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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 

szelektormolekulák, illetve az enantiomer összetétel meghatározására alkalmas szenzormole-

kulák előállítása 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 fluorofor egységet tartalmazó koronaéter alapú szenzormoleku-

lák szintézisével és vizsgálatával foglalkoztam. Célul tűztük ki olyan fluoreszcens, potenciáli-

san enantiomer-, illetve fémion-szelektivitással rendelkező, azakoronaéter alapú szenzormo-

lekulák szintézisét, amelyek komplexképzéskor fluoreszcencia intenzitás növekedést mutat-

nak, ezáltal érzékeny mérési módot tesznek lehetővé, és amelyek alkalmasak lehetnek optikai 

szenzorban való felhasználásra. A szenzormolekulák jelzőegységeként az igen előnyös tulaj-

donságokkal bíró akridinon és BODIPY fluoroforokat választottuk. Az előállított ligandumok 

előbb említett 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) közreműkö-

désével, oldatkísérletekben UV–látható és fluoreszcencia spektroszkópiai módszerekkel kí-

vántuk tanulmányozni.  
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2. IRODALMI HÁTTÉR 

Az analitikai kémiában alkalmazott optikai spektroszkópiai módszerek közül kiemelkedő 

jelentőséggel bír a fluoreszcencia spektroszkópia szelektivitásának, érzékenységének és 

sokoldalúságának köszönhetően. Nagyszámú fluoreszcens, kation-felismerésre képes 

szenzormolekula rendelkezik olyan moduláris szerkezettel, amelyben a fluorofor és receptor 

részeket rövid alkiléncsoport, leggyakrabban metiléncsoport köti össze, vagy olyan 

felépítéssel, amelyben a receptor egység része a fluorofor –elektronrendszerének, vagyis 

közvetlenül kapcsolódnak egymáshoz. Az előbbi típusú szenzormolekulák működése a 

fényindukált elektronátadás (photoinduced electron transfer = PET), az utóbbiaké pedig a 

belső töltésátvitel (internal charge transfer = ICT) folyamatán alapszik. Mindkét esetben a 

receptor rész elektrondonor tulajdonsággal rendelkezik, gyakran valamilyen aminocsoportot 

tartalmaz (pl. azakoronaéter), a fluorofor rész pedig az elektronakceptor szerepét tölti be. A 

PET típusú szenzormolekulák esetén a szabad ligandum gyenge (közel nulla) fluoreszcenciát 

mutat a gerjesztett állapotban végbemenő hatékony intramolekuláris kioltás (PET) 

következtében. Ezzel szemben valamely kation koordinálása nagymértékű fluoreszcencia 

intenzitás növekedést eredményez az abszorpciós és emissziós spektrumok egyéb spektrális 

paramétereinek megváltozása nélkül. 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 megvalósításának elvi alapját is képezheti. Az ICT típusú 

szenzormolekulák egy része kationok távollétében szintén gyengén fluoreszkál, mivel a 

gerjesztett állapotban ez esetben is intramolekuláris kioltás (ICT) jön létre. Kationnal történő 

komplexképződés hatására azonban fluoreszcencia intenzitás növekedés, valamint az 

abszorpciós és emissziós spektrumok jelentős mértékű rövidebb hullámhosszak irányába való 

eltolódása tapasztalható.1  

Az utóbbi időben számos, különböző fluorofor jelzőegységet tartalmazó, fluorofor – 

metiléncsoport – amin receptor moduláris felépítéssel rendelkező mono- és 

bisz(azakoronaéter) típusú ligandumot, valamint BODIPY fluoroforral kapcsolt benzo-, aza- 

és azatiakoronaétert állítottak elő, és vizsgálták azok fémion-szelektivitását. A 

bisz(azakoronaéter) típusú ligandumok esetén – különböző szerkezetű komplexek mellett – a 

molekula flexibilitásától és a koronaéter gyűrűk távolságától függően szendvics típusú komp-

                                                 
1 ade Silva, A. P.; Gunaratne, H. Q. N.; Gunnlaugsson, T.; Huxley, A. J. M.; McCoy, C. P.; Rademacher, J. T.; 

Rice, T. E. Chem. Rev. 1997, 97, 1515–1566. bValeur, B.; Leray, I. Coord. Chem. Rev. 2000, 205, 3–40. cde 

Silva, A. P.; McClean, G. D.; Moody, T. S.; Weir, S. M. Handbook of Photochemistry and Photobiology, Nalwa, 

H. S., Ed.; American Scientific: Stevenson Ranch, CA, 2003; Vol. 3, Chapter 5. dMontalti, M.; Prodi, L.; 

Zaccheroni, N. Handbook of Photochemistry and Photobiology, Nalwa, H. S., Ed.; American Scientific: 

