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1. Bevezetés
A szupramolekuláris kémia két vagy több molekulából álló önszerveződő rendszerek kölcsönhatásait vizsgálja. A szupramolekuláris analitikai kémia a szupramolekuláris kémia analitikai célokra történő felhasználásával foglalkozik, vagyis az ilyen rendszerek szelektív molekuláris felismerését kemoszenzorok kialakításában hasznosítja. Az ilyen elven működő
kemoszenzorok a 21. század elején kezdtek igazán elterjedni, manapság számos anyagra (analitra) találhatunk az irodalomban többféle elven működő felismerő rendszereket, melyek élő
szervezetekben is alkalmazhatók, ezzel segítve az élettudományokat és legfőképpen az orvosi
diagnosztikát.
Doktori munkám interdiszciplináris alapkutatás volt és elsősorban szupramolekuláris analitikai rendszerek kifejlesztésének új lehetőségeit igyekezett feltárni. Ennek megfelelően a
szerves kémiától kezdve a spektroszkópián át az elméleti számításokig terjedő sokrétű és így
együttműködéseken alapuló tevékenység volt, ami a következő témákból 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 egy nemrég felfedezett makrociklus-család, a pillér[n]arének (n =
5,6,…) receptorként való alkalmazhatóságának vizsgálatából indult ki. A biomolekulák felismerésére képes vízoldható származékokat három, fluoreszcens indikátorkiszorításos elven
alapuló szupramolekuláris analitikai rendszerben alkalmaztuk. A kutatás melléktermékeként
egy teljesen újszerű indikátormolekula komplexképzését vizsgáltuk egy pillérarénszármazékkal, melynek fluoreszcencia rezonancia energiatranszfer (FRET) folyamata modulálható a makrociklussal. Ez a jelenség az arányméréses kemoszenzorok új típusát vetíti előre.
A pillérarének direkt optikai érzékelésben történő felhasználása motiválta a harmadik téma
létrejöttét. A pillérarének szelektív funkcionálására több lehetőség is van, azonban erre a vízoldható származékok esetében eddig nem létezett jó megoldás. A funkcionált, vízoldható
származékok kapcsolhatók valamilyen jelzőcsoporttal, ami a direkt érzékelésre ad lehetőséget.
A probléma megoldására általunk kidolgozott szintézis kulcslépése a Claisen-átrendeződés,
melyet kalixarénekre korábban már alkalmaztak. A negyedik téma szintetikus adenozin-5’trifoszfát kemoszenzorok szintézisével kapcsolatos, egy új elvet próbáltunk ki a nukleotidfelismerésben: a nukleinbázisok közötti kölcsönhatást kívántuk felhasználni egy meglévő nukleotidszenzor továbbfejlesztésében.
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2. Irodalmi háttér
Egy szenzor működéséhez nem elég a molekuláris felismerés, szükség van valamilyen jeltovábbító mechanizmusra, ami a molekuláris felismerést kísérő változásokra érzékenyen reagál – tehát az érzékelendő molekula vagy ion (analit) receptorhoz való kötődésekor valamilyen jelváltozást tapasztalunk.1 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. A jeltovábbításra az egyik
gyakran alkalmazott, előnyös módszer
a fluoreszcencia. Az ilyen, optikai alapú szupramolekuláris analitikai rend1. ábra: fluoreszcens kemoszenzorok alapvető működési mechanizmusai

szereknek két fő típusa van, ezek direkt érzékeléssel vagy indikátorkiszorí-

tás alapján működnek. A direkt érzékelés esetében a felismerő (receptor) és jeltovábbító (fluorofor) egységek kovalens kötésen keresztül érintkeznek. Az indikátorkiszorítás (fluorescent
indicator displacement, FID) esetében a fluoreszcens jelzőcsoport külön molekulaként komplexálódik a receptorral, melyet az analit kiszorít a komplexből. Utóbbi egy jól bevált módszer
vízoldható makrociklusos vegyületek kemoszenzorként történő felhasználásában, ezekben
nagyrészt kalixaréneket és kukurbiturilokat használnak makrociklusként.2
A pillér[n]arének a szintetikus makrociklusok egy viszonylag új családja, melyek phelyzetben metiléncsoportokkal összekapcsolt n hidrokinon egységből állnak. Az első
pillér[5]arént Ogoshi és munkatársai állították elő 2008-ban,3 az alapvegyület szerkezete a 2.
ábrán látható. A kalixaréneknél jóval szimmetrikusabb vegyületek,
az elektronban gazdag üregük ideális inklúzós komplexek kialakítására. Sokoldalú gazda-vendég komplexképzésük és széleskörű
funkcionálási lehetőségük igen sokféle alkalmazást lehetővé tett az
elmúlt években. Ezekben a molekulákban a kukurbiturilok szim-
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2. ábra: a pillér[5]arén
szerkezete

