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1. BEVEZETÉS 

Napjainkban széleskörű tudományos érdeklődés irányul különböző fémionok, szerves ka-

tionok, anionok, illetve semleges molekulák egyre szelektívebb felismerését biztosító fluo-

reszcens szenzormolekulák kifejlesztésére. Ezen fluoreszcens ligandumok optikai szenzorok 

érzékelőmolekulájaként tölthetik be szerepüket. Alkalmazásukra számos területen merül fel 

igény, így például a sejtbiológiában, a klinikai kémiában, az élelmiszeriparban, a folyamatirá-

nyításban és a környezetvédelemben. A szenzormolekulák szelektív komplexképző tulajdon-

ságának alapja a molekuláris felismerés jelenségének működése. Ennek speciális esete az 

enantiomer-felismerés, amely szintén általánosan fellelhető a természetben. Ez utóbbinak 

egyik legfontosabb megnyilvánulása, hogy az élő szervezetek egy adott királis molekula ese-

tén annak csak az egyik enantiomerjét képesek felhasználni életfolyamataikhoz. Mivel a má-

sik enantiomer rendelkezhet eltérő, de nem káros hatással, illetve lehet hatástalan vagy rosz-

szabb esetben igen toxikus tulajdonságú, ezért a biológiailag aktív szintetikus anyagok fel-

használása során – a gyógyszer-, a növényvédőszer-, az élelmiszer- és az illatszeriparban – 

egyre szigorúbb követelményt támasztanak azok enantiomertiszta formában való alkalmazása 

iránt. Ennek következtében nagy jelentőséggel bír az enantiomerek elválasztását lehetővé tevő 

szelektor-, illetve az enantiomer összetétel meghatározására alkalmas szenzormolekulák előál-

lítása és vizsgálata.  

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szerves Kémia és Technológia 

Tanszékén Dr. Huszthy Péter egyetemi tanár irányításával folyó, koronaéter alapú szelektor- 

és szenzormolekulák kifejlesztését célzó kutatásokba 2001-ben kapcsolódtam be mint tudo-

mányos diákköri munkát végző hallgató, amelyet diplomázó, majd Ph.D. hallgatóként folytat-

tam. Doktori munkám során új akridinon, illetve BODIPY fluorofor jelzőegységet tartalmazó, 

akirális és királis mono- és bisz(azakoronaéter) típusú szenzormolekulákat, illetve azok 

prekurzorait állítottam elő. A potenciálisan fémion-, illetve enantiomer-felismerésre képes 

ligandumok komplexképzési tulajdonságait a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 

Egyetem Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszékén Dr. Tóth Klára akadémikus kutatócso-

portjával együttműködve, Dr. Kádár Mihály tudományos munkatárs és Dr. Baranyai Péter 

tudományos munkatárs (Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Kutatóközpont) közremű-

ködésével tanulmányoztuk. Ennek során végeztem el az UV–látható és fluoreszcencia spekt-

roszkópiai vizsgálatok nagy részét.  
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Értekezésemben jelen bevezetés után rövid áttekintést nyújtok a vonatkozó irodalmi hát-

térről általánosan, majd kiemelve azokat a szenzormolekulákat, amelyek a legnagyobb hason-

lóságot mutatják az általunk előállított ligandumokkal. Ezt követi az új eredmények bemutatá-

sa, elsőként a szintetikus munkához, majd az előállított szenzormolekulák komplexképzésé-

nek spektroszkópiai vizsgálatához kapcsolódóan. Ezután a kísérletek részletes leírása követ-

kezik. Itt jegyzem meg, hogy a saját közleményekre való hivatkozásokat aláhúzással jelöltem 

a dolgozatban. 
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2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

2.1. A molekuláris felismerés jelensége és a koronaéterek 

A szupramolekuláris kémia egy viszonylag fiatal tudományterület, amely a molekulák 

közötti társulások világával foglalkozik.1,2 Alapvető jelensége a molekuláris felismerés, amely 

alatt azt értjük, amikor egy molekula (gazda) egy halmazból képes szelektíven kiválasztani 

egy másik molekulát vagy iont (vendég), és azzal rendezett szerkezetet alkotni. Az ilyen 

módon létrejött társulásokat, komplexeket nem kovalens kötések, hanem intermolekuláris 

kötőerők tartják össze, mint a hidrogénkötés, a – kölcsönhatás, az elektrosztatikus vonzás, 

az ion–dipól kapcsolat és a van der Waals-féle erők.  

A molekuláris felismerés általánosan előforduló jelenség a természetben, melynek 

működésére példaként említhetjük a genetikai információ tárolását a DNS kettős csavar 

formájában, az antitest–antigén kölcsönhatást, a biokatalitikus reakciókat, a természetes 

ionoforok biomembránokon keresztüli szelektív fémiontranszportját, valamint az egyféle 

konfigurációjú aminosavak és cukrok beépülését a bioszintézis során. Ez utóbbi példa a 

molekuláris felismerés egy speciális esetére, az enantiomer-felismerésre, amely egy 

vendégmolekula enantiomerjeinek királis gazdamolekulával történő megkülönböztetését 

jelenti. 

A molekuláris felismerés fontosságát körülbelül a 19. század közepén ismerték fel. Pas-

teur mikroszkópos vizsgálatai során észrevette, hogy a borkősav kristályok két tükörképi mó-

dosulatban léteznek, amelyeket a királis izomerek önszerveződő módon hoznak létre, vala-

mint azt találta, hogy az élesztő- és penészgombák csak az egyik változatot használják fel 

életfolyamataikhoz. Gyakran tekintik a molekuláris felismerés első mérföldkövének az Emil 

Fischer által 1894-ben megalkotott kulcs–zár elméletet, amely az enzimek specifikus 

szubsztrát felismerését a kulcs és zár kapcsolatához hasonlítja. Az 1950-es években Pauling 

ismertette hipotézisét az antigén és antitest szerkezetének egymást kiegészítő természetéről. 

Ez időben már ismert volt a természetben megtalálható ciklikus poliszacharid, a ciklodextrin 

és a ciklikus polipeptid, a valinomicin molekuláris felismerőképessége.2  

A molekuláris felismerést kezdetben csak az élő természetben fellelhető biológiai 

jelenségnek tartották, később azonban bebizonyosodott, hogy a jelenség az élettelen 

természetre is kiterjeszthető. Az első szintetikus gazdamolekulákat, a koronaétereket 

Pedersen fedezte fel, aki 1967-ben egy szintetikus munkája során képződött 
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melléktermékként izolálta az 1 ciklikus poliétert, amely szokatlan komplexképző 

tulajdonsággal rendelkezett sokféle alkáli- és alkáliföldfém ionnal szemben.3 Ezt követően 

számos ciklikus poliétert állított elő, és a legalább négy éteroxigént tartalmazó 

makrociklusokat koronaétereknek nevezte el. Felismerte, hogy ezek a makrociklusok 

üregméretüktől függően jelentősen eltérő stabilitású komplexeket képeznek kémiailag hasonló 

fémionokkal. Így a 12-korona-4-éter (2a) a Li+ ionnal, a 15-korona-5-éter (2b) a Na+ ionnal, a 

18-korona-6-éter (2c) pedig a K+ ionnal képez stabil komplexet. Pedersen közleményeiben 

közel ötven új koronaéter szerepelt, amelyek közül néhányat az 1. ábrán mutatok be, köztük a 

dibenzo-18-korona-6-éter (1) K+ ionnal képzett komplexét is.3  

 

1. ábra. Néhány Pedersen által előállított koronaéter 

Ezt követően a koronaéterekkel elinduló kutatás hamarosan kiterjedt más molekuláris 

rendszerekre, valamint számos molekulából álló molekuláris társulásokra is, és a „host–guest 

chemistry”, majd a szupramolekuláris kémia területévé fejlődött. Az e téren elért 

eredményeket a három úttörő kutatónak, Pedersennek,4 Cramnek5 és Lehnnek6 1987-ben 

odaítélt Nobel-díjjal ismerték el. 

Pedersen munkássága nyomán világszerte számos olyan koronaétert szintetizálnak a kuta-

tók, amelyben az eredeti ciklikus poliéter vázat megváltoztatva különböző célmolekulákkal 

vagy ionokkal szemben mutatott egyre nagyobb szelektivitás elérésére törekszenek. A mole-

kuláris felismerés koronaéterekkel történő tanulmányozása nemcsak a jelenség élő szervezet-

ben való működésének mind jobb megértése szempontjából fontos, hanem azért is, mert az e 

téren folytatott kutatás széleskörű felhasználással bíró szelektor- és szenzormolekulák kifej-

lesztéséhez vezethet. 
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2.2. Ionofor alapú optikai szenzorok 

Napjainkban a már régóta ismert műszeres analitikai kémiai módszerek (molekula- és 

atomspektroszkópia vagy elválasztási technikák) mellett az egészségügyben, az iparban és a 

környezeti kémiában egyre elterjedtebben használják a kémiai szenzorokat. A kémiai szenzo-

rok különböző ionok vagy molekulák kvalitatív felismerésére és mennyiségi meghatározására 

alkalmas integrált analitikai eszközök.7 Működésük egy molekuláris felismerési és egy, az 

utóbbi kémiai kölcsönhatást „lefordító”, jelátvivő folyamatra bontható. A kémiai szenzorok 

két nagy csoportját alkotják az elektrokémiai, illetve az optikai szenzorok. Az utóbbiak eseté-

ben a minta egy adott komponense és a szenzor között létrejövő kémiai kölcsönhatás nyomon 

követése fényabszorpció, fluoreszcencia, reflexió, felületi plazmon-rezonancia stb. jelenségek 

mérése alapján történik.  

Az ionofor alapú optikai szenzorok a felismerőmolekulát vagy ionofort, amely a szenzor 

legfontosabb alkotóeleme, membránban immobilizálva tartalmazzák (optódmembránok). Az 

ionofor felelős egy adott ion felismeréséért, amellyel reverzibilisen és szelektíven képes 

komplexet képezni. Az optódmembrán anyaga az esetek többségében szintetikus polimer 

(PVC, módosított PVC, poliuretán, akrilát típusú kopolimer vagy polipirrol), de kvarc, illetve 

üveg alapú membránokra is van példa.8,9  

Történetileg az optódok fejlesztését megelőzte az utóbbi néhány évtizedben rutin analiti-

kai eszközzé vált ionofor alapú, potenciometriás ionszelektív elektródok kutatása és fejleszté-

se. Ennek során kezdetben bizonyos – szelektív kation-felismerésere képes – antibiotikumo-

kat használtak komplexáló ágensként, majd további nagy lépést jelentettek a Pedersen, Cram 

és Lehn munkássága nyomán előállított szintetikus ionoforok, amelyek alkalmasak voltak 

ionszelektív elektródok membránjába való beépítésre.9 

Az optikai membránok fejlesztése során először a potenciometriás szenzorokhoz kifejlesz-

tett ionoforokat használták, amelyek mellé egy optikai jelképzésért felelős komponenst, gyak-

ran sav–bázis indikátort is beépítettek a membránba (indirekt optódok). Ebben az esetben a 

membránba beáramló mérendő kation csökkenti annak H+ ion koncentrációját, ezáltal meg-

változtatva a kromoionofor (protonionofor) eltérő abszorpciós spektrummal rendelkező 

protonált és deprotonált formájának az arányát. Ez utóbbi optikai jelváltozás az, amely ará-

nyos a mérni kívánt ion koncentrációjával. Az elektoneutralitás biztosítása érdekében a 

membrán lipofil adalékanyagot (pl. tetrafenilborát só) is tartalmaz. Az optikai membránok 

fejlesztésének másik fő iránya a direkt optódok kialakítása, amely abban különbözik az előző-

től, hogy a membránba épített szenzormolekula egyaránt tartalmazza a molekuláris felisme-
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rést megvalósító receptor részt, illetve a jelképzésért felelős egységet is. Ebben az esetben az 

ionoforok – sok egyéb mellett pl. koronaéter- vagy kalixarén-származékok – lehetnek 

kromoionoforok vagy fluoroionoforok. Az utóbbiak alkalmazásával – nagy érzékenységük 

folytán – különösen csökkenthető az optikai szenzorok esetén elérhető alacsony alsó mérési 

határ. Az ilyen célból előállított és oldatkísérletekben kedvező ion- vagy molekula-

szelektivitást mutató szenzormolekulák alkalmasak lehetnek optikai szenzorban való felhasz-

nálásra.8–10  

2.3. Fluoreszcens szenzormolekulák 

Az analitikai kémiában alkalmazott optikai spektroszkópiai módszerek közül kiemelkedő 

jelentőséggel bír a fluoreszcencia spektroszkópia szelektivitásának, nagy érzékenységének és 

sokoldalúságának köszönhetően.11,12 Szelektivitása egyrészt abból adódik, hogy az elnyelést 

követően a vegyületeknek csak egy kis hányada mutat mérhető fluoreszcenciát, másrészt 

különböző fluoreszkáló komponensek (azonos hullámhosszon gerjesztve) eltérő emissziós 

spektrummal rendelkeznek. Nagy érzékenysége abból adódik, hogy míg az abszorpciós 

mérésnél a fényintenzitás csökkenését határozzuk meg, addig a fluoreszencia mérés esetén 

annak nulla intenzitáshoz viszonyított növekedését mérjük. Megfelelő berendezéssel pedig 

rendkívül kis fényintenzitás is mérhető (az emittált fotonok akár egyenként detektálhatók). 

Sokoldalúsága az alkalmazható módszerek nagy számában rejlik. Ez utóbbi magában foglalja 

az intenzitás, az élettartam, az anizotrópia, az energia transzfer, a kioltás és a 

kvantumhatásfok, valamint ezek kombinációinak a mérését.  

Különböző fémionok, szerves kationok, illetve anionok és semleges molekulák 

felismerésére és mennyiségi meghatározására alkalmas fluoreszcens szenzormolekulák –

potenciális alkalmazhatóságuknak köszönhetően – számos területen az érdeklődés 

középpontjában állnak, így például a sejtbiológiában, az orvosi diagnosztikában, az 

élelmiszeriparban, illetve a biokémiai és környzetvédelmi analízisben.13–20 

Nagyszámú fluoreszcens, kation-felismerésre képes szenzormolekula rendelkezik olyan 

moduláris szerkezettel, amelyben a fluorofor és receptor részeket rövid alkiléncsoport, leg-

gyakrabban metiléncsoport köti össze (2. ábra), vagy olyan felépítéssel, amelyben a receptor 

egység része a fluorofor –elektronrendszerének, vagyis közvetlenül kapcsolódnak egymás-

hoz (3. ábra). Az előbbi típusú szenzormolekulák működése a fényindukált elektronátadás 

(photoinduced electron transfer = PET), az utóbbiaké pedig a belső töltésátvitel (internal 



 13

charge transfer = ICT) folyamatán alapszik.14–22 Mindkét esetben a receptor rész elektrondo-

nor tulajdonsággal rendelkezik, gyakran valamilyen aminocsoportot tartalmaz, a fluorofor 

rész pedig az elektronakceptor szerepét tölti be. 

A PET típusú szenzormolekulák esetén a szabad ligandum gyenge (közel nulla) fluoresz-

cenciát mutat a gerjesztett szingulett állapotban végbemenő hatékony intramolekuláris kioltási 

folyamat, a fényindukált elektronátadás (PET) következtében (2. ábra). Ez utóbbi során a 

receptor egység donor nitrogénatomjáról egy elektron kerül át a gerjesztett fluorofor moleku-

larészre, majd ezt követően a gerjesztett elektron sugárzásmentes folyamatban (back electron 

transfer) visszajut a nitrogénatomra. Ezzel szemben valamely kation koordinálásakor olyan 

mértékben csökken a receptor rész HOMO pályájának energiája, és ezáltal a nitrogénatom 

elektrondonor képessége, hogy a PET folyamat teljesen gátolttá válik, amely azt eredményezi, 

hogy a gerjesztett állapot fotonemisszió útján stabilizálódik. Ennek következtében 

nagymértekű fluoreszcencia intenzitás növekedés történik az abszorpciós és emissziós spekt-

rumok egyéb spektrális paramétereinek megváltozása nélkül.14–17,19,20  

Egy optikai jelenség, jelen esetben a fluoreszcencia ilyen módon történő szabályozható ki- 

és bekapcsolhatósága nemcsak igen érzékeny szenzormolekulák előállítását teszi lehetővé, 

hanem molekuláris szintű logikai kapcsolók és azokat alkalmazó digitális eszközök megvaló-

sításának elvi alapját is képezheti.14,23  

 

2. ábra. PET típusú szenzormolekulákkal történő kation-felismerés elve 

Az ICT típusú szenzormolekulák egy része kationok távollétében, az előbbiekben bemuta-

tott PET típusú ligandumokhoz hasonlóan gyengén fluoreszkál, mivel a gerjesztett állapotban 
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szintén intramolekuláris kioltás jön létre (3. ábra). Ez utóbbi a gerjesztést követő belső töltés-

átviteli (ICT) folyamat eredménye, amely a receptor rész donor nitrogénatomjától az elekt-

ronhiányos akceptor fluorofor rész felé irányul. Kationnal történő komplexképződéskor azon-

ban jelentős mértékben csökken a nitrogénatom elektrondonor képessége, illetve az utóbbi 

nemkötő elektronpárjának a fluorofor –rendszerével való konjugációja, amely a fluoreszcen-

cia intenzitás növekedését, illetve az abszorpciós és emissziós spektrumok jelentős mértékű 

rövidebb hullámhosszak irányába való eltolódását okozza.14–16,19,20 

Tágabb értelemben véve, az ICT típusú mellett leginkább a PET típusú érzékelő rendsze-

reket különböző anionok16,19,24,25 és semleges molekulák18,19,26 vizsgálatában is intenzíven 

tanulmányozzák. Továbbá fontos megemlíteni, hogy számos olyan PET típusú szenzormole-

kulát is kifejlesztettek, amely nem a fluoreszcencia növekedésén, hanem PET mechanizmus-

sal történő kioltásán alapszik valamely kationnal vagy anionnal való kölcsönhatása során.14–

17,19,24,25 

 

3. ábra. ICT típusú szenzormolekulákkal történő kation-felismerés elve 

Az enantiomer-felismerés fontos és általánosan fellelhető jelenség a természetben, amely-

re már a fejezet elején is kitértem. Az optikailag aktív szerves vegyületek enantiomer összeté-

telének meghatározása nagy jelentőséggel bír a gyógyszerkutatásban, az élelmiszeriparban, a 

növényvédőszer kémiában, illetve a biológiai és elválasztástudományokban. Enantiomer-

megkülönböztetés megvalósítható olyan megfelelően módosított, viszonylag egyszerű szinte-

tikus királis gazdamolekulákkal is, mint a koronaéterek.1,2 Az utóbbi két évtizedben sok fi-

gyelmet és erőfeszítést fordítottak királis fluoreszcens szenzormolekulák előállítására.27–32 

Többek között néhány, különböző fluorofor egységet tartalmazó királis koronaétert is szinte-
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tizáltak, és vizsgálták azok különböző (ammóniumsó formában lévő) aminosav-származékok, 

aminoalkoholok és primer aminok enantiomerjeivel szemben mutatott enantiomer-felismerő 

képességét.33–37 A királis ligandumokat leginkább enantiomer-felismerés tanulmányozása 

céljából állítják elő ugyan, de érdemes megemlíteni, hogy néhány szintetikus 

receptormolekula kiralitásának jelentős szerepe lehet különböző, biológiai szempontból fon-

tos fémionokkal szemben kialakult szelektivitásában is.38–42 Ezt a hatást jól mutatja, hogy a 

természetes ionoforok, mint például a valinomicin, monenzin, lasalocid, monaktin, dinaktin, 

salinomicin, narazin és nigericin térbeli szerkezete fontos szerepet játszik a biomembránokon 

keresztüli szelektív fémiontranszport megvalósításában.41,42 Néhány fluoreszcens királis ko-

ronaéter fémionokkal szemben mutatott komplexképző tulajdonságait is tanulmányoz-

ták.36,37,43 

Az akridinon fluorofor alkalmazása valamely szenzormolekula jelzőegységeként igen elő-

nyös, mivel erős fluoreszcenciával44–46 és nagymértékű fotostabilitással47 rendelkezik. Az 

akridinon48 és néhány amid-, karbamid- és tiokarbamid-származéka49–51 különböző anionok 

számára hatékony receptornak bizonyult. Számos, az akridinon egységet a makrogyűrűben 

tartalmazó koronaétert,52–60 köztük királis koronaétereket57 is szintetizáltak, amelyek külön-

böző fémionokkal és primer aralkil-ammóniumionokkal szemben mutatott komplexképző 

tulajdonságait optikai spektroszkópiai módszerekkel, illetve membrántranszport kísérletekkel 

tanulmányozták.53,57 Néhány akridinon egységet tartalmazó koronaétert prekuzorként használ-

tak rotaxánok,59 és olyan akridán típusú makrociklusok60 előállítására, amelyek komplexáló 

képessége fénnyel való besugárzással változtatható. Továbbá az akridinon gyűrűben elektron-

szívó szubsztituenseket tartalmazó koronaéterek NH protonjának savasságát is vizsgálták,56,58 

mivel az ilyen típusú makrociklusok alkalmasak lehetnek ellenion nélküli kationtranszport 

megvalósítására folyadékmembránon keresztül vagy oldószeres extrakcióban. 

A BODIPY61 (4,4-difluor-4-bora-3a,4a-diaza-s-indacén)-származékok szintén számos 

előnnyel bíró fluoroforok, amelyek széles körben nyertek alkalmazást szenzormolekulák fluo-

reszcens jelzőegységeként, valamint fluoreszcens jelölésben. Előnyösek, mert látható fénnyel 

gerjeszthetők (ez különösen a biológiai vizsgálatoknál fontos), éles abszorpciós és emissziós 

sávval, illetve nagy moláris abszorpciós koefficienssel és fluoreszcencia kvantumhatásfokkal 

rendelkeznek, valamint fénnyel és kémiai reakciókkal szemben nagyfokú stabilitással bír-

nak.62–65 Számos BODIPY alapú szenzormolekulát szintetizáltak, köztük koronaétereket,66–78 

kalix[4]koronaétereket,79–82 valamint podánsokat is,83 és tanulmányozták azok fémionokkal 

szemben mutatott szelektív komplexképző képességét. Néhányat közülük molekuláris logikai 

kapcsolók kifejlesztésének céljából is teszteltek.74,81  



 16

2.3.1. PET típusú mono(azakoronaéter) alapú szenzormolekulák  

A szakirodalomban ismert PET típusú, receptor egységként egy azakoronaétert tartalmazó 

szenzormolekulák közül azokat mutatom be a következőkben, amelyekben a koronaéter nitro-

génatomjához metiléncsoporton keresztül kapcsolódik a különböző, igen nagy változatosságot 

mutató fluorofor jelzőegység.84–104 

Az első ilyen típusú makrociklusok a 3a és a későbbiekben is sokat vizsgált 3b koronaéte-

rek (4. ábra), amelyeket de Silva és de Silva a monoaza-15-korona-5-, illetve a monoaza-18-

korona-6-éterek 9-klórmetilantracénnel történő alkilezési reakciójában állítottak elő.84 A 

ligandumok az előzőekben bemutatott fluorofor – metiléncsoport – azakoronaéter egységek-

ből álló moduláris felépítéssel rendelkeznek. Fémionok távollétében metanolban, (benzil-

trimetilammónium)-hidroxid bázis jelenlétében igen gyengén fluoreszkálnak (Φ=0,003, illet-

ve 0,009, ahol Φ a fluoreszcencia kvantumhatásfok) a gerjesztett állapotban végbemenő haté-

kony kioltási (PET) folyamatnak köszönhetően. Ezzel szemben Na+ és K+ ionok 

komplexálásakor jelentős mértékű (2–47-szeres) fluoreszcencia kvantumhatásfok növekedést 

mutattak, amelyek közül a legnagyobb hatás a 3b ligandum K+ ionnal képzett komplexe ese-

tén jött létre [log β1:1=4,40, ahol β1:1 az 1:1 ligandum–fémion sztöchiometriájú komplex (ku-

mulált) stabilitási állandója]. A fémionok koordinálásakor az abszorpciós és emissziós spekt-

rumok egyéb paraméterei nem változtak. H+ ionok jelenlétében szintén nagymértékű (127-, 

illetve 36-szoros) fluoreszcencia kvantumhatásfok növekedés következett be.84  

 

4. ábra. Antracén, illetve kumarin fluorofort tartalmazó mono(azakoronaéter) típusú ligandumok 

Általánosságban a fluorofor – spacer – amin struktúra kiemelt jelentőségű a PET típusú 

fluoreszcens pH szenzorok tervezésében. Ilyen felépítésű aminok mellett Bissell és munkatár-

sai a 3a és 3b koronaéterek esetén is tanulmányozták a pH függvényében tapasztalható fluo-

reszcencia kvantumhatásfok profilt víz–metanol 4:1 arányú elegyében.23  
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Chang és munkatársai a 3b koronaéter komplexképző tulajdonságainak tanulmányozását 

számos fémionra kiterjesztették. A vizsgált alkáli- és alkáliföldfém, valamint átmeneti- és 

nehézfém ionok közül vizes oldatban (pH=9,2) csak a Co2+, Mn2+ és Cu2+ ionok okoztak fluo-

reszcencia intenzitás változást, nevezetesen jelentős mértékű (290-, 3,6-, illetve 11-szeres) 

kioltást, melyet ezen ionok paramágneses természetével magyaráztak.85  

Klok és Möller optikai szenzor kifejlesztése céljából a 3b koronaéterrel szubsztituált, kü-

lönböző funkciós csoportokat tartalmazó polimetakrilát polimereket állított elő, és tanulmá-

nyozta azok K+ ionnal szemben mutatott fluoreszcencia válaszjelét. Lényegesen kisebb fluo-

reszcencia intenzitás növekedést tapasztaltak, mint az eredeti 3b koronaéter esetén, valamint 

azt találták, hogy a növekedés mértéke jelentősen függ a kopolimer kémiai szerkezetétől.86  

Gawley és munkatársai a 3b koronaétert a saxitoxin (5. ábra) kimutatásában is tesztelték, 

és azt találták, hogy a toxin hozzáadásakor etanol–víz 8:2 arányú elegyében (pH=7,1) kb. 

40%-os fluoreszcencia intenzitás növekedés érhető el (log β1:1=4,14), illetve hogy hasonló 

körülmények között az arginin, adenin, guanidin–hidroklorid és az o-brómfenol nem okozott 

fluoreszcenciás változást.87 

 

5. ábra. A saxitoxin szerkezete 

A saxitoxin bizonyos tengeri és édesvízi algák, illetve baktériumok által termelt, paralízist 

okozó neurotoxin. Szerkezetét tekintve egy bisz(guanidinium) kation, amely a nátriumcsator-

nák blokkolása révén fejti ki hatását. Sokféle kagyló készítményt szennyezhet, amelyek 

elfogyaszása súlyos következményekkel jár. Már 124 μg szervezetbe jutása is légzésbénulást 

és más komoly tüneteket idéz elő, és kevesebb mint 0,5 mg már halálhoz vezet. Mivel az első 

12–24 órában bekövetkezik a halál, ezért a toxin gyors és megbízható kimutatása nagy klini-

kai jelentőséggel bír. Számos más módszer közül az egereken végzett biológiai tesztet hasz-

nálják leggyakrabban, de etikai és gazdasági okokból más hatékony eljárás kifejlesztésére is 

törekszenek.87–90,92,94,95 Ennek elérése érdekében számos, különböző fluorofor jelzőegységgel 

és – a diazakoronaéterek mellett – azakoronaéter, főként monoaza-18-korona-6-éter receptor 
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egységgel rendelkező PET típusú szenzormolekulát állítottak elő és teszteltek optikai szenzor 

kifejlesztése céljából. A következőkben ezeket fogom röviden bemutatni. 