Stevenson Ranch, CA, 2003; Vol. 3, Chapter 6. eCallan, J. F.; de Silva, A. P.; Magri, D. C. Tetrahedron 2005, 

61, 8551–8588. 
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lex kialakulása is lehetséges, amely növelheti a szelektivitást a nagyobb méretű fémionokra 

nézve.1,2,3 

Az optikailag aktív szerves vegyületek enantiomer összetételének meghatározása céljából 

az utóbbi két évtizedben sok figyelmet és erőfeszítést fordítottak királis fluoreszcens szen-

zormolekulák előállítására.4 Többek között néhány, különböző fluorofor egységet tartalmazó 

királis koronaétert is szintetizáltak, és vizsgálták azok különböző (ammóniumsó formában 

lévő) aminosav-származékok, aminoalkoholok és primer aminok enantiomerjeivel szemben 

mutatott enantiomer-felismerő képességét. A királis ligandumokat leginkább enantiomer-

felismerés tanulmányozása céljából állítják elő ugyan, de érdemes megemlíteni, hogy néhány 

szintetikus receptormolekula kiralitásának jelentős szerepe lehet különböző, biológiai szem-

pontból fontos fémionokkal szemben kialakult szelektivitásában is.  

3. KÍSÉRLETI MÓDSZEREK 

A szintetikus munka során preparatív szerves kémiai módszereket alkalmaztunk. A reak-

ciók előrehaladását és a termékek tisztaságát vékonyréteg kromatográfiával (VRK) ellenőriz-

tük. A nyerstermékek tisztítását kristályosítással, atmoszférikus, illetve csökkentett nyomáson 

végzett desztillációval, valamint oszlopkromatográfiás módszerrel végeztük. Az új vegyüle-

teket fizikai állandóikkal (olvadáspont, optikai forgatóképesség), spektroszkópiai adatokkal 

(IR, 1H NMR, 13C NMR, MS) és elemi analízissel jellemeztük. A szintézis egyik lépéséhez 

kapcsolódó kristályszerkezet-meghatározás röntgendiffrakciós méréssel történt, amelyet Dr. 

Czugler Mátyás és Dr. Báthori Nikoletta végeztek. 

Az előállított szenzormolekulák különböző fémionokkal, illetve néhány optikailag aktív 

só enantiomerjeivel szemben mutatott komplexképzési tulajdonságait UV–látható és fluo-

reszcencia spektroszkópiával tanulmányoztuk. A komplexstabilitási állandókat UV–látható és 

fluoreszcenciás titrálások alapján, a Benesi–Hildebrand, illetve mólarány-módszerrel, vala-

mint a globális nemlineáris regressziót alkalmazó SPECFIT/32TM program segítségével hatá-

roztuk meg.  

4. EREDMÉNYEK 

4.1. Szenzormolekulák szintézise 

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 [2–4].  

                                                 
2 Tsukanov, A. V.; Dubonosov, A. D.; Bren, V. A.; Minkin, V. I. Chem. Heterocycl. Comp. 2008, 44, 899–923. 
3 Fery-Forgues, S.; Al-Ali, F. J. Photochem. Photobiol. C 2004, 5, 139–153.  
4 Pu, L. Chem. Rev. 2004, 104, 1687–1716. 
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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 [3]. 
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A 67 bisz(hidroximetil)akridinont kétféle úton, az irodalomban ismert 68 

oxoakridindikarbonsavból két lépésben, illetve a 70 bisz(brómmetil)akridinból három lépés-

ben állítottuk elő. A 67 akridinon-származékot az azakoronaéterekkel történő kapcsoláshoz 

szükséges klórmetilcsoportokat tartalmazó 66 akridin-származékká alakítottuk át [4]. 

 

A királis szenzormolekulák receptor egységét alkotó, a kiralitáscentrumokon metil-, illet-

ve izobutilcsoportokat tartalmazó (S,S)-38 és (S,S)-39 enantiomertiszta azakoronaétereket az 

irodalomban ismert (S,S)-49 és (S,S)-50 optikailag aktív tetraetilénglikolokból hat lépésben 

kaptuk [2].  
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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.  

A 68 oxoakridindikarbonsav pre-

kurzorának (74) etil-metil-ketonból, majd 

etil-acetátból történt 

átkristályosításával ka-

pott kristályokról rönt-

gendiffrakciós vizsgá-

lat készült, amely azt 

mutatta, hogy a 74 trikarbonsav etil-metil-

ketonnal és etil-acetáttal 2:1:1 arányú zárványkomplexet képez [1]. 