You, L.; Zha, D.; Anslyn, E. V. Chem. Rev. 2015, 115 (15), 7840.
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metriája a kalixarének funkcionálhatóságával párosul, ezek a különleges adottságok eredményezték a vegyületcsalád töretlen népszerűségét.4
Az irodalomban több vízoldható származék is szerepel, ezek közül két, kutatásunkban
kulcsfontosságú vegyület a karboxiláto-pillér[5]arén (WP5) és az ammónium-pillér[6]arén
(AP6).

Ezek

a

makrociklusok

szubsztituenseik

és

kavitásuk

révén

különféle

(bio)molekulákkal képesek komplexet képezni, így alkalmasak lehetnek indikátorkiszorításos
rendszerekben. A WP5 kvaterner ammónium vegyületekkel, diaminokkal és bázikus aminosavakkal,5 míg az AP6 adenozin-5’-trifoszfáttal (ATP) képez komplexet.6 A vegyületek szelektív komplexképzése, valamint a makrociklus-család újszerűsége és az ebből fakadó kimunkálatlanság motiválta a molekulák alkalmazását szupramolekuláris analitikai rendszerekben.
A fluoreszcens kemoszenzorok irodalma igen nagy, így számos biomolekulához készítettek már különféle szenzormolekulákat vagy felismerő rendszereket. A vizes közeg azonban
rendkívül megnehezíti a molekuláris felismerés tervezését a víz nagy polaritása és erős hidrogénkötései miatt. A vízben működő kemoszenzorok fejlesztése emiatt továbbra is fontos kutatási terület. Az aminosavak és diaminok érzékelésére általában vagy fémkomplexeket, vagy az
analit funkciós csoportjával reagáló kemodozimétereket használnak.7 A nukleotidok, mint pl.
az ATP detektálása igen fontos a biológia és biokémia számára.8 Erre a három fő stratégia a
következő: 1) direkt érzékelés dinamikus kölcsönhatások révén 2) fémion-koordináción alapuló kemoszenzorok (főként Zn2+) 3) indikátorkiszorításos rendszerek. Mindhárom esetben
szükséges az adenozin-5’-di- és monofoszfáttal (ADP és AMP), valamint a guanozin-5’trifoszfáttal (GTP) szembeni szelektivitás.

3. Alkalmazott módszerek
A vízoldható gazdamolekulákat az irodalomban leírtak szerint klasszikus szerves preparatív módszerekkel szintetizáltuk. Az indikátor- és szenzormolekulák között vannak új és ismert
vegyületek. A pillérarén-kémiával kapcsolatos kutatásunkban a legtöbb vegyület új. A reakciókat vékonyréteg-kromatográfiával és NMR-vizsgálatokkal követtük, az anyagokat NMR és
HRMS módszerekkel jellemeztük. Gyakran alkalmaztuk a napjainkban igen elterjedt azidalkin cikloaddíciót (click reakció). A szupramolekuláris rendszereket optikai spektroszkópiai
(UV/látható és fluoreszcencia), NMR- és elméleti kémiai módszerekkel vizsgáltuk, utóbbit
4
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főként szemiempirikus számításokkal. Az optikai spektroszkópiai és számításos vizsgálatokat
a Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszéken, az NMR kísérleteket a Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszéken végeztük együttműködés keretén belül, ezen kívül (XRD, HRMS) az
MTA-TTK-val dolgoztunk együtt. Az elvégzett munkából jelen értekezésen kívül 2 hallgató
TDK és OTDK dolgozata, valamint 3 szakdolgozat született.

4. Eredmények
4.1 Pillérarének szupramolekuláris analitikai alkalmazása
Az irodalmi összefoglalóban említett gazdavegyületek és a legfontosabb fluoreszcens indikátormolekulák szerkezete és jelölése látható a 3. ábrán. Ezek mindegyikét magunk szintetizáltuk részben irodalmi leírások alapján.