Kele és munkatársai a 4b és 5 koronaétereket (4. ábra) a 4-brómmetil-7-metoxikumarin, 

illetve a 7-acetamido-4-klórmetilkumarin és a monoaza-18-korona-6-éter N-alkilezési reak-

ciójában állították elő.88 Vizes oldatban (pH=7,4) a 3b, 4b és 5 koronaéterek kb. 15, 60 és 

25%-os fluoreszcencia intenzitás növekedést mutattak saxitoxinnal való titrálás során (log 

β1:1=5,10, 5,13 és 5,62). A Na+ és K+ ionok nem zavarták a mérést, és a Ca2+ ion által okozott 

emissziós változás sem volt jelentős.88 Az 5 koronaéter lipofil lánccal módosított származéká-

ból kvarc felületén Langmuir–Blodgett filmet hoztak létre, amely vizsgálata azt mutatta, hogy 

a szenzormolekulák egyetlen rétege elegendő a saxitoxin kimutatásához.89 További szerkezeti 

módosítások révén az 5 koronaéter megfelelő származékát kovalens kötéssel kvarc felületéhez 

rögzítették optikai szálas fluoreszcens szenzor kialakítása céljából.90  

Itt említem meg, hogy Kele és munkatársai számos kumarilmetilamin-származék, köztük 

a 4a és 4b koronaéterek (4. ábra), valamint különböző nitrogéntartalamú heterociklusokat, 

illetve pirrolidinnel kondenzált koronaétereket tartalmazó számazékok esetén vizsgálták a 

fluoreszcencia kioltás hatékonyságát is. Megállapították, hogy a nitrogénatom környezetének 

konformációs viszonyai jelentősen befolyásolják a PET folyamat hatékonyságát, így egy adott 

szenzormolekula esetén a potenciálisan elérhető maximális fluoreszcencia erősítést. A PET 

folyamat teljes blokkolását erős sav (HBF4) hozzáadásával érték el, és vizsgálták minden 

esetben az így kapott protonált forma szabad ligandumhoz képest tapasztalt fluoreszcencia 

intenzitás növekedését.91 

A 6 ligandumot (6. ábra) Gawley és munkatársai a monoaza-18-korona-6-éter és a 9-

brómmetilakridin összekapcsolásával nyerték.92 A 6 koronaéter saxitoxinra szelektívnek bi-

zonyult egy másik hasonló tüneteket okozó toxinnal, a tetrodotoxinnal szemben, amelynek 

jelentősége abban áll, hogy köztük a legelterjedtebben használt, egereken végzett biológiai 

teszt sem tud különbséget tenni. Míg a tetrodotoxin jelenlétében a fluoreszcenciás jelintenzi-

tás nem változott vizes oldatban (pH=7,1), addig a saxitoxin a ligandumhoz képest 20-szoros 

feleslegben 50%-os intenzitás növekedést eredményezett (log β1:1=4,65). A 6 koronaéter elő-

nye az antracén fluorofort tartalmazó koronaéterekhez képest a jobb vízoldhatósága.92 

Mivel a saxitoxin egy bisz(guanidinium) kation, valamint Kyba és munkatársai munkája 

nyomán ismert, hogy a guanidinium ion számára az optimális üregméretű koronaéter receptor 

a 27-korona-9-éter,93 ezért Mao és munkatársai a koronaéter üregméretének hatását is vizsgál-

ták a saxitoxinnal való kötődés erősségére a 3a–e antracén fluorofort tartalmazó különböző 

üregméretű azakoronaéterek (4. ábra) esetén. Metanolban a legstabilabb komplexet a legna-
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gyobb üregmérettel rendelkező 3e koronaéter képezte (log β1:1=5,34) csaknem 3-szoros fluo-

reszcencia intenzitás növekedéssel.94 A szerzők kontroll kísérletek és molekulamodellezési 

számítások alapján úgy gondolják, hogy a koronaéter – nitrogénatomjának részvétele nélkül – 

hidrogénhidas kölcsönhatást alakít ki a saxitoxin egyik guanidinium ionjával. Ennek követ-

keztében a PET folyamat gátlása más módon történik, feltételezhetően a másik guanidinium 

ion a fluorofor π-rendszerével kölcsönhatásba lépve perturbálja annak HOMO energiáját.87,94 

 

6. ábra. Akridin, illetve borono-azadipirrin fluorofort tartalmazó mono(azakoronaéter) típusú ligandumok 

A saxitoxin detektálására Gawley és munkatársai előállítottak olyan monoaza-18-korona-

6-, illetve 27-korona-9-éter alapú szenzormolekulákat is (7a és 7b, 6. ábra), amelyek borono-

azadipirrin fluorofort tartalmaznak.95 A szintézis első lépésében a megfelelő azakoronaétert 4-

brómmetilbenzaldehiddel reagáltatták, majd ezt követően több lépésben alakították ki a 

fluorofor részt. Ez utóbbi a látható tartományban gerjeszthető szemben az UV-tartományban 

elnyelő kumarin, akridin és antracén fluoroforokkal, és ezáltal elkerülhető az interferencia a 

különböző kagyló kivonatok (mátrix) UV-tartományba eső abszorbanciájával. A jobb ered-

ményt a 7a koronaéter esetén értek el, amely metanolban (pH=7,1) kb. 2-szeres fluoreszcen-

cia intenzitás növekedést mutatott saxitoxinnal való komplexképződéskor (log β1:1=5,79).95 

Időben kissé visszalépve, következőként a 8 ligandumot (7. ábra) mutatom be, amelyet 

Alihodžić és munkatársai a monoaza-18-korona-6-éter 6-klórmetilfenantridinnel történő N-

alkilezésével állítottak elő.96 Nátrium- és kálium-pikráttal, illetve -jodiddal alkotott komplexei 

esetében a fenantridin protonok eltolódása (complexation induced shift = CIS) jelent meg a 
1H NMR spektrumban. A komplexképződést etanolban fluoreszcencia spektroszkópiával is 

vizsgálva azt tapasztalták, hogy míg a Ca2+, Sr2+ és Ba2+ ionok jelentős (kb. 5–8-szoros) fluo-

reszcencia intenzitás növekedést okoztak, addig a Mg2+ ionnak nem volt hatása, a Na+ és K+ 

ionok pedig kismértékű csökkenést idéztek elő. Komplexképződéskor az emissziós sávmaxi-
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mum nagyobb hullámhosszak felé való eltolódását is megfigyelték, a legnagyobb mértékben a 

Ca2+ ion esetében (9 nm).96  

 

7. ábra. Fenantridin, antracén, illetve pirén fluorofort tartalmazó mono(azakoronaéter) típusú ligandumok 

A 9 szenzormolekulát (7. ábra) de Silva és munkatársai szintetizálták a 9-

brómmetilantracén-10-karbonitrilt használva prekurzorként.97 A koronaéter különböző ikerio-

nos szerkezetű aminosavak, nevezetesen a γ-aminovajsav (GABA) és néhány hosszabb szén-

láncú (5–8 C) analogonjának kimutatására alkalmas. Köztük kiemelkedő jelentőséggel bír a γ-

aminovajsav, amely elsődleges neurotranszmitter az agyban. A komplexképzési kísérleteket 

metanol–víz 3:2 arányú elegyében (pH=9,5) végezték, és 2,2–3,5-szörös fluoreszcencia inten-

zitás növekedést tapasztaltak (log β1:1=1,56–1,92). A legkisebb fluoreszcencia növekedéssel 

és egyensúlyi állandó értékkel a γ-aminovajsav rendelkezik, amelyet azonban a 9 ligandum 

szelektíven jelez fiziológiás prekurzorával, a glutaminsavval, valamint egy másik 

neurotranszmitterrel, a glicinnel szemben. Ez utóbbiak ugyanis gyakorlatilag nem okoznak 

fluoreszcenciás jelváltozást, melynek magyarázata lehet az előbbi esetben az, hogy az α-

karboxilát anion gyengíti az ammóniumion töltéssűrűségét, az utóbbi esetben pedig az, hogy a 

lánc túl rövid a két receptor egység távolságához képest. A γ-aminovajsav ammóniumionjá-

nak a monoaza-18-korona-6-éter, a karboxilátionjának pedig a guanidinium egység szolgál 

kötőhelyként.97 

A 10 makrociklust (7. ábra) Kubo és munkatársai a monoaza-18-korona-6-éter 1-

brómmetilpirénnel történő N-alkilezésével állították elő.98 Ezen ligandum fluoreszcencia 

spektrumában a monomer emissziója (Imax=378 nm) mellett az excimer emissziója (Imax=464 

nm) is megjelent a nagyobb hullámhossz-tartományban. Különböző egy- és kétértékű fémio-

nok (Li+, Na+, K+, Rb+, Cs+, Mg2+, Ca2+, Ba2+, Zn2+) és az NH4
+ ion hozzáadásakor,  metanol–

kloroform 9:1 arányú elegyében, a monomer emissziójának jelentős (3–8-szoros) növekedését 
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tapasztalták, míg az excimer emissziója változatlan maradt. Az intenzitás növekedés jelzi, 

hogy a komplex kialakulása gátolja az excimer képződést.98 

A 11 szenzormolekulát (8. ábra) szintén Kubo és munkatársai állították elő a monoaza-

18-korona-6-éter 1-klórmetilnaftalinnal történő alkilezésével.99 Fluoreszcencia spektrumában 

a monomer emissziója mellett igen kis mértékben megjelent az excimerhez rendelhető emisz-

szió is a nagyobb hullámhossz-tartományban. Kétértékű fémionok (Mg2+, Zn2+, Ca2+, Ba2+) és 

az NH4
+ ion hozzáadása metanolban jelentős (kb. 2–5-szörös) intenzitás növekedést eredmé-

nyezett a monomer emissziójában. A legnagyobb változást a Ba2+ ion okozta. Ezzel szemben 

a vizsgált egyértékű fémionok (Li+, Na+, K+, Rb+, Cs+) kb. felére csökkentették a fluoreszcen-

cia intenzitást, amely a tiocianát elleniontól a naftalin fluorofor felé irányuló PET folyamattal 

magyarázható. A 11 koronaéter komplexképzését 1H és 13C NMR spektroszkópiával is vizs-

gálták, amely igazolta a fémionok erős koordinálódását a koronaéter nitrogénatomjához, mely 

a PET folyamat visszaszorítását okozza.99 Itt jegyzem meg, hogy hasonló vegyületek, a 2-

metilénnaftalinnal kapcsolt monoaza-15-korona-5- és monoaza-18-korona-6-éterek, valamint 

azok néhány alkáli- és ritkaföldfém ionnal alkotott komplexeinek fotofizikai tulajdonságait 

Roy és munkatársai részletesen tanulmányozták.100 

 

8. ábra. Naftalin, antracén, illetve difenil-oxazol fluorofort tartalmazó mono(azakoronaéter) típusú ligandumok 

A 12a és 12b koronaétereket (8. ábra) 9,10-antrakinonból kiindulva Cooper és James 

több lépésben állította elő a D-glükózamin–hidroklorid meghatározására.101 Ezek a 

ligandumok két receptor egységet tartalmaznak, melyek közül az azakoronaéter rész hidro-

génkötéssel köti a D-glükózamin–hidroklorid ammóniumcsoportját, a boronsav rész pedig 

reverzibilis módon ciklikus észtert képez a 4-es és 6-os helyzetű hidroxilcsoportokkal. A 

komplexképzési vizsgálatokat víz–etanol 3:2 arányú elegyében (pH=7,2) végezték (log 
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β1:1=1,26 és 1,23). Kontroll kísérletek alapján kimutatták, hogy a koronaéter rész nem járul 

hozzá a komplex stabilitásának növeléséhez, hanem csak a PET folyamat visszaszorításában, 

és ezáltal a fluoreszcencia intenzitás növekedésben (kb. 3–3,5-szörös) van jelentős szerepe. A 

boronsav egység a tercier amin nitrogénjével szintén részt vesz a PET folyamatban, és a D-

glükózamin–hidroklorid két hidroxilcsoportjának megkötése fluoreszcencia intenzitás növe-

kedéséhez vezet. Ez utóbbinak az az oka, hogy a kötődés hatására növekszik a boronsav Le-

wis savassága, és ennek eredményeként a tercier aminnal való Lewis sav–bázis kölcsönhatá-

sának erőssége, amely a PET visszaszorításához vezet. Mivel a D-glükóz hasonló körülmé-

nyek között nem okozott fluoreszcenciás jelváltozást, bizonyítást nyert, hogy ezek a makro-

ciklusok logikai „ÉS” kapuként viselkednek, vagyis fluoreszcencia növekedés csak abban az 

esetben észlelhető, ha mindkét „kémiai input”, az ammónium kation és a diol egység is jelen 

van.101  

A 13 koronaétert (8. ábra) Clapham és Sutherland a 4-brómmetil-2,5-difeniloxazol és a 

monoaza-18-korona-6-éter összekapcsolásával szintetizálta.102 Ez a ligandum egy szcintilláci-

ós, ugyancsak PET alapon működő szenzormolekula. A szcintilláció a fluoreszcenciával ro-

kon fotonemissziós folyamat, amely során a radioaktív sugárzás enegiája valamely szcintilláló 

molekulával való kölcsönhatása révén fényenegiává alakul. A 13 ligandum szcintillációs ha-

tásfoka alacsony (12%) a PET folyamat érvényesülése folytán, amelyben H+ és K+ ionok hoz-

záadásának hatására, toluolban jelentős (kb. 4-, illetve 8-szoros) növekedés következett be. 

Besugárzó forrásként [14C]hexadekánt használtak.102 

A 14 benzoazakoronaétert (9. ábra) Jia és munkatársai számos ion (Na+, K+, Cs+, Mg2+, 

Ca2+, Zn2+, Cu2+, Ni2+, Fe3+, NH4
+) körében metanolban, tetrametilammónium-hidroxid jelen-

létében Zn2+ ionra szelektívnek találták, amely esetében komplexképződéskor a PET folyamat 

gátlása folytán 10-szeres fluoreszcencia intenzitás növekedést tapasztaltak. A Cu2+ és Fe3+ 

ionok nagymértékű kioltást okoztak.103 

A 15a és 15b ligandumokat (9. ábra) a 8-as helyzetben jódmetilcsoportot tartalmazó 

BODIPY-származékkal történő alkilezéssel Kálai és Hideg állította elő.72 A 15a koronaéter 

acetonitrilben a vizsgált ionok (H+, Li+, Na+, K+, Mg2+, Ca2+) jelenlétében nagymértékű (kb. 

20–110-szeres) fluoreszcencia erősítést mutatott, szelektivitást azonban nem tapasztaltak. A 

nagyobb üregméretű 15b analogon ezzel szemben K+ ionra szelektívnek bizonyult, komplex-

képzéskor (log β1:1=3,82) 56-szoros fluoreszcencia intenzitás növekedést okozva. Hasonlóan 

jelentős (17-szeres) intenzitásváltozást csak a H+ ion eredményezett, amely esetében azonban 

az intenzitás növekedés a spektrum nagyobb hullámhosszak irányába való eltolódásával (kb. 

20 nm) is párosult.72 
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9. ábra. Antracén fluorofort tartalmazó benzo- és binaftilazakoronaéterek, valamint BODIPY fluorofort hordozó 

mono(azakoronaéter) típusú ligandumok 

Az (R)-16 és (R)-17 koronaéterek (9. ábra) királis PET típusú ligandumok a 

makrogyűrűbe épített binaftil egységnek köszönhetően.104 A ligandumokat 336, illetve 390 

nm-en gerjesztve az antracén fluoroforból származó emisszió intenzitás növekedést mutatott a 

Hg2+, Cu2+ és Zn2+ ionok jelenlétében, míg a többi vizsgált fémion (Li+, Na+, K+, Cs+, Mg2+, 

Ca2+, Ni2+, Co2+, Mn2+, Ag+) nem volt hatással a PET folyamatra acetonitril–0,01 M HEPES 

[4-(2-hidroxietil)piperazin-1-etánszulfonsav] puffer 4:1 arányú elegyében (pH=7,4). Az (R)-

16 koronaéter esetében a Hg2+ ion 10-szeres (log β1:1=3,81), míg a Cu2+ és Zn2+ ionok 6-

szoros fluoreszcencia növekedést okoztak. Amennyiben gerjesztő hullámhosszként 290 nm-t 

alkalmaztak, a spektrum mindkét fluorofor, a binaftil és az antracén emisszióját is mutatta 

(kettős emisszió), amely még pontosabb információt nyújtott a komplexképzés szelektivitásá-

ról. Az (R)-16 koronaéter komplexképzését acetonitrilben az (R)- és (S)-fenilglicinol–

hidrogénperklorát sókkal szemben is tanulmányozták, és kismértékű enantiomer-

megkülönböztetést tapasztaltak (log β1:1(R)=4,65 és log β1:1(S)=4,54).104 

2.3.2. PET típusú bisz(azakoronaéter) alapú szenzormolekulák 

A bisz(azakoronaéter) típusú ligandumok, amelyek egy molekulán belül két receptor 

egységgel rendelkeznek, különböző szerkezetű komplexek létrehozására képesek, és ennek 

következtében az egy azakoronaéter egységet tartalmazó ligandumokhoz képest eltérő 

komplexképző tulajdonsággal bírnak (10. ábra).105  

A lehetséges komplex típusok közül a legegyszerűbb az 1:1 komplex, amelyben a fémiont 

az egyik azakoronaéter koordinálja, és a másik koronaéter szabadon marad. Magas kation 

koncentrációnál 1:2 ligandum–fémion arányú komplex alakulhat ki, amelyben mindkét 
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azakoronaéter egy-egy kation komplexálásában vesz részt. Abban az esetben, ha a fémion 

átmérője meghaladja a koronaéter üregméretét, akkor intramolekuláris szendvics komplex 

keletkezhet, amelyben a kationt két receptor egység koordinálja. Ez a komplexforma, mely-

nek kialakulása függ a koronaéterek távolságától és a molekula flexibilitásától, növelheti a 

szelektivitást a nagyobb méretű fémionokra nézve. A 2:1 arányú intermolekuláris szendvics 

komplex, amelyben egy kationt két ligandum komplexál, a mono(azakoronaéter) alapú mak-

rociklusokhoz hasonlóan a bisz(koronaéter) típusúak esetén is megfigyelhető. Továbbá 2:2 

sztöchiometriájú intermolekuláris szendvics komplex is kialakulhat, amelyben két szenzormo-

lekula két fémiont koordinál. Ezeken a szerkezeteken kívül kiterjedt szupramolekuláris háló-

zatok is létrejöhetnek (10. ábra).105 

 

10. ábra. A bisz(azakoronaéter) típusú ligandumok lehetséges komplexformái105  

A szakirodalomban ismert bisz(azakoronaéter) típusú ligandumok közül azokat fogom 

bemutatni, amelyek szerkezeti felépítésükből adódóan PET típusú szenzormolekulák, vagyis a 

két azakoronaéter rész metilénhídon (egy esetben etilénhídon) keresztül kapcsolódik a 

fluorofor egységhez.106–112 Egyik részük merev szerkezetű makrociklus, másik részük pedig 

olyan flexibilis ligandumokat tartalmaz, amelyekben lehetővé válik a fluorofor egységben 

található egyszeres kötés körüli elfordulás. 

A 18 bisz(koronaéter) típusú ligandumot (11. ábra) de Silva és Sandanayake a 9,10-

bisz(klórmetil)antracén monoaza-18-korona-6-éterekkel való kapcsolásával állította elő.106 A 

ligandum vendégmolekula távollétében metanol–kloroform 1:1 arányú elegyében igen kis 
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fluoreszcencia kvantumhatásfokkal rendelkezik (Φ=0,0021) a PET folyamat következtében. 

Jelentős fluoreszcencia intenzitás növekedést abban az esetben mutat, ha mindkét 

azakoronaéter nitrogénje koordinációban vesz részt. Etilammónium ionnal 1:2 arányú komp-

lexet képez 62-szeres fluoreszcencia kvantumhatásfok növekedés mellett. Az α,ω-

alkándiammónium ionok hatékonyabban “kapcsolják be” a fluoreszcenciát, mivel a második 

nitrogénatom nemkötő elektronpárjának blokkolása pszeudointramolekuláris ciklizációban 

történik. A legnagyobb fluoreszcencia intenzitás növekedést (kb. 70–90-szeres) és egyensúlyi 

állandót (log β1:1≈5,5) a vizsgált α,ω-alkándiammónium ionok (+H3N–(CH2)n–NH3
+, n=3–8) 

közül az n=4 és 5 esetben kapták. Ez utóbbiaknak három nagyságrenddel kisebb koncentráci-

ója elegendő hasonló mértékű hatás kiváltásához, mint az etilammónium ionok esetén. Mole-

kulamodellezési számítások szerint a rövidebb szénláncú diammónium ion (n=3) esetén a 

metilén hidrogének és az antracén -elektronfelhője, a hosszabb szénláncoknál pedig a meti-

lén hidrogének közötti taszítóhatás csökkenti a komplex stabilitását. A lánchossz-

felismerésért elsősorban a fluorofor jelzőegység szerepét is betöltő merev spacer, az antracén-

váz a felelős. A vizsgált vendégmolekulák (n=4: putreszcin, n=5: kadaverin) biológiai szem-

pontból jelentős vegyületek más poliamin típusú származékokhoz hasonlóan (pl. spermin).106 

A korábban már bemutatott 3a és 3b mono(azakoronaéter) típusú ligandumokhoz hasonlóan 

Bissell és munkatársai a 18 bisz(koronaéter) esetében is tanulmányozták a pH függő fluoresz-

cenciás válaszjelet.23  

 

11. ábra. Antracén fluorofort tartalmazó bisz(azakoronaéter) típusú ligandumok 

A 19a és 19b ligandumokat (11. ábra) Kim és munkatársai az 1,8-

bisz(brómmetil)antracénból és a megfelelő azakoronaéterből kiindulva nyerték.107 A 

ligandumok etanolban szintén fluoreszcencia növekedést mutattak α,ω-alkándiammónium 

ionok (+H3N–(CH2)n–NH3
+, n=3–6) jelenlétében, amelyek közül a legjelentősebb (kb. 60-

szoros) intenzitás növekedést mindkét ligandum esetén a propiléndiammónium ion okozta 
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(19a: log β1:1=3,65). A szelektivitás – a 18 ligandumhoz hasonlóan – a merev antracén váz-

nak, ebben az esetben az 1-es és 8-as pozíciójában immobilizált receptor egységek távolságá-

nak köszönhető. A 19a makrociklus fémionokkal (Na+, Mg2+, Ca2+, Sr2+, Zn2+, Cu2+, Cd2+, 

Co2+, Mn2+, Ni2+) szemben mutatott komplexképző tulajdonságait összehasonlították a koráb-

ban már tárgyalt 3a mono(azakoronaéter) ligandummal. Azt találták, hogy a két receptor je-

lenléte a 19a ligandumban növelte a szelektivitást a Cu2+ ionra (log β1:1=5,50) nézve a 3a 

ligandummal összevetve.107 

 

12. ábra. Antracén, illetve kumarin fluorofort tartalmazó bisz(azakoronaéter) típusú ligandumok 

A 20 bisz(koronaéter) típusú ligandumot (12. ábra) a 9,10-bisz(2-jódetil)antracén és a 

monoaza-15-korona-5-éterek kapcsolásával Geue és munkatársai szintetizálták.108 A 

ligandum acetonitrilben gyenge fluoreszcenciával (Φ=0,03) rendelkezik a hatékony PET fo-

lyamat következtében. Alkálifém ionok esetén meghatározták az 1:1 és 1:2 arányú komplexe-

ihez tartozó lépcsőzetes stabilitási állandókat, valamint a fluoreszcencia kvantumhatásfoko-

kat. Míg az 1:1 komplexek esetén gyakorlatilag nem tapasztaltak kvantumhatásfok változást a 

szabad ligandumhoz képest, addig az 1:2 komplexek kialakulása nagymértékű (5–24-szeres) 

fluoreszcencia intenzitás növekedéssel járt. A legnagyobb egyensúlyi állandó és kvantumha-

tásfok értékeket a legnagyobb felületi töltéssűrűséggel rendelkező Li+ ion esetén kapták 

(Φ1:1=0,04, log K1:1=5,85, Φ1:2=0,73, log K1:2=4,81). Az 1:1 komplexek esetén a fluoreszcen-

cia intenzitás növekedés elmaradását azzal magyarázták, hogy kismértékben képződött a 

szendvics komplex, amely esetén mindkét nitrogénatom komplexképzésben vesz részt, vagy a 

szendvics komplexben a kemény alkálifém ionokat elsősorban a kemény oxigénatomok koor-

dinálják, és így a PET folyamat gátlása elmarad vagy igen kismértékű. Az alkálifém ionoknál 

nagyobb felületi töltéssűrűséggel rendelkező alkáliföldfém ionok esetén az előbbieknél stabi-

labb komplexek képződtek nagyobb kvantumhatásfok növekedés (24–27-szeres) kíséretében. 

A 20 bisz(koronaéter) antracén egységének 10-es helyzetében etilcsoportot tartalmazó 

mono(azakoronaéter) analogonját is előállították, amely komplexképzési tulajdonságaiban az 



 27

előbbiekhez hasonló tendenciákat mutatott. Mindezek alapján megállapították, hogy a PET 

folyamat visszaszorításában és a komplexek stabilitásában jelentős szerepe van a fémionok 

felületi töltéssűrűségének. A ligandumok a vizsgált fémionok körében szelektivitást nem mu-

tattak.108 

A 21 ligandumot (12. ábra) Hua és Wang a 4-klórmetil-7-klóracetamidokumarin és a 

monoaza-18-korona-6-éter prekurzorok összekapcsolásával állította elő.109 A bisz(koronaéter) 

vizes közegben (pH=7,4) a vizsgált fémionok körében (Li+, Na+, K+, Mg2+, Ca2+, Cu2+, Zn2+, 

Co2+, Ni2+, Mn2+, Fe3+, Hg2+, Pb2+) Fe3+ ionra mutatott szelektivitást. Ez utóbbi ionnal való 

komplexképzéskor (log β1:1=5,18) 15-szörös fluoreszcencia intenzitás növekedést tapasztal-

tak, amely az abszorpciós és emissziós spektrumok kismértékű (emissziós: 8 nm) nagyobb 

hullámhosszak felé való eltolódásával párosult. Az alkáli- és alkáliföldfém ionok nem okoztak 

jelentős változást az emissziós spektrumban, az átmeneti- és nehézfém ionok közül a Cu2+ ion 

2,5-szörös, míg a Hg2+ ion 1,9-szeres intenzitás növekedést eredményezett.109 

 

13. ábra. Binaftil fluorofort tartalmazó bisz(azakoronaéter) típusú ligandum 

A 22 szenzormolekulát (13. ábra) Kondo és munkatársai a 8,8’-bisz(brómmetil)-2,2’-

binaftalinból és a monoaza-15-korona-5-éterből kiindulva állították elő.110 A makrociklus 

fluorofor része két merev naftalin egységből áll, amelyek egymáshoz képest az őket összekötő 

egyszeres kötés körül elfordulhatnak. A szabad ligandum a PET mechanizmus érvényesülése 

folytán metanol–acetonitril 3:17 arányú elegyében igen kis fluoreszcencia kvantumhatásfok-

kal bír (Φ=0,0033). A 22 bisz(koronaéter) UV–látható színképét a vizsgált fémionok (Na+, 

K+, Mg2+, Ca2+, Sr2+, Ba2+) közül egyedül a Ba2+ ion befolyásolta jelentős mértékben, neveze-

tesen 310 nm körül az abszorbancia csökkenését okozta, amely a fluorofor egységben a 

komplexképződés során bekövetkező szerkezeti változást jelzi. Ezzel párhuzamosan a legje-

lentősebb fluoreszcencia intenzitás növekedést a Ba2+, illetve a Ca2+ és Sr2+ ionok jelenlétében 

tapasztalták. A szerzők a Ba2+ ion esetében 1:1, a Ca2+ és Sr2+ ionok esetében pedig 1:2 komp-

lex sztöchiometriát határoztak meg. Az 1:2 komplex kialakulása esetén mindkét 
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azakoronaéter nitrogénje koordinációban vesz részt, amely a PET folyamat gátlása révén je-

lentős fluoreszcencia intenzitás növekedést eredményez. A nagyobb méretű Ba2+ ion esetén az 

1:1 arányú komplex (log β1:1=4,89) képződésekor létrejövő, előbbieknél nagyobb mértékű 

fluoreszcencia erősítés, valamint a binaftil vázban bekövetkező szerkezeti változás – a vizs-

gált ionok között egyedülálló módon – intramolekuláris szendvics komplex képződését tá-

masztja alá.110 

A 23 ligandumot (14. ábra) Mashraqui és munkatársai a monoaza-15-korona-5-éter 2,5-

bisz[4-(brómmetil)fenil]-1,3,4-oxadiazollal történő N-alkilezésével állították elő.111 A 

bisz(koronaéter) acetonitrilben kis fluoreszcencia kvantumhatásfokkal (Φ=0,039) rendelkezik 

a hatékony PET folyamat következtében. Emissziós intenzitásának növekedését alkáli- és 

alkáliföldfém ionok jelenlétében vizsgálták. A Li+, Na+ és K+ ionok mindössze 5–26%-os, 

míg a Mg2+, Ca2+ és Ba2+ ionok 24-, 11-, illetve 2,6-szoros növekedést okoztak. A legnagyobb 

fluoreszcencia növekedést okozó Mg2+ ionnal való titrálás során az emissziós intenzitás köze-

lítőleg az 1:2 ligandum–fémion aránynál érte el a maximumát, jelezve, hogy mindkét 

azakoronaéter komplexképzésben vesz részt (log β1:2=5,10). Előállították a 23 ligandum 

mono(azakoronaéter) analogonját is, amely a 2,5-difenil-1,3,4-oxadiazol egyik 

fenilgyűrűjének 4-es helyzetében terc-butilcsoportot tartalmaz. Ez utóbbi ligandum hasonló 

komplexképzési tulajdonságokkal rendelkezik a vizsgált fémionok körében, de a 23 

bisz(koronaéter) nagyobb szelektivitást mutatott a Mg2+ ionra nézve.111  

 

14. ábra. Difenil-oxadiazol fluorofort tartalmazó bisz(azakoronaéter) típusú ligandumok 

A 24 ligandumot (14. ábra), amely az előbbi bisz(koronaéter) (23) „orto” analogonja, 

szintén Mashraqui és munkatársai szintetizálták.112 A 23 ligandum esetén vizsgált fémionok 

körét ebben az esetben a Zn2+ és Cd2+ ionokra is kiterjesztették. A különböző egy- és kétérté-

kű fémionokkal való komplexképzés során az abszorpciós és emissziós sávok kismértékű (1–

8, illetve 1–5 nm) nagyobb hullámhosszak felé való eltolódását figyelték meg, amelyet a 

komplexált fémion és az oxadiazol nitrogénatomjának ún. „lasszó típusú” kölcsönhatásával 

magyaráztak. Az alkálifém ionok acetonitrilben 22–52%-os, míg a Mg2+, Ca2+, Ba2+, Zn2+ és 
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Cd2+ ionok 28-, 3,5-, 7,5-, 160-, illetve 43-szoros fluoreszcencia intenzitás növekedést okoz-

tak a szabad ligandumhoz (Φ=0,0062) képest. A 24 bisz(koronaéter) az előbbiek alapján Zn2+ 

ionra szelektívnek bizonyult, amellyel 1:2 arányú komplexet képez (log β1:2=6,95). Ebben az 

esetben is előállították a 24 ligandum mono(azakoronaéter) analogonját, amely a 2,5-difenil-

1,3,4-oxadiazol egyik fenilgyűrűjének 2-es helyzetében terc-butilcsoportot tartalmaz. Ez 

utóbbi hasonló fluoreszcenciás viselkedést mutatott bisz(koronaéter) analogonjával (24) ösz-

szevetve, de jelentősen kisebb a szelektivitása a Zn2+ ionra nézve.112 

2.3.3. BODIPY fluoroforral kapcsolt koronaéter alapú szenzormolekulák  

A BODIPY fluorofor jelzőegységgel rendelkező, koronaéter alapú szenzormolekulák66–78 

közül elsősorban azokat mutatom be, amelyek a makrogyűrűben csak oxigén- vagy nitrogén-

atomot tartalmaznak. Közülük két PET típusú szenzormolekulát (15a és 15b) már az előzőek-

ben (a 2.3.1. fejezetben) ismertettem. Ezeken kívül azonban több olyan ligandum is ismert a 

szakirodalomban, amelyek azatia- vagy tiakoronaéter receptor egységet (egységeket) tartal-

maznak, melyek közül egyet emelek ki. 