4.2. Szenzormolekulák vizsgálata 

Az akridinon fluorofort tartalmazó mono(azakoronaéter) típusú ligandumok [31a–c, 

(S,S)-33 és (S,S)-35] esetén megállapítottuk, hogy fluoreszcencia kvantumhatásfokuk nagy-

mértékben függ az oldószer típusától, nevezetesen diklórmetánban nagy, metanolban pedig 

jelentősen kisebb érték. Ennek magyarázata az akridinon NH protonja és a koronaéter nitro-

génatomja között diklórmetánban kialakuló erős, a kioltási (PET) folyamatot gátló intramole-

kuláris H-kötés, amelynek erőssége nagymértékben csökken metanolban. A 31a–c 

ligandumok metanolban mért fluoreszcencia kvantumhatásfoka alapján megállapítottuk azt is, 

hogy az intramolekuláris H-híd erőssége függ a koronaéter üregméretétől is, amelyet az utób-

bi ligandumok pKa értékének meghatározásával is igazoltunk. Az N-metilcsoportot tartalmazó 

analogonok [32, (S,S)-34 és (S,S)-36] mindkét 

előbb említett oldószerben gyenge fluoreszcen-

ciát mutattak [3]. 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 komplex-

képzési tulajdonságait metanolban [3]. Katio-

nok koordinálása fluoreszcencia intenzitás nö-

vekedést okozott egyéb jelentős spektrális vál-

tozás 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 

(log β1:1=3,59). Az (S,S)-36 ligandum szintén nagy szelektivitást mutatott Cu2+ és Pb2+ ionok-

ra, amelyek komplexképződéskor kb. 5-szörös fluoreszcencia intenzitás növekedést okoztak 

(log β1:1=4,88, illetve 4,44). Az (S,S)-35 és (S,S)-36 ligandumok komplexképzési sajátosságait 
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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 fluoreszcencia intenzitás növekedés és 

egyensúlyi állandó értékek alapján enantioszelektivitást nem tapasztaltunk [3]. 

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 [4]. Fémionokkal történő komplexképződéskor a várt fluoresz-

cencia intenzitás növekedés mellett spektrális eltolódást is tapasztaltunk, mely utóbbi nem 

jellemző a PET típusú szenzormolekulákra. Ez annak köszönhető, hogy a 65c szenzormoleku-

la kétféle, 1:1 és 1:2 ligandum–fémion arányú, különböző emissziós spektrummal rendelkező 

komplex létrehozására képes. Az 1:2 komplex 

spektruma hasonló a 31c mono(aza-

koronaéter) analogon, illetve komplexált for-

májának spektrumához. Az 1:1 – feltételezé-

sünk szerint szendvics típusú – komplex 

spektrumának eltérése az 1:2 komplexétől 

azzal magyarázható, hogy a szendvics komp-

lexben az akridinon egység szerkezeti változá-

son megy keresztül. Ez a változás lehet az 

akridinon egység tautomerizációja a 9-

hidroxiakridin formájába vagy az akridinon NH deprotonálódása. Mivel a komplexképződés 

során az abszorpciós spektrum változatlan volt (kivéve az Ag+ ion esetén metanolban), ezért 

az utóbbi szerkezeti változások csak a gerjesztett szingulett állapotban jöhettek létre. Az 1:1 

mellett az 1:2 komplex megjelenése a titrálási spektrumsorozatokon sokkal jelentősebb volt 

acetonitrilben, mint metanolban. A 65c ligandum metanolban erősebb komplexet képzett a 

vizsgált fémionokkal, mint a 31c mono(azakoronaéter) analogonja. A 65c szenzormolekula 

esetén a kétféle sztöchiometriájú és eltérő emissziós spektrummal rendelkező komplexek ki-
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alakulásának lehetősége miatt az egyes fémionok hatását nehezen lehetett összevetni. A vizs-

gált fémionok körében szelektivitást nem tapasztaltunk [4]. 

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 [2]. A ligandumok komplexképzéskor fluoresz-

cencia intenzitás növekedést mutattak, illetve az abszorpciós és emissziós sávjaik a rövidebb 

hullámhosszak irányába tolódtak el – az ICT típusú szenzormolekulákra jellemző módon. A 

legnagyobb 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 az (S,S)-77 szenzormolekula esetén 

tapasztaltuk a Ca2+ és Pb2+ ionokra nézve, amelyekkel 2:1 ligandum–fémion arányú komple-

xek képződését tapasztaltuk (log β2:1=11,92, illetve 14,61). Kimutattuk, hogy ez utóbbi 

ligandumban az izobutilcsoportok jelenléte – a koronaéter konformációjának megváltoztatá-

sával – 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 kismértékű enantiomer-megkülönböztetést mutatott a PEA 

enantiomerjeivel szemben (log β1:1(R)=4,23 és log β1:1(S)=4,09) [2].  