3. ábra: a legfontosabb gazdavegyületek és az indikátorok

Az első, modellrendszerünkben a WP5 makrociklust használtuk gazdavegyületként, valamint három sztirilpiridinium indikátort, köztük az i3, hemicianin típusú vegyületet. Az inklúziós komplexképzés során a fluoreszcencia közel harmincszorosára nőtt, a vegyület abszorpciós maximuma is eltolódott vörös irányba (a vizes oldat színe sárgából vörösre váltott). A
WP5∙i3 kompex vizes oldatához paraquatot (4,4’-dimetilbipiridinium, vagyis dimetilviologén) adva az eredeti oldat színét és gyenge fluoreszcenciáját (turn-off válasz) kaptuk vissza,
vagyis megtörtént az indikátorkiszorítás. Amellett hogy ennek a makrociklus-családnak az
egyik első analitikai alkalmazása volt, igen érzékeny módszernek bizonyult ennek a veszélyes
herbicidnek a kimutatására.
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4. ábra: WP5-alapú indikátorkiszorításos rendszer paraquat érzékelésére

A WP5∙i3 komplex igen erős (Ka > 106 M-1), így ez a rendszer a gyengébben komplexálódó bázikus aminosavak és diaminok érzékelésére nem alkalmas. Ennek megoldása lehet az
indikátorok komplexképzésének finomhangolása. Ehhez szükséges egy környezetre érzékeny
fluoreszcens jelzőcsoport összekapcsolása komplexképző (horgony) egységgel: utóbbi felelős
a komplexképzésért, míg a szupramolekuláris kölcsönhatásban részt nem vevő fluorofor csoport a jeltovábbításért. Fluorofornak a 4-amino-1,8-naftálimidet használtuk, míg horgony egységnek a putreszcin (i4), imidazolium (i5) és trimetil-ammónium bizonyult a legjobbnak. A
horgony megváltoztatásával sikerült több nagyságrendet átfogó egyensúlyi állandójú (Ka ~103
– ~106 M-1) komplexeket létrehozni, a komplexekben pedig azonos módon lecsökkent a fluoreszcencia HEPES pufferben. A kétféle vizsgált komplex (WP5∙i4 és WP5∙i5) eltérő érzékenységgel válaszolt az arginin, lizin és kadaverin (1,5-diaminopentán) analitokra, minden
esetben turn-on fluoreszcencia változás mellett. A bázikus aminosavakra szelektív kemoszenzor volt az első, biológiai fontosságú analitokra készített pillérarén-alapú indikátorkiszorításos
rendszer. A modell (részleges inklúzió és FID) helyességét NMR- és számításos kémiai módszerekkel igazoltuk, az 5. ábrán látható vázlat egészen közel van a valósághoz.

5. ábra: horgony+fluorofor alapú indikátorkiszorításos rendszer vázlata

A harmadik szupramolekuláris analitikai rendszer a kationos AP6 szelektív ATPkomplexképzését használja ki. Az általunk előállított DSS (Dapoxyl) indikátomolekula komplexképzése során vizes közegben megnőtt a fluoreszcencia, a komplex szerkezetét (részleges
inklúzió) NMR- és elméleti számításos módszerekkel igazoltuk. Az AP6∙DSS komplexhez
különféle nukleotidokat adva ATP-szelektív fluoreszcencia kioltást tapasztaltunk. A szelekti7

vitás meglepő módon még GTP-vel szemben is tapasztalható volt, utóbbival és ADP-vel (mint
a legfontosabb zavaró komponensekkel) szemben egy nagyságrendnyi szelektivitást tapasztaltunk ATP-re. A FID rendszer modellje és néhány oldat fotója UV-fényben látható a 6. ábrán.

6. ábra: az AP6∙DSS alapú ATP-kemoszezor vázlata és az oldatok fényképe különféle nukleotidokkal