A 25 azakoronaéter típusú ligandumot (15. ábra) Kollmannsberger és munkatársai a 4-

formilfenilaza-15-korona-5-éterből és a 2,4-dimetilpirrolból kiindulva „one-pot” reakcióban, 

70%-os össztermeléssel állították elő.66 Fotofizikai tulajdonságait, valamint alkáli- és alkáli-

földfém ionokkal szemben mutatott viselkedését steady-state és idő-felbontásos fluoreszcen-

cia spektroszkópiával vizsgálták. A 25 ligandum abszorpciós spektruma gyakorlatilag meg-

egyezik a monoaza-15-korona-5-éter egység helyett hidrogénatomot tartalmazó BODIPY 

kromofor spektrumával, amely azt jelzi, hogy alapállapotban a koronaéter nitrogénatomja és a 

fluorofor π-rendszere között nem lép fel donor–akceptor kölcsönhatás. Ennek oka, hogy a 

térigényes metilcsoportok a molekulát csavart (twisted) konformációba kényszerítik, ezáltal 

jelentősen gátolva a π-pályák közötti átlapolás lehetőségét. Egy hasonló molekula113 esetén 

röntgendiffrakciós vizsgálat segítségével meghatározták a BODIPY váz és a fenilgyűrű által 

bezárt szöget (75°). A 25 ligandum fluoreszcenciás viselkedése – abszorpciós tulajdonságai-

val ellentétben – erősen oldószerfüggő. Hexánban az emisszió a lokálisan gerjesztett állapot-

ból származik (Φ=0,26), és a spektrum alakja megfelel az abszorpciós spektrum tükörkép-

ének. Polárisabb oldószerekben az utóbbi emissziós sáv intenzitása igen nagy mértékben 

csökken a gerjesztett állapotban végbemenő, a donor nitrogénatomtól az akceptor fluorofor 

rész felé irányuló belső töltésátviteli folyamat (ICT) következtében. A sávintenzitás csökke-
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nése mellett a nagyobb hullámhossz-tartományban egy másik, szintén kis intenzitású, széles 

emissziós sáv is megjelenik, amely a gerjesztést követően képződő dipoláris természetű, töl-

tésátviteli (CT) karakterrel rendelkező formához rendelhető. Ez utóbbi sáv intenzitása csök-

ken az oldószer polaritásának növekedésével (éter, dioxán, tetrahidrofurán), illetve 

acetonitrilben már egyáltalán nem detektálható. A 25 koronaéter a Li+, Na+, Mg2+, Ca2+, Sr2+, 

Ba2+ és H+ ionok jelenlétében, acetonitrilben a szabad ligandumhoz (Φ=0,0002) viszonyítva 

igen nagy mértékű (90-, 485-, 2250-, 1700-, 1250-, 600-, illetve 3400-szoros) fluoreszcencia 

kvantumhatásfok növekedést mutatott, amely az előzőekben ismertetett PET szenzorok köré-

ben is kiemelkedő. A fluoreszcencia „bekapcsolását”, vagyis a lokálisan gerjesztett állapot 

emissziójának ugrásszerű növekedését az okozza, hogy a fémionnal való koordináció vissza-

szorítja a kioltási (ICT) folyamatot. Ezzel párhuzamosan – a csavart konformáció eredménye-

ként – az abszorpciós és emissziós sávok helyzete gyakorlatilag változatlan maradt a komp-

lexképzéskor, amely inkább PET típusú, mint tipikus ICT viselkedésnek tekinthető. A szerzők 

a fluoreszcencia erősítés mértékét a fémionok töltéssűrűségével hozták kapcsolatba, amely a 

legjelentősebb változást előidéző Mg2+ ion esetén a legnagyobb. Az egyensúlyi állandó érté-

kek ez utóbbitól eltérő tendenciát mutattak (pl. Mg2+: log β1:1=2,90, Ca2+: log β1:1=4,40).66 

 

15. ábra. BODIPY fluorofort tartalmazó aza-, azatia- és benzokoronaéterek 

A 26 tiaanalogon (15. ábra)68 hasonló fotofizikai tulajdonságokkal rendelkezik, mint a 25 

liagndum. Rurack és munkatársai a Hg2+, Cu2+ és Ag+ ionokkal való komplexképződéskor, 

acetonitrilben igen jelentős (5900-, 2500-, illetve 2200-szoros) fluoreszcencia intenzitás nö-

vekedést tapasztaltak a többi vizsgált fémion (Ni2+, Co2+, Zn2+, Cd2+, Pb2+) legalább két – több 

esetben három – nagyságrenddel kisebb hatásával szemben.68  

A 27 benzokoronaétert (15. ábra) szintén Kollmannsberger és munkatársai a 25 

ligandumhoz hasonló módon, aldehid komponensként 4-formilbenzo-15-korona-5-étert hasz-
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nálva állították elő.67 Mivel a benzokoronaéterek gyengébb elektrondonor tulajdonsággal bír-

nak, mint az azakoronaéter társaik, így a megfelelő donor–akceptor kölcsönhatás eléréséhez, a 

fluorofor elektronszívó tulajdonságának növelése érdekében a BODIPY váz 2-es és 6-os 

helyzetébe etoxikarbonilcsoportot vezettek be. A 27 ligandum fotofizikai tulajdonságai hason-

lóak a 25 azakoronaéter esetén tárgyaltakhoz, de megemlítem, hogy acetonitrilben mért kvan-

tumhatásfoka (Φ=0,0012) 6-szorosa a 25 azakoronaéterének, valamint a töltésátviteli (CT) 

állapothoz rendelhető, szélesebb emissziós sáv nem jelenik meg a nagyobb hullámhossz-

tartományban. Az etoxikarbonilcsoportok helyén hidrogénatomot tartalmazó származékkal 

összehasonlítva bizonyítást nyert, hogy az elektronszívó csoportok jelenléte szükséges a belső 

töltésátviteli folyamat (ICT) végbemeneteléhez, és ahhoz, hogy ennek következtében kationok 

jelenlétében „off–on” típusú fluoreszcenciás válaszjel alakuljon ki. Metanolban a Na+ és K+ 

ionokkal képzett komplexek esetén jelentős (37-, illetve 7-szeres) intenzitás növekedést ta-

pasztaltak a szabad ligandumhoz képest. A spektrumok helyzete szintén változatlan maradt 

komplexképződéskor, amely a csavart konformáció eredményeként létrejövő, virtuális 

spacerrel elválasztott receptor–fluorofor felépítésnek köszönhető.67  

Blakemore és munkatársai az előzőekhez hasonló módon szintetizálták a 28a–c 

benzokoronaétereket (15. ábra) abból a célból, hogy a koronaéter üregméretének hatását vizs-

gálják a fémionokkal történő komplexképzéskor.76 A kísérleteket metanolban, az alábbi fém-

ionok körében végezték: Li+, Na+, K+, Rb+, Cs+, Mg2+, Ca2+, Ba2+, Zn2+, Ag+. Azt találták, 

hogy a 28a ligandum (Φ=0,004) egyedül a Na+ ion hatására mutatott 25%-os fluoreszcencia 

intenzitás növekedést (log β1:1=4,91), a többi fémion kismértékű kioltást okozott az alkalma-

zott detektálási hullámhosszon (514 nm). A 28b koronaétert K+ ionra szelektívnek találták, 

amely 50%-os kvantumhatásfok növekedést eredményezett már kis koncentrációban is (log 

β1:1=5,99). A 28c legnagyobb üregméretű koronaéter várakozásuknak megfelelően a nagyobb 

ionrádiusszal rendelkező Ba2+, Cs+ és Rb+ ionok esetén mutatott kvantumhatásfok növekedést, 

melyek közül a legnagyobb hatást (40%-os) a Ba2+ ion váltotta ki (log β1:1=4,20). Komplex-

képződéskor az eddig tárgyalt esetekhez (25, 26 és 27) hasonlóan nem történt sáveltolódás.76 

A 29 ligandum (16. ábra),69 mivel a donor nitrogénatommal rendelkező azakoronaéter re-

ceptort nem a fenilgyűrűhöz, hanem közvetlenül a BODIPY vázhoz kapcsolva tartalmazza, 

így fémionnal való komplexképzéskor az ICT folyamat visszaszorításából származó fluoresz-

cencia intenzitás növekedés mellett az abszorpciós és emissziós sávok jelentős eltolódása is 

bekövetkezik. Baruah és munkatársai a 29 ligandumot az alkálifém ionok körében vizsgálva 

szelektívnek találták K+ ionra (log β1:1=3,30), amely jelentős kvantumhatásfok növekedést 



 32

eredményezett az abszorpciós és emissziós spektrumok rövidebb hullámhosszak felé tolódása 

mellett (24, illetve 45 nm).69 

 

16. ábra. BODIPY fluorofort tartalmazó azakoronaéterek 

A 30 koronaétert (16. ábra) Qin és munkatársai a 4-formilfenilaza-15-korona-5-éter és a 

megfelelő 1,3,5,7-tetrametil-szubsztituált BODIPY-származék kondenzációjával kapták.77 

Fotofizikai tulajdonságait különböző oldószerekben steady-state és idő-felbontásos fluoresz-

cencia spektroszkópiával részletesen vizsgálták. A 30 ligandum emissziós tulajdonságai erő-

sen oldószerfüggők a gerjesztett állapotban kialakuló töltésátviteli (CT) karakterének köszön-

hetően. Acetonitrilben a ligandum (Φ=0,08) protonálásakor, illetve különböző fémionok (Li+, 

Na+, Mg2+, Ca2+, Ba2+, Zn2+) hozzáadásakor jelentős (2–11,5-szörös) fluoreszcencia kvantum-

hatásfok növekedés, valamint a rövidebb hullámhosszak irányába való abszorpciós és emisz-

sziós sáveltolódás következett be. A legjelentősebb fluoreszcencia növekedést a Ba2+ ion 

okozta (log β1:1=3,35).77 
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3. KUTATÁSI CÉLOK 

Doktori munkám során célul tűztük ki olyan fluoreszcens, potenciálisan enantiomer-, il-

letve fémion-szelektivitással rendelkező, azakoronaéter alapú szenzormolekulák szintézisét, 

amelyek komplexképzéskor fluoreszcencia intenzitás növekedést mutatnak, ezáltal érzékeny 

mérési módot tesznek lehetővé, és amelyek alkalmasak lehetnek optikai szenzor kialakításá-

hoz. Két – igen előnyös tulajdonságokkal bíró – fluorofort választottunk jelzőegységként, az 

akridinon és a BODIPY fluoroforokat, amelyekre már a korábbiakban utaltam (a 2.3. fejezet-

ben). 

Az általam előállított, kation-felismerésre képes szenzormolekulák mindegyike egy vagy 

két azakoronaéter receptort tartalmaz, valamint fluoreszcens részük akridinon, N-

metilakridinon, illetve BODIPY egység. Az akridinon és az N-metilakridinon fluoroforokat 

tartalmazók a PET típusú, míg a BODIPY fluoroforral rendelkezők az ICT típusú szenzormo-

lekulák csoportjába tartoznak. Az előbbi esetben a fluoreszcens jelzőegység metilénhídon 

keresztül, az utóbbi esetben pedig közvetlenül kapcsolódik a koronaéter nitrogénatomjához. 

Egy részük a koronaéter gyűrűjében lévő metil-, illetve izobutilcsoportoknak köszönhetően 

királis ligandum. 

Ezen új, potenciális szenzormolekulák szintézisét követően célul tűztük ki továbbá azok 

fent megjelölt komplexképzési tulajdonságainak vizsgálatát oldatkísérletekben, UV–látható, 

valamint fluoreszcencia spektroszkópiai módszerekkel. Komplexképzőként különböző fémio-

nokat használtunk, illetve a királis ligandumok vizsgálata esetén néhány kiválasztott optikai-

lag aktív só enantiomerjeivel is végeztünk kísérleteket. 
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4. A SZENZORMOLEKULÁK SZINTÉZISE 

4.1. Akridinon, illetve N-metilakridinon fluorofor egységet tartalmazó 

akirális és királis mono(azakoronaéter) típusú szenzormolekulák szintézise 

Elsőként akridinon, illetve N-metilakridinon fluorofort és receptorként egy azakoronaétert 

tartalmazó új szenzormolekulák [31a–(S,S)-36] szintézisét mutatom be, amelyekben a koro-

naéter nitrogénatomjához metiléncsoporton keresztül kapcsolódik a fluorofor jelzőegység. 

Előállításuk utolsó lépésében különböző üregmérettel rendelkező akirális azakoronaétereket 

(37a–c), valamint enantiomertiszta, a kiralitáscentrumokon metil-, illetve izobutilcsoportokat 

tartalmazó monoaza-18-korona-6-étereket [(S,S)-38 és (S,S)-39] alkileztük a megfelelő, 

klórmetilcsoporttal szubsztituált akridinon-származékkal (40, illetve 41). A reakciókat 

dimetilformamidban (N,N-dimetilformamid, DMF), trietil-amin bázis jelenlétében végeztük 

(17. ábra).114  

 

17. ábra. A 31a–(S,S)-36 akirális és királis fluoreszcens mono(azakoronaéter) típusú ligandumok előállítása 
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Az alkilezési reakciókban használt 40 akridinon-származék előállítását a szakirodalomban 

ismert eljárás115 módosításával végeztük a 18. ábrán látható módon.114 A 42 hidroximetil-

akridinont115 kloroformban, katalitikus mennyiségű dimetilformamid jelenlétében tionil-

kloriddal kezeltük, majd a kapott nyersterméket – amely a 9-klór-4-klórmetilakridin – izolálás 

nélkül dioxán–víz 19:1 arányú elegyében a kívánt klórmetilcsoporttal szubsztituált akridinon-

származékká (40) hidrolizáltuk.114  

 

18. ábra. A 40 és 41 klórmetilcsoporttal szubsztituált akridinon-származékok előállítása 

Ez utóbbi N-metil analogonjának (41) szintézisét több lépésben, szintén a 42 hidroximetil-

származékból115 kiindulva valósítottuk meg (18. ábra).114 Elsőként a fent már említett nyers 

9-klór-4-klórmetilakridint benzil-alkohollal reagáltatva, majd csekély mennyiségű vizet tar-

talmazó metanollal kezelve a 43 benziloxi-származékot kaptuk. Ez utóbbit dimetilformamid-

ban nátrium-hidriddel deprotonáltuk, majd metil-jodiddal alkileztük, így jutva a 44 N-

metilcsoportot tartalmazó benziloximetilakridinonhoz. Ezt követően a benzil védőcsoportot 

dioxán–10%-os vizes sósav 1:1 arányú elegyében forralva távolítottuk el. Utolsó lépésben a 
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45 N-metil-hidroximetil-származékot diklórmetánban, katalitikus mennyiségű 

dimetilformamid jelenlétében tionil-kloriddal kezelve állítottuk elő a kívánt 41 akridinon-

származékot.114  

Az előzőekben bemutatott új akridinon-származékok előállításához szükséges, a szakiro-

dalomban ismert 4-hidroximetilakridinont (42) a kereskedelemben kapható kiindulási anya-

gokból, 2-klórbenzoesavból és antranilsavból négy lépésben szintetizáltuk, az egyes lépések-

ben ismert eljárásokat alkalmazva (19. ábra). Az előbbi kiindulási anyagokat 2-

etoxietanolban, kálium-karbonát, réz(I)-oxid és rézpor jelenlétében reagáltatva kaptuk a 46 

dikarbonsavat,116 amelyet a kutatócsoportban hasonló vegyületek előállítására bevált mód-

szert54 módosítva, a később ismertetendő trikarbonsav analogonja (2-[(2-

karboxifenil)amino]izoftálsav) esetén közölt eljárás117 alapján állítottunk elő. A 46 

dikarbonsavat kénsavban melegítve a 47 oxoakridinkarbonsavvá118,119 alakítottuk számos ha-

sonló vegyületre leírt módszer44 szerint, melyet vizes nátrium-karbonát oldatban dimetil-

szulfáttal kezelve annak metil-észterét (48) kaptuk.119 Ez utóbbit nátrium-tetrahidrido-borát és 

lítium-bromid reagensekkel dietilénglikol-dimetiléterben (diglim) a kívánt 42 hidroximetil-

származékká redukáltuk.115 

 

19. ábra. Az 42 hidroximetilakridinon előállítása 

A királis szenzormolekulák [(S,S)-33–(S,S)-36] receptor egységének kialakításához szük-

séges metil-, illetve izobutilcsoportokat tartalmazó, enantiomertiszta monoaza-18-korona-6-

étereket [(S,S)-38 és (S,S)-39] a szakirodalomban ismert (S,S)-49120 és (S,S)-50121 optikailag 

aktív tetraetilénglikolokból állítottuk elő a 20. ábrán vázoltak szerint.122 Első lépésként ez 

utóbbiakat két etilénglikol egységgel hosszabbítottuk meg úgy, hogy a dinátrium sójukat 2-
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benziloxietil-metánszulfonáttal (51)123 reagáltattuk tetrahidrofuránban (THF), így jutva a 

királis hexaetilénglikolok dibenzil-származékaihoz [(S,S)-52 és (S,S)-53]. A benzil védőcso-

portokat metanolban végzett katalitikus hidrogénezéssel távolítottuk el. Az (S,S)-54 és (S,S)-

55 enantiomertiszta hexaetilénglikolokat trietil-aminban p-toluolszulfonil-kloriddal (TsCl) 

kezeltük. Az így nyert (S,S)-56 és (S,S)-57 di-p-toluolszulfonátokat acetonban nátrium-

jodiddal reagáltatva az (S,S)-58 és (S,S)-59 optikailag aktív dijód-származékokká alakítottuk. 

Ez utóbbiakat használtuk a makrociklizációhoz, amelyet benzil-aminnal, kálium-karbonát 

bázis jelenlétében, acetonitrilben forralva hajtottunk végre, így jutva a kívánt enantiomertiszta 

azakoronaéterek N-benzil-származékaihoz [(S,S)-60 és (S,S)-61]. Utolsó lépésben a benzil 

védőcsoportok eltávolítása szintén metanolban, katalitikus hidrogénezéssel történt.122 

 

20. ábra. Az (S,S)-38 és (S,S)-39 enantiomertiszta monoaza-18-korona-6-éterek előállítása 

A metilcsoportokat tartalmazó tetraetilénglikolt [(S,S)-49] többlépéses szintézissel állítot-

tuk elő olcsó, könnyen hozzáférhető enantiomertiszta alapanyagból, (S)-etil-laktátból kiindul-

va, ismert módszereket alkalmazva (21. ábra). Első lépésben az (S)-etil-laktátot 3,4-dihidro-

2H-piránnal (DHP) kezeltük diklórmetánban, piridínium-p-toluolszulfonát (PPTS) katalizátor 

jelenlétében, így a tetrahidropiranil (THP) védőcsoporttal ellátott (S)-62 észterhez jutva,124 
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amelyet dietil-éterben lítium-tetrahidrido-alumináttal az (S)-63 alkohollá redukáltunk.124 En-

nek nátrium sóját tetrahidrofuránban dietilénglikol-di-p-toluolszufonáttal reagáltatva kaptuk a 

tetrahidropiranil védőcsoportokat tartalmazó optikailag aktív tetraetilénglikolt [(S,S)-64],125 

amelyről ez utóbbiak eltávolítása H+ formában lévő erősen savas kationcserélő gyanta segít-

ségével történt.120 A kutatócsoportunkban előállított izobutilcsoportokat tartalmazó 

enantiomertiszta tetraetilénglikol [(S,S)-50]121 munkám kezdetén a szükséges mennyiségben 

rendelkezésemre állt. 

 

21. ábra. Az (S,S)-49 metilcsoportokat tartalmazó enantiomertiszta tetraetilénglikol előállítása 

4.2. Akridinon fluorofor egységet tartalmazó akirális bisz(azakoronaéter) 

típusú szenzormolekulák szintézise 

Az előzőekben bemutatott különböző üregméretű, akirális azakoronaéter receptort és 

akridinon fluorofort tartalmazó ligandumok (31a–c) bisz(koronaéter) analogonjait (65a–c) is 

előállítottuk. Ez esetben a 37a–c azakoronaétereket a 9-es helyzetben klóratommal 

szubsztituált 66 akridin-származékkal reagáltattuk, majd ezt követő hidrolízissel alakítottuk ki 

az akridinon molekularészt. Az alkilezési reakciókat tetrahidrofuránban, trietil-amin bázis 

jelenlétében végeztük, majd a kapott nyerstermékeket dioxán–5%-os vizes sósav 9:1 arányú 

elegyében a kívánt bisz(azakoronaéter) típusú ligandumokká (65a–c) hidrolizáltuk (22. áb-

ra).117  

A 66 bisz(klórmetil)akridint a 67 bisz(hidroximetil)akridinonból kloroformban, katalitikus 

mennyiségű dimetilformamid jelenlétében tionil-kloriddal reagáltatva állítottuk elő (23. áb-

ra).117 Azt vártuk, hogy a 66 akridin-származék a mono(hidroximetil)akridinonból (42)115 
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ugyanilyen körülmények között képződő 9-klór-4-klórmetilakridinhez hasonlóan könnyen 

hidrolizálható, és ezáltal könnyen átalakítható a 4,5-bisz(klórmetil)akridin-9(10H)-onná. A 

nyers 9-klór-4-klórmetilakridin hidrolízisekor alkalmazott körülmények (dioxán–víz 19:1 

arányú elegye, szobahőmérséklet)114 között azonban a reakció nem indult meg a 66 akridin-

származék esetében, továbbá ez utóbbi az oszlopkromatográfiás tisztítás körülményei között 

is változatlan maradt, így alkalmas volt az előbbiekben bemutatott alkilezési reakciókban (22. 

ábra) való felhasználásra.117  

 

22. ábra. A 65a–c akirális fluoreszcens bisz(azakoronaéter) típusú ligandumok előállítása 

 

23. ábra. A 66 akridin-származék előállítása 

A 67 bisz(hidroximetil)akridinont kétféle úton is előállítottuk (24. ábra).117 Az egyik eset-

ben a szakirodalomban ismert 68 oxoakridindikarbonsavat118 használtuk kiindulási anyagként, 

amelyet metanolban tionil-kloriddal kezeltünk, így jutottunk annak dimetil-észteréhez (69). 

Ez utóbbit nátrium-tetrahidrido-borát és lítium-bromid reagensekkel dietilénglikol-

dimetiléterben (diglim) a kívánt 67 bisz(hidroximetil)-számazékká redukáltuk a 42 

mono(hidroximetil)-származékra leírt módszer115 kis mértékű változtatásával. A másik úton a 

szakirodalomban közölt 70 bisz(brómmetil)akridint126,127 reagáltattuk tetrahidrofuránban a 

benzil-alkohol nátrium sójával, majd a kapott 71 bisz(benziloximetil)akridint dimetil-

szulfoxidban, oxigén atmoszférában, nátrium-hidrid erős bázis jelenlétében hasonló akridin-

származékok esetére bevált módszerrel54 a 72 bisz(benziloximetil)akridinonná oxidáltuk. 

Utolsó lépésben a benzil védőcsoportokat dioxán–10%-os vizes sósav 1:1 arányú elegyében 
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forralva távolítottuk el hasonló körülmények között, mint az N-metil-benziloximetilakridinon 

(44)114 esetében.117  

 

24. ábra. A 67 bisz(hidroximetil)akridinon előállítása kétféle módon 

Összehasonlítva a két szintézisút hatékonyságát, meg kell említeni, hogy a két prekurzort 

(68, illetve 70) a kereskedelemben kapható anyagokból, 2-klór-1,3-dimetilbenzolból három, 

illetve akridinből egy lépésben állítottuk elő. Jóllehet, hogy a 2-klór-1,3-dimetilbenzolból 

kiinduló út kétszer akkora össztermelést (10%) hozott, mint az akridinből kiinduló (5%), vi-

szont az előbbit hat lépésben, míg az utóbbit négy lépésben valósítottuk meg.117  

 

25. ábra. A 68 oxoakridindikarbonsav előállítása 
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A 68 oxoakridindikarbonsavat ismert módszerek alapján vagy azok módosításával szinte-

tizáltuk (25. ábra). Elsőként a 2-klór-1,3-dimetilbenzolt vízben kálium-permanganáttal oxi-

dálva kaptuk a 73 dikarbonsavat.128 Ez utóbbit antranilsavval reagáltatva kálium-karbonát, 

réz(I)-oxid és rézpor jelenlétében 2-etoxietanolban a 74 trikarbonsavhoz jutottunk a kutató-

csoportban analóg vegyületek esetére alkalmazott módszer54 módosításával.117 A 74 

trikarbonsavat polifoszforsavban (PPA) melegítve alakítottuk át a 68 

oxoakridindikarbonsavvá.118 A 70 bisz(brómmetil)akridin előállítása akridin kénsavban törté-

nő brómmetilezésével szintén irodalmi eljárás126,127 alapján történt. 

Itt jegyzem meg, hogy a 74 trikarbonsav szintézise során egy érdekességre bukkantunk.129 

Elsőként az irodalomban közölt módszert118 alkalmaztuk az előállítására. Mivel ez utóbbit 

követve, a nyersterméket az ott megadott vizes metanolból történő átkristályosítással nem 

sikerült megfelelően tisztítanunk (vékonyréteg-kromatográfiás vizsgálat alapján), ezért egy 

másik oldószerrel is próbálkoztunk. A választás az etil-metil-ketonra esett, amely hasonló-

képpen nem volt eredményes. Így az utóbbi átkristályosítás során kapott kristályokat megpró-

báltuk etil-acetátból is átkristályosítani. Forrón feloldottuk etil-acetátban, majd Erlenmeyer-

lombikban hagytuk szobahőmérsékletre hűlni, és néhány napi állás után nagy és átlátszó kris-

tályok váltak ki.129  

A kristályokról kiderült, hogy alkalmasak röntgendiffrakciós vizsgálatra, amelyet Dr. 

Czugler Mátyás és Dr. Báthori Nikoletta végeztek.129 A kristályszerkezet meghatározása azt 

mutatta, hogy a 74 trikarbonsav etil-metil-ketonnal és etil-acetáttal 2:1:1 arányú 

zárványkomplexet képez (26–28. ábra). A zárványkomplexben a vizsgált trikarbonsav mint 

gazdamolekula intra- és intermolekuláris hidrogénhidak által stabilizált merev 

szupramolekuláris vázat képez. A molekulákat jellegzetes intramolekuláris bifurkált hidro-

génhidak V-alakban stabilizálják, ezáltal csökkentve a kifelé elérhető hidrogénkötésre alkal-

mas helyeket (27. ábra). A gazdamolekulák ilyen módon csatornákat alakítanak ki a c krisz-

tallográfiai irányban, amelyekben rendezetlenül, statisztikai eloszlást mutatva helyezkednek el 

az etil-metil-keton és etil-acetát molekulák (28. ábra). A rendezetlenség magyarázata, hogy 

mindkét vendégmolekula azonos krisztallográfiai helyen kötődhet a gazdamolekulák mátrixá-

hoz egyetlen intermolekuláris kölcsönhatással, nevezetesen a karbonilcsoport oxigénatomjá-

nak mint akceptornak a részvételével kialakított hidrogénkötéssel. Elegendő szabad tér eseté-

ben a vendégmolekulák egyrészt ez utóbbi körül statisztikus elrendeződést mutathatnak az 

egyszeres kötés körüli elforgathatósághoz hasonlóan, másrészt az adott helyen egymást is 

helyettesítve fordulhatnak elő. Ahogyan a 28. ábrán is látható, a csatornák révén hosszirány-

ban, és az arra kvázi merőleges irányban is van elegendő szabad hely.129 
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26. ábra. A 74 trikarbonsav röntgendiffrakciós szerkezete (a rendezetlenül elhelyezkedő  

oldószermolekulák nélkül) 

 

27. ábra. Az intra- és intermolekuláris hidrogénhidak által összetartott gazdamátrix szerkezete egymást átfedő, 

rendezetlen etil-metil-keton és etil-acetát vendégmolekulákkal 
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28. ábra. A hidrogénhidak által összetartott gazdamátrix a c tengellyel párhuzamos csatornákban rendezetlenül 

megkötött vendégmolekulákkal (a hidrogénhidakat szaggatott vonalak jelzik) 

4.3. BODIPY fluoroforral kapcsolt akirális és királis monoaza-18-korona-6-

éter alapú szenzormolekulák szintézise 

Az előzőekben bemutatott enantiomertiszta monoaza-18-korona-6-éterekhez [(S,S)-38 és 

(S,S)-39] acetonitrilben, trietil-amin jelenlétében hozzákapcsoltuk a szakirodalomban közölt 

75 BODIPY-származékot69 is, így nyerve az ismert 29 BODIPY fluorofort tartalmazó akirális 

azakoronaéter69 metil-, illetve izobutilcsoportokkal szubsztituált királis analogonjait [(S,S)-76 

és (S,S)-77] (29. ábra).122  

 

29. ábra. Az (S,S)-76 és (S,S)-77 BODIPY fluoroforral kapcsolt királis azakoronaéterek és  

a 29 akirális analogonjuk előállítása 
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A 75 BODIPY-származékot benzaldehidből és pirrolból kiindulva irodalmi eljárások alap-

ján öt lépésben állítottuk elő (30. ábra). Elsőként az előbbi két kiindulási anyagot katalitikus 

mennyiségű trifluorecetsav (TFA) jelenlétében reagáltattuk, és így nyertük a fenil-di(pirrol-2-

il)metánt (78).130 Ezt követően az utóbbit N-klórszukcinimiddel (NCS) tetrahidrofuránban 

klóroztuk, így jutva a 79 diklór-származékhoz,131 amelyet diklórmetánban 2,3-diklór-5,6-

diciano-1,4-benzokinonnal (DDQ) oxidáltunk.131 A kapott 80 származékot trietil-amin jelen-

létében, toluolban bór-trifluorid-éteráttal reagáltatva a 81 BODIPY-származékká alakítot-

tuk,69,131 amelynek egyik klóratomját az utolsó lépésben nátrium-metoxiddal metanolban ke-

zelve metoxicsoportra cseréltük.69 

 

30. ábra. A 75 BODIPY-származék előállítása 
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5. A SZENZORMOLEKULÁK KOMPLEXKÉPZÉSI TULAJDONSÁGAINAK 

VIZSGÁLATA 

5.1. Akridinon, illetve N-metilakridinon fluorofor egységet tartalmazó 

akirális és királis mono(azakoronaéter) típusú szenzormolekulák vizsgálata 

5.1.1. Fluoreszcenciás jellemzés 

A 31a–(S,S)-36 ligandumok szerkezete „fluorofor – metiléncsoport – azakoronaéter recep-

tor” moduláris felépítést mutat, így – hasonlóan a szakirodalomban közölt ugyanilyen felépí-

téssel rendelkező ligandumokhoz – PET típusú fluoreszcenciás viselkedést vártunk különböző 

kationokkal történő komplexképzéskor.  

