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Rövidítések 
 

ee enantiomerfelesleg (enantiomeric excess) 

dr diasztereomerarány (diastereomeric ratio) 

HOMO  legmagasabb energiájú betöltött molekulapálya  

(Highest Occupied Molecular Orbital) 

LUMO legalacsonyabb energiájú betöltetlen molekulapálya  

(Lowest Unoccupied Molecular Orbital) 

SOMO  egyszeresen betöltött molekulapálya  

(Singly Occupied Molecular Orbital) 

Me metil csoport 

Et etil csoport 
t
Bu terc-butil csoport 

Ar aril csoport 

Ph fenil csoport 

o-Tol orto-tolil csoport (2-metilfenil csoport) 

Mes mezitil csoport (2,4,6-trimetilfenil csoport) 
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THF tetrahidrofurán 

DABCO  4-diazabiciklo[2.2.2]oktán 

TEA trietilamin 

IR infravörös 

NMR mágneses magrezonancia 

DFT sűrűségfunkcionál-elmélet (density functional theory) 

MM molekulamechanika (molecular mechanics) 

TS átmeneti állapot (transition state) 

Nu nukleofil 

El elektrofil 

katH
+
 protonált katalizátor 

add
-
 anionos addukt 

FLP frusztrált Lewis pár (frustrated Lewis pair) 

LB Lewis-bázis 

LS Lewis-sav 
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1. Bevezetés 

Hétköznapi életünk fontos részét alkotják a vegyipar termékei. Üzemanyagok, 

műanyagok, növényvédőszerek, gyógyszerek előállítása során bonyolult kémiai reakciók 

sokaságának elvégzése szükséges. A hasznos termékek előállításához kiemelten fontos, hogy 

a folyamatok minél nagyobb hatékonysággal játszódjanak le.  

A vegyészek évszázadok óta ismernek olyan anyagokat, amelyek új, kisebb aktiválási 

energiájú reakcióút megnyitásával megváltoztatják a reakció mechanizmusát, megnövelik a 

reakció sebességét, de saját maguk nem alakulnak át a reakció során. Az ilyen anyagokat 

katalizátoroknak nevezik, a szó a görög katalüszisz (feloldás) szóból keletkezett. A 

hatékonyság növelésének érdekében a katalizátorok alkalmazása a modern vegyipar minden 

területén nélkülözhetetlen.  

A katalizátorok az élő szervezetnek is fontos részei. Ezeket az élő szervezetben lejátszódó 

folyamatokat gyorsító molekulákat enzimeknek nevezzük. A szerkezeti biológia és az enzim 

katalizált reakciók mechanizmusának vizsgálatával napjainkra már részletes információ áll 

rendelkezésünkre az enzimek szerkezetéről és kémiai viselkedéséről.  

Néhány évtizede merült fel az a gondolat, hogy katalitikus hatást nemcsak enzimek, de 

akár kisebb szerves molekulák is képesek lehetnek kiváltani. Az ilyen szerves molekulákat 

organokatalizátoroknak nevezik. Az organokatalizátorok többsége királis indukciós 

képességgel rendelkezik, vagyis szelektíven képesek optikailag aktív molekulák szintézisét 

gyorsítani. 

Az utóbbi évtizedben az enantioszelektív organokatalizátorok alkalmazása a 

laboratóriumi gyakorlat mindennapi részét képezik, és már találunk példát az 

organokatalizátorok ipari alkalmazására is. Az intenzív szintetikus kutatások mellett eddig 

viszonylag kevés figyelem fordult az organokatalizátorok működésének magyarázatára. 

Dolgozatom célja, hogy a reakciók mechanizmusának kutatása területén ismert módszereket 

(reakciókinetika, elméleti kémia) alkalmazzam organokatalizátorok viselkedésének leírására.  

Dolgozatom első részében (2. fejezet) összefoglalom az általam vizsgált 

organokatalizátorokkal kapcsolatos irodalmi ismereteket, majd bemutatom dolgozatom 

célkitűzéseit (3. fejezet). A doktori munkám eredményeit a 4. fejezetben részletezem. Az 

eredmények alapján levont következtetéseket tézispontokba foglalom az 5. fejezetben. Az 

alkalmazott módszereket és a kísérleti körülményeket a 6. fejezet tartalmazza. 
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2. Irodalmi áttekintés 

2.1. Organokatalízis jelentősége, története 

A szintetikus kémiai ipar, kiemelten a gyógyszeripar, agrokémiai ipar számára egyre 

fontosabb az enantiotiszta anyagok hatékony előállítása. Az iparban a mai napig főként 

rezolválás révén állítják elő a királis vegyületeket, de a katalitikus eljárásoknak is kiemelt 

szerepe van. Korábban az enantioszelektív anyagok katalitikus előállításához főleg átmeneti 

fém komplexeket vagy enzimeket használtak.  

Az aszimmetrikus szintézisek területén az elmúlt évtizedben egyre nagyobb a gyakorlati 

jelentősége organokatalizátorok felhasználásának.
1
 Az organokatalízis növekvő jelentőségét 

mutatja a publikációk és összefoglaló művek számának növekedése
2 , 3 , 4 , 5

 valamint az 

alkalmazott katalizátorok egyre növekvő száma.
 

Az organokatalizátorok számottevően 

hozzájárulnak a szerves vegyészek eszköztárának a bővítéséhez.  

Az alapkutatásokon túl az organokatalizátorokat egyre gyakrabban használják az iparban 

is, például organokatalizátorokat alkalmaznak egyes gyógyszerhatóanyagok szintézisének 

kulcslépésében. Sikeres példák mutatják a módszer lehetőségeit például az oseltamivir, 

warfarin, paroxetin, baklofen, aravirok, telkapegant, indakrinon, S-ibuprofén, S-naproxen, R-

rolipram előállítása során.
6
 Ezen eljárások többségében kovalens kötésen keresztül aktiváló 

katalizátort (pl. prolinol-származék) használtak, de van példa fázistranszfer katalizált eljárásra 

is. A Merck gyógyszercég által kidolgozott eljárás szerint az indakrinon szintézisét cinkona 

alkaloid származék katalizátor alkalmazásával, magas hozammal és enantioszelektivitással 

valósították meg több, mint 75 kg-os méretben.
7
 Az S-ibuprofén, S-naproxen, R-rolipram 

előállításának egy-egy lépéséhez ugyanakkor hidrogénhíd kialakítására képes tiokarbamid 

alapú organokatalizátort alkalmaztak.
8
 

Az organokatalízis története a 20. század elejére nyúlik vissza. 1912-ben Bredig és 

Friske
9
 írta le az első enantioszelektív reakciót, melynek során természetes alkaloidokat, 

kinint (1) és kinidint (2) használtak katalizátorként (1. ábra). Benzaldehidet reagáltattak 

hidrogén-cianiddal és megállapították, hogy a keletkező cianohidrinek optikailag aktívak és 

ellentétes konfigurációjúak a két katalizátor esetén. Felfedezésüknek nem lett gyakorlati 

jelentősége, mivel nagyon alacsony optikai tisztaságot értek el (<10 %). 
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1. ábra. 1912, Bredig, Fiske: Az első enantioszelektív organokatalitikus reakció. 

Később, 1960-ban Pracejus
10

 már 74% enantiomerfelesleget (ee) ért el a fenil-metilketén 

(6) és metanol addíciójában, melyhez 8 O-acilezett kinint alkalmazott katalizátorként (2. 

ábra.). 

 

2. ábra. 1960 Pracejus: Metanol addíciója prokirális keténnel. 

A következő jelentős kísérlet során prolint használtak katalizátorként egy 

intramolekuláris aszimmetrikus aldol ciklodehidratációs reakcióban, amelynek segítségével 

egy, a szteroid szintéziseknél fontos intermediert, a Wieland–Miescher-ketont (10) állítottak 

elő (3. ábra).
11

  

 

3. ábra. 1971: Hajós–Parrish–Eder–Sauer–Wiechert-reakció. 

A 2000-es évekig csupán különleges példaként jelentek meg az organokatalizátorok a 

szerves szintézisekben. Ekkor azonban a szekunder amin katalizátorok alkalmazásával 

fellendülésnek indult ez a kutatási terület. A prolin „újrafelfedezése” List nevéhez fűződik,
12

 

aki aceton és számos aldehid intermolekuláris addíciójában alkalmazta a prolint, és kiváló 

termeléssel valamint enantiomer tisztasággal állított elő aldolokat. A példaként feltüntetett 

reakcióban izo-butiraldehid (13) és aceton (12) reakciójával 97% izolált termeléssel és 96% 

enantiomerfelesleggel kapták meg a kívánt 14 aldol terméket (4. ábra). 
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4. ábra. List (2000): Aceton és izo-butiraldehid aldol addíciója prolin jelenlétében. 

Ezzel közel egy időben MacMillan és munkatársai 18 fenilalanin-származék szekunder 

amint alkalmaztak katalizátorként ,-telítetlen aldehidek Diels–Alder-reakciójában, és 94% 

enantiomerfelesleget értek el (5. ábra).
 13

 

 

5. ábra. MacMillan (2000): enantioszelektív Diels–Alder-reakció szekunder amin katalizátorral. 

A későbbiekben a szekunder amin katalizátoroknak számos újabb alkalmazása jelent meg 

főként aldol, Mannich-, Michael- és Diels–Alder-reakciókban.  

 

 

2.2. Organokatalizátorok csoportosítása 

Az organokatalizátorok változatosságát mutatja, hogy sokféleképpen lehet őket 

csoportosítani, ezek közül a legelterjedtebb rendszerezési elveket mutatom be az alábbiakban. 

Az egyik csoportosítás a katalizátorok királis szerkezeti elemei, származási egységek 

alapján történik (6. ábra):
14

 

A. Prolin-alapú, szekunder aminok
15

 

B. Aminosav-származékok, primer aminok
16

, peptidek
17

 

C. Királis imidazolidinon származékok
13, 18

 

D. Cinkona alkaloid származékok
19

 

E. Királis C2 katalizátorok
20
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6. ábra. Organokatalizátorok csoportosítása a szerkezet alapján. 

A katalitikus egység száma szerint mono-, bi- és trifunkcionális organokatalizátorokat 

különböztetünk meg (7. ábra).
21

  

 

7. ábra. Tipikus mono-, bi, és trifunkcionális organokatalizátorok. 

 

8. ábra. Organokatalizátorok csoportosítása az aktiválási mód szerint.3 
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Az organokatalizátorok csoportosíthatóak az aktiválás során a köztitermékben kialakuló 

molekuláris kölcsönhatások szerint: kovalens és nem-kovalens organokatalizátorok. Ezen 

belül pedig az aktiválás módja alapján további csoportosítás lehetséges. A legfontosabb 

aktiválási módokat az 8. ábra mutatja be.
3 

Kovalens katalízis esetén a szubsztrát kovalensen kötődik a katalizátorhoz a katalitikus 

ciklus során.
 22

 A kovalens katalízist két csoportra oszthatjuk: aminkatalízis és Lewis-bázis 

katalízis (8. ábra). Az aminkatalízis legjellemzőbb katalizátorait, aktív specieszeket és 

katalizált reakcióikat 1. táblázat foglalja össze. Lewis sav-bázis kölcsönhatás során a 

katalizátor - szubsztrát addukt kialakulása egy lépésben történik. 