4.2 Fluoreszcencia rezonancia energiatranszfer szupramolekuláris modulálása
Számos indikátort előállítottunk a makrociklusokhoz, így az i3-hoz hasonló vegyületeket
is. Meglepő módon a töltéstranszfer-alapú vegyületek donor szubsztituensének változtatásával
ellentétes fluoreszcenciás választ tapasztaltunk a WP5-tel történő komplexképzés során. A
két, eltérő választ adó molekulát összekapcsolva állítottuk elő i9 indikátort, ami a fluoreszcencia rezonancia energiatranszfer (FRET) jelenségét mutatta a spektrális átlapolás, valamint
a fluoroforok közelsége miatt. Az i9 vizes oldatához WP5-öt adva intenzív fluoreszcencianövekedést tapasztaltunk, mind a donor, mind az akceptor molekularész gerjesztésekor. A
kétféle gerjesztéskor tapasztalt növekedés azonban eltért egymástól, ami az irodalomban
egyedülálló arányméréses választ jelent a gerjesztési spektrumban. A részletes vizsgálatokból
és számításokból fény derült a komplexek szerkezetére, i9-et és a komplexek feltételezett
szerkezetét mutatja a 7. ábra.
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7. ábra: i9 szerkezete és a WP5-tel történő komplexképzés modellje

4.3 A pillérarén-kémia kibővítése: a 10+1 funkcionálás bevezetése
A pillérarének funkcionálására számos módszer ismeretes az irodalomban,9 azonban a vízoldható származékok monofunkcionálására ezidáig nincs példa. A szupramolekuláris analitikai alkalmazhatóság egyértelművé teszi, hogy valamilyen formában szükség van a vízoldható,
monofunkcionált (jelzőcsoporttal ellátott) pillérarénre. A nagyfokú szimmetria miatt ez közvetlenül nem lehetséges – szükség van tehát valamilyen új stratégiára. A célunk volt egy
olyan szintézis kidolgozása, ahol a vízoldhatóságért felelős funkciós csoportok és a jelzőcsoporthoz szükséges kapcsoló rész egymástól függetlenül, ortogonálisan funkcionálható legyen.
Erre az egyetlen megoldási lehetőségnek a makrociklus feniléngyűrűinek szubsztituálása mutatkozott. O-allil-fenolok Claisen-átrendeződésével ez könnyen megvalósítható, így ezt a reakciót alkalmaztuk (8. ábra).

8. ábra: az első 10+1 funkcionált pillérarén szintézisének vázlata
9

Strutt, N. L.; Zhang, H.; Schneebeli, S. T.; Stoddart, J. F. Acc. Chem. Res. 2014, 47 (8), 2631.
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A dekametoxi-pillér[5]arént (MeP5) szelektíven demetilezve, majd a szabad OH-csoportot
allilezve 34 O-monoallil-pillérarént kapunk, amelyből Claisen-átrendeződéssel 35 Cmonoallil-pillérarén keletkezik. Ilyen módon a funkciós csoport átalakításával és teljes demetilezéssel sikerült létrehozni az első 10+1 szubsztitúciós mintázatú, ortogonálisan funkcionált
pillérarént (38). A 37 vegyületből előállítottunk egy pszeudo[1]rotaxánt (39), mely önmagával
történő oldószerfüggő komplexképzését NMR kísérletekkel vizsgáltuk.

4.4 Bázispárok a nukleotidfelismerésben
Ennek a kutatásnak a célja egy új elv kipróbálása volt a nukleotidok felismerésére tervezett
szenzormolekulák körében. A DNS kettős spiráljában fellelhető szupramolekuláris kölcsönhatásokat kívántuk felhasználni egy ATP szenzormolekula érzékenységének és szelektivitásának
növelésére. Egy ismert nukleotidszenzorhoz kívántunk konjugálni egy, az adeninnel komplementer nukleinbázist (uracil), vizsgálva annak hatását a molekuláris felismerésre és ezzel a
szenzormolekula tulajdonságaira. A 4’-dimetilamino-hidroxiflavon vegyület ideálisnak tűnt
az elv kipróbálására, az egyszerű fluoreszcens vegyület ATP-komplexe ismert volt az irodalomban.10 Ebben a fő összetartó erő a – kölcsönhatás (akárcsak a DNS-ben), így az uracil
beépítésének szerepét ezzel a molekulával kívántuk vizsgálni. A click reakcióval szintetizált
szenzormolekulák és egy bázispár nélküli vegyület szerkezete a 9. ábrán látható.