Mielőtt megvizsgáltuk volna az előállított potenciális szenzormolekulák előbb említett 

komplexképzési tulajdonságait, meghatároztuk a ligandumok fluoreszcencia kvantumhatásfo-

kát két eltérő karakterű oldószerben, metanolban és diklórmetánban (31. és 32. ábra, 1. táblá-

zat).114 Azt tapasztaltuk, hogy az akridinon egységet tartalmazó ligandumok [31a–c, (S,S)-33 

és (S,S)-35] fluoreszcencia kvantumhatásfoka nagymértékben függ az oldószer típusától, ne-

vezetesen diklórmetánban nagy, metanolban pedig jelentősen (4–14,5-szer) kisebb érték. 

 

31. ábra. (A) A 31c ligandum (20 μM) fluoreszcencia intenzitásának változása az oldószer összetétel függvé-

nyében (metanol–diklórmetán: 0%, 0,2%, 0,6%, 1,2%, 2,4%, 4%, 6%, 10%, 20%, 40%, 60%, 100%),  

λgerj=370 nm (B) Fluoreszcencia intenzitás változás 421 nm-en (a metanolban mért spektrum maximumán) 

Ez a jelenség azzal magyarázható, hogy diklórmetánban az akridinon NH protonja és a 

koronaéter nitrogénatomja között erős intramolekuláris hidrogénhíd alakul ki, amely a nitro-
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génatom nemkötő elektronpárjával való kölcsönhatás révén csökkenti annak elektrondonor 

képességét, és ezáltal gátolja a kioltási (PET) folyamatot. Ennek – ahhoz hasonlóan, mintha 

komplexképződés történne – jelentős fluoreszcencia intenzitás növekedés a következménye. 

Metanolban azonban az intramolekuláris hidrogénkötéseket hatékonyan szétrombolják az 

ugyancsak hidrogénhíd kialakítására képes oldószermolekulák, aminek következtében a kiol-

tási (PET) folyamat újra lehetővé válik, és ezzel párhuzamosan jelentős mértékben csökken a 

fluoreszcencia intenzitás. 

1. táblázat. Az akridinon alapvegyület és a 31a–(S,S)-36 ligandumok fluoreszcencia  

kvantumhatásfokai és pKa értéke

  (CH2Cl2)  (MeOH) pKa (MeOH)b 

akridinon 0,35 0,74a 14,9c 

31a 0,60 0,15 –d 

31b 0,59 0,070 ~16,5e 

31c 0,55 0,038 15,4 

32 0,088 0,080  

(S,S)-33 0,37 0,029  

(S,S)-34 0,051 0,057  

(S,S)-35 0,54 0,062  

(S,S)-36 0,087 0,092  

aIsmert, hogy az akridinon apoláris oldószerekben (pl. ciklohexánban) rendkívül gyenge fluoreszcenciával, míg 

protikus oldószerekben erős fluoreszcenciával rendelkezik.46 bA pKa értékek meghatározása Me4NOH-dal törté-

nő titrálás alapján történt.58 cSzakirodalomból vett érték.58 dA 31a ligandum pKa értékét nem lehetett meghatá-

rozni, mivel a Me4NOH-dal történő titrálás során értékelhetetlenül kis változások következtek be az abszorpciós, 

illetve emissziós spektrumokban. Ez azt mutatja, hogy a 31a ligandum deprotonálása nehezebb, mint a 31b 

ligandumé. eA 31b ligandum pKa értékét nem lehetett pontosan meghatározni, mivel a kapott érték összemérhető 

a metanol autoprotolízises állandójával (16,7). 

 
32. ábra. A 31a–(S,S)-36 ligandumok fluoreszcencia kvantumhatásfokának oldószerfüggése 
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A 31a–c ligandumok metanolban mért kvantumhatásfoka alapján megállapítottuk azt is, 

hogy az intramolekuláris hidrogénhíd erőssége metanolban függ a koronaéter üregméretétől. 

A csökkenő üregmérettel párhuzamosan növekvő kvantumhatásfok értékek növekvő hidro-

génhíd erősségre utalnak. 

  

 
33. ábra. A 31a–c ligandumok (20 μM) abszorpciós spektruma Me4NOH jelenlétében metanolban (A) 31c 

ligandum, Me4NOH: 0, 1000, 2000, 3000, 6000, 18000 ekv (B) 31b ligandum, Me4NOH: 0, 18000 ekv (C) 31a 

ligandum, Me4NOH: 0, 18000 ekv (A 6000- és 18000-szeres feleslegek esetén a Me4NOH spektrumával korri-

gáltuk a felvett spektrumokat, mivel a Me4NOH elnyelése ezekben a koncentrációkban már nem volt teljesen 

elhanyagolható a kisebb hullámhossz-tartományban.) 

Ez utóbbi tendenciát támasztják alá a csökkenő üregmérettel rendelkező 31a–c 

ligandumok növekvő pKa értékei is (1. táblázat). A 33. ábrán jól látható, hogy 

tetrametilammónium-hidroxiddal metanolban a monoaza-18-korona-6-étert tartalmazó 

ligandum (31c) viszonylag könnyen deprotonálható a kisebb üregméretű 31b ligandumhoz 

képest, illetve a legkisebb üregmérettel rendelkező 31a ligandum szinte egyáltalán nem 

deprotonálható az alkalmazott erős bázissal. A 31a–c azakoronaéterek akridinon alapvegyü-
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lethez viszonyított nagyobb pKa értékei szintén az intramolekuláris hidrogénhíd jelenlétére 

utalnak. 

 Az előbbiekben bemutatott intramolekuláris hidrogénkötés kedvezőtlen hatását a 

ligandumok akridinon egységének N-metilezésével kívántuk kiküszöbölni, amely sikeresnek 

bizonyult, mivel az N-metilcsoportot tartalmazó analogonok [32, (S,S)-34 és (S,S)-36] mind-

két oldószerben hasonló, egyaránt gyenge fluoreszcenciát mutatnak a PET típusú szenzormo-

lekulákra jellemző módon (32. ábra, 1. táblázat).114 

5.1.2. Komplexképzés fémionokkal 

A 31c, 32, (S,S)-35 és (S,S)-36 ligandumok különböző fémionokkal (Na+, K+, Ag+, Mg2+, 

Ca2+, Zn2+, Cu2+, Pb2+, Cd2+) szemben mutatott komplexképzési tulajdonságait metanolban 

vizsgáltuk.114 Ezen ligandumok valóban PET típusú szenzormolekuláknak tekinthetők, mivel 

jelentős (2–15-szörös) fluoreszcencia intenzitás növekedést mutattak fémionokkal való komp-

lexképzéskor, amely az emissziós spektrumok csak igen kis mértékű [3–6 nm a 31c és (S,S)-

35 ligandumok, és még kisebb a 32 és (S,S)-36 ligandumok esetében] rövidebb hullámhosszak 

irányába történő eltolódásával párosult. 

A 31c, 32, (S,S)-35 és (S,S)-36 ligandumok különböző fémionok jelenlétében mutatott 

fluoreszcencia intenzitás növekedését a 34. ábrán látható oszlopdiagramokon hasonlítom ösz-

sze, a fémion–ligandum komplexek stabilitási állandóit pedig a 2. táblázatban tüntettem fel. 

A ligandumok abszorbanciája az alkalmazott gerjesztési hullámhosszon (370 nm) gyakorlati-

lag változatlan volt a fémionok hozzáadásakor, kivéve a 31c és (S,S)-35 koronaéterek eseté-

ben, amikor a Cu2+ és Pb2+ ionok kismértékben befolyásolták azokat. A komplexstabilitási 

állandókat (log β1:1) a fluoreszcenciás változások alapján a Benesi–Hildebrand módszer-

rel35,132–134 határoztuk meg 1:1 fémion–ligandum komplex sztöchiometriát feltételezve. Ez 

utóbbira a 35. ábrán mutatok be példát. 

A legnagyobb fluoreszcencia intenzitás növekedést mind a négy vizsgált ligandum [31c, 

32, (S,S)-35 és (S,S)-36] esetében a Cu2+ és Pb2+ ionok okozták, míg az Ag+ ion csak kisebb 

változást produkált. Általánosságban megállapítható, hogy az akridinon egységet tartalmazó 

ligandumok [31c és (S,S)-35] nagyobb fluoreszcencia intenzitás növekedést mutattak komp-

lexképzéskor, viszont kisebb stabilitású komplexeket képeztek, mint az N-metilcsoportot tar-

talmazó analogonjaik [32 és (S,S)-36]. 
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34. ábra. A 31c, 32, (S,S)-35 és (S,S)-36 ligandumok (20 μM) fluoreszcencia intenzitás növekedése különböző 

fémionok jelenlétében metanolban (A) 31c ligandum, 421 nm-en (B) 32 ligandum, 450 nm-en (C) (S,S)-35 

ligandum, 421 nm-en (D) (S,S)-36 ligandum, 450 nm-en 

Továbbá látható, hogy az izobutilcsoportok jelenléte az (S,S)-35 és (S,S)-36 

ligandumokban növeli azok szelektivitását a Cu2+ ionra nézve az akirális analogonjaikhoz 

(31c és 32) képest. Ez a hatás az (S,S)-35 azakoronaéter esetében sokkal kifejezettebben érvé-

nyesül. Az is megfigyelhető, hogy az (S,S)-35 és (S,S)-36 ligandumok esetében a koronaéter 

gyűrűjében lévő izobutilcsoportok nagymértékben csökkentik a K+ ionnal való komplexkép-

zési hajlamot az akirális analogonjaikhoz (31c és 32) képest. Ez annak tulajdonítható, hogy a 

nagy térkitöltésű izobutilcsoportok megváltoztatják a koronaéter konformációját, és ezáltal 

csökkentik azok tényleges üregméretét. Ezt a jelenséget a BODIPY fluoroforral kapcsolt 

akirális, illetve izobutilcsoportokat tartalmazó optikailag aktív azakoronaéterek [29 és (S,S)-

77] vonatkozásában is tapasztaltuk, amelyet a későbbiekben (az 5.3.2. fejezetben) még tárgya-

lok.  
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2. táblázat. A 31c, 32, (S,S)-35 és (S,S)-36 ligandumok különböző fémionokkal képzett komplexeinek  

stabilitási állandói metanolban 

 log β1:1 

 31c 32 (S,S)-35 (S,S)-36 

Cu2+ 3,47 4,87 3,59 4,88 

Pb2+ 2,68 4,98 2,80 4,44 

Ag+ 3,17 –a 3,32 4,37 

K+ 2,28 4,09 –a 2,66 

aA log β1:1 értéket nem lehetett meghatározni, mivel jelentéktelen mértékű (kb. 15–20%-os) fluoreszcencia inten-

zitás növekedés következett be a fémionok hozzáadásakor. 

  

 
35. ábra. (A) Az (S,S)-35 ligandum oldatának (20 μM) Cu(ClO4)2 oldattal való titrálása (0–200 ekv) során kapott 

emissziós spektrumsorozat metanolban, λgerj=370 nm (B) Titrálási görbe (0–300 ekv) 421 nm-en (C) A Benesi–

Hildebrand módszerrel történő egyensúlyi állandó meghatározás (14–150 ekv, 421 nm), log β1:1=3,59 (R=0,996) 

Meg kell említeni, hogy az N-metilezett származékok [32 és (S,S)-36] esetében a K+, 

Mg2+, Ca2+, Zn2+ és Cd2+ ionok szintén okoztak 1,5–3-szoros fluoreszcencia intenzitás növe-

kedést, de csak igen nagy (400-szoros) feleslegben, amely azt jelenti, hogy a ligandumok je-
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lentősen gyengébb komplexeket képeznek az utóbbi fémionokkal, mint a Cu2+ és Pb2+ ionok-

kal, amelyek a koronaéterhez képest már négy ekvivalens mennyiségben is 3–5-szörös inten-

zitás növekedést váltottak ki. 

Ismert tény, hogy a Cu2+ ion képes kioltani a fluoreszcenciát valamely fluoroforral való 

kölcsönhatása során, amely paramágneses tulajdonságának köszönhető.14–17,19 A kioltás me-

chanizmusát gyakran a nyitott héjú ion által kiváltott fényindukált elektronátadás (PET) vagy 

energiatranszfer (electronic energy transfer = EET) folyamatokként értelmezik.14–17,19 Ennek 

következtében számos olyan Cu2+ ionra szelektív szenzormolekula ismert a szakirodalomban, 

amely a fluoreszcencia kioltásán alapszik,14–17,19,135,136 de ezek mellett sok törekvés irányul 

olyan más hatásokat kihasználó szenzormolekulák előállítására és vizsgálatára is, amelyek 

fluoreszcencia intenzitás növekedést mutatnak Cu2+ ionnal való komplexképzéskor.15–

17,19,82,135–139 Jelen esetben a Cu2+ ion koordinációja a koronaéter nitrogénatomjához jelentősen 

csökkenti a PET folyamat hatékonyságát, ezáltal viszonylag nagy fluoreszcencia intenzitás 

növekedést okozva, hasonlóan néhány irodalomban is ismert példához.82,138,139 

A négy vizsgált ligandum közül az (S,S)-35 mutatta a legnagyobb szelektivitást a Cu2+ 

ionra nézve, amellyel való titrálás során csaknem 10-szeres fluoreszcencia intenzitás növeke-

dés érhető el. Fontos kiemelni, hogy a 31c–Cu2+ komplex 15-ször erősebben fluoreszkál, mint 

a 31c szabad ligandum. Az (S,S)-36 ligandum szintén jó szelektivitással bír a Cu2+ és Pb2+ 

ionokra, és viszonylag stabil komplexet képez velük kb. 5-szörös fluoreszcencia intenzitás 

növekedéssel. Mind az (S,S)-35, mind az (S,S)-36 ligandum a koronaéter gyűrűjében 

izobutilcsoportokat tartalmaz, amelyek növelik a lipofilitásukat, és ez előnyös az 

optódmembránba való beépítésük szempontjából.114 

5.1.3. Komplexképzés optikailag aktív sókkal 

Az (S,S)-35 és (S,S)-36 királis ligandumok komplexképzési tulajdonságait optikailag aktív 

komplexképzők, az α-(1-naftil)etilammónium-perklorát (NEA) és a mandulasav káliumsójá-

nak enantiomerjeivel (36. ábra) szemben is megvizsgáltuk diklórmetán–metanol 97:3, illetve 

acetonitril–víz 97,5:2,5 arányú oldószerelegyekben.114 A szakirodalomban ismertek olyan 

példák, ahol enantiomertiszta, egy aszimmetriacentrummal rendelkező benzoaza-15-korona-

5-éter-származékok enantioszelektivitást mutattak a NEA, illetve bizonyos aminosavak nátri-

um- és káliumsóinak enantiomerjeivel szemben.140,141  
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36. ábra. A vizsgált enantiomertiszta komplexképzők 

  
37. ábra. (A) Az (S,S)-36 ligandum oldatának (20 μM) (R)-NEA oldattal való titrálása (0–12 ekv) során kapott 

emissziós spektrumsorozat diklórmetán–metanol 97:3 arányú elegyében, λgerj=370 nm  

(B) Titrálási görbe (0–30 ekv) 450 nm-en 

Az általunk vizsgált esetekben az említett sók enantiomerjeivel történt komplexképződés, 

amely során fluoreszcencia intenzitás növekedést (1,5–3,5-szörös) tapasztaltunk az emissziós 

spektrumok igen kis mértékű (3–4 nm) rövidebb hullámhosszak irányába való eltolódásával 

(37. ábra). A komplexstabilitási állandók (log β1:1) meghatározását ezekben az esetekben is a 

Benesi–Hildebrand módszerrel végeztük 1:1 kation–ligandum komplex sztöchiometriát felté-

telezve. Sajnos azonban a ligandumok enantioszelektiviást nem mutattak, amely jól látszik a 

3. táblázatban feltüntetett egyensúlyi állandó értékekből.114 

3. táblázat. Az (S,S)-35 és (S,S)-36 ligandumok NEA és a mandulasav K sójának enantiomerjeivel képzett komp-

lexeinek stabilitási állandói diklórmetán–metanol 97:3, illetve acetonitril–víz 97,5:2,5 arányú elegyében 

 log β1:1 

 (S,S)-35 (S,S)-36 

(R)-NEA 3,73 ± 0,04 5,07 ± 0,10 

(S)-NEA 3,78 ± 0,03 5,06 ± 0,08 

(R)-mandulasav K só –a 3,17 ± 0,08 

(S)-mandulasav K só –a 3,15 ± 0,03 

aFluoreszcencia intenzitás növekedés nem történt a só hozzáadásakor. 
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5.2. Akridinon fluorofor egységet tartalmazó akirális bisz(azakoronaéter) 

típusú szenzormolekulák vizsgálata 

5.2.1. Fluoreszcenciás jellemzés 

A 65a–c bisz(azakoronaéter) típusú ligandumok diklórmetánban felvett emissziós spekt-

ruma (38. ábra) nagyon hasonló a mono(azakoronaéter) analogonjaik (31a–c)114 

diklórmetánban, illetve metanolban készült spektrumához (31. ábra). Ezektől eltérően azon-

ban acetonitrilben és metanolban a 65a–c ligandumok spektrumában új sávok jelentek meg a 

450 nm feletti hullámhossz-tartományban.117  

 
38. ábra. A 65c ligandum (20 μM) emissziós spektruma diklórmetánban,  

acetonitrilben és metanolban, λgerj=370 nm 

Ezekben az oldószerekben meghatároztuk a szenzormolekulák (65a–c) fluoreszcencia 

kvantumhatásfokát (4. táblázat), és megállapítottuk, hogy azok diklórmetánban nagyobbak 

(2,6–5,7-szer), mint acetonitrilben és metanolban, de az oldószerhatás jóval kevésbé jelentős, 

mint a 31a–c mono(azakoronaéter) analogonoknál (32. ábra, 1. táblázat), valamint hogy 

mindhárom oldószerben viszonylag kis értékek. 

4. táblázat. A 65a–c ligandumok fluoreszcencia kvantumhatásfoka diklórmetánban,  

acetonitrilben és metanolban 

  (CH2Cl2)  (MeCN)  (MeOH) 

65a 0,12 0,021 0,046 

65b 0,10 0,019 0,022 

65c 0,10 0,043 0,027 
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5.2.2. Komplexképzés fémionokkal 

Az előállított 65a–c bisz(azakoronaéter) típusú szenzormolekulák közül csak a két 

monoaza-18-korona-6-éter receptor egységet tartalmazó ligandum (65c) különböző fémio-

nokkal (Li+, Na+, K+, Ag+, Mg2+, Ca2+, Zn2+, Cu2+, Pb2+, Cd2+) szemben mutatott komplex-

képzési tulajdonságait tanulmányoztuk.117 Mivel a 65c ligandum az előző fejezetben ismerte-

tett 31c mono(azakoronaéter) analogonjához hasonlóan „fluorofor – metiléncsoport – 

azakoronaéter receptor” moduláris felépítést mutat, így ebben az esetben is hasonló fluoresz-

cenciás viselkedést vártunk kationok jelenlétében.  

 

39. ábra. (A) A 65c ligandum oldatának (20 μM) Ca(ClO4)2 oldattal való titrálása (0–400 ekv) során kapott 

emissziós spektrumsorozat metanolban, λgerj=370 nm (B) Titrálási görbe (0–400 ekv) 458 nm-en,  

valamint az illesztéssel kapott görbe  

A vizsgálatokat elsőként metanolban végeztük ahhoz hasonlóan, mint a 31c 

mono(azakoronaéter) esetében. Általánosságban elmondható, hogy a 65c bisz(azakoronaéter) 

különböző fémionok hozzáadásakor fluoreszcencia intenzitás növekedést mutatott a várako-

zásunknak megfelelően, de a legtöbb esetben a fémionokkal képzett komplexek spektrumának 

a helyzete eltért a 31c ligandum–fémion komplexekétől (mely utóbbi gyakorlatilag megegye-

zik az (S,S)-35 komplexált formájával, 35. ábra). Hat fémion (K+, Ag+, Mg2+, Ca2+, Zn2+, 

Cd2+) a vizsgált tíz közül komplexképzéskor hasonló változást idézett elő az emissziós spekt-

rumban, nevezetesen fluoreszcencia intenzitás növekedést főként a 450 nm feletti hullám-

hossz-tartományban (39. ábra). Ezzel szemben a Cu2+, Pb2+ and Na+ ionok esetén – egy adott 

feleslegű fémion hozzáadása után – egy másik spektrumforma is megjelent a titrálási spekt-

rumsorozatban, amelynek helyzete a 31c mono(azakoronaéter), illetve komplexált formájának 

spektrumához volt hasonló (40. ábra). 
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40. ábra. A 65c ligandum oldatának (20 μM) Cu(ClO4)2 oldattal történő titrálása (A: 0–60 ekv, C: 60–400 ekv) 

során kapott emissziós spektrumsorozat metanolban, λgerj=370 nm. Titrálási görbék (B: 0–60 ekv, 458 nm-en,  

D: 0–400 ekv, 421 és 458 nm-en), valamint az illesztéssel kapott görbék 

A 65c bisz(azakoronaéter) különböző fémionokkal való titrálása során az abszorpciós 

spektrum változatlan maradt csaknem az összes esetben, amely jellemzője a PET típusú szen-

zormolekuláknak, ez alól egyetlen kivétel az Ag+ ion hatása volt (41. ábra). 

A fémionok koordinálásakor létrejövő emissziós spektrális változásokat globális nemline-

áris regressziós módszerrel, a SPECFIT/32TM program segítségével értékeltük a komplexsta-

bilitási állandók (log β1:1 és log β1:2) meghatározása céljából (5. táblázat). Az utóbbi fémionok 

(Cu2+, Pb2+ és Na+) esetében 1:1 és 1:2 ligandum–fémion összetételű komplexek képződését 

feltételezve kaptuk a legjobb illeszkedést, míg a többi fémionnál (K+, Ag+, Mg2+, Ca2+, Zn2+, 

Cd2+) – ahol a titrálás során csak egyféle spektrumot láttunk – elegendő volt egyféle, 1:1 

sztöchiometriával rendelkező komplex figyelembe vétele a megfelelő illeszkedéshez. Érde-

mes megemlíteni, hogy az Ag+ ion esetében az UV–látható titrálási spektrumsorozatból meg-
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határozott log β1:1 érték (4,08) jó egyezést mutatott a fluoreszcenciás változásokból kapott 

értékkel (3,85, 5. táblázat). 

  
41. ábra. (A) A 65c ligandum oldatának (20 μM) AgNO3 oldattal való titrálása (0–100 ekv) során kapott  

UV–látható spektrumsorozat metanolban (B) Titrálási görbe (0–200 ekv), valamint az illesztéssel kapott görbe 

5. táblázat. A 65c ligandum különböző fémionokkal képzett komplexeinek  

stabilitási állandói metanolban és acetonitrilben 

 MeOH MeCN 

 log β1:1 log β1:2 log β1:1 log β1:2 

Li+ –a –a 3,86 5,79 

Na+ 4,77 7,02 4,97 8,28 

K+ 4,14 – 5,06 7,35 

Mg2+ 2,88 – 4,71 7,99 

Ca2+ 2,66 – 6,78 13,12 

Zn2+ 3,13 – 7,78 11,70 

Cd2+ 2,94 – 5,31 7,75 

Cu2+ 4,36 5,77 –b –b 

Ag+ 3,85 – 4,15 6,53 

Pb2+ 5,21 7,79 7,12 13,46 

aFluoreszcencia intenzitás változást nem tapasztaltunk a fémion hozzáadásakor. bTörtént komplexképződés, de 

az emissziós titrálási spektrumsorozatot nem lehetett kielégítően illeszteni. 

A komplexképzési vizsgálatokat acetonitrilben is elvégeztük, és azt tapasztaltuk, hogy az 

1:1 komplex mellett az 1:2 komplex képződése sokkal jelentősebb volt, mint metanolban, 

ugyanis acetonirilben minden fémion esetén mindkét spektrumforma megjelent a titrálási 

spektrumsorozaton (42. ábra). Így ezekben az esetekben az egyensúlyi állandó meghatározá-

sakor mind a két, az 1:1 és az 1:2 komplex képződését is feltételezve kaptuk a legjobb illesz-

kedést. Megállapítható, hogy acetonitrilben nagyobbnak, esetenként jelentősen nagyobbnak 
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adódtak a komplexstabilitási állandók a metanolban mértekhez képest. Az abszorpciós spekt-

rum acetonitrilben is változatlan volt a titrálások során. A 65c bisz(azakoronaéter) fémionok-

kal szemben mutatott, metanolban és acetonitrilben eltérő viselkedése jól látható a Ca2+ ion 

példáján (39. és 42. ábra). 

  

42. ábra. A 65c ligandum oldatának (20 μM) Ca(ClO4)2 oldattal történő titrálása (A: 0–0,4 ekv, B: 0,4–100 ekv) 

során kapott emissziós spektrumsorozat acetonitrilben, λgerj=370 nm. (C) Titrálási görbék (0–100 ekv) 413 és  

465 nm-en, valamint az illesztéssel kapott görbék  

A 65c bisz(azakoronaéter) fluoreszcenciás viselkedése komplexképzéskor jelentősen eltér 

a 31c mono(azakoronaéter) analogonjáétól. Míg az utóbbi fluoreszcencia intenzitás növeke-

dést mutatott kationokkal való komplexképzéskor spektrális eltolódás nélkül,114 addig a 65c 

bisz(azakoronaéter) esetében az intenzitás növekedés mellett spektrális eltolódás is megfi-

gyelhető volt különböző fémionok jelenlétében, amely nem jellemző a PET típusú szenzor-

molekulákra.117  

Az előbbiekben ismertetett megfigyeléseink alapján a következőképpen értelmezhetjük a 

65c bisz(azakoronaéter) viselkedését. A titrálás során általában nagyobb fémion feleslegnél 
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megjelenő spektrum (pl. 100 ekv. Ca2+ ion jelenlétében acetonitrilben, 42. ábra) az 1:2 

sztöchiometriájú komplexhez tartozik, amelyben a két azakoronaéter két fémiont köt meg 

egymástól függetlenül. Ez alátámasztható azzal, hogy a spektrum helyzete és alakja nagyon 

hasonló a 31c mono(azakoronaéter) komplexált formájának a spektrumához (mely utóbbi 

gyakorlatilag megegyezik az (S,S)-35 komplexált formájával, 35. ábra). A másik spektrum – 

amely főleg a titrálási folyamat elején látható (pl. 0–60 ekv. Cu2+ jelenlétében metanolban, 40. 

ábra), illetve amely metanolban sok esetben az egyedüli megjelenő spektrumforma az alkal-

mazott feleslegeknél (39. ábra) – az 1:1 arányú komplexhez rendelhető. Feltételezésünk sze-

rint ez utóbbi szendvics típusú komplex, amelyben a két koronaéter együttesen köt meg egy 

fémiont. Az egyszerű, 1:1 arányú komplex jelenléte – amelyben egy koronaéter komplexál 

egy fémiont, és a másik koronaéter szabadon marad – kizárható, mivel a spektrum helyzete és 

alakja eltér az 1:2 komplex spektrumától. 

 

43. ábra. A 65c ligandum oldatának (20 μM) Me4NOH oldattal való titrálása (0–3000 ekv) során kapott  

emissziós spektrumsorozat metanolban, λgerj=370 nm 

Az 1:1 és 1:2 komplexek spektrumának egymástól való eltérése azzal magyarázható, hogy 

az akridinon rész szerkezeti változáson megy keresztül a szendvics (1:1) komplexben. Ez a 

változás lehet az akridinon egység tautomerizációja a 9-hidroxiakridin formájába, valamint az 

akridinon NH deprotonálódása. Mivel a komplexképződéskor az abszorpciós spektrum nem 

változott (kivéve az Ag+ ion hozzáadásakor metanolban), ezért ezek a folyamatok csak a ger-

jesztett szingulett állapotban jöhettek létre. Az akridinon egység deprotonálódását a feltétele-

zett szendvics komplexben alátámaszhatja az, hogy a komplex spektruma hasonló a 65c 

ligandum nagy feleslegben lévő tetrametilammónium-hidroxid jelenlétében kapott, 

deprotonált formájának a spektrumához (43. ábra). 
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A szakirodalomban ismert olyan példa, ahol az akridinon egységet a koronaéter gyűrűjé-

ben tartalmazó, királis akridono-18-korona-6-éter az Pb2+ ionnal képzett komplexében nagy 

valószínűséggel a 9-hidroxiakridin tautomer formájában van jelen. Ezt az IR spektrumban a 

komplexképződés hatására bekövetkező változásokkal támasztották alá.57 Az akridinon egy-

ség deprotonálódására szintén van példa az irodalomban, nevezetesen a 4,5-

bisz(acetamido)akridinonnak mint receptornak fluorid és benzoát anionokkal való kölcsönha-

tása során.51 

 
44. ábra. A 65c ligandum (20 μM) fluoreszcencia intenzitás növekedése 4 ekvivalens mennyiségű különböző 

fémion (Cu2+, Pb2+, Ag+ és a többi ion a növekvő fluoreszcencia intenzitás sorrendjében: 

Li+, Na+, Mg2+, Ca2+, K+, Cd2+, Zn2+) jelenlétében metanolban, λex=370 nm 

Általánosságban megállapítható a 65c ligandum komplexképzési tulajdonságairól, hogy 

acetonitrilben erősebb komplexet képez, mint metanolban, valamint az előbbi oldószerben az 

1:2 sztöchiometriájú komplex képződése kedvezményzettebb, mint az utóbbiban (39. és 42. 