1. táblázat. Az aminkatalízis legjellemzőbb katalizátorai, aktív specieszek és katalizált reakciók 

Szubsztrát Tipikus 

katalizátor 

Aktiválási mód Jellemző reakciók 

 

 Aldol addíció 

 Mannich-reakció 

 - Aminálás 

 - Halogénezés  

 - szulfonálás  

 

 Friedel-Crafts 

 Diels-Alder 

 Mukaiyama-Michael  

 Konjugált aminálás, 

oxigénezés, szulfonálás 

 Ciklopropanálás 

 Epoxidáció  

 

 -Allilezés 

 -Vinilezés 

 -Heteroarilezés 

 

A nem-kovalens organokatalízis során főként a hidrogén-híd kötések és a Coulomb-

kölcsönhatások  a meghatározóak, de fontos szerep jut a van der Waals-kölcsönhatásoknak is. 

Ide sorolhatjuk a királis Brönsted-savakat, és -bázisokat, a fázistranszfer katalizátorokat, 

valamint hidrogén-híd donor katalizátorokat. A Brönsted-savas katalízis során a királis 

szerves katalizátor protonálja a szubsztrát bázikus csoportját, és így segíti elő az 
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aszimmetrikus katalitikus folyamatok lejátszódását. A királis foszforsavak a Brönsted-savas 

katalizátorok legelterjedtebb képviselői. Az aszimmetrikus Brönsted-bázis katalízis során a 

királis bázis egy savas jellegű reaktánssal sópárt képez, így biztosítva a királis indukciót. 

Brönsted-bázis katalizátorként leggyakrabban cinkona alkaloid származékokat alkamaznak.
19

 

Az aszimmetrikus fázistranszfer katalizátorok nem csupán a királis indukcióról 

gondoskodnak, hanem elősegítik a reaktáns (általában a nukleofil anion) átjutását a lipofil 

fázisba. A hidrogén-híd kötésen keresztül aktiváló katalízis során a H-hidas hálózat határozza 

meg a reakció átmeneti állapotát és egyben a királis indukcióról is gondoskodik. A hidrogén-

híd kötés erősségét jobban befolyásolja a donor- és akceptor-atomok térbeli helyzete és 

iránya, mint a többi másodlagos kötőerejét, és ez további előnyt jelent az aktiválandó 

molekulák minél pontosabb térbeli helyzetben történő rögzítésében.
23

 A hidrogén-híd kötéses 

katalizátorokat két csoportra lehet osztani: az egyszeres, illetve kétszeres hidrogén-híd  donor 

tartalmú katalizátorok. Az egyszeres hidrogén-híd kötésen keresztül aktiváló katalizátor 

például számos királis diol,
24

 míg a kétszeres hidrogén-híd donor katalizátorokhoz tartoznak a 

tiokarbamid és négyzetamid organokatalizátorok.
33

 A hidrogén-híd kötésen keresztül aktiváló 

molekularészleteket gyakran alkalmazzák bi-, vagy multifunkcionális organokatalizátorok 

építőelemeként is.  
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2.3. Bifunkcionális organokatalizátorok 

A bifunkcionális organokatalizátorok olyan szerkezetű molekulák, melyek ellentétes 

karakterű (pl.: sav-bázis) funkciós csoportot tartalmaznak, s ezen szerkezeti elemek lehetővé 

teszik mindkét reaktáns katalitikus centrumban való pozícionálását és ezzel egyidejű 

aktiválását.
 25

 

Az új szén-szén vagy szén-heteroatom kötés enantioszelektív kialakításakor a 

sztereocentrum körül megfelelő orientációt kell létrehozni, amely a szubsztrátok kettős 

aktiválásával is kivitelezhető. A Lewis savas és bázikus katalizátor együttműködése révén az 

elektrofil és a nukleofil reakciópartner aktiválása egyszerre történik meg.
26

 A bifunkcionális 

katalizátor fejlesztés első irányaként Lewis-savként még fémeket alkalmaztak a szerves bázis 

mellett és használták őket aszimmetrikus katalitikus eljárásokban.
 27 

  

A bifunkcionális organokatalizátorok koncepcionális „elődjének” az enzimek 

tekinthetőek.
28

 Az enzimek azonban jelentősen bonyolultabb, multifunkcionális katalitikus 

zsebbel rendelkeznek és így jelentősen növelik a reakció hatékonyságát és ezzel 

kemoszelektivitását.  

Az organokatalizátorok működési elvének ismertetésekor és fejlesztésekor az oxianion 

üreggel rendelkező enzimeket gyakran említik referenciapontként. 
29

 Az oxianion üreg az 

enzim katalitikusan aktív helyén található, amely a negatívan töltött oxigénatomot stabilizálja 

a reakcióút során képződő átmeneti állapotban, vagy a magas energiájú köztitermékben. Az 

oxianion üregben kettő vagy több hidrogén-híd köti a szubsztrátot az aktív helyhez és irányítja 

annak térbeli elhelyezkedését. Az oxianion üreg tehát egy előre elrendezett geometriát biztosít 

a szubsztrát számára az enzimben. Az oxianion üreggel rendelkező enzimek számos reakciót 

katalizálnak, főként olyanokat, amelyekben a szubsztrát rendelkezik karbonil csoporttal 

(például tioészterek, észterek, peptidek, ketonok). 

Az organokatalizátorok fejlesztésének egyik lehetősége az ún. oxianion analógok 

kutatása. Az első ilyen katalizátort Rebek és munkatársai írták le, amellyel a kinuklidinon 

enolizációjában tízezerszeres sebességnövekedést értek el egy trifunkcionális 

organokatalizátor (19) alkalmazásával a nem-katalizált reakcióhoz képest (9. ábra).
30
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9. ábra. a) szerin proteáz enzim katalitikus centruma, az oxianion üreg. b) Rebek által fejlesztett oxianion analóg 

katalizátor, amely tartalmaz egy bázikus (akridin N), hidrogén-híd donor (karbonsav), és egy kötődést stabilizáló 

(karboxilát) részletet. 

Egy másik lehetőség organokatalizátorok fejlesztésére az aldoláz enzimhez hasonló 

organokatalizátorok fejlesztése. Ezen rendszerekben a hidrogén-híd donor karbamid, 

tiokarbamid vagy guanidin részletet egy királis vázon helyezkedik el. A hidrogén-híd kötések 

révén pedig egy látszólagos oxianion üreg jön létre. Az ilyen típusú bifunkcionális katalizátor 

másik funkciós csoportja pedig aktiválja a szubsztrátokat. Az enantioszelektív indukció a 

királis környezetnek köszönhető, amely attól függően, hogy melyik szubsztrátot köti meg, 

nevezhető elektrofil, illetve nukleofil királis zsebnek. 
31

 

A természet inspirálta katalizátorfejlesztésekre ad példát Ricci egy összefoglaló 

tanulmányában, amelyben számos enzim – organokatalizátor analógiát mutat be:
32

  

- Poliketid szintáz enzim – bifunkcionális kinin/négyzetamid organokatalizátor 

alkalmazása tioészterek dekarboxilatív addíciójában. 

- Diels-Alderáz enzim katalizált periciklikus reakció – biciklusos guanidin, illetve 

tercier amin/tiokarbamid organokatalizátorok alkalmazása sztereoszelektív Diels-

Alder-reakcióban. 

- Korizmát mutáz enzim katalizált [3,3]-szigmatróp Claisen-átrendeződés – tercier 

amin/guanidium organokatalizátorok alkalmazása enantioszelektív Claisen-

átrendeződésben. 

A bifunkcionális organokatalizátorok aktivitásukért felelős funkciós csoportok szerint is 

csoportosíthatók. A legjelentősebb katalizátorok szerkezeti egységeit a 10. ábra mutatja be. 

Az ilyen szerkezetű katalizátorok esetén a királis indukció meghatározó eleme a bázisos és a 

hidrogén-híd donor részletet összekötő királis elem. A királis indukció finomhangolására 

további lehetőség adódik a hidrogén-híd donorhoz kapcsolódó szerkezeti elem variálása. 

Ugyanezen szerkezeti elem változtatása által a katalizátor ”savasságát”, azaz hidrogén-híd 

donor képességét lehet hangolni. 
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10. ábra. A bifunkcionális organokatalizátorok tipikus építőelemei. 

A hidrogén-híd donor bifunkcionális organokatalizátorok legnagyobb csoportját a 

(tio)karbamid tartalmú katalizátorok adják. 
33

 (például: Ia, IIa – Takemoto,
34

 Id, IId – 

Connon,
35

 IIa Jacobsen,
36

 IId –Soós, Chen, Dixon
37

 IIc - Groselj, IIe – Wang). A 

tiokarbamid tartalmú katalizátorokon kívül egyre nagyobb szintetikus jelentőséggel bírnak a 

négyzetamid alapú organokatalizátorok is (például: IId- Rawal
58

, Soós
64

). További fontos 

csoportot alkotnak a guanidin alapú (IIIa-Tsogoeva) és más szekunder amin tartalmú 

organokatalizátorok (Vh, VIh, VIIh - Fen
38

). 

A Brönsted bázis részletet tartalmazó csoport általában egy királis összekötő elem révén 

kapcsolódik a H-hidas csoporthoz, tagjai leginkább primer,
39

 szekunder, vagy tercier amin 

részletet tartalmaznak. A továbbiakban a tercier amin tartalmú katalizátorokat fogom 

részletesen bemutatni.  

A H-híd donor csoporthoz kapcsolódó másik részlet általában szubsztituált aromás 

csoport, de számos peptid-, szacharid-, és terpénszármazék is megtalálható közöttük.
40
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2.3.1. (Tio)karbamid alapú bifunkcionális organokatalizátorok 

A H-hidas bifunkcionális organokatalizátorok első, és egyik legsikeresebb típusát 

Takemoto és munkatársai fejlesztették ki. A Brönsted bázis részlet egy 1,2-ciklohexándiamin, 

amely egy tercier amin származék (a), a Brönsted savas részlet pedig tiokarbamidot (II) 

tartalmaz. A 23 katalizátort sikeresen alkalmazták Michael-reakcióban: -nitrosztirol (20) és 

dietilmalonát (21) addíciós reakciójában, ahol nemcsak jó hozamot, hanem kiváló 

enantioszelektivitást is elértek (86%, 95% ee, 11. ábra).
34a

 

 

11. ábra. Bifunkcionális tiokarbamid katalizátor első alkalmazása Michael-addíciós reakcióban. 

Chen és munkatársai tiofenol (25) és telítetlen imidek Michael-addíciós reakciójában 

használták először a 29 cinkona alkaloid-tiokarbamid bifunkcionális katalizátort, mellyel 

azonban csak mérsékelt enantioszelektivitást sikerült elérniük.
37c

 Dixon és munkatársai 

szintén cinkonin alapú katalizátorokat fejlesztettek, amelyeket dimetilmalonát (27) és 

nitroolefinek addíciójában alkalmazták (98%, 94% ee, 12. ábra).
37b

  

12. ábra. Bifunkcionális cinkonin alapú tiokarbamid katalizátor (29) első alkalmazásai. 

