 72 ekv.) trimetil-amin-oldatot adtam (4,2 M, etanolos oldat). A trimetil-amin egy na-
gyon kellemetlen szagú gáz, ezért célszerű mindent híg sósavval elmosni. A reakcióelegyet 7 napon 
át refluxáltattam. Az etanol bepárlása után a szilárd anyagot vízben oldottam, majd leszűrtem 
üvegszűrőn. A vizet bepárlással eltávolítottam, majd a terméket 10 ml etanolban kristályosítottam 
(szobahőmérsékleten). Termelés: 140 mg (74%) üveges anyag. 1H NMR (500 MHz, D2O) δ 6,95 (s, 12 
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H, ArH), 4,54 (br s, 24H, CH2-O), 3,99 (s, 12H, CH2-Ar), 3,79 (br s, 24H, CH2-N), 3,15 (s, 108H CH3). 13C 
NMR (125 MHz, D2O) δ 149,7; 129,0; 116,1; 65,0; 63,3; 54,0, 30.1 HRMS számított [M-2Br]2+ m/z = 
1282,2782 mért: 1282,2732 

4.2.3 Sztirilpiridinium indikátorok szintézise 

A sztirilpiridinium indikátorok általános szintézise során a megfelelő 1-szubsztituált-4-
metilpiridiniumsót (10244 vagy 26242) feloldottam etanol (esetenként metanol) oldószerben (kb. 0,1 
M koncentráció), hozzáadtam 1,5 ekvivalens p-szubsztituált benzaldehidet, majd 3 csepp/mmol 
piperidint. A reakcióelegyet forraltam 2-6 órán keresztül, a konverziót VRK-val követve (eluens: me-
tanol-telített vizes NH4Cl 85:15). A reakció végén az elegyet szobahőmérsékleten kevertettem 2 
órán keresztül, majd leszűrtem, mostam etanollal és acetonnal. Amennyiben nem tapasztaltam 
kiválást, az elegyet bepároltam és acetonból vagy dietil-éterből kristályosítottam, majd szűrtem és 
mostam dietil-éterrel. Ezzel a módszerrel minden esetben sikerült tiszta terméket kinyerni. 

4.2.4 A DSS szintézise 

A DSS szintézisének áttekintése a 53. ábrán látható, ezek közül a legtöbb lépés szerepel ebben a 
részben. Az összes vegyület szerepel az irodalomban, így csak 1H-NMR módszerrel ellenőriztük a 
reakciók sikerességét. A teljes szintézis azonban nincs leírva sehol, az egyes lépéseket különböző 
referenciák alapján végeztük, ezért célszerűnek tartom, hogy ez összesítve szerepeljen valahol. 

4’-N,N-Dimetilamino-acetofenon (15)245 

Összemértem 20 g (0,15 mol) 4’-aminoacetofenont, 200 ml DMF-et, 27,5 ml (0,444 mol, 63 g, 3 
ekv.) metil-jodidot és 61,5 g (0,444 mol, 3 ekv.) K2CO3-t. Az elegyet 60°C-on 24 órán keresztül reagál-
tattam. Ezt követően szobahőmérsékletre hűtöttem, majd jeges vízre öntöttem (300 ml), és a kiváló 
csapadékot leszűrtem. Ezután etanolban szuszpendáltam és bepároltam, majd a szilárd terméket 
diklórmetánban feloldottam, és leszűrtem (a kvaternereződött melléktermék), az anyalúgot bepá-
roltam. Termelés: 7 g (27%) fehér kristályos anyag. 1H-NMR (300 MHz, CDCl3) δ 7,87 (d, 2H, N melletti 
ArH), 6,65 (d, 2H, ArH), 3,06 (s, 6H, N-CH3), 2,50 (s, 3H, C(O)-CH3). 