ábrák, 5. táblázat). Összehasonlítva a különböző fémionok hatását metanolban négy ekviva-

lens mennyiségű fémion jelenlétében, látható, hogy a legnagyobb fluoreszcencia intenzitás 

növekedést a Cu2+, Pb2+ és Ag+ ionok okozták (44. ábra). Nagyobb feleslegben azonban a 

többi fémion (Na+, K+, Mg2+, Ca2+, Zn2+, Cd2+) is jelentős változást idézett elő. Ez azt jelenti, 

hogy a 65c bisz(azakoronaéter) – valószínűleg annak köszönhetően, hogy a molekula két re-

ceptor egységet tartalmaz – erősebb komplexet képez a vizsgált fémionokkal, mint a 31c 

mono(azakoronaéter) analogonja (34. és 44. ábra). Ennek tulajdonítható, hogy a 65c 

ligandum a vizsgált fémionok körében megfelelő szelektivitást nem mutatott. A komplexkép-

ződéskor létrejövő spektrális eltolódás, valamint a különböző emissziós spektrummal és 

egyensúlyi állandóval rendelkező kétféle komplex képződésének lehetősége megnehezíti az 

egyes fémionok hatásának összehasonlítását, valamint ez utóbbiak miatt a 65c 
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bisz(azakoronaéter) nem alkalmas egy adott fémion meghatározására nagyobb koncentráció 

tartományban.117  

5.3. BODIPY fluoroforral kapcsolt akirális és királis monoaza-18-korona-6-

éter típusú szenzormolekulák vizsgálata 

5.3.1. UV–látható és fluoreszcenciás jellemzés 

A 29, (S,S)-76 és (S,S)-77 BODIPY fluoroforral kapcsolt azakoronaéterek acetonitrilben 

felvett abszorpciós spektruma hasonló jellemzőkkel bír (6. táblázat), mint az irodalomban 

leírt BODIPY kromoforoké.62–65 A 400–600 nm hullámhossz-tartományban intenzív sávval 

rendelkeznek 527–529 nm körüli csúcsmaximummal és a rövidebb hullámhosszak irányába 

eső vállal, amely erős S0–S1 átmenetnek tulajdonítható. Egy kevésbé intenzív abszorpciós sáv 

(S0–S2) is megfigyelhető 350 nm körül. A 29, (S,S)-76 és (S,S)-77 ligandumok abszorpciós 

spektruma jelentős mértékű (kb. 30 nm) eltolódással bír a nagyobb hullámhosszak irányába a 

referencia vegyületnek tekintett 75 BODIPY-származékhoz (λmax=498 nm) képest, amely a 

fluorofor π-rendszerének a koronaéter iminocsoportjával történő kiterjedt konjugációjával 

magyarázható. Emellett a 29, (S,S)-76 és (S,S)-77 ligandumok abszorpciós sávjai szélesebbek, 

illetve az abszorpciós koefficiensük is kisebb, mint a 75 BODIPY-származéké  

(ε=47700 M–1cm–1). A ligandumok [29, (S,S)-76 és (S,S)-77] diklórmetán–metanol 99:1 ará-

nyú elegyében felvett abszorpciós spektruma batokróm eltolódást (5 nm) mutat az 

acetonitrilben készült spektrumokhoz képest.122 

Hasonló tendenciák figyelhetők meg a 29, (S,S)-76 és (S,S)-77 ligandumok acetonitrilben 

mért fluoreszcenciás tulajdonságaiban is (6. táblázat). Szélesebb emissziós sávval rendelkez-

nek a 75 referencia vegyülethez képest, valamint a sávok nagyobb hullámhosszak felé tolódá-

sa (kb. 50 nm) figyelhető meg az utóbbi spektrumához (λmax=525 nm) viszonyítva. A 29, 

(S,S)-76 és (S,S)-77 ligandumok fluoreszcencia kvantumhatásfoka mindössze feleakkora, mint 

a 75 referencia vegyületé (Φ=0,0088).122 Az előbbiek alacsony kvantumhatásfok értéke a ger-

jesztett állapotban végbemenő intramolekuláris töltésátviteli (ICT) folyamatnak köszönhető, 

amely a fluoreszcencia jelentős kioltását okozza.14–17,19,66–70,74–77,80 Míg az 1-es, 3-as, 5-ös és 

7-es helyzetben metilcsoportokat, illetve a mezo pozícióban fenilcsoportot tartalmazó 

BODIPY-származék nagy fluoreszcencia kvantumhatásfokkal rendelkezik (Φ=0,6 

acetonitrilben),66,67 addig a 75 referencia vegyület igen kis kvantumhatásfok értékkel bír. Ez 
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utóbbi egyrészt azzal magyarázható, hogy az 1-es és 7-es pozíciókban a sztérikus gátlást oko-

zó metilcsoportok hiánya lehetővé teszi a π-rendszer kiterjedését, amely a fluoreszcencia 

csökkenéséhez vezet.64 Másrészt, azt találták a szakirodalomban, hogy a BODIPY váz 3-as és 

5-ös pozíciójában lévő elektronküldő szubsztituensek általában csökkentik a BODIPY-

származékok kvantumhatásfokát a szubsztituálatlan analogonokhoz képest.64,142,143 

Fontos megjegyezni, hogy a 75 akirális ligandum esetén mért spektrofotometriás értékek 

(az abszorpciós és emissziós maximumok, valamint a fluoreszcencia kvantumhatásfok) jó 

egyezést mutattak a Baruah és munkatársai által publikált értékekkel (λabs=529 nm, λem=565 

nm, Φ=0,006).69 

5.3.2. Komplexképzés fémionokkal 

Baruah és munkatársai a BODIPY fluoroforral kapcsolt akirális azakoronaétert (29) 

acetonitrilben K+ ionra szelektívnek találták más alkálifém ionokkal (Li+, Na+, Cs+) szem-

ben.69 Ez utóbbi királis analogonjainak [(S,S)-76 és (S,S)-77] különböző fémionokkal (Li+, 

Na+, K+, Ag+, Mg2+, Ca2+, Zn2+, Cu2+, Pb2+, Cd2+, Hg2+, Fe3+), illetve NH4
+ ionnal szemben 

mutatott komplexképzési tulajdonságait részletesen tanulmányoztuk, valamint összehasonlí-

tottuk az akirális ligandum (29) viselkedésével, amely esetében a vizsgálatokat az előbb felso-

rolt fémionokra is kiterjesztettük.122 A 29, (S,S)-76 és (S,S)-77 ligandumokkal való komplex-

képzési vizsgálatok nagy részét Dr. Tóth Klára kutatócsoportjában Dr. Kádár Mihály és 

Maidics Zita végezték. 

A 29 akirális koronaéter esetében megismételve a K+ ionnal való titrálást, a publikációban 

közöltekkel69 egyezően azt tapasztaltuk, hogy az abszorpciós és emissziós spektrumokban 

jelentős változás következett be egy adott feleslegű fémion hozzáadása után, amely azt jelenti, 

hogy a 29 ligandum viszonylag stabil komplexet képez a K+ ionnal. Ezzel szemben ugyan-

ezen kísérleti körülményeket alkalmazva a koronaéter gyűrűjében izobutilcsoportokat tartal-

mazó (S,S)-77 királis analogon esetén is, az abszorpciós és emissziós spektrumok teljesen 

változatlanok maradtak (45. ábra). Ez azt mutatja, hogy a K+ ionnal ebben az esetben egyálta-

lán nem történt komplexképződés, amely a koronaéter gyűrűjének a nagy térkitöltésű 

izobutilcsoportok által okozott konformáció változásával magyarázható. 

A vizsgált fémionok közül a Ca2+, Pb2+, Mg2+, Zn2+, Hg2+ és Cu2+ ionok jelentős változást 

okoztak mindhárom ligandum abszorpciós és emissziós spektrumában. A legnagyobb hatást a 

Ca2+, Pb2+, Hg2+ és Cu2+ ionok esetében tapasztaltuk (46. és 47. ábra). A 29, (S,S)-76 és (S,S)-
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77 különböző fémionokkal alkotott komplexeinek spektroszkópiai adatait, a mólarány-,144 

illetve a Benesi–Hildebrand35,132–134 módszerrel meghatározott stabilitási állandóit, valamint 

sztöchiometriáját a 6. és 7. táblázatban tüntettem fel. 

 
45. ábra. (A) Az (S,S)-77 ligandum oldatának (20 μM, 2,5 ml) KSCN oldattal való titrálása (0–40 mM, 0–1 ml) 

során kapott abszorpciós spektrumsorozat acetonitrilben (B) Az abszorbancia csökkenése 526 nm-en,  

amely a titrálás folyamán bekövetkező hígulás eredménye (egyéb abszorpciós spektrális változás nem történt) 

6. táblázat. A 29, (S,S)-76 és (S,S)-77 ligandumok, valamint fémionokkal és NH4
+ ionnal képzett komplexeinek 

abszorpciós és emissziós adatai 

 29 (S,S)-76 (S,S)-77  

 abs    

nm a em    

nm  abs     

nm a em    

nm  abs     

nm a em    

nm  Mn+/L

szabad 529 2,96 571 0,0049 527 2,96 572 0,0049 527 2,95 572 0,0045 – 

Ca2+ 510 3,13 553 0,050 509 3,53 550 0,051 508 3,34 550 0,047 2 

Pb2+ 507 3,01 546 0,056 509 3,37 548 0,053 507 3,30 546 0,054 2 

Hg2+ 419 2,23 532 0,020 418 2,29 535 0,039 416 2,59 541 0,013 2 

Cu2+ 475 1,26 534 0,0029 476 1,53 532 0,0066 475 1,40 534 0,0011 2 

Fe3+ 478 0,85 537 0,0015 479 1,61 534 0,0040 478 1,36 538 0,0010 20 

Ag+ 529 2,95 570 0,0048 525 2,93 572 0,0047 527 2,98 572 0,0045 20 

Mg2+ 510 2,74 553 0,039 512 2,84 552 0,0099 509 2,95 551 0,015 200 

Zn2+ 512 2,51 557 0,014 510 2,90 555 0,013 513 2,69 561 0,010 200 

Cd2+ 537 3,28 571 0,011 537 3,08 575 0,0080 537 3,28 574 0,010 200 

Li+ 531 3,01 571 0,0052 528 2,98 574 0,0048 528 2,97 571 0,0045 200 

Na+ 531 2,99 569 0,0055 529 3,11 570 0,0064 531 3,13 568 0,0048 200 

K+ 505 3,30 542 0,036 510 3,08 574 0,0062 526 3,13 572 0,0044 200 

NH4
+ 527 2,66 562 0,0072 527 2,97 564 0,0055 526 2,97 565 0,0047 200 

a× 104 M-1cm-1 
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46. ábra. Az (S,S)-77 ligandum oldatának (20 μM) Ca(ClO4)2 oldattal való titrálása (0–2 ekv) során kapott ab-

szorpciós (A) és emissziós (C) spektrumsorozat acetonitrilben, λgerj=488 nm. Titrálási görbék (B: 0–8 ekv,  

526 nm-en, D: 0–8 ekv, 552 nm-en), valamint a mólarány-módszer alkalmazása 

Már egy ekvivalens mennyiségű Ca2+ és Pb2+ ion hozzáadása nagyobb, mint 10-szeres 

fluoreszcencia intenzitás növekedést okozott, amely az abszorpciós és emissziós spektrumok 

rövidebb hullámhosszak irányába való eltolódásával (18–26 nm) párosult. Ezekben az esetek-

ben a viszonylag stabil komplexek képződése lehetővé tette a mólarány-módszer alkalmazását 

az egyensúlyi állandók (log β1:1 és log β2:1) meghatározására. A várt69 1:1 arányú komplexek 

képződésétől eltérően a 29, (S,S)-76 és (S,S)-77 ligandumok Ca2+ és Pb2+ ionokkal képzett 

komplexeinek sztöchiometriája 2:1 ligandum–fémion arányúnak adódott. Egyetlen kivétel ez 

alól a 29–Pb2+ komplex volt, amely 1:1 sztöchiometriával rendelkezik. Meg kell említeni 

azonban, hogy növekvő mennyiségű Pb2+ ion hozzáadása az (S,S)-76 és (S,S)-77 ligandumok 

esetében is eltolja az egyensúlyt az 1:1 sztöchiometriájú komplexek képződése felé (a titrálási 

görbék két töréspontot tartalmaznak). A Ca2+ ionnal alkotott komplexek esetén azok nem várt 

sztöchiometriája miatt a spektrális változásokat globális nemlineáris regressziós módszerrel, a 
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SPECFIT/32TM program segítségével is értékeltük. A kumulált stabilitási állandókra kapott 

értékek (log β2:1=11,81–12,89) jó egyezést mutattak a mólarány-módszerrel számítottakkal, 

valamint összehasonlítva a lépcsőzetes stabilitási állandókat, a log K1:1 (2,36–3,71) értékek 

lényegesen kisebbnek adódtak, mint a log K2:1 (9,12–10,53) értékek. 

  

  
47. ábra. Az (S,S)-77 ligandum oldatának (20 μM) Cu(ClO4)2 oldattal való titrálása (0–8 ekv) során kapott  

abszorpciós (A) és emissziós (C) spektrumsorozat acetonitrilben, λgerj=488 nm. Titrálási görbék (B: 0–8 ekv, 

480, 488 és 527 nm-en, D: 0–8 ekv, 572 nm-en) 

A 29, (S,S)-76 és (S,S)-77 ligandumok esetén szintén jelentős spektrális változást okozott 

a Cu2+ ion hozzáadása (0–2 ekvivalens), nevezetesen az abszorpciós és emissziós sávok 

nagymértékben a rövidebb hullámhosszak felé tolódtak el, valamint jelentős fluoreszcencia 

intenzitás csökkenés következett be (47. ábra). Az UV–látható titrálási spektrumsorozaton 

(0–8 ekvivalens) a 600–800 nm hullámhossz-tartományban látható változás nem tulajdonítha-

tó a hozzáadagolt Cu(ClO4)2 (0–0,16 mM) elnyelésének, mivel ekkora abszorbancia értékkel 

(763 nm-en A=0,07) csak lényegesen töményebb Cu(ClO4)2 oldat (3,5 mM, acetonitril) ren-

delkezik. A fluoreszcencia kioltása a paramágneses Cu2+ ion hatásával, az emissziós spektrum 
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eltolódása a rövidebb hullámhosszak felé pedig a fluorofor és a koronaéter nitrogénatomjának 

csökkent mértékű konjugációjával magyarázható. Az abszorpciós és emissziós spektrális vál-

tozások globális nemlineáris regressziós módszerrel (SPECFIT/32TM programmal) való illesz-

tése – az egyensúlyi állandók meghatározása céljából – sikertelennek bizonyult, amelynek 

nagy valószínűséggel az az oka, hogy a Cu2+ ion szerkezeti változást is okoz a ligandumokban 

a kölcsönhatásuk során. Lehetséges, hogy nagyobb fémion feleslegnél a BF2 csoport lecseré-

lésével hozzákötődik a BODIPY részhez, amelyre az irodalomban találtunk utalást.68 

7. táblázat. A 29, (S,S)-76 és (S,S)-77 ligandumok fémionokkal és NH4
+ ionnal képzett komplexeinek  

stabilitási állandói és sztöchiometriája acetonitrilbena,b 

 29 (S,S)-76 (S,S)-77 

 log β L:Mn+ log β L:Mn+ log β L:Mn+ 

Ca2+ 12,82 2:1 11,07 2:1 11,92 2:1 

Pb2+ 7,20 1:1 6,68 1:1 6,32 1:1 

Pb2+ – 2:1 12,30 2:1 14,61 2:1 

Hg2+ 5,84 1:1 5,95 1:1 5,82 1:1 

Mg2+ 3,18 1:1 2,34 1:1 2,08 1:1 

Zn2+ 2,86 1:1 2,05 1:1 1,58 1:1 

Cd2+ 2,28 1:1 3,05 1:1 2,14 1:1 

K+ 3,17 1:1 2,03 1:1 – – 

NH4
+ 2,79 1:1 – – – – 

aA Cu2+ és Fe3+ ionok esetében az egyensúlyi állandókat nem lehetett meghatározni a bonyolult spektrális válto-

zások miatt. bA Ca2+, Pb2+ and Hg2+ ionok esetében az egyensúlyi állandók meghatározása a mólarány-

módszerrel történt, míg a többi esetben a Benesi–Hildebrand módszerrel 1:1 ligandum–fémion sztöchiometriát 

alkalmazva. 

Ugyanezen kísérleti körülmények között (0–2 ekvivalens) a 29, (S,S)-76 és (S,S)-77 

ligandumok esetén a Hg2+ ion hozzáadása fluoreszcencia intenzitás növekedést okozott, vala-

mint az abszorpciós és emissziós spektrumokban jelentős sáveltolódást eredményezett a rövi-

debb hullámhosszak felé [kb. 110 nm, illetve 40 nm (λex = 488 nm)]. A ligandumok Fe3+ io-

nokkal történő UV–látható és fluoreszcenciás titrálása (0–20 ekvivalens) hasonló spektrumso-

rozatokat adott, mint a Cu2+ ion esetében kapottak. 

A Mg2+ és Zn2+ ionok 500-szor, illetve 1000-szer nagyobb koncentrációban okoztak ha-

sonló mértékű változást a 29, (S,S)-76 és (S,S)-77 ligandumok abszorpciós és emissziós spekt-

rumában, mint a Ca2+ és Pb2+ ionok. A ligandumok spektrofotometriás tulajdonságai nem vál-

toztak Li+, Na+ és Ag+ ionok hozzáadásakor. 
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A Ca2+, Pb2+, Mg2+ Zn2+ és Hg2+ ionokkal való komplexképződéskor az abszorpciós és 

emissziós maximumok nagymértékben (15–40 nm) a rövidebb hullámhosszak irányába tolód-

tak el, illetve jelentős fluoreszcencia intenzitás növekedés (4–12-szeres) történt a szabad 

ligandumokhoz viszonyítva. Ez annak az eredménye, hogy a fémion koordinációja csökkenti 

a koronaéter nitrogénatomjának a fluorofor π-rendszerével való konjugációját, illetve hatéko-

nyan visszaszorítja a kioltási (ICT) folyamatot a gerjesztett állapotban. A Cu2+ ion fluoresz-

cencia kioltó képességét már korábban (az 5.1.2. fejezetben) tárgyaltam. 

 
48. ábra. Az (S,S)-77 ligandum fluoreszcencia kvantumhatásfok változása  

különböző kationok jelenlétében acetonitrilben 

Egy adott fémion esetén összehasonlítva a három ligandummal alkotott komplexeinek 

stabilitási állandóit, megállapítható, hogy annak nagysága függ a koronaéter konformációjá-

tól. Ez utóbbit a gyűrűben lévő alkil szubsztituensek befolyásolják a tényleges üregméret 

csökkentése révén (7. táblázat). Ez a hatás leginkább a K+ és NH4
+ ionok esetén érvényesült, 

amelyekkel jelentősen csökkent vagy megszűnt a komplexképzési hajlam a metil, illetve 

izobutilcsoportokat tartalmazó (S,S)-76 és (S,S)-77 ligandumok esetén. Érdemes megemlíteni, 

hogy ilyen módon az alkilcsoportok növelték az (S,S)-76 és (S,S)-77 ligandumok szelektivitá-

sát a Ca2+ és Pb2+ ionokra nézve az akirális vegyülethez (29) képest. A legnagyobb szelektivi-

tást ez utóbbi ionokra az (S,S)-77 ligandumnál tapasztaltuk (48. ábra), amely esetében az 

izobutilcsoportok jelenléte a szenzormolekula lipofilitásának növelése, és ezáltal az 

optódmembránba való beépíthetősége szempontjából is kedvező.122  
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5.3.3. Komplexképzés optikailag aktív sókkal 

Az (S,S)-76 és (S,S)-77 királis ligandumok komplexképzési tulajdonságait optikailag aktív 

komplexképzők, az α-(1-fenil)etilammónium-perklorát (PEA) és az α-(1-naftil)etilammó-

nium-perklorát (NEA) enantiomerjeivel (49. ábra) szemben is tanulmányoztuk.122  

 

49. ábra. A vizsgált enantiomertiszta komplexképzők 

Acetonitrilben nem tapasztaltunk komplexképződést, mivel spektrofotometriás változás 

nem következett be a sók hozzáadásakor, így a további vizsgálatokat diklórmetán–metanol 

99:1 arányú elegyében végeztük. Ebben az esetben a komplexképződés létrejöttét az abszorp-

ciós és emissziós sávok jelentős (15–25 nm) rövidebb hullámhosszak irányába való eltolódá-

sa, illetve a fluoreszcencia intenzitás növekedése jelezte. A komplexek egyensúlyi állandóit 

Benesi–Hildebrand módszerrel határoztuk meg (8. táblázat). A PEA és NEA enantiomerjei 

által a ligandumok spektrofotometriás tulajdonságaiban (abszorpciós és emissziós maximum, 

moláris abszorpciós koefficiens, kvantumhatásfok és egyensúlyi állandó) okozott változások 

különbsége azonban gyakorlatilag elhanyagolható volt. Közülük az (S,S)-77 ligandum PEA 

enantiomerjeivel szemben mutatott kismértékű megkülönböztetése emelhető ki (50. ábra, 8. 

táblázat). Megállapítható továbbá, hogy az (S,S)-77 ligandumban lévő izobutilcsoportok je-

lentősen csökkentik a PEA és NEA sókkal képzett komplexek stabilitását a 29 akirális 

analogonhoz képest. Az (S,S)-76 ligandum eltérő stabilitású komplexet képez a PEA és a 

NEA sókkal, és csak a NEA esetében csökken jelentősen a komplexstabilitási állandó a 29 

akirális vegyülettel összevetve. Ez utóbbi azt jelzi, hogy az aromás gyűrűk által okozott 

sztérikus hatás – az előbbiekben említett alkilcsoportok hatása mellett – szintén befolyásolja a 

komplexek stabilitását. 

Az (S,S)-76 és (S,S)-77, illetve az 5.1.3. fejezetben tárgyalt akridinon, illetve N-

metilakridinon fluorofort és az azakoronaéter gyűrűben izobutilcsoportokat tartalmazó (S,S)-

35 és (S,S)-36 ligandumok enantiomer-felismerő képességének hiánya, vagy annak igen kis 

mértéke a ligandumok nagyfokú flexibilitásával magyarázható. Az olyan rendszerek, amelyek 
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ugyanezen fluorofor egységeket merevebb szerkezetű makrociklusos vázhoz kapcsolva tar-

talmazzák, várhatóan nagyobb enantioszelektivitást mutatnának.122 

8. táblázat. A 29, (S,S)-76 és (S,S)-77 ligandumok PEA és NEA enantiomerjeivel képzett komplexeinek  

stabilitási állandói diklórmetán–metanol 99:1 arányú elegyében 

 29 (S,S)-76 (S,S)-77 

 UV-látható fluoreszcencia UV-látható fluoreszcencia UV-látható fluoreszcencia

(S)-PEA 4,67 ± 0,13 4,77 ± 0,10 4,60 ± 0,04 4,72 ± 0,04 3,99 ± 0,35 4,09 ± 0,05 

(R)-PEA 4,83 ± 0,13 4,83 ± 0,15 4,60 ± 0,02 4,71 ± 0,03 4,15 ± 0,32 4,23 ± 0,09 

(S)-NEA 4,85 ± 0,08 4,82 ± 0,08 4,17 ± 0,12 4,10 ± 0,03 3,98 ± 0,28 4,14 ± 0,14 

(R)-NEA 4,77 ± 0,06 4,75 ± 0,06 4,12 ± 0,13 3,97 ± 0,01 4,04 ± 0,26 4,06 ± 0,12 

 

  

50. ábra. Az (S,S)-77 szabad ligandumnak, illetve a PEA enantiomerjeivel alkotott komplexeinek abszorpciós 

(A) és emissziós (B) spektrumai diklórmetán–metanol 99:1 arányú elegyében, λex=488 nm 
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6. A KÍSÉRLETEK RÉSZLETES LEÍRÁSA 

6.1. A szenzormolekulák és prekurzoraik szintézise 

Az IR felvételek Zeiss Specord IR 75 típusú spektrométeren készültek. Az NMR spekt-

rumok felvételét Bruker DRX-500 Avance (500 MHz a 1H és 125,8 MHz a 13C spektrumok 

esetén) vagy Bruker 300 Avance (300 MHz a 1H és 75,5 MHz a 13C spektrumok esetén) ké-

szüléken végezték, amelyet minden egyes esetben külön jelzek. Az elemi analíziseket az 

ELTE Szerves Kémia Tanszékének Mikroanalitikai Laboratóriumában végezték. A tömeg-

spektrumokat Waters ZQ2000 MS készüléken ESI módszert alkalmazva készítették. Az opti-

kai forgatóképesség meghatározását Perkin–Elmer 241 típusú polariméteren végeztük, 

amelynek kalibrálása a két mentol enantiomer optikai forgatóképességének mérésével történt. 

Az olvadáspontokat (korrigálatlan értékek) Boetius mikro-olvadáspontmérő készüléken mér-

tük. Kiindulási anyagként néhány kivétellel az Aldrich vegyszereit használtuk. Vékonyréteg-

kromatográfiához (VRK) szilikagél 60 F254 (Merck), illetve alumínium-oxid 60 F254 semleges 

E (Merck) lapokat, valamint az oszlopkromatográfiás elválasztásokhoz szilikagél 60 (Merck, 

70-230 mesh), illetve alumínium-oxid (Aldrich, semleges, aktivált, Brockman I) adszorben-

seket használtunk. Romil (Cambridge, UK) gyártmányú nagytisztaságú (Super Purity 

Solvent) tetrahidrofuránnal dolgoztunk. A többi oldószer tisztítása és szárítása a szakiroda-

lomban közölt, jól bevált módszerek145 szerint történt. Az oldószerelegyek esetén megadott 

összetételek térfogatarányt (v/v) jelentenek. A bepárlásokat csökkentett nyomáson végeztük. 

A szintézis egyik lépéséhez kapcsolódó röntgenkrisztallográfiás mérések Enraf–Nonius 

CAD-4 diffrakrométeren történtek. 

6.1.1. Általános eljárás a 31a–(S,S)-36 akirális és királis ligandumok előállítására 

A megfelelő azakoronaéter [37a–(S,S)-39, 0,41 mmol], a 40 (100 mg, 0,41 mmol) vagy 41 

(106 mg, 0,41 mmol) akridinon-származék és trietil-amin (114 µl, 0,82 mmol) vízmentes 

dimetilformamidban (1,5 ml) készült oldatát argon alatt szobahőmérsékleten 1 napig kevertet-

jük. Az illékony komponenseket 40°C-on lepároljuk, és a maradékot diklórmetán (4 ml) és 

víz (4 ml) elegyével választótölcsérbe visszük. A vizes fázis pH-ját 5%-os vizes 

tetrametilammónium-hidroxid oldattal 9-re állítjuk, és a fázisokat alaposan összerázzuk, majd 

elválasztjuk. A vizes fázist diklórmetánnal (3×2 ml) extraháljuk. Az egyesített szerves fázist 
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magnézium-szulfát felett szárítjuk, szűrjük, majd az oldószert eltávolítjuk. A nyerstermékeket 

az alábbiakban ismertetett módon tisztítjuk. 

6.1.1.1. 4-(1,4,7-Trioxa-10-azaciklododekán-10-ilmetil)akridin-9(10H)-on (31a). A nyers-

terméket metanolból átkristályosítva tisztítjuk. Termelés: 57% (89 mg). Sárga kristályok. Op.: 

170–172°C; Rf=0,37 (SiO2, aceton–hexán 1:2); IR (KBr) νmax 3432, 3256, 2936, 2880, 2840, 

1620, 1608, 1596, 1528, 1484, 1440, 1344, 1288, 1254, 1152, 1100, 1052, 992, 920, 840, 760, 

692, 616, 564, 544 cm–1; 1H NMR (500 MHz, CDCl3) δ 1,85 (s, széles, 0,5 mol komplexált 

H2O, 1H), 2,86 (s, széles, 4H), 3,58–3,77 (m, 12H), 4,00 (s, 2H), 7,15 (t, J=8 Hz, 1H), 7,25 (t, 

J=8 Hz, 1H), 7,43 (d, J=8 Hz, 1H), 7,65 (t, J=8 Hz, 1H), 7,87 (d, J=8 Hz, 1H), 8,45 (d, J=8 

Hz, 1H), 8,46 (d, J=8 Hz, 1H), 12,03 (s, 1H); 13C NMR (125,8 MHz, CDCl3) δ 55,34, 60,49, 

70,13, 70,71, 70,90, 119,42, 120,62, 121,66, 121,86, 122,25, 124,45, 126,85, 127,02, 133,26, 

133,36, 141,22, 141,58, 178,93; MS: 383 (M+1)+. Elemi analízis, számított 

C22H26N2O4·0,5H2O-ra: C 67,50, H 6,95, N 7,16, talált: C 67,34, H 6,96, N 7,03.  

6.1.1.2. 4-(1,4,7,10-Tetraoxa-13-azaciklopentadekán-13-ilmetil)akridin-9(10H)-on (31b). A 

nyersterméket etanol–hexán elegyéből átkristályosítva tisztítjuk. Termelés: 53% (93 mg). 

Sárga kristályok. Op.: 95–97°C; Rf=0,28 (SiO2, aceton–hexán 1:2); IR (KBr) νmax 3288, 2932, 

2885, 2856, 2810, 1616, 1608, 1596, 1540, 1526, 1440, 1344, 1120, 1108, 1096, 1048, 936, 

760, 696, 616 cm–1; 1H NMR (500 MHz, CDCl3) δ 1,87 (s, széles, 0,5 mol komplexált H2O, 

1H), 2,87 (t, J=6 Hz, 4H), 3,61–3,74 (m, 16H), 4,05 (s, 2H), 7,15 (t, J=8 Hz, 1H), 7,25 (t, J=8 

Hz, 1H), 7,43 (d, J=8 Hz, 1H), 7,64 (t, J=8 Hz, 1H), 7,71 (d, J=8 Hz, 1H), 8,44 (d, J=8 Hz, 

1H), 8,47 (d, J=8 Hz, 1H), 12,18 (s, 1H); 13C NMR (125,8 MHz, CDCl3) δ 54,80, 60,26, 

69,14, 70,37, 70,65, 71,04, 118,71, 120,28, 121,18, 121,46, 121,78, 123,92, 126,55, 126,68, 

132,86, 132,96, 140,77, 141,21, 178,51; MS: 427 (M+1)+. Elemi analízis, számított 

C24H30N2O5·0,5H2O-ra: C 66,19, H 7,17, N 6,43, talált: C 66,02, H 7,09, N 6,28. 