 

Kutatócsoportunk által korábban kifejlesztett 35 és 36 cinkona alapú tiokarbamid 

katalizátorokkal kiváló enantioszelektivitást értek el transz-kalkon (30) és nitrometán (31) 

Michael-addíciójában (93%, 96% ee), valamint ezen katalizátorok 37 és 38 

pszeudoenantiomerjeinek  segítségével az ellentétes konfigurációjú Michael-adduktot is 

sikeresen állították elő (13. ábra).
37a
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Connon és munkatársai dimetilmalonát (27) és nitroolefinek addíciós reakciójában 

alkalmazták a 35 és 36 epi-kinin-tiokarbamid katalizátorokat, és kiváló konverziót, valamint 

enantioszelektivitást értek el (98%, 90% ee, 13. ábra).
35

 

 

13. ábra. Epi-kinin-tiokarbamid tartalmú bifunkcionális organokatalizátorok első alkalmazásai. 

A cinkona alkaloidok tiokarbamid származékait főként C-C kapcsolási reakciókban 

alkalmazzák sikeresen. A cinkona váz C-8 és C-9 pontjának kiralitása nagyon meghatározó a 

katalitikus aktivitás szempontjából. A természetes konfigurációjúak általában nem 

hatékonyak, míg az C-9, benzil helyzetű kiralitáscentrum inverziójával kapott származékok (a 

természetes vegyületek epimerei) kiváló aktivitást mutattak. A cinkona alkaloidok és 

származékaik nevezéktanát és kiralitását a 14. ábra mutatja be. 

 

14. ábra. A cinkona alkaloidok és származékaik nevezéktana és a kiralitása. 

A cinkona alkaloid – tiokarbamid organokatalizátorok jellemző reakcióit a 

leghatékonyabb katalizátorszerkezetek szerint csoportosítottam (2. táblázat). 
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2. táblázat. Cinkona alkaloid – tiokarbamid organokatalizátorok felhasználásának jellemző reakciói 

 
epi-kinin (8S, 9S),  

epi-kinidin (8R, 9R) 

R
1
 = OMe,  

R
2
 =vinil 

 Michael, aza-, oxi-, szulfa-Michael-addíció
37a,41

  

 dominó, és kaszkád reakciók, pl.: Michael-Michael, Michael-

Henry, Michael-alkilezés, Michael-aldol
42

 

 Friedel-Crafts alkilezés
43

, Diels-Alder-reakció
44

 

 Aza-Henry-reakció
45

 

 Mannich-reakció
46

 

 dinamikus kinetikus rezolválás
47

 

epi-kinin (8S, 9S),  

epi-kinidin (8R, 9R) 

R
1
 = OMe,  

R
2
 =etil 

 Michael-addíció
48

 

 Diels-Alder-reakció
49

 

 Michael-aza-Henry
50

 

epi- cinkonidin (8S, 9S),  

epi- cinkonin (8R, 9R) 

R
1
 = H,  

R
2
 =vinil 

 Michael-addíció
37b,51

 

 Aldol ciklizáció
52

 

 Friedel-Crafts 
53

 

 hidrofoszfoniláció
54

 

 

A tiokarbamid alapú bifunkcionális organokatalizátorok egy különleges felhasználási 

területe az organokaszkád, illetve a dominó reakciók végrehajtása, amelyekkel komplex, 

egyszerre akár négy-öt kiralitáscentrumot tartalmazó molekulák hatékony szintézise 

valósítható meg. Míg kezdetben főként kovalens katalizátorokat alkalmaztak organokaszkád 

reakciókban,
55

 mostanra már megjelentek H-híd donor organokatalizátor jelenlétében 

megvalósított kaszkád reakciók is, illetve az előbbiek ötvözése.
56

 Kutatócsoportunk is 

sikeresen alkalmazta az általa fejlesztett cinkona alapú tiokarbamid tartalmú 

katalizátorcsaládot organokaszkád reakciókban. Munkájuk során megfigyelték a kettős 

diasztereokontroll jelenségét.
 
 Az első Michael-reakcióban alkalmazott 36 katalizátor a 

keletkező Michael-addukttal egy nem produktív komplexet képez, így további szubsztráttal 

nem reagál, és nem valósul meg a kaszkád reakció. Míg, ha a második lépésben a katalizátor 

37 pszeudoenantiomerpárját alkalmazták, akkor diasztereoszelektív módon egy komplex, öt új 

kiralitáscentrumot tartalmazó 39 ciklohexánszármazékot sikerült előállítani (15. ábra).
 
A 

kettős diasztereokontroll felhasználásával a katalizátorpárt kinetikus rezolválás 

megvalósítására is alkalmazták. 
57
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15. ábra. A kettős diasztereokontroll alkalmazása: öt kiralitáscentrumot tartalmazó ciklohexán származék 

előállítása organokaszkád reakció segítségével. 

A tiokarbamid organokatalizátorok felhasználhatóak gyógyszermolekulák szintézisében 

is. Az antidepresszánsként alkalmazott R-rolipram (42) szintézisének kulcs lépése egy 

Michael-addíció, amelyre több kutatócsoport is organokatalitikus eljárást dolgozott ki. 

Kutatócsoportunk ,-telítetlen N-acil-pirrolok és nitrometán Michael-addícióját valósította 

meg 36 epi-kinin-tiokarbamid alapú bifunkcionális organokatalizátor segítségével. A 

megfelelő 40 Michael-addukt tovább alakításával pedig jó hozammal és kiemelkedő 

enantioszelektivitással állítottuk elő az R-rolipramot (42) (16. ábra a).
8b

 

 

16. ábra. Organokatalitikus Michael-addíciós reakciók, melyek segítségével enantioszelektíven előállítható az R-

rolipram hatóanyag. 

Dixon és munkatársai egy hasonló szintézist írtak le, melyben epi-cinkonin-tiokarbamid 

organokatalizátort (29) alkalmaztak malonátok és nitroolefinek Michael-addíciójában, és 

ugyanennek a hatóanyagnak a szintézisét hat lépésben, kiváló enantioszelektivitással 

valósították meg (16. ábra b).
8c

 Wennemers és munkatársai pedig malonsav-féltioésztert (46) 
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használtak, amely tioészter enolát analógként Michael-addícióban reagált nitroolefinekkel 48 

epi-kinin-karbamid katalizátor jelenlétében. A mérsékelt hozammal és enantioszelektivitással 

előállított tioészter Michael-addukt szintén átalakítható R-roliprammá (42) (16. ábra c).
8d

 

2.3.2. Négyzetamid alapú bifunkcionális organokatalizátorok 

A négyzetsav aminokkal képzett származékait, a négyzetamidokat, amelyek vinilóg 

amidoknak is tekinthetőek, szintén alkalmazzák bifunkcionális organokatalizátorokban 

hidrogén-híd donor csoport részletként.
31

 

Rawal és munkatársai alkalmaztak először bifunkcionális organokatalizátorban 

négyzetamid csoportot, amit egy cinkonin vázhoz kapcsoltak.
58

 Az acetilaceton (49) és -

nitrosztirol (20) Michael-addíciójának példáján keresztül mutatták be a katalitikus rendszer 

optimálását. A tiokarbamid tartalmú bifunkcionális organokatalizátorokhoz képest jóval 

kisebb katalizátor - szubsztrát arány alkalmazása mellett is kiváló termelést és kitűnő 

enantioszelektivitást értek el (94%, >99% ee, 17. ábra). Különböző alifás és ciklusos 1,3-

dikarbonil vegyületek és nitrosztirol származékok Michael-addícióját hajtották végre a 

vizsgált katalizátor jelenlétében, és magas hozam mellett jó enantioszelektivitással állították 

elő a kívánt konjugált addíciós termékeket.  

 

17. ábra. A négyzetamid tartalmú bifunkcionális organokatalizátor alkalmazása acetilaceton és -nitrosztirol 

Michael-addíciós reakciójában. 

A négyzetamid és (tio)karbamid tartalmú bifunkcionális organokatalizátorok katalitikus 

aktivitása közti különbség, a szerkezetükből adódó eltéréssel magyarázható.
31

 A 

kristályszerkezetek röntgendiffrakciós vizsgálatai és elméleti kémia számítások alapján öt fő 

tulajdonságban térnek el a négyzetamidok a tiokarbamidoktól (3. táblázat):  

(1) H-donor/akceptor tulajdonságokból eredő kettős felismerő képesség, (2) szerkezet 

merevsége, (3) H-kötés donor csoportok távolsága, (4) H-kötés donor csoportok által bezárt 

szög, (5) savasság (pKa).  

Az első fő különbség a tiokarbamid és négyzetamid csoportok között a donor és akceptor 

csoportok számában mutatkozik meg. Míg a tiokarbamidok a H-donor részletnek 
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köszönhetően kiváló anionmegkötő képességgel rendelkeznek, ezzel szemben viszont a 

kationfelismerő képességük nem jelentős. A tiokarbamidokkal ellentétben a négyzetamid 

funkciós csoport kettősséget mutat, mivel H-donorként és akceptorként is viselkedhet, anion 

és kationfelismerő képessége is jelentős. A következő eltérés a szerkezet merevségében van. 

A ciklobuténdion négytagú gyűrűs váznak köszönhetően a négyzetamid két NH csoportja és a 

karbonil csoportok koplanáris helyzetben állnak egymással, valamint a delokalizáció miatt 

részlegesen aromás karakterrel rendelkezik a molekula. A H-donor csoportok között nagyobb 

a távolság a négyzetamidoknál (~2,7 Å), mint a tiokarbamidnál (~2,1 Å), és az NH csoportok 

által bezárt szögben pedig ~6° eltérés van köztük. Továbbá határozott különbség mutatkozik a 

kétféle katalizátor család savasságában is. A négyzetamid bifunkcionális organokatalizátorok 

a savasabbak, a pKa értékük 0,1-2,0 pKa értékkel kisebb, mint az azonos szubsztituenseket 

tartalmazó tiokarbamid-analógjaiknak. Mindkét csoporton belül széles skálán mozog a 

saverősség, amelynek értéke a kapcsolódó csoportok variálásával könnyen befolyásolható. 

Legjelentősebb hatása az aromás csoporthoz kapcsolódó trifluormetil csoportok számának 

van.
59

 

3. táblázat (Tio)karbamid és négyzetamid típusú bifunkcionális organokatalizátorok tulajdonságainak 

összehasonlítása 

 (tio)karbamid négyzetamid 

Donor/akceptor csoportok 

száma 

 

Szerkezet merevsége, 

delokalizáció 

 

H-kötés donor csoportok 

közti távolság,  

és az általuk bezárt szög 

 

Savasság  

(o.sz. DMSO) 

pKa = 8,5-21,2  pKa = 8,4-16,5 

 

A vizsgált tulajdonságok alapján a négyzetamid tartalmú katalizátorok többféle 

szubsztrátot képesek aktiválni, egy szubsztráttal akár többféle H-híd hálózaton keresztül 
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tudnak komplexet kialakítani, mint tiokarbamid analógjaik. A szerkezet merevségéből 

adódóan és a savasabb karakternek köszönhetően jobb a molekuláris felismerőképességük, és 

nagyobb sebességnövekedés érhető el velük, mint a tiokarbamid típusú katalizátorokkal. Az 

eltérő szerkezetek (H-donor csoportok távolsága, és általuk bezárt szög) elősegítik a 

szubsztrátok egyedi kötődését, és növelik az enantiomer-kontrollt. 