9. ábra: hidroxiflavon-alapú ATP-szenzormolekulák szerkezete

A komplexképzést fluoreszcencia spektroszkópiával és elméleti számításokkal vizsgáltuk.
A mérések során kiderült, hogy mindhárom vegyület hasonló turn-on fluoreszcenciát mutat
ATP jelenlétében, nagy különbséget azonban a referenciavegyület (P-HF) és az uracillal
kapcsolt származékok között nem tapasztaltunk. Az ATP-vel alkotott komplex egyensúlyi
állandója U-HF1 esetében közel kétszeresére nőtt (Ka = 2,3∙104 M-1) HEPES pufferben. A
szelektivitásban azonban nagyobb különbséget tapasztaltunk: U-HF1 mutatta a legkisebb
fluoreszcenciás választ a többi vizsgált nukleotidal szemben. Az elméleti számításos
módszerekkel fényt derítettünk a komplex esetleges szerkezetére, mely alapján lehetségesnek
látszik a Watson-Crick-féle bázispárok létrejötte.
10
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Biochem. 2007, 369 (2), 218.
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5. Tézispontok
1. Elsőként derítettük fel sztirilpiridinium típusú indikátorok (i1-i3) inklúziós komplexképzésének szerkezeti és optikai jellemzőit vizes közegben, anionos karboxilátopillér[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

ammóni-

um/imidazolium indikátormolekulák (i4-i6) kölcsönhatásának modulálásával elsőként
valósítottuk meg bázikus aminosavak (lizin, arginin) és diaminok (kadaverin, putreszcin) fluoreszcens indikátorkiszorításos (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
indikátor komplexképzését optikai- és NMR-spektroszkópiával, valamint számításos
kémiai módszerrel felderítettük és elsőként használtuk fel az adenozin-5’-trifoszfát
más nukleotidokkal szembeni szelektív detektálására. [S3]
4. Két, hasonló szerkezetű, de a WP5 komplexképzésekor eltérő fluoreszcens választ adó
sztirilpiridinium indikátort (i7 és i8) click reakcióval összekapcsolva előállítottuk az
első, sztirilpiridinium 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]
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5. A pillérarén-kémia szintetikus nehézségeinek kiküszöbölésére új stratégiát dolgoztunk
ki a makrociklus-család alkalmazhatóságának bővítése érdekében. Alapja az Omonoallil-pillér[5]arén (34) Claisen-átrendeződésével előállítható fenilén-szubsztituált
C-monoallil-pillér[5]arén (35), ami fontos kiindulási anyag az ortogonális funkcionálásban. Ebből elállítottuk 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 szintetizáltunk egy pszeudo[1]rotaxánt, mely oldószertől
függően képes önmaga komplexálására (39). [S5]
6. Egy ismert, 3-hidroxiflavon-alapú fluoreszcens adenozin-5’-trifoszfát kemoszenzort
click reakciókban uracil csoporttal konjugáltuk, hogy felderítsük a Watson-Crick bázispárok szerepét a nukleotidfelismerésben. A komplexképzést fluoreszcenciaspektroszkópiai és számításos módszerekkel tanulmányozva megállapítottuk, hogy az
egyensúlyi állandó kismértékű növekedése mellett az uracilt tartalmazó vegyületeknél
(U-HF1 és U-HF2) javult a többi nukleotiddal szembeni szelektivitás.

6. Alkalmazási lehetőségek
A paraquat egy igen mérgező herbicid, melyre sikerült egy igen érzékeny kimutatási módszert alkotni. A kimutatás lehetséges kolorimetriás (színbeli) és fluorimetriás módon is. Az
aminosavak minőségi és mennyiségi meghatározása fontos élettani hatásuk miatt elengedhetetlen, melyet gyakran kromatográfiás vagy elektrokémiai módszerekkel végeznek. Ennél
lényegesen egyszerűbb megoldás a kemoszenzorok használata akár in vivo tanulmányokban.
A bázikus aminosavak és diaminok egyszerű fluoreszcens detektálása segítheti biokémiai
folyamatok megismerését vagy akár betegségek egyszerű diagnosztizálását, hiszen pl. a kadaverin számos kóros folyamatban feldúsul a szervezetben. Az ATP szelektív érzékelése
alapvető fontosságú a biológia számára, ezen kívül akár a gyógyszeriparban (pl. antibiotikumok aktivitása) is fontos lehet. Utóbbira egy gyakorlatban alkalmazható indikátorkiszorításos
rendszert és egy kevésbé alkalmazható, azonban alapkutatási szempontból fontos eredményt
mutattam be.
A pillérarén-kémia kibővítése új, eddig ismeretlen szerkezetek felépítéséhez vezethet. A
pillérarének széleskörű alkalmazhatóságát ismerve arra számítunk, hogy ezek a különleges
molekulák további izgalmas lehetőségeket tartogatnak a szupramolekuláris kémia és az erre
épülő társtudományok világában.
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