6.1.1.3. 4-(1,4,7,10,13-Pentaoxa-16-azaciklooktadekán-16-ilmetil)akridin-9(10H)-on (31c). 

A nyersterméket metanolból átkristályosítva tisztítjuk. Termelés: 45% (87 mg). Sárga kristá-

lyok. Op.: 72–74°C; Rf=0,15 (SiO2, aceton–hexán 1:2); IR (KBr) νmax 3534, 3512, 2952, 

2888, 2872, 1620, 1608, 1596, 1528, 1440, 1344, 1112, 760 cm–1; 1H NMR (500 MHz, 

CDCl3) δ 2,43 (s, széles, 1 mol komplexált H2O, 2H), 2,87 (s, széles, 4H), 3,55–3,77 (m, 

20H), 4,06 (s, 2H), 7,10–7,18 (m, 1H), 7,20–7,28 (m, 1H), 7,41–7,46 (m, 1H), 7,63–7,74 (m, 

2H), 8,44 (d, J=8 Hz, 1H), 8,47 (d, J=8 Hz, 1H), 12,25 (s, 1H); 13C NMR (125,8 MHz, 
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CDCl3) δ 54,07, 59,08, 69,29, 70,85, 71,27, 71,29, 71,42, 119,05, 120,60, 121,48, 121,76, 

122,09, 124,44, 126,81, 127,00, 133,34, 133,67, 141,20, 141,46, 178,89; MS: 471 (M+1)+. 

Elemi analízis, számított C26H34N2O6·H2O-ra: C 63,92, H 7,43, N 5,73, talált: C 63,72, H 

7,32, N 5,59. 

6.1.1.4. 10-Metil-4-(1,4,7,10,13-pentaoxa-16-azaciklooktadekán-16-ilmetil)akridin-9(10H)-

on (32). A nyersterméket oszlopkromatográfiásan először alumínium-oxid tölteten etanol–

toluol 1:110 eluens, majd szilikagél tölteten metanol–aceton 1:10 eluens alkalmazásával tisz-

títjuk. Termelés: 54% (107 mg). Sárga olaj. Rf=0,18 (SiO2, aceton–hexán–Et3N 1:2:0,03); IR 

(film) νmax 2952, 2888, 2872, 1636, 1608, 1600, 1592, 1496, 1460, 1440, 1416, 1356, 1280, 

1192, 1120, 948, 760, 696 cm–1; 1H NMR (500 MHz, CDCl3) δ 2,71 (s, széles, 4H), 2,71 (s, 

széles, 0,5 mol komplexált H2O, 1H), 3,42–3,62 (m, 20H), 3,95 (s, 3H), 3,98 (s, 2H), 7,14–

7,23 (m, 2H), 7,43 (d, J=8 Hz, 1H), 7,63 (t, J=8 Hz, 1H), 7,83 (s, széles, 1H), 8,34 (d, J=8 Hz, 

2H); 13C NMR (125,8 MHz, CDCl3) δ 42,51, 53,72, 59,89, 69,66, 70,14, 70,59, 70,64, 70,76, 

116,68, 121,36, 121,70, 122,81, 125,03, 126,40, 126,92, 127,89, 133,58, 137,60, 145,47, 

146,03, 178,77; MS: 485 (M+1)+. Elemi analízis, számított C27H36N2O6·0,5 H2O-ra: C 65,70, 

H 7,56, N 5,68, talált: C 65,61, H 7,28, N 5,67. 

6.1.1.5. 4-[(2S,12S)-2,12-Dimetil-1,4,7,10,13-pentaoxa-16-azaciklooktadekán-16-ilmetil]ak-

ridin-9(10H)-on [(S,S)-33]. A nyersterméket oszlopkromatográfiásan alumínium-oxid tölte-

ten etanol–toluol 1:140 eluens alkalmazásával tisztítjuk. Termelés: 38% (78 mg). Sárga olaj. 

Rf=0,32 (SiO2, aceton–hexán 1:2); 25][ D  –6,7 (c 0,93, aceton); IR (film) νmax 3080, 2952, 2888,  

2872, 1616, 1608, 1600, 1528, 1448, 1344, 1260, 1112, 1000, 952, 824, 760, 692 cm–1; 1H 

NMR (500 MHz, CDCl3) δ 1,02 (d, J=6 Hz, 6H), 2,38 (s, széles, 0,5 mol komplexált H2O, 

1H), 2,73–3,04 (m, 4H), 3,42–3,52 (m, 4H), 3,60–3,85 (m, 14H), a benzil típusú –CH2– AB 

kvartettet ad: δA 3,93, δB 4,28 (JAB=14 Hz, 2H), 7,15 (t, J=8 Hz, 1H), 7,22–7,27 (m, 1H), 7,44 

(d, J=8 Hz, 1H), 7,61–7,68 (m, 2H), 8,43 (d, J=8 Hz, 1H), 8,48 (d, J=8 Hz, 1H), 12,23 (s, 

1H); 13C NMR (125,8 MHz, CDCl3) δ 16,90, 53,98, 58,93, 67,83, 70,87, 70,93, 74,98, 75,87, 

118,30, 120,16, 121,00, 121,30, 121,58, 124,25, 126,22, 126,66, 132,86, 132,96, 140,60, 

141,06, 178,53; MS: 499 (M+1)+. Elemi analízis, számított C28H38N2O6·0.5H2O-ra: C 66,25, 

H 7,74, N 5,52, talált: C 66,45, H 7,76, N 5,32. 

6.1.1.6. 10-Metil-4-[(2S,12S)-2,12-dimetil-1,4,7,10,13-pentaoxa-16-azaciklooctadekán-16-

ilmetil]akridin-9(10H)-on [(S,S)-34]. A nyersterméket oszlopkromatográfiásan alumínium-
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oxid tölteten először etanol–toluol 1:140, majd diklórmetán eluens alkalmazásával tisztítjuk. 

Termelés: 37% (78 mg). Sárga olaj. Rf=0,30 (SiO2, aceton–hexán–Et3N 1:2:0,03); 25][ D  +7,3 

(c 1,26, aceton); IR (film) νmax 2962, 2908, 2864, 1636, 1608, 1600, 1592, 1496, 1460, 1440, 

1416, 1356, 1276, 1192, 1124, 996, 892, 760, 696 cm–1; 1H NMR (500 MHz, CDCl3) δ 0,95 

(d, J=6 Hz, 6H), 2,62–2,75 (m, 4H), 2,69 (s, széles, 0,5 mol komplexált H2O, 1H), 3,31–3,40 

(m, 4H), 3,44–3,63 (m, 14H), a benzil típusú –CH2– AB kvartettet ad: δA 3,95, δB 4,07 

(JAB=14 Hz, 2H), 3,96 (s, 3H), 7,15–7,21 (m, 2H), 7,42 (d, J=8 Hz, 1H), 7,63 (t, J=8 Hz, 1H), 

7,83 (d, J=8 Hz, 1H), 8,33–8,37 (m, 2H); 13C NMR (75,5 MHz, CDCl3) δ 17,25, 42,61, 54,13, 

60,42, 67,96, 71,09 (két szén 13 jel egybeesik), 74,95, 76,06, 116,84, 121,54, 121,87, 123,06, 

125,28, 126,58, 127,20, 128,39, 133,76, 137,87, 145,69, 146,27, 179,06; MS: 513 (M+1)+. 

Elemi analízis, számított C29H40N2O6·0,5H2O-ra: C 66,77, H 7,92, N 5,37, talált: C 66,74, H 

7,87, N 5,30. 

6.1.1.7. 4-[(2S,12S)-2,12-Diizobutil-1,4,7,10,13-pentaoxa-16-azaciklooktadekán-16-ilmetil]-

akridin-9(10H)-on [(S,S)-35]. A nyersterméket oszlopkromatográfiásan alumínium-oxid töl-

teten etanol–toluol 1:200 eluens alkalmazásával tisztítjuk. Termelés: 33% (79 mg). Sárga olaj. 

Rf=0,50 (SiO2, aceton–hexán 1:2); 25][ D  –25,6 (c 2,04, aceton); IR (film) νmax 3080, 2952, 

2888, 2872, 1620, 1608, 1600, 1528, 1448, 1352, 1264, 1112, 1000, 948, 824, 760, 692 cm–1; 
1H NMR (500 MHz, CDCl3) δ 0,66 (d, J=7 Hz, 6H), 0,69 (d, J=7 Hz, 6H), 0,91–0,99 (m, 2H), 

1,16–1,24 (m, 2H), 1,41–1,53 (m, 2H), 1,95 (s, széles, 0,5 mol komplexált H2O, 1H), 2,68–

2,88 (m, 4H), 3,32–3,46 (m, 6H), 3,52–3,70 (m, 10H), 3,88–3,95 (m, 2H), a benzil típusú –

CH2– AB kvartettet ad: δA 3,95, δB 4,16 (JAB=14 Hz, 2H), 7,06 (t, J=8 Hz, 1H), 7,15 (t, J=8 

Hz, 1H), 7,35 (d, J=8 Hz, 1H), 7,52 (d, J=8 Hz, 1H), 7,55 (t, J=8 Hz, 1H), 8,34 (d, J=8 Hz, 

1H), 8,39 (d, J=8 Hz, 1H), 12,18 (s, 1H); 13C NMR (125,8 MHz, CDCl3) δ 22,35, 23,30, 

24,70, 41,03, 54,28, 59,71, 68,90, 71,16, 71,28, 75,53, 77,89, 118,63, 120,38, 121,22, 121,58, 

121,81, 124,49, 126,47, 126,95, 133,03, 133,14, 140,87, 141,41, 178,80; MS: 583 (M+1)+. 

Elemi analízis, számított C34H50N2O6·0,5H2O-ra: C 69,01, H 8,69, N 4,73, talált: C 68,78, H 

8,76, N 4,57. 

6.1.1.8. 10-Metil-4-[(2S,12S)-2,12-diizobutil-1,4,7,10,13-pentaoxa-16-azaciklooktadekán-

16-ilmetil]akridin-9(10H)-on [(S,S)-36]. A nyersterméket oszlopkromatográfiásan alumíni-

um-oxid tölteten először etanol–toluol 1:200, majd diklórmetán–hexán 2:1 eluens alkalmazá-

sával tisztítjuk. Termelés: 32% (78 mg). Sárga olaj. Rf=0,49 (SiO2, EtOAc–hexán–Et3N 

2:1:0,03); 25][ D  –10,2 (c 2,24, aceton); IR (film) νmax 2952, 2888, 2872, 1636, 1608, 1600, 
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1592, 1496, 1416, 1356, 1256, 1192, 1112, 948, 824, 760, 696 cm–1; 1H NMR (300 MHz, 

CDCl3) δ 0,83 (d, J=7 Hz, 6H), 0,85 (d, J=7 Hz, 6H), 1,01–1,09 (m, 2H), 1,23–1,31 (m, 2H), 

1,56–1,70 (m, 2H), 2,66–2,82 (m, 4H), 2,75 (s, széles, 0,5 mol komplexált H2O, 1H), 3,34–

3,85 (m, 18H), a benzil típusú –CH2– AB kvartettet ad: δA 4,02, δB 4,16 (JAB=14 Hz, 2H), 

4,04 (s, 3H), 7,24 (t, J=8 Hz, 1H), 7,28 (d, J=8 Hz, 1H), 7,50 (d, J=8 Hz, 1H), 7,71 (t, J=8 Hz, 

1H), 7,89 (d, J=8 Hz, 1H), 8,42 (d, J=8 Hz, 1H), 8,44 (d, J=8 Hz, 1H); 13C NMR (75,5 MHz, 

CDCl3) δ 22,48, 23,47, 24,76, 41,25, 42,55, 54,40, 60,84, 68,92, 71,16, 71,22, 75,65, 77,53, 

116,83, 121,55, 121,87, 123,11, 125,33, 126,65, 127,26, 128,38, 133,77, 137,90, 145,71, 

146,29, 179,11; MS: 597 (M+1)+. Elemi analízis, számított C35H52N2O6·0,5 H2O-ra: C 69,39, 

H 8,82, N 4,62, talált: C 69,27, H 8,78, N 4,57. 

6.1.2. Általános eljárás az (S,S)-38 és (S,S)-39 királis azakoronaéterek előállítására 

Az (S,S)-60 N-benzil-védett dimetil-szubsztituált azakoronaéter (801 mg, 2,1 mmol) vagy 

(S,S)-61 N-benzil-védett diizobutil-szubsztituált azakoronaéter (978 mg, 2,1 mmol) hidrogé-

nezését metanolban (40 ml) aktív szenes palládium katalizátor (98 mg, 10%-os, aktivált) je-

lenlétében végezzük a számított mennyiségű hidrogén fogyásáig. A reakció végbemenetele 

után a katalizátort kiszűrjük, és a szűrletet bepároljuk. A nyerstermékeket vagy kromatográfi-

ásan tisztítjuk az alábbiak szerint, vagy további tisztítás nélkül használjuk fel. 

6.1.2.1. (2S,12S)-2,12-Dimetil-1,4,7,10,13-pentaoxa-16-azaciklooktadekán [(S,S)-38]. A 

nyersterméket oszlopkromatográfiásan alumínium-oxid tölteten etanol–toluol 1:20 eluens 

alkalmazásával tisztítjuk. Termelés: 43% (263 mg). Színtelen olaj. Rf=0,21 (Al2O3, EtOH–

toluol 1:10); 25][ D  +35,7 (c 2,01, EtOH); IR (film) νmax 3504, 3345, 3072, 2872, 1648, 1624, 

1584, 1456, 1376, 1352, 1320, 1248, 1128, 1016, 1000, 852, 836 cm–1; 1H NMR (500 MHz, 

CDCl3) δ 1,05 (d, J=6 Hz, 6H), 2,70–2,79 (m, 4H), 2,92 (s, széles, 1H), 3,35–3,45 (m, 4H), 

3,49–3,71 (m, 14H); 13C NMR (75,5 MHz, CDCl3) δ 16,34, 49,66, 68,02, 70,77, 71,19, 74,70, 

75,60. Elemi analízis, számított C14H29NO5-re: C 57,71, H 10,03, N 4,81, talált: C 57,59, H 

10,14, N 4,73.  

6.1.2.2. (2S,12S)-2,12-Diizobutil-1,4,7,10,13-pentaoxa-16-azaciklooktadekán [(S,S)-39]. 

Termelés: 92% (726 mg). Színtelen olaj. Rf=0,41 (Al2O3, EtOH–toluol 1:10); 25][ D  +3,1 (c 

2,00, EtOH); IR (film) νmax 3501, 3342, 2957, 2888, 2872, 1649, 1619, 1581, 1456, 1376, 
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1352, 1312, 1251, 1129, 1014, 1002, 851, 834 cm–1; 1H NMR (300 MHz, CDCl3) δ 0,90 (d, 

J=7 Hz, 12H), 1,07–1,21 (m, 2H), 1,37–1,50 (m, 2H), 1,58–1,78 (m, 2H), 2,62–2,91 (m, 4H), 

3,01 (s, széles, 1H), 3,36–3,76 (m, 18H); 13C NMR (75,5 MHz, CDCl3) δ 22,76, 23,29, 24,69, 

24,82, 40,61, 49,81, 68,74, 70,83, 71,29, 74,77. Elemi analízis, számított C20H41NO5-re: C 

63,97, H 11,00, N 3,73, talált: C 63,88, H 11,17, N 3,62.  

6.1.3. 4-Klórmetilakridin-9(10H)-on (40) 

A 42115 hidroximetilakridinon (1,44 g, 6,4 mmol) vízmentes kloroformban (70 ml) készült 

szuszpenziójához tionil-kloridot (14 ml, 0,19 mol) és vízmentes dimetilformamidot (0,2 ml) 

adunk, majd az elegyet forráshőmérsékleten kevertetjük, miközben a reakció előrehaladását 

VRK segítségével követjük a kiindulási anyag teljes eltűnéséig (kb. 6 óra). Az illékony kom-

ponenseket 40°C-on lepároljuk, és a maradékot  dioxán–víz elegyében (19:1, 140 ml) szoba-

hőmérsékleten 1 napig kevertetjük. A reakcióelegyet az eredeti térfogatának a harmadára pá-

roljuk, és a kivált kristályokat kiszűrjük. Az anyalúgot további 1 napig kevertetjük szobahő-

mérsékleten, majd az újból kivált kristályokat szűréssel összegyűjtjük. A két részletben kapott 

kristályokat egyesítjük. Termelés: 75% (1,17 g). Halvány narancssárga kristályok. Op.: 

>360°C [irod.115 op.: >360°C (EtOH)]; Rf=0,39 (SiO2, EtOH–AcOH–toluol 1:1:20); IR (KBr) 

νmax 3280, 3208, 3144, 1624, 1608, 1592, 1576, 1528, 1496, 1484, 1464, 1448, 1344, 1256, 

1192, 1152, 1000, 920, 824, 752, 696, 654, 632, 586, 572, 536 cm–1; 1H NMR (500 MHz, 

DMSO-d6) δ 5,28 (s, 2H), 7,26 (t, J=8 Hz, 1H), 7,30 (t, J=8 Hz, 1H), 7,77 (t, J=8 Hz, 1H), 

7,87 (d, J=8 Hz, 1H), 7,89 (d, J=8 Hz, 1H), 8,23 (d, J=8 Hz, 1H), 8,29 (d, J=8 Hz, 1H), 10,88 

(s, 1H); 13C NMR (125,8 MHz, DMSO-d6) δ 43,00, 117,81, 120,13, 120,56, 121,05, 121,48, 

124,69, 125,55, 127,10, 133,41, 135,29, 138,39, 140,60, 176,35. 

6.1.4. 4-Klórmetil-10-metilakridin-9(10H)-on (41) 

A 45 N-metil-hidroximetilakridinon (1,32 g, 5,5 mmol), tionil-klorid (0,8 ml, 11 mmol), 

vízmentes dimetilformamid (10 µl) és vízmentes diklórmetán (26 ml) elegyét forráshőmérsék-

leten 1 óráig kevertetjük, majd az illékony komponenseket lepároljuk. A maradékot trietil-

amin (0,85 ml, 6,1 mmol) hozzáadásával tetrahidrofuránban (66 ml) szobahőmérsékleten 15 

óráig kevertetjük. A képződött csapadékot kiszűrjük, tetrahidrofuránnal mossuk (IR spektru-

ma alapján trietil-amin hidrokloridként azonosítható), és a szűrletet bepároljuk. Termelés: 
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96% (1,36 g). Halvány narancssárga kristályok. Op.: 166–168°C; Rf=0,51 (SiO2, aceton–

hexán 1:2); IR (KBr) νmax 1632, 1616, 1608, 1600, 1592, 1500, 1448, 1416, 1364, 1280, 1260, 

1080, 984, 804, 752, 652, 584 cm–1; 1H NMR (500 MHz, CDCl3) δ 4,00 (s, 3H), 4,85 (s, 2H), 

7,18–7,25 (m, 2H), 7,40 (d, J=8 Hz, 1H), 7,66 (t, J=8 Hz, 1H), 7,69 (d, J=8 Hz, 1H), 8,34 (d, 

J=8 Hz, 1H), 8,41 (d, J=8 Hz, 1H); 13C NMR (125,8 MHz, CDCl3) δ 42,83, 45,76, 116,82, 

122,19, 122,40, 123,21, 125,75, 126,03, 127,35, 128,66, 134,25, 138,81, 144,98, 146,16, 

178,67. Elemi analízis, számított C15H12ClNO-ra: C 69,91, H 4,69, Cl 13,76, N 5,43, talált: C 

69,78, H 4,82, Cl 13,71, N 5,28. 

6.1.5. 4-Benziloximetilakridin-9(10H)-on (43) 

A 42115 hidroximetilakridinon (4,96 g, 22 mmol) vízmentes kloroformban (250 ml) ké-

szült szuszpenziójához tionil-kloridot (48 mL, 0,66 mol) és vízmentes dimetilformamidot (0,7 

ml) adunk, majd az elegyet forráshőmérsékleten kevertetjük, miközben a reakció előrehaladá-

sát VRK segítségével követjük a kiindulási anyag teljes eltűnéséig (kb. 6 óra). Az illékony 

komponenseket 40°C-on lepároljuk, és a maradékot benzil-alkoholban (40 ml) 90°C-on 3 

óráig kevertetjük. A reakcióelegyet szobahőmérsékletre hűtjük, és metanol–víz elegyével 

(400:1, 401 ml) 30 percig kevertetjük. A csapadékot kiszűrjük, és szárítjuk. A nyersterméket 

dimetilformamidból átkristályosítva tisztítjuk. Termelés: 50% (3,47 g). Halvány narancssárga 

kristályok. Op.: 228–230°C; Rf=0,46 (SiO2, EtOH–AcOH–toluol 1:1:20); IR (KBr) νmax 3280, 

3208, 2896, 2856, 1624, 1612, 1600, 1592, 1576, 1528, 1496, 1448, 1352, 1264, 1088, 1064, 

1000, 912, 824, 752, 728, 688, 616, 552, 464 cm–1; 1H NMR (500 MHz, DMSO-d6) δ 4,64 (s, 

2H), 5,00 (s, 2H), 7,24–7,41 (m, 7H), 7,74 (t, J=8 Hz, 1H), 7,77 (d, J=8 Hz, 1H), 7,86 (d, J=8 

Hz, 1H), 8,23 (d, J=8 Hz, 1H), 8,25 (d, J=8 Hz, 1H), 10,59 (s, 1H); 13C NMR (75,5 MHz, 

DMSO-d6) δ 68,21, 71,33, 118,04, 120,38, 120,50, 120,96, 121,38, 125,24, 125,72, 125,97, 

127,49, 127,60, 128,24, 133,33, 133,37, 138,16, 138,84, 140,79, 176,81. Elemi analízis, szá-

mított C21H17NO2-re: C 79,98, H 5,43, N 4,44, talált: C 79,81, H 5,64, N 4,28. 

6.1.6. 4-Benziloximetil-10-metilakridin-9(10H)-on (44) 

Egy refluxhűtővel, csepegtetőtölcsérrel és argon bevezetéssel ellátott gömblombikban a 

43 benziloximetilakridinon (1,39 g, 4,4 mmol) és nátrium-hidrid (2,64 g, 66 mmol, 60%-os 

ásványolaj diszperzió) vízmentes dimetilformamidban (28 ml) készült szuszpenzióját argon 
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alatt 60°C-on 2 óráig kevertetjük. A reakcióelegyhez metil-jodidot (5,5 ml, 88 mmol) csepeg-

tetünk 60°C-on, és a keverést további 1 napig folytatjuk ezen a hőmérsékleten. Az illékony 

komponenseket lepároljuk, majd a maradékot diklórmetán (50 ml) és jéghideg víz (50 ml) 

elegyével választótölcsérbe visszük. A fázisokat alaposan összerázzuk, majd elválasztjuk. A 

vizes fázist diklórmetánnal (3×25 ml) extraháljuk. Az egyesített szerves fázist magnézium-

szulfát felett szárítjuk, szűrjük, majd az oldószert eltávolítjuk. A nyersterméket oszlopkroma-

tográfiásan tisztítjuk szilikagél tölteten frissen desztillált dioxán–hexán 1:6 eluens alkalmazá-

sával. Termelés: 40% (0,58 g). Sárga kristályok. Op.: 90–91°C; Rf=0,33 (SiO2, dioxán–hexán 

1:4); IR (KBr) νmax 3104, 2848, 1636, 1616, 1608, 1600, 1592, 1500, 1464, 1448, 1424, 1352, 

1284, 1264, 1192, 1064, 1000, 904, 864, 816, 752, 696, 672, 664, 620 cm–1; 1H NMR (500 

MHz, CDCl3) δ 3,97 (s, 3H), 4,64 (s, 2H), 4,80 (s, 2H), 7,27–7,40 (m, 7H), 7,45 (d, J=8 Hz, 

1H), 7,72 (t, J=8 Hz, 1H), 7,76 (d, J=8 Hz, 1H), 8,47 (d, J=8 Hz, 1H), 8,52 (d, J=8 Hz, 1H); 
13C NMR (75,5 MHz, CDCl3) δ 42,00, 71,09, 72,95, 116,66, 121,79, 121,95, 122,93, 125,19, 

126,08, 127,26, 127,88, 128,15, 128,23, 128,70, 133,97, 137,63, 138,46, 145,20, 145,81, 

178,77. Elemi analízis, számított C22H19NO2-re: C 80,22, H 5,81, N 4,25, talált: C 80,17, H 

5,92, N 4,23. 

6.1.7. 4-Hidroximetil-10-metilakridin-9(10H)-on (45) 

A 44 N-metil-benziloximetilakridinon (1,38 g, 4,2 mmol) frissen desztillált dioxán–10%-

os vizes sósav elegyében (1:1, 140 ml) készült oldatát forráshőmérsékleten 3 óráig kevertet-

jük. A reakcióelegyet 0°C-ra hűtjük, és a pH-ját 20%-os vizes nátrium-hidroxid oldattal 8-ra 

állítjuk. Az elegyet szilárd nátrium-kloriddal telítjük, majd etil-acetátot (60 ml) adunk hozzá, 

és választótölcsérbe visszük. A fázisokat alaposan összerázzuk, majd elválasztjuk. A vizes 

fázist etil-acetáttal (3×30 ml) extraháljuk. Az egyesített szerves fázist magnézium-szulfát fe-

lett szárítjuk, szűrjük, majd az oldószert eltávolítjuk. A nyersterméket oszlopkromatográfiásan 

tisztítjuk szilikagél tölteten etil-acetát–toluol 1:3 eluens alkalmazásával. Termelés: 44% (0,44 

g). Sárga kristályok. Op.: 170–172°C; Rf=0,29 (SiO2, aceton–hexán 1:2); IR (KBr) νmax 3384, 

1608, 1600, 1588, 1504, 1488, 1480, 1440, 1416, 1360, 1280, 1264, 1192, 1160, 1136, 1008, 

952, 896, 760, 704, 648, 616 cm–1; 1H NMR (500 MHz, CDCl3) δ 2,23 (s, széles, OH és 1 mol 

komplexált H2O együtt, 3H), 4,01 (s, 3H), 5,00 (s, 2H), 7,01 (t, J=8 Hz, 1H), 7,29 (t, J=8 Hz, 

1H), 7,44 (d, J=8 Hz, 1H), 7,68 (d, J=8 Hz, 1H), 7,71 (t, J=8 Hz, 1H), 8,22 (d, J=8 Hz, 1H), 

8,39 (d, J=8 Hz, 1H); 13C NMR (75,5 MHz, CDCl3) δ 42,29, 64,56, 116,76, 121,89, 121,96, 
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122,76, 124,62, 127,23, 127,24, 129,55, 134,16, 136,90, 144,48, 145,79, 178,83. Elemi analí-

zis, számított C15H13NO2·H2O-ra: C 70,02, H 5,88, N 5,44, talált: C 70,10, H 5,77, N 5,34. 

6.1.8. Általános eljárás az (S,S)-52 és (S,S)-53 királis hexaetilénglikol dibenzil-éterek elő-

állítására 

Az (S,S)-49 dimetil-szubsztituált tetraetilénglikol120 (3,73 g, 16,8 mmol) vagy (S,S)-50 

diizobutil-szubsztituált tetraetilénglikol121 (5,15 g, 16,8 mmol) vízmentes tetrahidrofurános 

(50 ml) oldatát argon alatt szobahőmérsékleten nátrium-hidrid (2,15 g, 53,8 mmol, 60%-os 

ásványolaj diszperzió) vízmentes tetrahidrofuránban (20 ml) készült, erőteljesen kevert szusz-

penziójához csepegtetjük. A beadagolást követően az elegyet 2 óráig forráshőmérsékleten 

kevertetjük. A reakcióelegyet –5°C-ra hűtjük, és az 51 metánszulfonát (8,51 g, 37 mmol) 

vízmentes tetrahidrofuránban (80 ml) készült oldatát hozzácsepegtetjük, majd hagyjuk szoba-

hőmérsékletre melegedni. A kevertetést további 4 napig folytatjuk szobahőmérsékleten. Az 

oldószert lepároljuk, majd a maradékhoz jeget (20 g) és vizet (10 ml) adunk az elreagálatlan 

nátrium-hidrid megsemmisítése céljából. Az így kapott elegyet 15 percig erőteljesen kevertet-

jük, majd étert (80 ml) adunk hozzá, és választótölcsérbe visszük. A fázisokat alaposan össze-

rázzuk, majd elválasztjuk. A vizes fázist éterrel (3×40 ml) extraháljuk. Az egyesített szerves 

fázist telített nátrium-klorid oldattal (1×60 ml) rázzuk, magnézium-szulfát felett szárítjuk, 

szűrjük, majd az oldószert eltávolítjuk. A nyerstermékeket az alábbiakban ismertetett módon 

tisztítjuk. 