A négyzetamid tartalmú bifunkcionális organokatalizátorokat a tiokarbamid tartalmú 

katalizátorokhoz hasonlóan főként Michael-addíciókban, konjugált addíciókban, Friedel-

Crafts-reakcióban, valamint cikloaddíciókban alkalmazzák, viszont a bővebb 

szubsztrátkörnek köszönhetően számos új molekulát is sikerült a segítségükkel előállítani.
60

 

Dominó és kaszkád reakciók végrehajtásával tovább bővítették az új komplex molekulák 

körét.
61

 A példaként bemutatott eljárásban Enders és munkatársai egy egy-üst (one-pot) 

szintézist dolgoztak ki, amelyben cinkona alkaloid származék és négyzetamid funkciós 

csoport tartalmú 52 organokatalizátorokat alkalmaztak Michael-addíciós lépésben. Majd a 

következő lépésben akirális bázist használtak a Knoevenagel-1,2-addícióban, és így állítottak 

elő teljesen szubsztituált ciklohexán származékokat jó diasztereoszelektivitással és kitűnő 

enantioszelektivitással (18. ábra).
62

 

 

18. ábra. Öt kiralitáscentrumot tartalmazó ciklohexánszármazékok előállítása bifunkcionális négyzetamid-epi-

kinin organokatalizátor jelenlétében kaszkád reakcióban. 

Az organokatalitikus reakciók megvalósíthatóak áramlásos rendszerben is, amelyben a 

katalizátorok hordozóra kötött változatát használják.
63

 Az immobilizált katalizátor áramlásos 

rendszerben történő alkalmazásának számos előnye van a négyzetamid tartalmú 

organokatalizátorok körében is, például a katalizátor visszaforgathatósága, 

reakciókörülmények gyors optimálása. Kutatócsoportunk előállította az epi-kinin-, illetve epi-

kinidin-négyzetamid organokatalizátorok 53 hordozóra kötött változatait, és sikeresen 

alkalmazta nitroalkének és 1,3-dioxo vegyületek Michael-addíciós reakciójában (19. ábra).
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19. ábra. Hordozóra kötött cinkona alkaloid-négyzetamid organokatalizátor alkalmazása nitroalkének és 1,3-

dioxo vegyületek Michael-addíciós reakciójában. 

 

A bifunkcionális katalizátorok széleskörű elterjedését mutatja, hogy az alapvető királis 

építőelemekből (10. ábra) már rengeteg új katalizátort állítottak elő és alkalmaznak a szerves 

szintézisekben. A publikációk alapján a tiokarbamid és négyzetamid típusú bifunkcionális 

organokatalizátorok a legelterjedtebbek. 

 

20. ábra. Sikeres bifunkcionális organokatalizátorok. 

Érdekes tapasztalati hasonlóság, hogy a sikeres és széles körben alkalmazott 

bifunkcionális organokatalizátorokban az aktív helyek négy atom távolságnyira vannak 

egymástól (20. ábra). 
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2.4. Frusztrált Lewis pár rendszerek és alkalmazásaik  

Frusztrált Lewis pároknak (FLP) nevezzük azokat az oldat fázisú sav-bázis párokat, 

amelyek sztérikusan zsúfolt Lewis-savból és Lewis-bázisból állnak, így sztérikus okok miatt 

nem képesek klasszikus datív kötést létrehozni, egymás kémiai reaktivitását kölcsönösen nem 

oltják ki. Az egyszerre jelenlévő szabad savas és bázikus centrumnak köszönhetően 

különleges kémiai tulajdonságokkal rendelkeznek ezek a párok. A sav-bázis párok azonban 

nem teljesen függetlenek egymástól, hanem egy ütközési komplexet, egy frusztrált komplexet 

képezhetnek, amelyben a reaktív centrumok közelsége lehetővé teszi, hogy egy bifunkcionális 

környezet jöjjön létre, amely tulajdonság hatékonyan alkalmazható katalitikus folyamatokban 

is. A frusztrált Lewis párok jól használhatóak nemreaktív kötések és kismolekulák 

aktiválásához, azon belül is elsősorban a hidrogén molekula heterolitikus aktiválásához.
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Érdemes talán megemlíteni, hogy a Lewis sav-bázis párok vizsgálata során már régen 

felismerték, hogy léteznek sztérikusan zsúfolt centrumok, amelyekben nem tud létrejönni 

datív kötés, de ezt a tulajdonságot csak, mint érdekességet említették meg, felhasználását nem 

írták le. Wittig és munkatársai egy 1950-ben leírt kísérletben trisz-(pentafluorfenil)borán 

(B(C6F5)3) és tetrahidrofurán (THF) adduktját (55) reagáltatták tritil-anionnal, és a várt 

ligandumcsere helyett a tetrahidrofurán gyűrűfelnyílását tapasztalták, és így egy új szén-szén 

kötést tartalmazó adduktot (57) kaptak.
66

 Az érdekes reaktivitás ellenére a tématerület 

fellendülése csak a 2000-es években kezdődött meg. Stephan és munkatársai szintén 

B(C6F5)3-THF komplex (55) kémiai viselkedését tanulmányozták, és megfigyelték, hogy a 

hozzáadott bázis méretétől függően más-más reakció játszódik le.
67

 A kis térigényű Ph2PH 

bázis esetén ligandumcsere, míg a zsúfoltabb foszfánok (Mes2PH, 
t
Bu2PH) esetén 

gyűrűfelnyílás történt (21. ábra).  

 

21. ábra. Tetrahidrofurán és trisz-(pentafluorfenil)borán komplexének reakciói. a) gyűrűfelnyílás tritil anion 

jelenlétében, b) ligandumcsere vagy gyűrűfelnyílás a bázis méretétől függően. 
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Az igazi áttörést azonban a hidrogénmolekula fémmentes, kooperatív Lewis sav-bázis 

párral történő hasítása jelentette. Stephan és munkatársai először intramolekuláris P/B 

centrumú Lewis sav-bázis pár (60) segítségével hasították a hidorgénmolekulát, majd nagy 

térigényű csoportot tartalmazó foszfánokat (62) és B(C6F5)3 boránt (63) alkalmaztak. Közel 

ezzel egyidőben Erker és munkatársai pedig egy intramolekuláris, etilén-hidat tartalmazó P/B 

Lewis párral (65) hajtottak végre hidrogénhasítást (22. ábra).
68

  

 

22. ábra. Példák FLP-vel történő hidrogénaktiválásra. 

A frusztrált Lewis párok tehát nem reagálnak egymással, hanem kooperatív módon 

heterolitikusan képesek hasítani a H-H kötést. Ez azért is jelentős felfedezés, mert korábban 

kizárólag az átmenetifémeket használták szobahőmérsékleten a hidrogén aktiválására. Az 

inter- és intramolekuláris frusztrált Lewis párok hidrogénhasítási képességének felfedezése 

után számos eljárást dolgoztak ki, amelyben FLP rendszereket alkalmaztak telítetlen 

vegyületek hidrogénezésére. Eleinte főként nagy térigényű imineket, majd később énaminokat 

és szililenol étereket is sikeresen hidrogéneztek.
69

  

 

23. ábra. Méretkizárás elvének sematikus ábrája. Példa a sztérikusan zsúfolt Lewis savak szerkezeti 

finomhangolására. 

A kezdeti vizsgálatokban alkalmazott FLP rendszerek túl reaktívnak bizonyultak, ezért 

csak jól megválasztott szubsztrátok esetén voltak szelektívek. Kutatócsoportunkban 
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kidolgozott úgynevezett „méretkizárási elv” (23. ábra) alkalmazásával már jóval szélesebb 

szubsztrátkörben lehet szelektív hidrogénezéseket végrehajtani.
 70

  

A korábban általánosan alkalmazott trisz-(pentafluorfenil)borán (63) túlzott reaktivitását 

sikerült csökkenteni a következő módosítások révén: a bóratom körül nagyobb térigényű 

szubsztituensek (pl. mezitil-csoport) beépítésével növekedett a zsúfoltság, valamint csökkent 

a bór savassága, és ez előnyösnek bizonyult. Ezzel megakadályozható a datív kötés 

kialakulása az oxigén- vagy nitrogéntartalmú szubsztrátokkal, valamint más mellékreakciók is 

elkerülhetőek (pl. nemkívánt addíció további telítetlen kötésre). Az új FLP rendszer tehát 

jelentős mértékben jobb funkciós csoport toleranciával rendelkezik a korábbiakhoz képest. A 

különböző funkciós csoporttal rendelkező iminek sikeres, kemoszelektív hidrogénezését a 4. 

táblázat mutatja. A bemutatott reakciókban Lewis-savként a nagy térigényű MesB(C6F5)2 

boránt (67) alkalmazták, Lewis-bázisként pedig kinuklidint (68) vagy DABCO-t (69) 

használtak. A bázis megfelelő megválasztása jelentősen befolyásolja a kapott hozamokat.  

4. táblázat. Iminek kemoszelektív redukálása nagy térigényű boránból és kisméretű, erős bázisból álló frusztrált 

Lewis párral. 

 

A méretkizárás elvét alkalmazva kutatócsoportunk kifejlesztett egy újabb boránt 

(MesB(C6F4H)2) (72), amelyet sikeresen alkalmazott kinolin származékok hidrogénezésében. 

Ismert volt korábbról, hogy a kinolin, mint bázis képes frusztrált párt létrehozni sztérikusan 

zsúfolt boránokkal, és képes a hidrogén molekulát heterolitikusan hasítani, azonban a 
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redukciót csak magas hőmérsékleten és alacsony konverzióval sikerült végrehajtani. 

Amennyiben a 67 borán pentafluorfenil csoportjait a kevésbé savas, és stabilabb 

tetrafluorfenil csoporttal helyettesítették, a kapott katalizátor (72) nemcsak hatékonyabb volt, 

hanem nedvességre való érzékenysége is csökkent. A MesB(C6F4H)2 (72) boránt sikeresen 

alkalmazták szubsztituált kinolinok redukciójában, mutatva ezzel is kiemelkedő funkciós 

csoport toleranciáját (24. ábra). 

 

24. ábra. Szubsztituált kinolok kemoszelektív hidrogénezése MesB(C6F4H)2 borán jelenlétében. 

2.4.1. Intramolekuláris frusztrált Lewis párok 

A méretkizárás elve mellett a frusztrált Lewis párok fejlesztésének másik iránya az 

intramolekuláris frusztrált Lewis párok továbbfejlesztése. A Lewis-sav és bázis funkciós 

csoportok egy molekulán belüli kombinációja elősegíti a katalitikus egységek 

együttműködését. Számos FLP rendszert dolgoztak ki, amelyekben kovalens kötésen 

keresztül kötik össze a savas és bázikus csoportokat, a funkciós csoportok közti távolság lehet 

vicinális, geminális, vagy távolabbi, és akár aromás vázat is tartalmazhat (25. ábra).  