2,2-Dibróm-4’-N,N-dimetilamino-acetofenon (16)209 

A 15 vegyületet (2,50 g; 15,5 mmol) feloldottam 20 ml tömény kénsavban, majd ehhez jeges hű-
tés mellett 0,82 ml (16,0 mmol, 2,56 g, 1,032 ekv.) brómot csepegtettem. Ezután 4 órán át reagáltat-
tam ez elegyet szobahőmérsékleten. Jeges vízre öntést (200 ml) követően a kiváló csapadékot le-
szűrtem, majd 3x100 ml vízzel mostam, majd szárítottam. Termelés: 3 g (60%) zöld szilárd anyag. 1H 
NMR (300 MHz, CDCl3) δ 8,00 (d, J = 9,2 Hz, 2H, ArH), 6,71 (s, 1H, Br2-CH), 6,69 (d, J = 9,3 Hz, 2H, ArH), 
3,12 (s, 6H, CH3). 

2-Bróm-4’-N,N-dimetilamino-acetofenon (17)209 

A 17 intermediert (2,98 g, 9,44 mmol) feloldottam 30 ml THF-ban, majd az oldathoz jeges hűtés 
mellett 3,66 ml (28,3 mmol, 3 ekv.) dietil-foszfit és 1,38 ml (9,90 mmol, 1,05 ekv.) trietil-amin THF-os 
oldatát (8 ml) csepegtettem. A reakcióelegyet 6 órán át szobahőmérsékleten kevertettem, majd a 
THF részleges bepárlását követően 100 ml jeges vízre öntöttem. A kiváló csapadékot leszűrtem, 
2x50 ml jéghideg vízzel mostam. Termelés: 1,30 g (57 %) világoszöld kristályos anyag. 1H NMR (300 
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MHz, CDCl3) δ 7,89 (d, J = 8,6 Hz, 2H, ArH), 6,66 (d, J = 8,6 Hz, 2H, ArH), 4,37 (s, 2H, Br-CH2), 3,09 (s, 6H, 
N-CH3). 

2-Amino-4’-N,N-dimetilamino-acetofenon (18) 

A 17 brómvegyületet (0,81 g, 3,42 mmol) feloldottam 20 ml diklórmetánban, majd ehhez 0,83 g 
(3,52 mmol) hexametilén-tetramint adtam, és a keletkező elegyet 2 órán át szobahőmérsékleten 
kevertettem. A keletkező zöldesfehér csapadékot (hexa-só) leszűrtem, majd 10 ml etanolban szusz-
pendáltam, és ehhez 3 ml cc. sósavat adtam, mely egy sárga színű oldatot eredményezett. Ezt 22 
órán át kevertettem. Az etanolt bepárlással eltávolítottam, majd kevés vízben oldottam a szilárd 
terméket, és néhány csepp 10 %-os NaHCO3-tal a pH-t 7 fölé állítottam. A kiváló csapadékot 3x30 ml 
etil-acetáttal extraháltam, majd 50 ml tömény sóoldattal mostam. A szerves fázist MgSO4-on szárí-
tottam. 3 ml 4 M-os dioxános sósav oldattal sót képeztem, majd a keletkező elegyet bepároltam, 
ugyanis nem kaptam szűrhető csapadékot. A terméket etanol-aceton 1:2 arányú elegyében kristá-
lyosítottam. Termelés: 0,37 g (63 %) piszkosfehér por. 1H NMR (300 MHz, DMSO-d6) δ 7,83 (d, J = 9,0 
Hz, 2H, ArH), 6,75 (d, J = 9,0 Hz, 2H, ArH), 4,38 (s, 2H, CH2-N+), 3,04 (s, 6H, N-CH3). 

4-Fluoroszulfonil-benzoesav (21)246 

Kimértem 1,5 g (10,3 mmol) 4-karboxi-benzolszulfonsavat, majd feloldottam 6,9 ml (103 mmol, 
12,0 g, 10 ekv.) klórszulfonsavban. Az elegyet 1 órán át 120°C-on kevertettem, majd 30 ml jeges 
vízre öntöttem, 2x20 ml etil-acetáttal extraháltam, majd 2x30 ml vízzel mostam. A szerves fázist 
MgSO4-on szárítottam, majd bepároltam. A terméket tisztítás nélkül használtam fel a következő 
lépésben. A kapott 1,0 g (6,1 mmol) klórszulfonsav-származékot feloldottam 10 ml dioxánban, majd 
argon atmoszféra alatt 0,71 g (9,1 mmol, 1,5 ekv.) KF:HF 2M vizes oldatát adtam az oldathoz. Az 
elegyet szobahőmérsékleten kevertettem 30 percig, majd 2x30 ml etil-acetáttal extraháltam, 2x30 
ml desztillált vízzel mostam, majd a szerves fázist MgSO4-on szárítottam. Bepárlást követően szilárd 
fehér terméket kaptam. Termelés: 0,89 g (100 %) 1H NMR (300 MHz, DMSO-d6) δ 13,82 (s, 1H, 
COOH), 8,26 (s, 4H, ArH). 