6.1.8.1. (6S,16S)-6,16-Dimetil-1,21-difenil-2,5,8,11,14,17,20-heptaoxahenejkozán [(S,S)-

52]. A nyersterméket oszlopkromatográfiásan szilikagél tölteten etil-acetát–hexán 2:3 eluens 

alkalmazásával tisztítjuk. Termelés: 38% (3,13 g). Színtelen olaj. Rf=0,35 (SiO2, EtOAc–

hexán 1:1); 25][ D  +4,9 (c 2,01, CH2Cl2); IR (film) νmax 3080, 3064, 3048, 3032, 3016, 2980, 

2950, 2872, 1648, 1608, 1536, 1496, 1456, 1376, 1280, 1208, 1116, 1056, 1040, 740, 700 

cm–1; 1H NMR (500 MHz, CDCl3) δ 1,19 (d, J=6 Hz, 6H), 3,41–3,57 (m, 4H), 3,61–3,78 (m, 

18H), 4,60 (s, 4H), 7,25–7,41 (m, 10H); 13C NMR (125,8 MHz, CDCl3) δ 17,42, 68,82, 69,98, 

70,81, 70,98, 73,40, 75,26, 75,44, 127,73, 127,90, 128,53, 138,61. Elemi analízis, számított 

C28H42O7-re: C 68,55, H 8,63, talált: C 68,46, H 8,71.  
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6.1.8.2. (6S,16S)-6,16-Diizobutil-1,21-difenil-2,5,8,11,14,17,20-heptaoxahenejkozán [(S,S)-

53]. A nyersterméket oszlopkromatográfiásan szilikagél tölteten etil-acetát–hexán 2:5 eluens 

alkalmazásával tisztítjuk. Termelés: 45% (4,34 g). Színtelen olaj. Rf=0,25 (SiO2, EtOAc–

hexán 2:5); 25][ D  –14,6 (c 2,01, CH2Cl2); IR (film) νmax 3081, 3063, 3032, 3016, 2952, 2944, 

2864, 1496, 1456, 1368, 1108, 736, 696, 620, 602 cm–1; 1H NMR (500 MHz, CDCl3) δ 0,89 

(d, J=7 Hz, 6H), 0,91 (d, J=7 Hz, 6H), 1,20–1,27 (m, 2H), 1,41–1,49 (m, 2H), 1,73–1,84 (m, 

2H), 3,43–3,69 (m, 20H), 3,80–3,87 (m, 2H), 4,55 (s, 4H), 7,23–7,36 (m, 10H); 13C NMR 

(75,5 MHz, CDCl3) δ 22,51, 23,56, 24,65, 41,44, 69,69, 70,11, 70,81, 70,98, 73,33, 74,77, 

77,75, 127,66, 127,83, 128,47, 138,65. Elemi analízis, számított C34H54O7-re: C 71,05, H 

9,47, talált: C 70,97, H 9,61.  

6.1.9. Általános eljárás az (S,S)-54 és (S,S)-55 királis hexaetilénglikolok előállítására 

Az (S,S)-52 dibenzil-védett dimetil-szubsztituált hexaetilénglikol (3,68 g, 7,5 mmol) vagy 

(S,S)-53 dibenzil-védett diizobutil-szubsztituált hexaetilénglikol (4,31 g, 7,5 mmol) hidrogé-

nezését metanolban (175 ml) aktív szenes palládium katalizátor (0,86 g, 10%-os, aktivált) 

jelenlétében végezzük a számított mennyiségű hidrogén fogyásáig. A reakció végbemenetele 

után a katalizátort kiszűrjük, és a szűrletet bepároljuk. A nyerstermékeket további tisztítás 

nélkül használjuk fel. 

6.1.9.1. (4S,14S)-4,14-Dimetil-3,6,9,12,15-pentaoxaheptadekán-1,17-diol [(S,S)-54]. Terme-

lés: 92% (2,14 g). Színtelen olaj. Rf=0,33 (SiO2, MeOH–EtOAc 1:4); 25][ D  +26,8 (c 2,00, 

CH2Cl2); IR (film) νmax 3400, 2981, 2948, 2872, 1460, 1376, 1352, 1256, 1112, 976, 956, 916, 

880 cm–1; 1H NMR (500 MHz, CDCl3) δ 1,10 (d, J=6 Hz, 6H), 3,27 (s, széles, 2H), 3,41–3,48 

(m, 4H), 3,51–3,58 (m, 2H), 3,60–3,74 (m, 16H); 13C NMR (125,8 MHz, CDCl3) δ 17,05, 

62,08, 70,66, 70,77, 70,81, 75,12, 75,52. Elemi analízis, számított C14H30O7-re: C 54,18, H 

9,74, talált: C 54,06, H 9,82.  

6.1.9.2. (4S,14S)-4,14-Diizobutil-3,6,9,12,15-pentaoxaheptadekán-1,17-diol [(S,S)-55]. 

Termelés: 94% (2,78 g). Színtelen olaj. Rf=0,75 (SiO2, MeOH–EtOAc 1:4); 25][ D  +4,1 (c 2,12, 

CH2Cl2); IR (film) νmax 3440, 2952, 2888, 2872, 1560, 1536, 1468, 1368, 1116, 972, 940, 908, 

884 cm–1; 1H NMR (500 MHz, CDCl3) δ 0,92 (d, J=7 Hz, 6H), 0,93 (d, J=7 Hz, 6H), 1,15–

1,22 (m, 2H), 1,40–1,48 (m, 2H), 1,68–1,80 (m, 2H), 3,31 (s, széles, 2H), 3,42–3,53 (m, 4H), 
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3,58–3,76 (m, 18H); 13C NMR (75,5 MHz, CDCl3) δ 22,56, 23,50, 24,68, 41,48, 62,43, 70,65, 

70,83, 72,08, 74,95, 77,75. Elemi analízis C20H42O7-re: C 60,88, H 10,73, talált: C 60,74, H 

10,85.  

6.1.10. Általános eljárás az (S,S)-56 és (S,S)-57 királis hexaetilénglikol di-p-

toluolszulfonátok előállítására 

p-Toluolszulfonil-klorid (3,98 g, 20,9 mmol) vízmentes trietil-aminban (50 ml) készült ol-

datát keverés közben argon alatt szobahőmérsékleten az (S,S)-54 dimetil-szubsztituált 

hexaetilénglikolhoz (2,95 g, 9,5 mmol) vagy (S,S)-55 diizobutil-szubsztituált 

hexaetilénglikolhoz (3,75 g, 9,5 mmol) csepegtetjük. A beadagolást követően a reakcióelegyet 

2 napig szobahőmérsékleten kevertetjük. A trietil-amin feleslegét lepároljuk, és a maradékot 

éter (100 ml) és víz (30 ml) elegyével választótölcsérbe visszük. A vizes fázis pH-ját 5%-os 

vizes sósav oldattal 2-re állítjuk, és a fázisokat alaposan összerázzuk, majd elválasztjuk. A 

vizes fázist éterrel (3×50 ml) extraháljuk. Az egyesített szerves fázist telített nátrium-klorid 

oldattal (1×80 ml) rázzuk, magnézium-szulfát felett szárítjuk, szűrjük, majd az oldószert eltá-

volítjuk. A nyerstermékeket vagy kromatográfiásan tisztítjuk az alábbiak szerint, vagy további 

tisztítás nélkül használjuk fel. 

6.1.10.1. [(4S,14S)-4,14-Dimetil-3,6,9,12,15-pentaoxaheptadekán-1,17-diil]-bisz(4-metil-

benzolszulfonát) [(S,S)-56]. A nyersterméket oszlopkromatográfiásan szilikagél tölteten ace-

ton–toluol 1:8 eluens alkalmazásával tisztítjuk. Termelés: 46% (2,70 g). Színtelen olaj. 

Rf=0,40 (SiO2, EtOH–toluol 1:6); 25][ D  +6,4 (c 2,03, CH2Cl2); IR (film) νmax 3082, 3058, 

3032, 2957, 2882, 2872, 1600, 1568, 1560, 1496, 1456, 1360, 1296, 1176, 1160, 1096, 1016, 

920, 816, 776, 664, 552, 540 cm–1; 1H NMR (500 MHz, CDCl3) δ 1,07 (d, J=6 Hz, 6H), 2,44 

(s, 6H), 3,34–3,43 (m, 4H), 3,56–3,63 (m, 10H), 3,67–3,76 (m, 4H), 4,13 (t, J=5 Hz, 4H), 

7,33 (d, J=8 Hz, 4H), 7,79 (d, J=8 Hz, 4H); 13C NMR (75,5 MHz, CDCl3) δ 17,20, 21,80, 

66,98, 69,81, 70,75, 70,95, 75,48, 75,53, 128,15, 129,97, 133,33, 144,90. Elemi analízis, szá-

mított C28H42O11S2-re: C 54,35, H 6,84, talált: C 54,20, H 6,91.  

6.1.10.2. [(4S,14S)-4,14-Diizobutil-3,6,9,12,15-pentaoxaheptadekán-1,17-diil]-bisz(4-metil-

benzolszulfonát) [(S,S)-57]. Termelés: 64% (4,27 g). Halványsárga olaj. Rf=0,49 (SiO2, 

EtOH–toluol 1:6); 25][ D  –10,7 (c 2,18, CH2Cl2); IR (film) νmax 3080, 3058, 3029, 2960, 2888, 
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2872, 1600, 1572, 1560, 1496, 1460, 1360, 1296, 1176, 1168, 1120, 1012, 920, 816, 772, 664, 

552, 544 cm–1; 1H NMR (500 MHz, CDCl3) δ 0,84 (d, J=7 Hz, 6H), 0,86 (d, J=7 Hz, 6H), 

1,10–1,17 (m, 2H), 1,29–1,37 (m, 2H), 1,60–1,71 (m, 2H), 2,44 (s, 6H), 3,35–3,63 (m, 14 H), 

3,64–3,70 (m, 2H), 3,84–3,90 (m, 2H), 4,13 (t, J=5 Hz, 4H), 7,33 (d, J=8 Hz, 4H),  7,79 (d, 

J=8 Hz, 4H); 13C NMR (125,8 MHz, CDCl3) δ 21,81, 22,37, 23,51, 24,51, 41,12, 67,94, 

69,90, 70,76, 70,93, 75,04, 78,02, 128,17, 129,95, 133,36, 144,85. Elemi analízis, számított 

C34H54O11S2-re: C 58,10, H 7,74, talált: C 58,03, H 7,82. 

6.1.11. Általános eljárás az (S,S)-58 és (S,S)-59 királis hexaetilénglikol dijód-

származékok előállítására 

Az (S,S)-56 dimetil-szubsztituált hexaetilénglikol-di-p-toluolszulfonát (1,30 g, 2,1 mmol) 

vagy (S,S)-57 diizobutil-szubsztituált hexaetilénglikol-di-p-toluolszulfonát (1,48 g, 2,1 

mmol), nátrium-jodid (1,26 g, 8,4 mmol) és vízmentes aceton (20 ml) elegyét argon alatt 

forráshőmérskleten 16 óráig kevertetjük. Az oldószert lepároljuk, és a maradékot éter (80 ml) 

és víz (10 ml) elegyével választótölcsérbe visszük. A fázisokat alaposan összerázzuk, majd 

elválasztjuk. A vizes fázist éterrel (3×40 ml) extraháljuk. Az egyesített szerves fázist telített 

nátrium-klorid oldattal (1×60 ml) rázzuk, magnézium-szulfát felett szárítjuk, szűrjük, majd az 

oldószert eltávolítjuk. A nyerstermékeket az alábbiakban ismertetett módon tisztítjuk. 

6.1.11.1. (4S,14S)-1,17-Dijód-4,14-dimetil-3,6,9,12,15-pentaoxaheptadekán [(S,S)-58]. A 

nyersterméket oszlopkromatográfiásan szilikagél tölteten aceton–hexán 1:6 eluens alkalmazá-

sával tisztítjuk. Termelés: 66% (0,73 g). Halványsárga olaj. Rf=0,51 (SiO2, EtOH–toluol 1:6); 

25][ D  +3,0 (c 2,00, CH2Cl2); IR (film) νmax 2968, 2952, 2872, 1560, 1456, 1376, 1344, 1264, 

1112, 1000, 924 cm–1; 1H NMR (500 MHz, CDCl3) δ 1,18 (d, J=6 Hz, 6H), 3,21–3,30 (m, 

4H), 3,43–3,54 (m, 4H), 3,64–3,74 (m, 10H), 3,81 (t, J=7 Hz, 4H); 13C NMR (125,8 MHz, 

CDCl3) δ 3,84, 17,30, 70,24, 70,63, 70,85, 75,09, 75,40. Elemi analízis, számított C14H28I2O5-

re: C 31,72, H 5,32, talált: C 31,68, H 5,41. 

6.1.11.2. (4S,14S)-1,17-Dijód-4,14-diizobutil-3,6,9,12,15-pentaoxaheptadekán [(S,S)-59]. A 

nyersterméket oszlopkromatográfiásan szilikagél tölteten aceton–hexán 1:7 eluens alkalmazá-

sával tisztítjuk. Termelés: 79% (1,02 g). Halványsárga olaj. Rf=0,61 (SiO2, EtOH–toluol 1:6); 

25][ D  –9,3 (c 2,01, CH2Cl2); IR (film) νmax 2952, 2944, 2872, 1464, 1408, 1352, 1264, 1116 



 81

cm–1; 1H NMR (300 MHz, CDCl3) δ 0,91 (d, J=7 Hz, 6H), 0,92 (d, J=7 Hz, 6H), 1,15–1,28 

(m, 2H), 1,38–1,51 (m, 2H), 1,73–1,91 (m, 2H), 3,17–3,31 (m, 4H), 3,42–3,52 (m, 4H), 3,52–

3,69 (m, 10H), 3,69–3,81 (m, 2H), 3,86–3,98 (m, 2H); 13C NMR (75,5 MHz, CDCl3) δ 4,23, 

22,46, 23,61, 24,62, 41,41, 70,88, 71,06, 71,35, 75,21, 77,77. Elemi analízis, számított 

C20H40I2O5-re: C 39,10, H 6,56, talált: C 39,01, H 6,70.  

6.1.12. Általános eljárás az (S,S)-60 és (S,S)-61 királis N-benzil-azakoronaéterek előállí-

tására 

Az (S,S)-58 dimetil-szubsztituált hexaetilénglikol-dijodid (689 mg, 1,3 mmol) vagy (S,S)-

59 diizobutil-szubsztituált hexaetilénglikol-dijodid (799 mg, 1,3 mmol), benzil-amin (139 mg, 

1,3 mmol), kálium-karbonát (719 mg, 5,2 mmol) és vízmentes acetonitril (15 ml) elegyét ar-

gon alatt forráshőmérskleten 1 napig kevertetjük. Az oldószert lepároljuk, és a maradékot 

diklórmetán (40 ml) és víz (40 ml) elegyével választótölcsérbe visszük. A fázisokat alaposan 

összerázzuk, majd elválasztjuk. A vizes fázist diklórmetánnal (3×20 ml) extraháljuk. Az 

egyesített szerves fázist magnézium-szulfát felett szárítjuk, szűrjük, majd az oldószert eltávo-

lítjuk. A nyerstermékeket az alábbiakban ismertetett módon tisztítjuk. 

6.1.12.1. (2S,12S)-16-Benzil-2,12-dimetil-1,4,7,10,13-pentaoxa-16-azaciklooktadekán 

[(S,S)-60]. A nyersterméket oszlopkromatográfiásan alumínium-oxid tölteten etanol–toluol 

1:200 eluens alkalmazásával tisztítjuk. Termelés: 53% (263 mg). Színtelen olaj. Rf=0,61 

(Al2O3, EtOH–toluol 1:20); 25][ D  +5,9 (c 2,03, aceton); IR (film) νmax 3081, 3042, 3016, 2964, 

2910, 2872, 1624, 1496, 1456, 1376, 1296, 1120, 736, 700 cm–1; 1H NMR (300 MHz, CDCl3) 

δ 1,10 (d, J=6 Hz, 6H), 2,66–2,90 (m, 4H), 3,37–3,56 (m, 4H), 3,60–3,80 (m, 16H), 7,19–7,39 

(m, 5H); 13C NMR (75,5 MHz, CDCl3) δ 17,11, 54,13, 60,21, 67,86, 71,01, 71,05, 74,91, 

75,93, 126,80, 128,14, 128,93, 139,88. Elemi analízis, számított C21H35NO5-re: C 66,11, H 

9,25, N 3,67, talált: C 65,97, H 9,39, N 3,48.  

 

6.1.12.1. (2S,12S)-16-Benzil-2,12-diizobutil-1,4,7,10,13-pentaoxa-16-azaciklooktadekán 

[(S,S)-61]. A nyersterméket oszlopkromatográfiásan alumínium-oxid tölteten etanol–toluol 

1:200 eluens alkalmazásával tisztítjuk. Termelés: 49% (297 mg). Színtelen olaj. Rf=0,82 

(Al2O3, EtOH–toluol 1:20); 25][ D  –13,9 (c 2,01, EtOH); IR (film) νmax 3084, 3046, 3016, 2960, 

2907, 2872, 1648, 1564, 1496, 1456, 1368, 1112, 952, 736, 696 cm–1; 1H NMR (500 MHz, 
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CDCl3) δ 0,87 (d, J=7 Hz, 6H), 0,89 (d, J=7 Hz, 6H), 1,08–1,15 (m, 2H), 1,35–1,42 (m, 2H), 

1,63–1,76 (m, 2H), 2,64–2,84 (m, 4H), 3,43–3,84 (m, 20H), 7,16–7,36 (m, 5H); 13C NMR 

(125,8 MHz, CDCl3) δ 22,51, 23,51, 24,73, 41,29, 54,40, 60,76, 68,94, 71,21, 71,30, 75,66, 

77,59, 126,93, 128,26, 129,13, 139,97. Elemi analízis, számított C27H47NO5-re: C 69,64, H 

10,17, N 3,01, talált: C 69,51, H 10,25, N 2,98. 

 6.1.13. Általános eljárás a 65a–c akirális ligandumok előállítására 

A megfelelő azakoronaéter (37a–c, 3,1 mmol), a 66 akridin-származék (404 mg, 1,3 

mmol) és trietil-amin (1,1 ml, 7,8 mmol) vízmentes tetrahidrofuránban (6 ml) készült oldatát 

argon alatt forráshőmérsékleten 2 napig kevertetjük. Az illékony komponenseket lepároljuk, 

és a maradékot frissen desztillált dioxán–5%-os vizes sósav elegyében (9:1, 20 ml) 60°C-on 1 

napig kevertetjük. Az illékony anyagokat eltávolítjuk, és a maradékot diklórmetán (24 ml) és 

víz (24 ml) elegyével választótölcsérbe visszük. A vizes fázis pH-ját 5%-os vizes 

tetrametilammónium-hidroxid oldattal 9-re állítjuk, és a fázisokat alaposan összerázzuk, majd 

elválasztjuk. A vizes fázist diklórmetánnal (3×12 ml) extraháljuk. Az egyesített szerves fázist 

magnézium-szulfát felett szárítjuk, szűrjük, majd az oldószert eltávolítjuk. A nyerstermékeket 

oszlopkromatográfiásan szilikagél tölteten aceton–hexán–trietil-amin 3:1:0,04 eluens alkal-

mazásával tisztítjuk. 

 

6.1.13.1. 4,5-Bisz(1,4,7-trioxa-10-azaciklododekán-10-ilmetil)akridin-9(10H)-on (65a). 

Termelés: 10% (74 mg). Sárga olaj. Rf=0,72 (SiO2, MeOH–Et3N–acetone 1:0,5:20); IR (film) 

νmax 3481, 3080, 2854, 1621, 1614, 1594, 1523, 1435, 1358, 1256, 1093, 758 cm–1; 1H NMR 

(500 MHz, CDCl3) δ 2,17 (s, széles, 0,5 mol komplexált H2O, 1H), 2,92 (t, J=5 Hz, 8H), 

3,51–3,64 (m, 24H), 4,08 (s, 4H), 7,19 (t, J=8 Hz, 2H), 7,69 (d, J=8 Hz, 2H), 8,41 (d, J=8 Hz, 

2H), 11,00 (s, 1H); 13C NMR (125,8 MHz, CDCl3) δ 54,87, 59,15, 69,93, 70,68, 71,36, 

121,07, 121,68, 125,56, 126,48, 133,94, 139,86, 178,82; MS: 570 (M+1)+. Elemi analízis, 

számított C31H43N3O7·0,5 H2O-ra: C 64,34, H 7,66, N 7,26, talált: C 64,29, H 7,47, N 7,03. 

6.1.13.2. 4,5-Bisz(1,4,7,10-tetraoxa-13-azaciklopentadekán-13-ilmetil)akridin-9(10H)-on 

(65b). Termelés: 10% (86 mg). Sárga olaj. Rf=0,61 (SiO2, MeOH–Et3N–acetone 1:0,5:20); IR 

(film) νmax 3484, 3080, 2864, 1616, 1608, 1600, 1528, 1440, 1352, 1256, 1128, 760 cm–1; 1H 

NMR (300 MHz, CDCl3) δ 2,13 (s, széles, 0,5 mol komplexált H2O, 1H), 2,87 (t, J=6 Hz, 
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8H), 3,50–3,66 (m, 32H), 3,99 (s, 4H), 7,12 (t, J=8 Hz, 2H), 7,60 (d, J=8 Hz, 2H), 8,34 (d, 

J=8 Hz, 2H), 11,27 (s, 1H); 13C NMR (75,5 MHz, CDCl3) δ 54,12, 58,54, 69,39, 70,36, 70,56, 

71,14, 121,02, 121,72, 125,22, 126,44, 133,75, 139,99, 178,87; MS: 658 (M+1)+. Elemi analí-

zis, számított C35H51N3O9·0,5 H2O-ra: C 63,04, H 7,86, N 6,30, talált: C 62,98, H 7,60, N 

6,27. 

6.1.13.3. 4,5-Bisz(1,4,7,10,13-pentaoxa-16-azaciklooktadekán-16-ilmetil)akridin-9(10H)-on 

(65c). Termelés: 9% (87 mg). Sárga olaj. Rf=0,43 (SiO2, MeOH–Et3N–acetone 1:0,5:20); IR 

(film) νmax 3478, 3080, 2864, 1616, 1608, 1596, 1528, 1440, 1352, 1256, 1116, 760 cm–1; 1H 

NMR (500 MHz, CDCl3) δ 1,69 (s, széles, 1 mol komplexált H2O, 2H), 2,90 (t, J=6 Hz, 8H), 

3,47–3,66 (m, 40H), 4,02 (s, 4H), 7,13 (t, J=8 Hz, 2H), 7,63 (d, J=8 Hz, 2H), 8,34 (d, J=8 Hz, 

2H), 11,54 (s, 1H); 13C NMR (125,8 MHz, CDCl3) δ 53,43, 57,76, 69,30, 70,27, 70,72 (két 

szén 13 jel egybeesik), 70,93, 120,80, 121,50, 125,27, 126,10, 133,38, 139,86, 178,73; MS: 

746 (M+1)+. Elemi analízis, számított C39H59N3O11·H2O-ra: C 61,32, H 8,05, N 5,50, talált: C 

61,04, H 7,93, N 5,29. 

6.1.14. 9-Klór-4,5-bisz(klórmetil)akridin (66) 

A 67 bisz(hidroximetil)akridinon (1,63 g, 6,4 mmol) vízmentes kloroformban (70 ml) ké-

szült szuszpenziójához tionil-kloridot (14 ml, 0,19 mol) és vízmentes dimetilformamidot (0,2 

ml) adunk, majd az elegyet forráshőmérsékleten kevertetjük, miközben a reakció előrehaladá-

sát VRK segítségével követjük a kiindulási anyag teljes eltűnéséig (kb. 6 óra). Az illékony 

komponenseket 40°C-on lepároljuk, és a maradékot diklórmetán (80 ml) és jéghideg 5%-os 

nátrium-hidroxid oldat (40 ml) elegyével választótölcsérbe visszük. A fázisokat alaposan ösz-

szerázzuk, majd elválasztjuk. Az egyesített szerves fázist magnézium-szulfát felett szárítjuk, 

szűrjük, majd az oldószert eltávolítjuk. A nyersterméket oszlopkromatográfiásan szilikagél 

tölteten kloroform–hexán 1:20 eluens alkalmazásával tisztítjuk. Termelés: 58% (1,15 g). Sár-

ga kristályok. Op.: 151–153°C; Rf=0,94 (SiO2, EtOH–AcOH–toluol 1:1:10); IR (KBr) νmax 

3024, 2920, 1664, 1624, 1564, 1536, 1436, 1396, 1328, 1260, 1096, 1048, 824, 808, 760, 752, 

736, 616, 592 cm–1; 1H NMR (500 MHz, CDCl3) δ 1,57 (s, széles, 0,5 mol komplexált H2O, 

1H), 5,47 (s, 4H), 7,62–7,66 (m, 2H), 7,97 (d, J=8 Hz, 2H), 8,40 (d, J=8 Hz, 2H); 13C NMR 

(125,8 MHz, CDCl3) δ 43,07, 124,44, 125,45, 127,06, 130,92, 136,46, 141,96, 145,92. Elemi 
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analízis, számított C15H10Cl3N·0,5 H2O-ra: C 56,37, H 3,47, Cl 33,28, N 4,38, talált: C 56,43, 

H 3,48, Cl 33,07, N 4,19. 

6.1.15. 4,5-Bisz(hidroximetil)akridin-9(10H)-on (67) 

A 69 oxoakridindikarbonsav-dimetilészterből kiindulva. Nátrium-tetrahidrido-borát (4,54 

g, 0,12 mol) és lítium-bromid (9,55 g, 0,11 mol) vízmentes diglimben (18 ml) készült szusz-

penzióját argon alatt szobahőmérsékleten 1 óráig kevertetjük. A 69 dimetil-észtert (2,0 g, 6,4 

mmol) egy részletben hozzáadjuk, majd a reakcióelegyet szobahőmérsékleten 3 napig kever-

tetjük. Az elegyet keverés mellett jéghideg 5%-os vizes sósav oldatra (160 ml) öntjük, és a 

csapadékot kiszűrjük, vízzel (3×50 ml) mossuk, majd szárítjuk. A kapott nyerstermék elegen-

dően tiszta ahhoz, hogy a következő lépésben tisztítás nélkül használjuk fel. Termelés: 71% 

(1,16 g). Sárga szilárd anyag. Egy kis mennyiséget dimetilformamidból átkristályosítva sárga 

kristályokként kapjuk az analitikai vizsgálatok elvégzéséhez szükséges mintát. Op.: 227–

231°C; Rf=0,19 (SiO2, EtOH–AcOH–toluol 1:1:10); IR (KBr) νmax 3600–2400, 1628, 1608, 

1600, 1576, 1532, 1448, 1416, 1360, 1272, 1256, 1024, 1004, 752, 568 cm–1; 1H NMR (300 

MHz, DMSO-d6) δ 2,50 (s, széles, 1 mol komplexált H2O, 2H), 4,91 (s, 4H), 5,86 (s, széles, 

2H), 7,23 (t, J=8 Hz, 2H), 7,66 (d, J=8 Hz, 2H), 8,19 (d, J=8 Hz, 2H), 10,93 (s, 1H); 13C 

NMR (75,5 MHz, DMSO-d6) δ 61,79, 120,75, 120,84, 125,24, 128,39, 131,92, 139,29, 

177,01. Elemi analízis, számított C15H13NO3·H2O-ra: C 65,93, H 5,53, N 5,13, talált: C 65,81, 

H 5,62, N 5,09. 

A 72 bisz(benziloximetil)akridinonból kiindulva. A 72 bisz(benziloximetil)akridinon (1,0 

g, 2,3 mmol) frissen desztillált dioxán–10%-os vizes sósav elegyében (1:1, 100 ml) készült 

oldatát forráshőmérsékleten 2 napig kevertetjük. Az illékony komponenseket 40°C-on lepá-

roljuk, és a maradékot metanollal (10 ml) eldörzsöljük. Egy éjszakán keresztül szobahőmér-

sékleten tartjuk, majd 1 napra a mélyhűtőbe helyezzük. A csapadékot kiszűrjük, és szárítjuk. 

A kapott nyerstermék elegendően tiszta ahhoz, hogy a következő lépésben tisztítás nélkül 

használjuk fel. Termelés: 53% (0,31 g). Sárga szilárd anyag. Egy kis mennyiséget 

dimetilformamidból átkristályosítva sárga kristályokként kapjuk az analitikai vizsgálatok el-

végzéséhez szükséges mintát. A két módon előállított 67 bisz(hidroximetil)akridinon minden 

tulajdonsága megegyezik.  
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6.1.16. Dimetil-(9-oxo-9,10-dihidroakridin-4,5-dikarboxilát) (69) 

A 68 oxoakridindikarbonsav118 (2,5 g, 8,8 mmol) vízmentes metanolban (600 ml) készült 

szuszpenziójához argon alatt 0°C-on tionil-kloridot (25 ml, 0,34 mol) csepegtetünk. A reak-

cióelegyet 1 óráig kevertetjük ezen a hőmérsékleten, majd hagyjuk szobahőmérsékletre mele-

gedni, 30 percig kevertetjük, és végül 1 napig refluxáltatjuk. A reakció végbemeneteléhez ezt 

a műveletet még kétszer ismételjük. A csapadékot kiszűrjük, és szárítjuk. A nyersterméket 

dimetilformamidból átkristályosítva tisztítjuk. Termelés: 60% (1,64 g). Sárga kristályok. Op.: 

231–233°C; Rf=0,48 (SiO2, AcOH–toluol 1:5); IR (KBr) νmax 3160, 1708, 1648, 1612, 1520, 

1464, 1436, 1400, 1296, 1280, 1192, 1140, 752, 680, 496 cm–1; 1H NMR (300 MHz, DMSO-

d6, T=360 K) δ 4,03 (s, 6H), 7,41 (t, J=8 Hz, 2H), 8,46 (d, J=8 Hz, 2H), 8,54 (d, J=8 Hz, 2H), 

13,42 (s, 1H). Elemi analízis, számított C17H13NO5-re: C 65,59, H 4,21, N 4,50, talált: C 

65,51, H 3,98, N 4,46. 