 

25. ábra. Intramolekuláris frusztrált Lewis párok. 
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A vicinális hidat tartalmazó B/N, B/P, Al/N centrumú FLP rendszerekkel elsősorban a 

hidrogén aktiválását sikerült megvalósítani.
71

 A P/Al és P/B Lewis párokat pedig 

eredményesen alkalmazták más kis molekulák (pl. CO2, fenilizocianát) aktiválására és 

megkötésére.
72

 

A kísérleti eredményekből kiindulva Wang és munkatársai elméleti kémiai számításokat 

is végeztek, és azt valószínűsítették, hogy egy kellően zsúfolt, megfelelően elrendezett 

aminoborán alkalmas katalizátor lehet hidrogénezési reakciókban.
73

 Megállapították, hogy 

különösen indokolt egy szén „hídatomot” beépíteni a bór és nitrogénatom közé, mert azzal 

csökkenthető a B/N atomok közötti -donáció, ugyanakkor elég reaktív marad a molekula a 

hidrogén aktiválásához.
 
 

 

26. ábra Wang csoport által javasolt geminális B/N Lewis pár és a csoportunk által tervezett analógja 

Az általuk javasolt geminális B/N tartalmú 86 molekula alapján csoportunk az alábbi B-

CH2-N vázat tartalmazó frusztrált Lewis pár család (87) előállítását és kémiai tulajdonságának 

vizsgálatát tűzte ki célul (26. ábra).  

  



 

28 

 

2.5. Organokatalizátorok működésének felderítése 

A katalízis mechanizmusának megértése alapvető fontosságú ahhoz, hogy még aktívabb 

és szelektívebb katalitikus rendszereket fejlesszünk ki. A mechanizmusvizsgálat továbbá 

segítheti a preparatív munkát azzal, ha a kísérleti paraméterek ésszerű módosítása révén 

növelni lehet a termék hozamát. Az organokatalizátorok fejlesztéséről és alkalmazásáról szóló 

közlemények száma dinamikusan nő, és ehhez képest azonban kevés olyan cikk található, 

amelyben a mechanizmus felderítésére fókuszálnak (27. ábra).  

 

27. ábra. Web of Science (2015.10.) oldalon a kulcsszavas keresés találatainak aránya: „organocatalysis” 5037 db, 

ebből „mechanism” 495 db, ebből „kinetic” (K) 29 db, illetve „computational chemistry” (SZ) 35 db. 

Az organokatalizált reakciók mechanizmusának felderítéséről már készült néhány 

összefoglaló mű, de általában ezekben a munkákban is csak néhány példát említenek az 

énamin, és iminium katalízis témaköréből.
74

 Kinetikai módszerek alkalmazására is viszonylag 

kevés példa található az organokatalitikus reakciók körében.
75

 

2.5.1. Kísérleti és elméleti kémiai módszerek 

A fizikai szerves kémia a reakciómechanizmusok vizsgálatával foglalkozik, amely 

magában foglalja a szerkezet-reaktivitás összefüggés meghatározását, köztitermékek 

kimutatását és jellemzését, valamint különböző kinetikai mérések elvégzését.  

A szerves katalitikus reakciók mechanizmusának kutatásában alkalmazott módszereket a 

következőképpen csoportosíthatjuk:
76

  

 termékek, melléktermékek vizsgálata 

 katalizátor szerkezetvizsgálata, fizikai-kémiai jellemzése 

 köztitermékek, katalizátor - szubsztrát komplexek, adduktok vizsgálata 

 kinetikai paraméterek meghatározása 

 kinetikus izotóp effektus vizsgálata 

 oldószerhatás, segédanyagok hatásának vizsgálata 
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Köztitermékek, termékek jellemzése és a reakciók követése az alábbi analitikai módszerekkel 

történhet az organokatalízis területén: 

 NMR spektroszkópia
77

  

 IR spektroszkópia
 78

  

 Röntgenkrisztallográfia
79

 

 Tömegspektrometria
80

 

 Kalorimetria
81

 

A mechanizmuskutatás másik fontos eszköze az elméleti kémiai számításokon alapszik.
82

 

Kvantumkémiai módszerekkel meghatározható a kulcsintermedierek relatív stabilitása és 

szerkezete, továbbá a számított átmeneti állapotok hasznos információt szolgáltathatnak az 

adott katalitikus ciklusról. Az aszimmetrikus reakcióknál alapvető fontosságú a sztereokémiai 

tulajdonságok feltérképezése, amelyeket főként a sztérikus taszítás és a gyenge 

intermolekuláris vonzó kölcsönhatások határoznak meg. A DFT-n (density functional theory, 

sűrűségfunkcionál-elméleten) alapuló módszerek általánosan elfogadottakká váltak a szerves 

reakciók elméleti mechanizmus vizsgálataiban, mert elegendően pontos szerkezeti és 

energetikai adatokat szolgáltatnak még viszonylag nagy modellrendszerek esetén is, 

elfogadható számítási idő és kapacitás mellett.
 83

 

 

28. ábra. Molekula mérete és a szerkezet számítási időigénye közti összefüggés. DFT módszerrel, asztali 

számítógép segítségével meghatározott szerkezetek átlagos időigénye, Houk alapján.83 Mindkét tengely beosztása 

logaritmikus.   

A DFT módszerek közül a B3LYP kicserélődési-korrelációs funkcionál alkalmazása a 

legnépszerűbb, de számos újabb módszer is rendelkezésre áll. A modern fejlesztések, így 

például a távolságban szeparált hibridek, a meta-általánosított gradiens közelítést alkalmazó 
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funkcionálok (meta-generalized gradient approximation, meta-GGA), és az empirikus 

diszperziós korrekciók alkalmazásával sokkal pontosabb termodinamikai és kinetikai adatok 

kaphatók, és a gyenge kölcsönhatások figyelembe vétele is megoldható. Ezen módszerek egy 

része jóval több számítási időt igényel, mint a B3LYP, de még mindig igen tág marad a 

vizsgálható rendszerek köre.
84

 

Nincs általános recept, hogy melyik rendszerhez milyen pontosságú módszer alkalmazása 

szükséges, sőt, gyakran kombinálják a különböző módszereket. Például a geometria 

optimálásához elegendő egy alacsonyabb szintű elméleti számítás, amelyet aztán egy 

magasabb szintű egy-pontos (single point) energiaszámítás követ pontosabb funkcionál és 

nagyobb báziskészlet alkalmazásával.
85

 

Példák az elméleti kémiai számítások felhasználási területeire az organokatalízis körében: 

 Új katalizátor fejlesztése, racionális katalizátortervezés
86

 

 Ismert reakció alapján új reakció, vagy reakcióút előrejelzése
87

 

 Szelektivitás előrejelzése, javaslat a növelésének lehetséges módjára
88

 

 Sztereokontroll vizsgálata alapján a katalizátor alkalmazása új reakcióban
89

 

2.5.2. Mechanizmusvizsgálatok a bifunkcionális organokatalízis területén 

A kísérleti és elméleti módszerek alkalmazását a hidrogén-hidas, bifunkcionális 

organokatalizátorok területén eddig megjelent mechanizmusvizsgálatok példáján keresztül 

mutatom be. Az organokatalitikus reakciók kvantumkémiai vizsgálata a főbb aktiválási 

módok szerint csoportosítható, azon belül pedig a katalizált reakció típusa szerint.
90

  

A bifunkcionális organokatalizátorokat leginkább Michael-addíciós reakcióban 

alkalmazzák, így ennek az addíciónak a mechanizmusát már több katalitikus rendszerben is 

vizsgálták.
91

 Az általánosan elfogadott mechanizmus szerint a bifunkcionális 

organokatalitikus Michael-addícióban egyszerre történik a nukleofil és elektrofil szubsztrát 

aktiválása a hidrogén-hidak révén. A mechanizmus első változatát Takemoto és munkatársai 

írták le (29. ábra A),
92

 majd egy alternatív utat írtak le Pápai és munkatársai
93

 (29. ábra B). 

Pár évvel később Wang és munkatársai pedig egy harmadik esetet is leírtak (29. ábra C).
94

 

Ezekben az elméleti tanulmányokban a szubsztrátokból és a katalizátorból létrejövő terner 

komplexek, illetve a megfelelő átmeneti állapotok szerkezeteit vizsgálták, és az egyes utakat a 

különböző intermolekuláris H-hidas hálózatok alapján különítették el (29. ábra). 
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29. ábra. Javaslatok a H-hidas aktiválású bifunkcionális organokatalizátorok C-C kötés kialakításához tartozó 

átmeneti állapotok szerkezetére. 

A Takemoto által javasolt mechanizmus szerint az elektrofil aktiválása a tiokarbamid H-

donor atomjai révén valósul meg, továbbá megállapították, hogy az általuk vázolt reakcióút 

kinetikailag és termodinamikailag is lehetséges. Takemoto és munkatársai 1,3-dikarbonil 

vegyületek és -nitrosztirol származékok Michael-addícióját vizsgálták és részletesen 

tanulmányozták a reakció mechanizmusát (30. ábra). A katalizátor szubsztituenseit változtatva 

előállítottak számos katalizátorjelöltet, és feltárták a szerkezet és reaktivitás közti 

összefüggést. Megállapították, hogy előnyös, ha X = S, és ha a tiokarbamid mindkét NH 

csoportja rendelkezésre áll (30. ábra). Az aril csoport szubsztituensei közül pedig a két 

trifluormetil csoporttal rendelkező katalizátornak volt a legnagyobb az aktivitása. 

Röntgendiffrakciós és NMR spektroszkópiai mérésekkel bizonyították a hidrogén-hidas 

hálózat kialakulását a katalizátor és a szubsztrátok között. A kinetikai mérések alapján pedig 

megállapították, hogy a reakció elsőrendű a katalizátorra és a szubsztrátokra nézve is.
92 

 

30. ábra. Nitrosztirol származékok és 1,3-dikarbonil vegyületek Michael-addíciója bifunkcionális (tio)karbamid 

katalizátorok jelenlétében.92 

A Takemoto-csoport által fejlesztett legnagyobb aktivitással rendelkező katalizátort (23) 

választották Pápai és munkatársai vizsgálataikhoz, amelyet acetilaceton (49) és -nitrosztirol 

(20) Michael-addíciójában alkalmaztak.
93

 A részletes elméleti kémiai vizsgálatok alapján egy 

alternatív reakcióútra tettek javaslatot: az elektrofil szubsztrátnak a katalizátor protonált amin 
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részletén keresztül történő aktiválása kedvezőbbnek bizonyult, a Takemoto csoport által 

javasolt elképzelésnél (31. ábra).  