2-(4-Fluoroszulfonil-benzoilamino)-4”-N,N-dimetilamino-acetofenon (23)208 

Az első lépésben 21 karbonsav-szulfonsavfluoridot (0,4 g, 2,70 mmol) 10 ml tionil-kloridban ol-
dottam, majd 2 órán át 75°C-on kevertettem. A reakciót követően az oldatot bepároltam, majd a 
keletkező fehér szilárd anyagot tisztítás nélkül használtam fel a következő lépéshez. Ebből az 
anyagból (22) összemértem 0,121 g-ot (0,484 mmol) és 0,135 g (0,567 mmol, 1,17 ekv.) 18-at 5 ml 
diklórmetánban, majd jeges hűtés mellett 0,137 ml (1,45 mmol, 0,114 g, 3 ekv.) piridint csepegtet-
tem hozzá. 1 napon át szobahőmérsékleten kevertettem, majd a reakció lejátszódását követően 25 
ml kloroformmal hígítottam. A szerves fázist 3x30 ml vízzel mostam, MgSO4-on szárítottam, majd 
bepároltam. Termelés: 77 mg (40 %) barna termék. 1H-NMR (300 MHz, CDCl3) δ 8,12 (s, 4H, SO2F 
ArH), 7,91 (d, J = 8,9 Hz, 2H, N(CH3)2-ArH), 7,58 (br s, 1H, NH), 6,69 (d, J = 8,8 Hz, 2H, N(CH3)2-ArH), 4,85 
(d, J = 3,8 Hz, 2H, NH-CH2), 3,10 (s, 6H, CH3). 

2-(4’-Fluoroszulfonilfenil)-5-(4”-N,N-dimetilaminofenil)-oxazol (24)208 

A 23 anyagot (77 mg; 0,211 mmol) feloldottam 3 ml tömény kénsavban, majd a keletkező olda-
tot 24 órán át szobahőmérsékleten kevertettem. Az oldatot jeges vízre öntöttem, a kiváló csapadé-
kot leszűrtem, 2x5 ml vízzel mostam. A spektroszkópiai tisztaság céljából a szilárd terméket néhány 
ml etil-acetátban kristályosítottam, így sárga, erősen fluoreszkáló szilárd anyaghoz jutottam. Terme-
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lés: 28 mg (38 %) 1H NMR (300 MHz, CDCl3) δ 8,29 (d, J = 8,2 Hz, 2H, SO2F-ArH), 8,08 (d, J = 8,2 Hz, 2H, 
SO2F-ArH), 7,60 (d, J = 8,0 Hz, 2H, N(CH3)2ArH), 7,33 (s, 1H, oxazolH), 6,76 (d, J = 8,3 Hz, 2H, 
N(CH3)2ArH ), 3,06 (s, 6H, CH3). 13C NMR (75 MHz, CDCl3) δ 157,31; 154,08; 150,89; 134,11; 133,10; 
129,05; 126,55; 125,92; 121,63; 115,08; 112,18; 40,28. 

2-(4’-Szulfofenil)-5-(4”-N,N-dimetilaminofenil)oxazol Na-só (DSS)208 

A 24 szulfonilfluoridot (28 mg, 0,076 mmol) 2 órán át 2,5 ml 10 %-os NaOH-oldatban 75 °C-on 
reagáltattam. A reakció lejátszódását követően a kiváló csapadékot leszűrtem és pár csepp jéghi-
deg desztillált vízzel mostam. Termelés: 23 mg (78 %) 1H NMR (300 MHz, CD3OD) δ 8,11 (d, J = 8,4 
Hz, 2H, ArH-SO3Na), 7,97 (d, J = 8,5 Hz, 2H, ArH-SO3Na), 7,64 (d, J = 8,9 Hz, 2H, N(CH3)2-ArH), 7,37 (s, 
1H, oxazolH), 6,83 (d, J = 8,9 Hz, 2H, N(CH3)2-ArH), 3,01 (s, 6H, CH3)13C NMR (75 MHz, CD3OD) δ 
160,55; 154,82; 152,57; 148,07; 130,10; 127,90; 126,93; 126,79; 121,31; 116,89; 113,64; 40,61. HRMS: 
számított [M+Na]+ m/z = 367,0732 mért: 367,0728 
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TÉZISPONTOK 