6.1.17. 4,5-Bisz(benziloximetil)akridin (71) 

Benzil-alkohol (1,78 g, 16,5 mmol) vízmentes tetrahidrofurános (25 ml) oldatát argon 

alatt szobahőmérsékleten nátrium-hidrid (0,66 g, 16,5 mmol, 60%-os ásványolaj diszperzió) 

vízmentes tetrahidrofuránban (5 ml) készült, erőteljesen kevert szuszpenziójához csepegtet-

jük. A beadagolást követően az elegyet 1 óráig forráshőmérsékleten kevertetjük. A reakció-

elegyet szobahőmérsékletre hűtjük, majd a 70 bisz(brómmetil)akridint126,127 (2,0 g, 5,5 mmol) 

egy részletben hozzáadjuk. A kevertetést 3 napig folytatjuk szobahőmérsékleten. Az illékony 

komponenseket lepároljuk, majd a maradékot diklórmetán (100 ml) és víz (100 ml) elegyével 

választótölcsérbe visszük. A fázisokat alaposan összerázzuk, majd elválasztjuk. A vizes fázist 

diklórmetánnal (3×50 ml) extraháljuk. Az egyesített szerves fázist magnézium-szulfát felett 

szárítjuk, szűrjük, majd az oldószert eltávolítjuk. A nyersterméket először flash kromatográfi-

ás módszerrel szilikagél tölteten izopropanol–trietil-amin–hexán 1:1:200 eluens alkalmazásá-

val tisztítjuk, majd diizopropil-éterből átkristályosítjuk. Termelés: 51% (1,18 g). Halványsár-

ga kristályok. Op.: 67–69°C; Rf=0,62 (SiO2, EtOH–toluol 1:30); IR (KBr) νmax 3088, 3027, 

2869, 1619, 1604, 1600, 1537, 1497, 1455, 1394, 1354, 1304, 1131, 1118, 890, 754, 727, 694 

cm–1; 1H NMR (500 MHz, CDCl3) δ 4,83 (s, 4H), 5,46 (s, 4H), 7,30–7,52 (m, 10H), 7,57 (t, 

J=8 Hz, 2H), 7,93 (d, J=8 Hz, 2H), 7,98 (d, J=8 Hz, 2H), 8,75 (s, 1H); 13C NMR (75,5 MHz, 

CDCl3) δ 68,90, 73,41, 125,86, 126,42, 127,53, 127,81, 127,96, 128,10, 128,64, 136,48, 
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137,00, 138,92, 146,15. Elemi analízis, számított C29H25NO2-re: C 83,03, H 6,01, N 3,34, 

talált: C 82,94, H 5,98, N 3,08. 

6.1.18. 4,5-Bisz(benziloximetil)akridin-9(10H)-on (72) 

A 71 bisz(benziloximetil)akridin (1,97 g, 4,7 mmol), nátrium-hidrid (0,71 g, 28 mmol, 

95%-os) és vízmentes dimetil-szulfoxid (40 ml) elegyét oxigén atmoszférában szobahőmér-

sékleten 4 napig kevertetjük. Az oldószert 45°C-on lepároljuk, a maradékot vízzel (100 ml) 

eldörzsöljük, és a pH-ját ecetsavval 7-re állítjuk. Etil-acetátot (100 ml) adunk hozzá, majd 

választótölcsérbe visszük. A fázisokat alaposan összerázzuk, majd elválasztjuk. A vizes fázist 

etil-acetáttal (3×50 ml) extraháljuk. Az egyesített szerves fázist magnézium-szulfát felett szá-

rítjuk, szűrjük, majd az oldószert eltávolítjuk. A nyersterméket oszlopkromatográfiásan 

szilikagél tölteten etil-acetát–hexán 1:5 eluens alkalmazásával tisztítjuk. Termelés: 28% (0,57 

g). Sárga szilárd anyag. Egy kis mennyiséget etanolból átkristályosítva sárga kristályokként 

kapjuk az analitikai vizsgálatok elvégzéséhez szükséges mintát. Op.: 101–102°C; Rf=0,43 

(SiO2, EtOAc–hexán 1:2); IR (KBr) νmax 3483, 3080, 2888, 2858, 1621, 1607, 1589, 1522, 

1437, 1357, 1256, 1097, 751 cm–1; 1H NMR (300 MHz, CDCl3) δ 1,71 (s, széles, 1 mol 

komplexált H2O, 2H), 4,41 (s, 4H), 4,74 (s, 4H), 7,13–7,34 (m, 12H), 7,44 (d, J=8 Hz, 2H), 

8,46 (d, J=8 Hz, 2H), 10,54 (s, 1H); 13C NMR (75,5 MHz, CDCl3) δ 70,82, 72,05, 121,06, 

122,12, 124,13, 127,77, 128,24, 128,44, 128,69, 133,78, 137,47, 140,16, 178,65. Elemi analí-

zis, számított C29H25NO3·H2O-ra: C 76,80, H 6,00, N 3,09, talált: C 76,69, H 6,07, N 2,93. 

6.1.19. 2-[(2-karboxifenil)amino]izoftálsav (74) 

A 73 2-klórizoftálsav (10,43 g, 52 mmol), antranilsav (7.13 g, 52 mmol), finoman elporí-

tott vízmentes kálium-karbonát (14.37 g, 104 mmol), rézpor (110 mg), réz(I)-oxid (110 mg) 

és 2-etoxietanol (40 ml) elegyét argon alatt forráshőmérsékleten 1 napig erőteljesen kevertet-

jük. Az oldószert 50ºC-on eltávolítjuk, és a maradékot 2%-os vizes kálium-hidroxid oldatban 

(250 ml) feloldjuk. Aktív szenet (1,0 g) adunk hozzá, 10 percig forraljuk, szűrjük, majd jeges-

vizes fürdőben 0ºC-ra hűtjük. A vizes oldat pH-ját tömény vizes sósav oldattal 2-re állítjuk. A 

csapadékot kiszűrjük, jéghideg vízzel (3×50 ml) mossuk, és szárítjuk. A nyersterméket vízből 

átkristályosítva tisztítjuk. Termelés: 53% (8,30 g). Sárga kristályok. Op.: 253–255°C [irod.118 

op.: 258–259°C (vizes MeOH)]; Rf=0,44 (SiO2, AcOH–toluol 1:3); IR (KBr) νmax 3600–2300, 
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1692, 1616, 1580, 1504, 1472, 1460, 1448, 1408, 1396, 1224, 1176, 1160, 1096, 828, 752, 

676, 648 cm–1; 1H NMR (500 MHz, DMSO-d6) δ 6,75–6,82 (m, 2H), 7,18 (t, J=8 Hz, 1H), 

7,27 (t, J=8 Hz, 1H), 7,84 (d, J=8 Hz, 1H), 7,93 (d, J=8 Hz, 2H), 10,67 (s, széles, 1H), 12,95 

(s, széles, 3H). 

6.1.13. Általános eljárás az (S,S)-76 és (S,S)-77 királis ligandumok előállítására 

A ligandumok előállítására a szakirodalomban ismert 29 akirális analogonjuk esetén kö-

zölt módszert69 alkalmazzuk egyetlen változtatással, nevezetesen, hogy az (S,S)-38, illetve 

(S,S)-39 koronaéterek és a 75 BODIPY-származék arányát 1:1-nek választjuk az ott leírt 1,5:1 

arány helyett. A nyerstermékeket az alábbiakban ismertetett módon tisztítjuk. 

6.1.13.1. (2S,12S)-16-{(2Z)-2-[[1-(Difluorboril)-5-metoxi-1H-pirrol-2-il](fenil)metilén]-2H-

pirrol-5-il}-2,12-dimetil-1,4,7,10,13-pentaoxa-16-azaciklooktadekán [(S,S)-76]. A nyerster-

méket oszlopkromatográfiásan szilikagél tölteten aceton–hexán 1:2 eluens alkalmazásával 

tisztítjuk. Kiindulási anyagok és mennyiségek: (S,S)-41 (80 mg, 0,276 mmol), 80 (92 mg, 

0,276 mmol), trietil-amin (1 ml) és acetonitril (40 ml). Termelés: 20% (32 mg). Pirosas lila 

olaj. Rf=0,21 (SiO2, aceton–hexán 1:2); 25][ D = –163 (c 0,24, CH2Cl2); IR (KBr) νmax 3472, 

3072, 2958, 2932, 2872, 1564, 1512, 1460, 1401, 1354, 1309, 1264, 1208, 1152, 1110, 1088, 

1032, 991, 971, 882, 851, 722, 703 cm–1; 1H NMR (500 MHz, CDCl3) δ 1,10 (d, J=6 Hz, 6H), 

1,69 (s, széles, 1 mol komplexált H2O, 2H), 3,41–3,51 (m, 4H), 3,56–3,73 (m, 10H), 3,78–

3,86 (m, 2H), 3,90–4,01 (m, 2H), 3,98 (s, 3H), 4,01–4,10 (m, 2H), 4,10–4,27 (m, 2H), 5,64 (d, 

J=4 Hz, 1H), 6,26 (d, J=4 Hz, 1H), 6,34 (d, J=5 Hz, 1H), 6,71 (d, J=5 Hz, 1H), 7,38–7,48 (m, 

5H); 13C NMR (75,5 MHz, CDCl3) δ 16,83, 53,91, 58,27, 68,67, 71,01, 71,13, 75,49, 75,73, 

93,31, 113,10, 120,23, 125,56, 128,12, 128,77, 130,79, 131,32, 133,32, 133,86, 135,32, 

160,46, 162,15; MS: 588 (M+1)+. Elemi analízis, számított C30H40BF2N3O6·H2O-ra: C 59,51, 

H 6,99, N 6,94, talált: C 59,42, H 7,03, N 6,86. 

6.1.13.2. (2S,12S)-16-{(2Z)-2-[[1-(Difluorboril)-5-metoxi-1H-pirrol-2-il](fenil)metilén]-2H-

pirrol-5-il}-2,12-diizobutil-1,4,7,10,13-pentaoxa-16-azaciklooktadekán [(S,S)-77]. A nyers-

terméket oszlopkromatográfiásan szilikagél tölteten aceton–hexán 1:3 eluens alkalmazásával 

tisztítjuk. Kiindulási anyagok és mennyiségek: (S,S)-42 (104 mg, 0,276 mmol), 80 (92 mg, 

0,276 mmol), trietil-amin (1 ml) és acetonitril (40 ml). Termelés: 18% (33 mg). Pirosas lila 
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olaj. Rf=0,43 (SiO2, aceton–hexán 1:2); 25][ D = –185 (c 0,28, CH2Cl2); IR (film) νmax 3585, 

3137, 3058, 2955, 2928, 2870, 1574, 1505, 1466, 1402, 1359, 1312, 1268, 1233, 1159, 1112, 

1091, 1023, 994, 969, 885, 847, 737, 709 cm–1; 1H NMR (500 MHz, CDCl3) δ 0,81 (d, J=7 

Hz, 6H), 0,82 (d, J=7 Hz, 6H), 1,00–1,10 (m, 2H), 1,30–1,40 (m, 2H), 1,56–1,68 (m, 2H), 

1,75 (s, széles, 1 mol komplexált H2O, 2H), 3,25–3,67 (m, 14H), 3,81–3,89 (m, 4H), 3,90 (s, 

3H), 3,93–4,02 (m, 2H), 4,07–4,17 (m, 2H), 5,55 (d, J=3 Hz, 1H), 6,17 (d, J=3 Hz, 1H), 6,31 

(d, J=5 Hz, 1H), 6,62 (d, J=5 Hz, 1H), 7,31–7,40 (m, 5H); 13C NMR (75,5 MHz, CDCl3) δ 

22,61, 23,45, 24,83, 40,94, 54,01, 58,23, 69,30, 71,05, 71,10, 74,87, 78,22, 93,06, 113,66, 

119,79, 125,52, 128,10, 128,70, 130,81, 130,93, 133,12, 133,95, 135,42, 160,26, 162,36;  MS: 

672 (M+1)+. Elemi analízis, számított C36H52BF2N3O6·H2O-ra: C 62,70, H 7,89, N 6,09, talált: 

C 62,62, H 7,80, N 5,95.  

6.2. A szenzormolekulák optikai spektroszkópiai vizsgálata 

Az UV–látható spektrumok VISION 3.4 szoftverrel (ATI UNICAM, Cambridge, UK) ve-

zérelt UNICAM UV4-100 spektrofotométeren készültek. A fluoreszcencia spektrumok felvé-

telét Perkin–Elmer LS 50B spektrofluoriméteren a hozzá tartozó FL Winlab 3.0TM program 

(Perkin–Elmer Corp., USA) segítségével végeztük. Mind a gerjesztési, mind az emissziós 

spektrumokat a spektrométer szoftvere korrigálta. A mérésekhez 1 cm úthosszú kvarc küvettát 

használtunk. A fluoreszcencia kvantumhatásfokokat az akridinon-származékok esetében ki-

nin-szulfát (Φ=0,546 0,5 M-os kénsavban),11 a BODIPY-származékok esetén rodamin 6G 

(Φ=0,76 vízben)146 referencia vegyületre vonatkoztatva határoztuk meg. A spektrofotometriás 

titrálások során a titráló oldatot Hamilton-fecskendővel adagoltuk a 2,5 ml térfogatú, a 

ligandumot 20 μM (néhány esetben kisebb) koncentrációban tartalmazó oldathoz.58 A 

ligandumokból minden esetben 2 mM koncentrációjú törzsoldatot készítettünk, amelyet hígí-

tottunk. Általánosságban az ionok perklorát sóit használtuk, kivéve a KSCN, AgNO3, FeCl3 

és NH4SCN esetében. Az alkalmazott fémsók analitikai tisztaságúak voltak. A PEA, NEA147 

és a mandulasav káliumsójának148 enantiomerjeit irodalmi eljárásokkal állítottuk elő. Az opti-

kailag aktív sókkal történő titrálások során oldószerelegyeket használtunk a sók oldódása ér-

dekében. Az oldószerelegyek esetén megadott összetételek térfogatarányt (v/v) jelentenek. A 

kétértékű fémionok (Mg2+, Ca2+, Zn2+, Cd2+, Pb2+, Cu2+, Hg2+) esetén a törzsoldatok pontos 

koncentrációját a sók bizonytalan mennyiségű kristályvíz tartalma miatt komplexometriásan, 

EDTA mérőoldat segítségével határoztuk meg. A ligandum–kation komplexek stabilitási 
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(egyensúlyi) állandóit a Benesi–Hildebrand,35,132–134 illetve a mólarány-módszerrel,144 vala-

mint a globális nemlineáris regressziós módszert alkalmazó SPECFIT/32TM programmal hatá-

roztuk meg. Az 1:1, 1:2, és 2:1 sztöchiometriájú komplexekre vonatkozó kumulált stabilitási 

állandók esetén rendre a β1:1, β1:2, β2:1 jelölést alkalmaztam. 

6.2.1. A fluoreszcencia kvantumhatásfok meghatározása 

Az ún. relatív kvantumhatásfok meghatározás egy ismert kvantumhatásfokú referencia 

vegyülettel való összhasonlításon alapszik.11 A méréshez olyan hullámhosszat választunk, 

ahol a referencia és a vizsgált vegyületnek is van elnyelése. Ezen a hullámhosszon gerjesztve, 

azonos készülék paraméterek beállítása mellett felvesszük mindkét fluorofor emissziós spekt-

rumát. Az emissziós spektrumokat integrálva és a gerjesztési hullámhossznál ugyanezen olda-

tok abszorbanciáját is megmérve, az (1) összefüggés alapján a vizsgált vegyület fluoreszcen-

cia kvantumhatásfoka számítható (ha az összefüggésben szereplő abszorbancia értékek < 

0,05): 
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                                      (1) 

ahol  a vizsgált vegyület fluoreszcencia kvantumhatásfoka, 

r a referencia vegyület fluoreszcencia kvantumhatásfoka, 

n a vizsgált minta törésmutatója, 

nr a referencia minta törésmutatója, 

I a vizsgált minta fluoreszcencia intenzitása, 

Ir a referencia minta fluoreszcencia intenzitása, 

g a gerjesztési hullámhossz, 

e az emissziós hullámhossz, 

A a vizsgált minta abszorbanciája, 

Ar a referencia minta abszorbanciája. 
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6.2.2. A Benesi–Hildebrand módszerrel történő egyensúlyi állandó meghatározás 

Ezt a módszert kis stabilitású, 1:1 sztöchiometriájú komplexek egyensúlyi állandójának 

meghatározására vezették le.132–134 

Az M fémion és az L ligandum között 1:1 sztöchiometriájú komplex keletkezésekor a kö-

vetkező egyensúly áll fenn:  

M + L ML  

Ez alapján β egyensúlyi állandó az alábbi formában írható fel: 

]][[

][

LM

ML
                                                            (2) 

ahol [ML] a komplex egyensúlyi koncentrációja, 

[M] a fémion egyensúlyi koncentrációja, 

[L] a szabad ligandum egyensúlyi koncentrációja. 

Egységnyi rétegvastagságú (optikai úthosszú) minta spektrumát felvéve és az 

abszorbancia értékek additivitásást feltételezve a Lambert–Beer törvény alapján felírhatók a 

következő egyenletek: 

][][])[]([0 LMLLMLA LLL                                          (3) 

][][ LMLA LML                                                     (4) 

ahol A0 az összes ligandum elnyelése a ligandum abszorpciós maximumának hullám- 

      hosszán 

 A a fémion jelenlétében kapott abszorbancia érték ugyanazon a hullámhosszon 

A (3) és (4) egyenletekből kifejezhető: 
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Az (5) egyenletbe β értékét a (2) egyenlet alapján behelyettesítve a következő kifejezéshez 

jutunk: 
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                                              (6) 

Ha feltételezzük, hogy [M] >> [L], és ezért [M] ≈ cM (cM  = [M] + [ML]), akkor a (6) egyenlet 

alapján a ligandumhoz képest nagy fémion felesleg esetében A0/(A0 – A) értékeit 1/cM függvé-

nyében ábrázolva egyenest kapunk, melynek meredeksége a komplex stabilitási állandó (β) 

reciprokát adja.132–134 

A (6) összefüggés abszorbanciák helyett fluoreszcencia intenzitásokkal felírva is használ-

ható.35 

6.2.3. A mólarány-módszerrel történő egyensúlyi állandó meghatározás 

A módszer lényege, hogy a komplex egyik alkotójának (méréseink esetében a 

ligandumnak) a koncentrációját (cL) állandó értéken tartjuk, míg a másik alkotó (esetünkben a 

fémion) koncentrációját (cM) folyamatosan változtatjuk, és a változó/állandó koncentrációk 

arányának függvényében az abszorbancia változást adott hullámhosszon rögzítjük144 (46. áb-

ra). A méréshez célszerű olyan hullámhosszat választani, amelyen csak a komplexnek van 

elnyelése, a ligandumnak és a fémionnak nincs. Amennyiben ez utóbbiaknak is van elnyelése, 

abban az esetben a koncentrációjukkal arányos abszorbancia értéket levonjuk a mért válaszjel 

értékéből.  

A görbe kezdeti és végső szakaszához illesztett egyenesek metszéspontjához tartozó 

abszcisszaérték (xm) a komplex sztöchiometriáját (jelen esetben a fémion/ligandum arányát) 

adja meg. Az azonos abszcisszaértékhez tartozó valódi (Av) és az egyenesek segítségével ext-

rapolált (Ae) abszorbancia értékek hányadosa, ha x < xm (amikor a komplexképződésnek a 

fémion koncentráció szab határt), akkor a komplexben lévő fémion móltörtjét adja meg (7), 

illetve ha x > xm (amikor a komplexképződésnek a ligandum koncentráció szab határt), akkor a 

komplexben lévő ligandum móltörtjét adja meg (8): 

M

n

e

v

c

ML

A

A ][
                                                                  (7) 
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L
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A (7) és (8) egyenletekből a komplex egyensúlyi koncentrációja kifejezhető: 
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n ][                                                             (10) 

A továbbiakban a cx jelölést az alábbiak szerint bevezetve: ha x < xm, akkor cx = cM, ha x > xm, 

akkor cx = cL /n és ha x = xm, akkor cx = cM  = cL /n, a fémion és a szabad ligandum egyensúlyi 

koncentrációja a következőképpen írható: 
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A βn egyensúlyi állandó a (9)–(12) egyenletek felhasználásával kifejezhető (13), és az adott x 

értékhez tartozó Av és Ae értékek behelyettesítésével meghatározható. 
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][                                       (13) 

Minél nagyobb a keletkezett komplex stabilitása, annál élesebb a görbe töréspontja, illetve 

annál kisebb az extrapolált egyenesek és a görbe közötti különbség. Ez magával vonja a kiér-

tékelés során elkövethető hiba növekedését. Ellenben, ha a komplex stabilitása nagyon kicsi, a 

görbe annyira ellapul, hogy az egyenesek illesztése válik bizonytalanná.144  

A mólarány-módszer, illetve a (13) összefüggés az UV–látható spektrofotometria mellett a 

fluoreszcencia mérések esetében is jól használható. Ekkor természetesen a mért és extrapolált 

abszorbancia értékeket a megfelelő fluoreszcencia intenzitás értékekkel kell helyettesítenünk 

a (13) kifejezésben. 
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7. ÖSSZEFOGLALÁS 

Doktori munkám célja volt akridinon és BODIPY fluoroforral kapcsolt akirális és királis 

azakoronaéter alapú szenzormolekulák előállítása, illetve azok komplexképzési tulajdonsága-

inak vizsgálata oldatkísérletekben UV–látható és fluoreszcencia spektroszkópiával.  

Tizenhárom új – köztük hét akirális és hat királis – akridinon, N-metilakridinon, valamint 

BODIPY fluoreszcens jelzőegységet tartalmazó mono- és bisz(azakoronaéter) alapú szenzor-

molekulát [31a–(S,S)-36, 65a–c, (S,S)-76 és (S,S)-77] állítottunk elő (I. ábra).  

 

I. ábra 
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II. ábra 

Az N-alkilezési reakciókban használt 40 klórmetilcsoporttal szubsztituált akridinont a 42 

hidroximetil-származékból az irodalomban közölttől eltérő módon szintetizáltuk. A 41 N-

metil-klórmetilakridinon előállítására – szintén a 42 hidroximetil-származékból kiindulva – 

négylépéses szintézisutat dolgoztunk ki. A 67 bisz(hidroximetil)akridinont kétféle úton, az 

irodalomban ismert 68 oxoakridindikarbonsavból két lépésben, illetve a 70 

bisz(brómmetil)akridinból három lépésben állítottuk elő. A 67 akridinon-származékot az 

azakoronaéterekkel történő kapcsoláshoz szükséges klórmetilcsoportokat tartalmazó 66 

akridin-származékká alakítottuk át. A királis szenzormolekulák receptor egységét alkotó, a 

kiralitáscentrumokon metil-, illetve izobutilcsoportokat tartalmazó (S,S)-38 és (S,S)-39 

enantiomertiszta azakoronaétereket az irodalomban ismert (S,S)-49 és (S,S)-50 optikailag ak-

tív tetraetilénglikolokból hat lépésben kaptuk (II. ábra). 

A 68 oxoakridindikarbonsav prekurzorának, a 2-[(2-karboxifenil)amino]izoftálsavnak (74) 

etil-metil-ketonból, majd etil-acetátból történt átkristályosításával kapott kristályokról rönt-

gendiffrakciós vizsgálat készült, amely azt mutatta, hogy a 74 trikarbonsav etil-metil-ketonnal 

és etil-acetáttal 2:1:1 arányú zárványkomplexet képez.  

A 41 és 66, illetve a 45 és 67 származékok olyan új elektrofil, illetve nukleofil reagensek, 

amelyek általánosan is alkalmasak lehetnek szenzormolekulák fluoreszcens jelzőegységének a 

kialakítására. 
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Az akridinon fluorofort tartalmazó mono(azakoronaéter) típusú ligandumok [31a–c, (S,S)-

33 és (S,S)-35] esetén megállapítottuk, hogy fluoreszcencia kvantumhatásfokuk nagymérték-

ben függ az oldószer típusától, nevezetesen diklórmetánban nagy, metanolban pedig jelentő-

sen kisebb érték. Ennek magyarázata az akridinon NH protonja és a koronaéter nitrogénatom-

ja között diklórmetánban kialakuló erős, a kioltási (PET) folyamatot gátló intramolekuláris 

hidrogénkötés, amelynek erőssége nagymértékben csökken metanolban. A 31a–c ligandumok 

metanolban mért fluoreszcencia kvantumhatásfoka alapján megállapítottuk azt is, hogy az 

intramolekuláris hidrogénhíd erőssége függ a koronaéter üregméretétől is, amelyet az utóbbi 

ligandumok pKa értékének meghatározásával is igazoltunk. Az N-metilcsoportot tartalmazó 

analogonok [32, (S,S)-34 és (S,S)-36] mindkét előbb említett oldószerben gyengén fluoresz-

kálnak. Tanulmányoztuk a 31c, 32, (S,S)-35 és (S,S)-36 ligandumok különböző fémionokkal 

(Na+, K+, Ag+, Mg2+, Ca2+, Zn2+, Cu2+, Pb2+, Cd2+) szemben mutatott komplexképzési tulaj-

donságait metanolban. Kationok koordinálása fluoreszcencia intenzitás növekedést okozott 

egyéb jelentős spektrális változás nélkül – a PET típusú szenzormolekulákra jellemző módon. 

Az (S,S)-35 ligandum mutatta a legnagyobb szelektivitást Cu2+ ionra nézve, amellyel való 

titrálás során csaknem 10-szeres fluoreszcencia intenzitás növekedést észleltünk. Az (S,S)-36 

ligandum szintén nagy szelektivitást mutatott Cu2+ és Pb2+ ionokra, amelyek komplexképző-

déskor kb. 5-szörös fluoreszcencia intenzitás növekedést okoztak. Az (S,S)-35 és (S,S)-36 

ligandumok komplexképzési sajátosságait az α-(1-naftil)etilammónium-perklorát (NEA) és a 

mandulasav káliumsójának enantiomerjeivel szemben is megvizsgáltuk diklórmetán–metanol 

97:3, illetve acetonitril–víz 97,5:2,5 arányú oldószerelegyekben, azonban a kapott fluoresz-

cencia intenzitás növekedés és egyensúlyi állandó értékek alapján enantioszelektivitást nem 

tapasztaltunk. 

Az akridinon fluorofort és két monoaza-18-korona-6-éter receptort tartalmazó 

bisz(azakoronaéter) típusú ligandum (65c) különböző fémionokkal (Li+, Na+, K+, Ag+, Mg2+, 

Ca2+, Zn2+, Cu2+, Pb2+, Cd2+) szemben mutatott komplexképzési tulajdonságait metanolban és 

acetonitrilben tanulmányoztuk. Fémionokkal történő komplexképződéskor a várt fluoreszcen-

cia intenzitás növekedés mellett spektrális eltolódást is tapasztaltunk, mely utóbbi nem jel-

lemző a PET típusú szenzormolekulákra. Ez annak köszönhető, hogy a 65c szenzormolekula 

kétféle, 1:1 és 1:2 ligandum–fémion arányú, különböző emissziós spektrummal rendelkező 

komplexek létrehozására képes. Az 1:2 komplex spektruma hasonló a 31c 

mono(azakoronaéter) analogon, illetve komplexált formájának spektrumához. Az 1:1 – felté-

telezésünk szerint szendvics típusú – komplex spektrumának eltérése az 1:2 komplexétől az-

zal magyarázható, hogy a szendvics komplexben az akridinon egység szerkezeti változáson 
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megy keresztül. Ez a változás lehet az akridinon egység tautomerizációja a 9-hidroxiakridin 

formájába vagy az akridinon NH deprotonálódása. Mivel a komplexképződés során az ab-

szorpciós spektrum változatlan volt (kivéve az Ag+ ion esetén metanolban), ezért az utóbbi 

szerkezeti változások csak a gerjesztett szingulett állapotban jöhettek létre. A 65c szenzormo-

lekula esetén a kétféle sztöchiometriájú és eltérő emissziós spektrummal rendelkező komple-

xek kialakulásának lehetősége miatt az egyes fémionok hatását nehezen lehetett összevetni. A 

vizsgált fémionok körében szelektivitást nem tapasztaltunk.  

Az (S,S)-76 és (S,S)-77 ligandumok esetén tanulmányoztuk azok különböző fémionokkal 

(Li+, Na+, K+, Ag+, Mg2+, Ca2+, Zn2+, Cu2+, Pb2+, Cd2+, Hg2+, Fe3+), illetve NH4
+ ionnal szem-

ben mutatott komplexképzési tulajdonságait acetonitrilben, valamint összehasonlítottuk az 

irodalomban ismert 29 akirális analogon viselkedésével, amely esetében a vizsgálatokat az 

előbb felsorolt fémionokra is kiterjesztettük. A ligandumok komplexképzéskor fluoreszcencia 

intenzitás növekedést mutattak, illetve az abszorpciós és emissziós sávjaik a rövidebb hullám-

hosszak irányába tolódtak el – az ICT típusú szenzormolekulákra jellemző módon. A legna-

gyobb hatást mindhárom ligandum esetén a Ca2+ és Pb2+ ionok okozták, amelyek már egy 

ekvivalens mennyiségben is a fluoreszcencia intenzitás több, mint 10-szeres növekedését, 

illetve az abszorpciós és emissziós sávok 20–30 nm-rel a rövidebb hullámhosszak felé való 

eltolódását eredményezték. A legnagyobb szelektivitást a Ca2+ és Pb2+ ionokra nézve az (S,S)-

77 szenzormolekula esetén tapasztaltuk. Kimutattuk, hogy ez utóbbi ligandumban az 

izobutilcsoportok jelenléte – a koronaéter konformációjának megváltoztatásával – jelentősen 

befolyásolja a ligandum komplexképzési tulajdonságait a 29 akirális analogonhoz képest. Az 

(S,S)-76 és (S,S)-77 ligandumok komplexképzési sajátosságait az α-(1-fenil)etilammónium-

perklorát (PEA) és az α-(1-naftil)etilammónium-perklorát (NEA) enantiomerjeivel szemben is 

tanulmányoztuk diklórmetán–metanol 99:1 arányú elegyében. Az (S,S)-77 koronaéter kismér-

tékű enantiomer-megkülönböztetést mutatott a PEA enantiomerjeivel szemben.  

Az (S,S)-35, (S,S)-36, (S,S)-76 és (S,S)-77 ligandumok esetén az enantioszelektivitás hiá-

nyát, illetve annak csekély mértékét a ligandumok nagyfokú flexibilitásával magyaráztuk.  

A Cu2+, Cu2+ és Pb2+, valamint Ca2+ és Pb2+ ionokra jelentős szelektivitást mutató (S,S)-

35, (S,S)-36, illetve (S,S)-77 ligandumok esetén az izobutilcsoportok jelenléte növeli a szen-

zormolekulák lipofilitását, amely előnyös azok optódmembrán érzékelőmolekulájaként való 

alkalmazása szempontjából. 
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