 

31. ábra. Szén-szén kötés kialakításához vezető reakcióutak energia profilja a két elképzelés szerint (A – 

Takemoto; B - Pápai), az R termék esetén, gáz fázisú számítások alapján.93 

A három NH csoport által kialakított H-hidas hálózat együttesen határozza meg a terner 

komplex szerkezetét, és ezáltal a reakció enantioszelektivitását. Az enantiomer termékekhez 

vezető átmeneti állapotokban alapvető különbség van a szubsztrátok relatív elhelyezkedését 

tekintve. A kedvezőbb átmeneti állapotban, amely az R termékhez vezet, olyan H-hidak 

alakulnak ki, amelyek minimalizálják a sztérikus intermolekuláris kölcsönhatásokat a 

kialakuló C-C kötés körül. Ezzel szemben az S termékhez vezető átmeneti állapotban az 

elektrofil elfordul a nukleofilhoz képest és így kevésbé kedvező katalizátor - szubsztrát 

kölcsönhatások tudnak kialakulni. Mind az A, mind a B út esetén jelentős különbséget 

számítottak a két enantiomerhez vezető átmeneti állapothoz tartozó energiaszintek között (A: 

E = 2,6 kcal/mol – 98% ee; B: 2,4 kcal/mol – 97% ee), amely megfelel a kísérletileg 

tapasztalt enantioszelektivitásnak.  

A B reakcióút szerinti mechanizmust számos esetben kedvezőbbnek találták más elméleti 

munkák is a bifunkcionális organokatalízis területén.
95

 Egy érdekes kísérleti bizonyíték is 

alátámasztja a B út elképzelését. Takemoto és munkatársai a B út szerinti katalizátor-nukleofil 

szubsztrát biner komplexnek az analógjait állították elő.
96

 Oldatfázisban NMR spektroszkópia 

segítségével, és szilárd fázisban röntgendiffrakció alapján megállapították, hogy többféle 

belső H-híd alakulhat ki a katalizátor részlet és a szubsztrát részlet között, attól függően, hogy 

milyen szubsztituenseket alkalmaztak a katalizátor, illetve a szubsztrát vázon. Az előállított 

nukleofil komplexet sikeresen alkalmazták Mannich-reakcióban (32. ábra). A 91 molekula és 

N-Boc-imin (92) Mannich-reakciója teljes konverzió mellett sztereoszelektíven játszódott le. 

A B út szerinti elképzelést támasztja alá a gyors reakcióidő (t = 10 perc), a kiváló 
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enantioszelektivitás valamint, hogy az elektrofil-katalizátor biner analóg esetén nem 

tapasztaltak gyorsabb reakciót, és a termék csak nyomokban keletkezett.  

 

32. ábra. B út szerinti biner katalizátor-nukleofil komplex Mannich reakciója N-Boc-feniliminnel.96  

Wang és munkatársai által javasolt C modellben leírt mechanizmus az A úthoz hasonlít, 

annyi eltéréssel, hogy az elektrofil aktiválásában csak a tiokarbamid távolabbi, savasabb NH 

csoportja vesz részt, míg a nukleofil aktiválása a protonált amin és a hozzá közelebb eső 

tiokarbamid NH révén történik meg.
94

 Ezt a mechanizmus elképzelést telítetlen -

butirolaktámok és kalkon Michael-addíciójánál írták le, amelyben tiokarbamid-cinkonin 

bifunkcionális organokatalizátort (29) alkalmaztak (33. ábra). A DFT számításokban az 

általuk meghatározott C útra további példát mutattak be kalkon és nitrometán Michael-

addíciója esetén, tiokarbamid-epi-kinin katalizátor (35) alkalmazásával.  

 

 

33. ábra. Kinin-tiokarbamid tartalmú katalizátor alkalmazása telítetlen -butirolakton és kalkon Michael-

addíciójában.94 

A mechanizmus részletes feltárása érdekében vizsgálták a katalizátor szerkezetét, a 

katalizátor-szubsztrát biner komplexek viselkedését, és kinetikai méréseket is végeztek. 

Megállapították, hogy a katalizátor két aktív centruma királis kötőzsebet formál, amelyet egy 

belső hidrogén-híd stabilizál. Az NMR spektroszkópiával követett komplexálási kísérletek 

alapján a nukleofil és a katalizátor között erősebb komplex jön létre, mint az elektrofil-

katalizátor esetén, amely összhangban volt a DFT számításaik eredményével. A kinetikai 

vizsgálatok alapján a reakció elsőrendű mind a katalizátorra, mind a szubsztrátokra nézve, és 

a reakció sebességmeghatározó lépése a C-C kötés kialakulása. 
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Mindhárom modell esetében tiokarbamid bifunkcionális organokatalizátort alkalmaztak a 

vizsgált reakciókban, ezzel szemben négyzetamid tartalmú bifunkcionális organokatalizált 

reakciók esetén még kevés mechanizmusvizsgálat történt. Pápai és munkatársai elméleti 

kémiai módszerekkel vizsgáltak egy négyzetamid–(tercier amin) bifunkcionális 

organokatalizátor (98) jelenlétében történő Michael-addíciót (34. ábra). Az eddig leírt 

háromféle elképzelés szerinti reakcióutak energiaviszonyait vizsgálták meg.
97 

 

 

34. ábra. Négyzetamid és tercier amin részt tartalmazó bifunkcionális organokatalizátorral végrehajtott Michael-

addíció kísérleti eredményei és a DFT számítások alapján legalacsonyabb energiájú (C-C kötés kialakításához 

tartozó) átmeneti állapot sematikus ábrája.97 

Az A és B úthoz tartozó átmeneti állapotok közül mindegyik esetben a B út szerinti 

modell szolgáltatott energetikailag kedvezőbb átmeneti állapotot, míg a C modellnek 

megfelelő átmeneti állapotokat nem tudtak azonosítani. A DFT számításokkal kapott 

enantioszelektivitási értékek összhangban voltak a kísérleti eredményekkel. 

2.5.3. Frusztrált Lewis párt tartalmazó rendszerek elméleti vizsgálata  

A frusztrált Lewis párokról egyelőre viszonylag kevés, mechanizmusvizsgálattal 

kapcsolatos kísérleti eredmény van. A feltételezett mechanizmusokat általában elméleti 

kémiai számításokkal támasztják alá. A kísérleti vizsgálatok alapvetően technikai okok miatt 

nem történtek meg, ugyanis az FLP katalizátorok általában levegőre és vízre érzékenyek. A 

frusztrált Lewis párokat főként hidrogénezési reakciókban alkalmazzák, amely szintén 

technikai nehézségeket okozhat a reakciómechanizmus vizsgálatában. Tipikus problémák 

lehetnek: a H2 alacsony oldékonysága szerves oldószerekben, a H2 koncentrációjának a 

szabályozhatósága, a diffúziókontrollált, gyors reakció, továbbá a termékkiválás az oldatból, 

valamint a nehezen detektálható köztitermékek. 

Elméleti kémiai módszerekkel azonban jól meghatározhatóak a köztitermékek akkor is, 

ha azok magas energiájú specieszek, és túl alacsony koncentrációban keletkeznek ahhoz, hogy 
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detektálni lehessen őket. A reaktív intermedierek és a sebességmeghatározó átmeneti 

állapotok jellemzése kiegészítő mechanisztikus információt nyújtanak, így egyszerű 

reaktivitási modell alkotásával segítik a további fejlesztéseket.
98

  

A frusztrált Lewis párral történő hidrogén aktiválásáról először azt feltételezték, hogy 

átmeneti fémekhez hasonlóan a Lewis pár egyik tagjához koordinál a hidrogén molekula, és 

egy „side-on” vagy „end-on” komplex kialakulásával kezdődik a disszociáció (35. ábra). 

Azonban ezt az elképzelést nem sikerült sem kísérletileg, sem elméleti kémiai számításokkal 

alátámasztani.
99

 

 

35. ábra. Az első mechanizmusjavaslatok az FLP-vel történő hidrogénezésre. 

 

36. ábra. Datív komplex és frusztrált komplex energiadiagramja. Ef a frusztrációból eredő energianyereséget 

mutatja. A modell reakció (B(C6F5)3-P(tBu)3) frusztrált komplexének és a H2 hasításhoz tartozó átmeneti állapot 

szerkezetei vannak feltüntetve. 

A B(C6F5)3-P(
t
Bu)3 FLP rendszer részletes DFT analízise alapján viszont egy új 

mechanizmus modellt írtak le Pápai és munkatársai (36. ábra),
100

 amely általános modellként 

is alkalmazható a frusztrált Lewis pár katalizált reakcióknál.
101

 A modell szerint a Lewis-sav 

és bázis kiterjedt diszperziós jellegű kölcsönhatás miatt egy gyenge előkomplexet hoz létre, 

ami a savas és bázikus centrumokat megfelelő távolságba rendezi, így azok egyszerre tudják 

aktiválni a hidrogénmolekulát. Megállapították, hogy a hidrogén heterolitikus hasítása egy 

ilyen komplex által alacsony aktiválási energiával megtörténhet.
100
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A méretkizárás elvén alapuló frusztrált Lewis párok fejlesztésénél azt tapasztalták, hogy a 

hidrogénezési reakció konverziója erősen függ az alkalmazott bázis méretétől is (4. táblázat). 

A jelenség jól magyarázható elméleti számítások segítségével. DFT számítások alapján 

megállapították, hogy a bázis mérete befolyásolja a kialakuló frusztrált komplex stabilitását 

(37. ábra).
70

 A jobb aktivitást mutató kinuklidin (68) bázist és B(C6F5)2Mes (67) boránt 

tartalmazó FLP esetén széles tartományban (dB-N = 3-4 Å) jön létre a komplex. Ellenben a 

nagyobb 2,2,6,6-tetrametilpiperidin (99) bázist tartalmazó FLP esetén csak szűkebb 

tartományban és nagyobb távolságban (dB-N > 4 Å) van kölcsönhatás a Lewis pár között (99-

67), amely a H2-vel való bifunkcionális kölcsönhatás számára már kedvezőtlen, és ennek 

megfelelően csökkent mértékű ezen rendszer reaktivitása. 

 

37. ábra. Potenciális energia görbék a B-N távolság függvényében különböző méretű bázisok esetén. LB: 

kinuklidin (68); 2,2,6,6-tetrametilpiperidin (99); LS: B(C6F5)2Mes (67).70 

A frusztrált Lewis párokat tartalmazó katalizátorok fejlesztése során tehát kiemelten 

fontos az elméleti kémia módszerek alkalmazása. 
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3. Célkitűzések 

Az előző fejezetben részletesen bemutattam az organokatalizátorok jelentőségét és 

típusait, valamint példákat mutattam be az alkalmazásukra. A bifunkcionális 

organokatalizátorok közül kiemelkednek a tiokarbamid és négyzetamid tartalmú vegyületek, 

amelyek jó hozammal és nagy enantioszelektivitással katalizálnak főleg szén-szén kapcsolási 

reakciókat (pl. Michael-addíció).  

Az organokatalizátorok egy különleges csoportját alkotják a frusztrált Lewis párt 

tartalmazó rendszerek. Ezen katalizátorokat főleg hidrogénezési reakciókban alkalmazzák.  