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 

[2, 3].  
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5. TÉZISEK 

1. Előállítottunk tizenhárom új – köztük hét akirális és hat királis – akridinon, N-

metilakridinon, valamint BODIPY fluoreszcens jelzőegységet tartalmazó mono- és 

bisz(azakoronaéter) alapú szenzormolekulát. [2–4]  

2. Az előbbi ligandumok prekuzoraiként kilenc új akridinon- és akridin-származékot szinte-

tizáltunk, amelyek közül két elektrofil és két nukleofil reagens általánosan is alkalmas le-

het szenzormolekulák fluoreszcens jelzőegységének kialakítására. [3, 4]  

3. Egykristály röntgendiffrakciós vizsgálatok alapján igazoltuk, hogy a 2-[(2-

karboxifenil)amino]izoftálsav etil-metil-ketonnal és etil-acetáttal 2:1:1 arányú 

zárványkomplexet képez. [1] 

4. Az akridinon, N-metilakridinon, valamint BODIPY fluorofort tartalmazó királis 

ligandumok receptor egységének kialakításához szükséges metil-, illetve 

izobutilcsoportokat tartalmazó enantiomertiszta azakoronaéterek előállítására az iroda-

lomban ismert optikailag aktív tetraetilénglikolokból kiindulva hatlépéses szintézisutat 

dolgoztunk ki. [2] 

5. Az akridinon fluorofort tartalmazó mono(azakoronaéter) típusú ligandumok fluoreszcen-

cia kvantumhatásfoka nagymértékben függ az oldószer típusától. Megállapítottuk, hogy 

ennek oka az akridinon NH protonja és a koronaéter nitrogénatomja között kialakuló, a 

kioltási (PET) folyamatot gátló intramolekuláris H-kötés, amelynek erőssége függ az ol-

dószer típusától. [3] 

6. Igazoltuk, hogy a vizsgált akridinon, illetve N-metilakridinon fluorofort tartalmazó 

akirális és királis mono(azakoronaéter) típusú ligandumok PET típusú szenzormolekula-

ként viselkednek, mivel kationok jelenlétében jelentős fluoreszcencia intenzitás növeke-

dést mutatnak egyéb jelentős spektrális változás nélkül. Az akridinon egységet és a koro-

naéter gyűrűben izobutilcsoportokat tartalmazó ligandum mutatja a legnagyobb szelekti-

vitást Cu2+ ionra, illetve az utóbbi N-metil analogonja nagy szelektivitással bír Cu2+ és 

Pb2+ ionokra. [3] 

7. Kimutattuk, hogy az akridinon fluorofort és két monoaza-18-korona-6-éter receptort tar-

talmazó bisz(azakoronaéter) típusú ligandum fémionokkal történő komplexképződéskor 

fluoreszcencia intenzitás növekedést mutat, valamint kétféle, 1:1 és 1:2 ligandum–fémion 

arányú, különböző emissziós spektrummal rendelkező komplex létrehozására képes. [4] 

8. Megállapítottuk, hogy a BODIPY fluoroforral kapcsolt akirális és királis azakoronaéterek 

különböző fémionok, elsősorban Ca2+ és Pb2+ ionok jelenlétében, jelentős fluoreszcencia 

intenzitás növekedést mutatnak, valamint az abszorpciós és emissziós sávjaik a rövidebb 

hullámhosszak irányába tolódnak el – az ICT típusú szenzormolekulákra jellemző mó-
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don. A koronaéter gyűrűben izobutilcsoportokat tartalmazó ligandum mutatja a legna-

gyobb szelektivitást a Ca2+ és Pb2+ ionokra. Igazoltuk, hogy az izobutilcsoportok jelenléte 

jelentősen befolyásolja a komplexképzési tulajdonságait az akirális analogonhoz képest. 

Kimutattuk, hogy az előbbi ligandum kismértékű enantioszelektivitást mutat az α-(1-

fenil)etilammónium-perklorát enantiomerjeivel szemben. [2] 

6. ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉG 

A Cu2+, Cu2+ és Pb2+, valamint Ca2+ és Pb2+ ionokra jelentős szelektivitást mutató (S,S)-

35, (S,S)-36, illetve (S,S)-77 ligandumok ígéretesek lehetnek optódmembránba való beépítésre 

optikai szenzor kialakítása céljából. Előnyös ebből a szempontból, hogy lipofilitásukat növe-

lik a koronaéter gyűrűben lévő izobutilcsoportok, ezáltal csökkentik a membránból való kiol-

dódás veszélyét.  
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