1. Elsőként derítettük fel sztirilpiridinium típusú indikátorok (i1-i3) inklúziós komplexképzé-
sének szerkezeti és optikai jellemzőit vizes közegben, anionos karboxiláto-pillér[5]arénnel 
(WP5). A WP5∙i3 komplexet fluoreszcens indikátorkiszorításon (FID) alapuló paraquat 
(mérgező herbicid) detektálásra használtuk fel. [S1] 

2. WP5 gazdamolekula és 4-aminonaftálimid fluorofort tartalmazó ammónium/imidazolium 
indikátormolekulák (i4-i6) kölcsönhatásának modulálásával elsőként valósítottuk meg bá-
zikus aminosavak (lizin, arginin) és diaminok (kadaverin, putreszcin) fluoreszcens indikátor-
kiszorításos (FID) érzékelését. A kemoszenzorok érzékenységét az indikátorok komplex 
egyensúlyi állandó értékével sikeresen finomhangoltuk. Ez volt az első, biológiai fontosságú 
analitokra készített pillérarén-alapú kemoszenzor. [S2] 

3. A kationos, vízoldható ammónium-pillér[6]arén (AP6) és Dapoxyl (DSS) fluoreszcens indiká-
tor komplexképzését optikai- és NMR-spektroszkópiával, valamint számításos kémiai mód-
szerrel felderítettük és elsőként használtuk fel az adenozin-5’-trifoszfát más nukleotidokkal 
szembeni szelektív detektálására. [S3] 

4. Két, hasonló szerkezetű, de WP5 komplexképzésekor eltérő fluoreszcens választ  adó szti-
rilpiridinium indikátort (i7 és i8) click reakcióval összekapcsolva előállítottuk az első, szti-
rilpiridinium típusú fluoreszcencia rezonancia energiatranszfer-alapú (FRET) fluoreszcens 
vegyületet (i9). Ennek fluoreszcenciája a makrociklus hatására jelentősen megnő, emellett a 
gerjesztési spektrum sávjainak aránya is változik. Ez a változás a FRET szupramolekuláris 
modulálásának tekinthető, erre a mechanizmusra még nincs példa az szakirodalomban. A 
komplex szerkezetét NMR-spektroszkópiai és számításos módszerekkel tártuk fel. [S4] 

5. A pillérarén-kémia szintetikus nehézségeinek kiküszöbölésére új stratégiát dolgoztunk ki a 
makrociklus-család alkalmazhatóságának bővítése érdekében. Alapja az O-monoallil-
pillér[5]arén (34) Claisen-átrendeződésével előállítható fenilén-szubsztituált C-monoallil-
pillér[5]arén (35), ami fontos kiindulási anyag az ortogonális funkcionálásban. Ebből előállí-
tottuk az első 10+1 funkcionált pillérarént (38), ami lehetővé teszi a vízoldhatóság mellett 
egy egyéb (pl. jelző- vagy kovalens rögzítésre alkalmas) csoport kialakítását. Ezen kívül szin-
tetizáltunk egy pszeudo[1]rotaxánt, mely oldószertől függően képes önmaga komplexálá-
sára (39). [S5] 

6. Egy ismert, 3-hidroxiflavon-alapú fluoreszcens adenozin-5’-trifoszfát kemoszenzort click re-
akciókban uracil csoporttal konjugáltunk, hogy felderítsük a Watson-Crick bázispárok sze-
repét a nukleotidfelismerésben. A komplexképzést fluoreszcencia-spektroszkópiai és szá-
mításos módszerekkel tanulmányozva megállapítottuk, hogy az egyensúlyi állandó kismér-
tékű növekedése mellett az uracilt tartalmazó vegyületeknél (U-HF1 és U-HF2) javult a a 
többi nukleotiddal szembeni szelektivitás. [S6] 
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