Az irodalmi részben bemutattam, hogy az organokatalizátorok esetén viszonylag kevés 

szisztematikus munka készült a reakciómechanizmus vizsgálatáról. A reakciómechanizmusról 

értékes információkat kaphatunk reakciókinetikai és elméleti kémiai módszerek 

alkalmazásával.  

Munkám során célul tűztem ki, hogy ismert kinetikai és elméleti kémiai módszereket 

alkalmazzak az organokatalízis területén felmerülő problémák megoldására. 

Célom a kutatócsoportunk által korábban előállított, bizonyítottan jól működő, 

négyzetamid-kinin tartalmú organokatalizátor Michael-addíciós reakciójában a 

reakciókinetikai paraméterek meghatározása és a reakciómechanizmus feltérképezése. 

Tesztreakciónak az irodalomban széles körben alkalmazott acetilaceton és -nitrosztirol 

addícióját választottam.  

Következő célkitűzésem az organokatalizált Michael-addíciókban létrejövő átmeneti 

állapotok általános elméleti kémiai leírása. Célom annak vizsgálata, hogy a katalitikusan aktív 

helyet meghatározó fragmens részlet geometriája mennyire általánosítható. 

Dolgozatom harmadik célja pedig elméleti kémiai módszerek alkalmazása a frusztrált 

Lewis pár katalizátorok szintézise során felmerülő kémiai viselkedés magyarázatára. 

Távlati célkitűzésünk, hogy kinetikai és elméleti módszerek alkalmazásával az 

organokatalizátorok tudatos szintézisét elősegítsük.   
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4. Eredmények és értékelésük 

4.1. Kinin alapú bifunkcionális organokatalizált Michael-addíció 

reakciókinetikai vizsgálata 

Mint az irodalmi összefoglalásban részletesen ismertettem (2.3 fejezet), kutatócsoportunk 

számos új bifunkcionális organokatalizátort fejlesztett ki, amelyeket sikeresen alkalmaztak 

Michael-reakciókban.
8b, 37a, 57, 64, 97 

Az alkalmazott katalizátorok két csoportra oszthatóak: 

tiokarbamid és négyzetamid tartalmú bifunkcionális organokatalizátorok. 

A tiokarbamid tartalmú bifunkcionális organokatalizátorok esetén kísérleti és elméleti 

módszerekkel is részletesen körüljárták a reakció mechanizmusát. Meghatározták a 

tiokarbamid-epi-kinin organokatalizátor szerkezete és reaktivitása közti összefüggést a kalkon 

és nitrometán Michael-addíciójában (13. ábra).
 
Megállapították, hogy a savas és bázikus 

funkciók erősségének módosításával csak a katalizátor aktivitása változik, a reakció 

sztereoszelektivitása viszont nem.
8b

 

A négyzetamid alapú bifunkcionális organokatalizátorok működési mechanizmusát 

elméleti kémiai szempontból részletesen vizsgálták, ellenben a kísérleti módszeren alapuló 

mechanizmusvizsgálata nem történt meg. Ezért doktori munkám során négyzetamid-kinin 

által elősegített bifunkcionális organokatalitikus reakciók kinetikai viselkedését 

tanulmányoztam részletesen.
102

  

A kinetikai vizsgálatokat egy négyzetamid-epi-kinin vázat tartalmazó katalizátoron (100) 

végeztem, amely kiváló katalitikus aktivitást mutatott mind homogén fázisban, mind 

hordozóra kötve.
64

 Ez a benzil csoporttal szubsztituált katalizátor könnyen és nagy 

mennyiségben előállítható, és hasonló aktivitással rendelkezik, mint az irodalomban először 

leírt bisz(3,5-trifluormetil)fenil analóg vegyület (51, 17. ábra).
58

 Tesztreakciónak -

nitrosztirol (20) és acetilaceton (49) Michael-addícióját választottam, amelyet számos 

bifunkcionális organokatalizátor aktivitásának vizsgálatára alkalmaznak.
95a, 103

 Korábbi 

kísérletek alapján tudjuk, hogy ez a reakció viszonylag gyorsan játszódik le, elegendő 1-2 

mol% 100 katalizátor, és jó hozammal, nagy enantioszelektivitással keletkezik az R termék 

(50) (38. ábra).  
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38. ábra. -nitrosztirol és acetilaceton Michael-addíciója kinin-négyzetamid bifunkcionális organokatalizátor 

jelenlétében (szubsztrát arány: Nu:El =2:1; [49]0 = 0,6 M; [20]0 = 0,3 M). 

A kinetikai mérések során a reakciót in situ infravörös (IR) spektroszkópiás mérésekkel 

követtem. A reaktánsok koncentrációját az alábbi, kiválasztott IR abszorpciós sávok alapján 

határoztam meg: -nitrosztirol (20): 1345 cm
–1

; acetilaceton (49): 1621 cm
–1

, termék (50) 

1556 cm
–1

.  

 

39. ábra. 3 dimenziós in situ IR spektrumok a β-nitrosztirol (20) és az acetilaceton (49) Michael-addíciója kinin-

négyzetamid katalizátor (100) jelenlétében. Reakciókörülmények: [20]0 = 0,3 M; [49]0 = 0,6 M; [100] = 0,006 M, T = 25 

°C, oldószer: CHCl3. 

A reaktáns koncentrációk kalibrációját és reprodukciós kísérleteket követően 

meghatároztam a reaktánsok és a katalizátor részrendjét. Érdemes kiemelni, hogy a katalitikus 

reakció alatt nem jelent meg új, köztitermékre utaló jelcsoport az IR spektrumon (39. ábra). 

4.1.1. Katalitikus aktivitás összehasonlítása más katalizátorokkal 

A kiválasztott bifunkcionális katalizátor (100) reaktivitását összehasonlítottam egy csak 

bázis funkciót tartalmazó (trietilamin, TEA, 101) és egy királis amin tartalmú (epi-kininamin, 

102) katalizátorral, amely az általunk fejlesztett bifunkcionális organokatalizátor prekurzora.  

A katalizátorok aktivitása között egy-egy nagyságrendi különbséget tapasztaltam (5. táblázat). 

A TEA aktivitása a két királis katalizátor között helyezkedett el, de királis indukció híján 

racém terméket kaptam. A primer és tercier amin részletet is tartalmazó 102 alkalmazásával 
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kis mértékű enantioszelektivitást lehetett elérni, ugyanakkor a reakció nagyon lassúnak 

bizonyult. Ennél a katalizátornál volt a legkisebb az egységnyi idő alatt egységnyi 

anyagmennyiségű katalizátor által átalakított anyagmennyiség (1/idő dimenzióban), azaz a 

turnover frequency (TOF).  

5. táblázat. Három katalizátor katalitikus aktivitásának összehasonlítása -nitrosztirol és acetilaceton Michael-

addíciójában. Reakciókörülmények: [20]0 = 0,6 M; [49]0 = 0,3 M; [101] = 0.03 M, [102] = 0,06 M; [100] = 0,006 M, T = 

25 °C, oldószer: CHCl3 

 
Trietilamin (101) Epi-Kininamin (102) 100 

Konverzió (%) (t = 0,8 h) 16 2.6 80 

TOF (1/h) (=v30%/ckat) 1,20 0,13 118,0 

ee (%) 0 20 98 

 

A mérések ugyanakkor bizonyították, hogy a megfelelő aktivitás és királis indukció 

biztosításához szükséges a katalizátor váz bifunkcionális tulajdonsága. A kiválasztott 

katalizátor (100) kimagasló aktivitását nem csupán a katalizátor bázikus része biztosítja, és 

enantioindukciós képességét nem csak az epi-kinin váz adja, hanem a katalizátor egésze 

felelős a kimagasló aktivitásért és szelektivitásért.  

4.1.2. A reaktánsok rendűségének meghatározása 

A katalizátor rendűségének meghatározása 

Először a katalizátor reakciórendűségét vizsgáltam. Két mérési sorozatban határoztam 

meg a reakció sebességét különböző katalizátorkoncentrációk alkalmazása mellett. A 

katalizátor koncentrációját 0,003 – 0,021 M között változtattam (1-7 mol%), az egyik esetben 

nukleofil felesleget (49:20 = 2:1), míg a másik esetben elektrofil felesleget (49:20 = 1:2) 

alkalmaztam. A vizsgálatok során nem tapasztaltam a katalizátor aggregációját, annak 

ellenére, hogy hasonló kinin-tiokarbamid bifunkcionális organokatalizátorok esetén ezt 

leírták.
104

 A koncentrációgörbék alapján meghatároztam a reakció sebességét, és a 10%-os 

konverzióhoz tartozó reakciósebességeket használtam a reakciórendűség meghatározásához. 

A reakciósebesség–katalizátorkoncentráció függvények alapján megállapítottam, hogy a 

reakció sebessége elsőrendű függést mutat a katalizátor koncentrációjára nézve (40. ábra). A  

látszólagos sebességi együtthatók a vizsgált körülmények között (40. ábra A és B):  klátsz,1 = 

545,3±87 h
-1

, illetve klátsz,2 = 623,2±99 h
-1

.  

Megfigyeltem, hogy a vizsgált koncentrációtartományban a reakciósebességet nem 

befolyásolja számottevően, hogy melyik szubsztrát van feleslegben, ami arra utal, hogy a két 

szubsztrát hasonló részrenddel vesz részt a reakcióban. Más organokatalizátorok Michael-
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addícióban végzett vizsgálatai során is azt tapasztalták, hogy a reakció a katalizátorra nézve 

elsőrendű függést mutat.
92,94

  

 

A 

  

B 

  

40. ábra. Katalizátorkoncentráció hatása a reakciósebességre, v-c, illetve ln v – ln c függvények: A) nukleofil 

felesleg esetén ([20]0 = 0,3 M; [49]0 = 0,6 M), , B) elektrofil felesleg esetén ([20]0 = 0,6 M; [49]0 = 0,3 M). 

-nitrosztirol rendűségének meghatározása 

A -nitrosztirol koncentráció változtatásának hatását két különböző acetilaceton 

koncentráció ([49]0 = 0,3 M; 0,6 M) mellett vizsgáltam. A 20 elektrofil kezdeti 

koncentrációját 0,3 és 1,1 M között változtattam. A -nitrosztirol kezdeti koncentrációjának 

növelésével nőtt a reakció sebessége egy maximum pont eléréséig, ugyanis [20]0 = 0,8 M 

koncentráció felett  a reakció kezdeti sebessége kis mértékben csökkent (41. ábra A). Az első 

tartományban ([20]0 = 0,3 – 0,7 M) lineáris összefüggés tapasztalható a -nitrosztirol 

koncentrációja és a reakciósebesség között, és a reakció elsőrendű függést mutatott -

nitrosztirolra nézve. Ebben a tartományban határoztam meg a reakció látszólagos sebességi 

együtthatóit, amelynek értékei: klátsz,3 = 1,73±0,31 h
-1

 alacsony nukleofil koncentráció mellett 

([49]0 = 0,3 M, 41. ábra ■), klátsz,4 = 3,15±0,57 h
-1 

magas nukleofil koncentráció mellett ([49]0 

= 0,6 M, (41. ábra ◊).  
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41. ábra. Az elektrofil (20) rendűségének meghatározása: A) v-c függvény, [49]0 = 0,3 M ■, illetve 0,6 M ◊ esetén. 

B) ln v – ln c függvény a lineáris szakaszban; körülmények: oldószer: CHCl3, T = 25 °C, [100]0 = 0,006 M. 

Az elektrofil koncentrációjának a növelése a nukleofil koncentrációjától függetlenül csak 

egy bizonyos koncentrációtartományon belül tudta növelni a reakció sebességét, utána 

kismértékű gátló hatást mutatott. A jelenség a szubsztrátoknak a katalizátorhoz való 

kompetitív kötődésével magyarázható. Ugyanis a túl nagy koncentrációban jelenlévő 

elektrofil speciesz elfoglalja az aktív helyet a nukleofil reaktáns elől.  

Acetilaceton rendűségének meghatározása 

Az acetilaceton koncentráció változtatásának hatását két különböző -nitrosztirol 

koncentráció ([20]0 = 0,3 M; 0,6 M) mellett vizsgáltam. A nukleofil kezdeti koncentrációját 

0,15 és 1,5 M között változtattam. A reakció sebességét kisebb mértékben növelte a nukleofil 

49 mennyiségének a növelése, mint a korábban bemutatott elektrofil (20) esetében. A 

nukleofil esetében is meghatározható volt egy koncentrációtartomány ([49]0 = 0,15-0,75 M), 

amelyen belül egyenletesen nőtt a reakciósebesség, azonban az acetilaceton rendűsége egynél 

kisebbnek adódott (42. ábra A). Míg [49]0 = 0,75 M-nál nagyobb koncentrációknál már nem 

nőtt tovább a reakció sebessége. Az első, nem telítési kinetikát mutató tartományban 

meghatároztam mindkét elektrofil koncentráció mellett az acetilaceton rendűségét, és a 

reakció látszólagos sebességi együtthatóit. Alacsony elektrofil koncentráció ([20]0 = 0,3 M, ■) 

mellett az acetilaceton rendűsége 0,9 volt, klátsz,5=1,47±0,27 h
-1

, míg nagyobb elektrofil 

koncentráció ([20]0 = 0,6 M, ◊) alkalmazása esetén az acetilaceton rendűsége 0,5, és a hozzá 

tartozó látszólagos sebességi együttható értéke klátsz,6=2,72±0,27 h
-1

 (42. ábra B).  
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42. ábra. A nukleofil (49) rendűségének meghatározása: A) v-c függvény, [20]0 = 0,3 M ill. 0,6 M esetén B) ln v – 

ln c függvény a lineáris régióban; körülmények: oldószer: CHCl3, T = 25 °C, [100] = 0,006 M. 

A nukleofil nem egész számú részrendjének az lehet az oka, hogy az acetilaceton képes 

nem-produktív komplexet is alkotni a katalizátorral. Ez a kinetikai viselkedés utalhat arra is, 

hogy a szubsztrátok versengenek egymással a katalizátor ugyanazon aktív centrumáért. Ezzel 

összhangban [49]0 = 0,75 M kezdeti nukleofil koncentráció fölött a reakciósebesség már nem 

nő tovább, és a reakció telítési kinetikát ad. Sőt, az acetilaceton felesleg ebben a tartományban 

kis mértékben már csökkenti is a reakciósebességet. Valószínűsíthető, hogy a túl nagy 

nukleofil felesleg esetén már két molekula is kötődhet a katalitikus zsebhez, tehát a nukleofil 

”elfoglalja” a szabad kötőhelyet az elektrofil elől a már létrejött nukleofil:katalizátor 1:1 

arányú komplexben. Ez a jelenség is bizonyítja a katalizátor bifunkcionális jellegét, és így 

megkülönböztethető a kizárólag bázis katalizált (monofunkciós) mechanizmustól.  

Hasonló nem-produktív komplexképződést feltételeztek ketonok organokatalizált 

cianoszililezési reakciójában is (43. ábra). 
75d

  

 

43. ábra. Bifunkcionális tiokarbamid katalizált enantioszelektív cianoszililezés.
75d

 

Az általam vizsgált reakcióhoz hasonlóan ebben a rendszerben is megfigyelték, hogy a 

nukleofil HCN túl nagy koncentrációjának gátló hatása van. Feltételezték, hogy ilyen 

körülmények között a katalizátor (105) és a HCN 1:2, illetve 2:1 arányú komplexeket 

alkotnak, amelyek nem vesznek részt a katalitikus ciklusban (44. ábra).
75d
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44. ábra. A Jacobsen-féle tiokarbamid katalizátor feltételezett komplexei.
75d

 

Termékgátlás vizsgálata 

A nagy szubsztrátkoncentrációk mellett kapott telítési jelenség oka lehet a termék gátló 

hatása is. Az esetleges inhibíció bizonyítására a reakciót különböző mennyiségű termék (R-

50) és enatiomer vegyületének
a
 (S-50) hozzáadását követően vizsgáltam (45. ábra). A 

különböző koncentrációjú R-50 termékek (0,33-1,0 ekvivalens a nukleofilhoz viszonyítva) 

hozzáadásakor jelentős sebességcsökkenést tapasztaltam, egy ekvivalens termék már 50%-os 

sebességcsökkenést okozott. Ezek alapján a termék részrendje -0,5 (45. ábra, ×). 

Érdekes módon, a termék enantiomere (S-50) gyakorlatilag ugyanolyan gátló hatást 

mutatott (45. ábra, -), tehát a jelenség nem enantiospecifikus. A termék inhibíciós 

tulajdonsága arra utalhat, hogy a termék is képes azonos helyre kötődni a katalizátoron, mint a 

szubsztrátok, és így az is verseng az aktív kötőhelyekért velük. 

A 

 

B 

 

45. ábra Hozzáadott termék hatása a reakciósebességre: × R-50, - S-50. A) v-c függvény; B) ln v – ln c függvény az 

R-50 terméknél kapott reakciósebességekből számolva, körülmények: oldószer: CHCl3, T = 25 °C, [20]0 = 0,6 M; [49]0 

= 0,3 M, [100] = 0,006 M 
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4.1.3. Reakciósebességi egyenlet meghatározása 

A kinetikai mérések eredményei alapján a vizsgált organokatalitikus reakció felosztható 

egy lineáris és egy telítési kinetikájú tartományra. Ha egyik szubsztrát sincs nagy feleslegben, 

akkor a reakciósebesség arányos a szubsztrátok koncentrációjával, míg ha bármelyik 

szubsztrát túl nagy koncentrációban van jelen, akkor nem tud tovább nőni a reakciósebesség, 

és telítési görbét kapunk. Továbbá, a reakciósebesség elsőrendű függést mutat az elektrofil és 

a katalizátor tekintetében, közel elsőrendű a függése a nukleofilra nézve, és negatív a 

termékre vonatkoztatva, tehát termékgátlás van.  

A reakció általános sebességi egyenlete a lineáris tartományra vonatkozóan az alábbi:  

v = d[50]/dt = k·[20]
1
·[49]

n
·[50]

-0,5
·[100]

1
  

ahol n értéke 0,5 és 0,9 az elektrofil koncentrációtól függően. 

Összességében a kapott kinetikai adatok arra utalnak, hogy a reakció sebességének 

meghatározó lépése a nukleofil-elektrofil-katalizátor terner komplex képződése (20:49:100).  

Hasonló kinetikai viselkedésre számos példát írtak le az organokatalízis területén. 

Blackmond és munkatársai egy prolin katalizált direkt intermolekuláris aldol reakció kinetikai 

elemzésekor tapasztaltak nem egész számú reakciórendet (46. ábra). 
105

  

 

46. ábra. Prolin katalizált intermolekuláris aldol reakció.
105

 

Aceton (12) és meta-Cl-benzaldehid (106) reakciójának a vizsgálatakor, próbálgatás 

módszerével (trial and error) az alábbi hatványfüggvényként írták le a reakciósebességet: 

v = k·[aceton]
0.58

 [aldehid]
0.9

·[H2O]
-0.7

·[katalizátor]
1
. 

A kapott sebességi egyenlet hatványkitevői alapján következtettek a reakció mechanizmusára. 

Az aldehidre nézve közel elsőrendű függés arra utal, hogy ez a speciesz részt vesz a 

sebességmeghatározó lépésben. Az aceton ennél kisebb rendűsége pedig azt mutatja, hogy 

telítési kinetikáról van szó a keton esetében, vagyis a katalizátorral alkotott speciesze (énamin 

formában) vesz részt a sebességlimitáló lépésben. A víz negatív rendűsége pedig arra utal, 

hogy a víz gátló hatással van a katalitikusan aktív speciesz képződésére (47. ábra).
105
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47. ábra. A prolin katalizált aldol reakció feltételezett mechanizmusa.
105

 

List és munkatársai pedig egy Mukaiyama-aldol reakció kinetikai vizsgálata során 

állapítottak meg egynél kisebb rendűséget (48. ábra).
78a

 

 

48. ábra. Királis diszulfonimid katalizált Mukaiyama-aldol reakció.
78a

 

Ebben a reakcióban az aldehid rendűsége 0.55 volt. Valamint ebben a rendszerben is telítési 

kinetikát tapasztaltak az aldehidre nézve, és ezt a katalizátorral alkotott reverzibilis komplex 

képződésével magyarázták (49. ábra).  

 

49. ábra. A Mukaiyama aldol reakció feltételezett mechanizmusa.
78a 

Feltételezésük szerint a katalizátor komplexei közül (114-116, és 117) egyik sem 

domináns, mindkettő koncentrációja meghatározó a katalitikus ciklus során. A 117 

intermedier képződése a sebességmeghatározó lépés, és ennek reverzibilitása miatt az előző 

lépés a 114-116 kialakulása is hatással van a reakció sebességére. 
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4.1.4. A katalizátor-szubsztrát komplexek vizsgálata 

A reakció mechanizmusáról további információkat nyerhetünk, ha megvizsgáljuk a 

katalizátor és a szubsztrátok kölcsönhatásait. A keletkező komplexeket NMR spektroszkópia 

segítségével vizsgáltam, és az egyensúlyi állandót Job módszerével határoztam meg, amelyet 

széles körben alkalmaznak egyensúlyi komplexek sztöchiometriájának meghatározására,
106

 

például anion receptoroknál,
107

 tiokarbamid anionok komplexeinél.
108

  

A kinetikai eredmények alapján feltételeztem, hogy a nukleofil szubsztrát könnyen 

komplexet képez a katalizátorral, így elsőként ezt vizsgáltam. Elméleti számításokkal 

igazolták, hogy a nukleofil szubsztrát könnyen deprotonálódik a bifunkcionális tiokarbamid 

katalizátorok esetén.
93

 A komplex képződése tehát a folyamat fontos elő-egyensúlyi lépése 

lehet.  

A Job-módszer szerint az összkoncentrációt állandó értéken tartottam. A katalizátor 

koncentrációját 0,02 és 0,2 M között változtattam, és a nukleofil koncentrációját úgy 

választottam, hogy az együttes koncentrációjuk mindig 0,2 M legyen. A szubsztrát hatására a 

katalizátor 
1
H-NMR jelei eltolódtak, főként a kinuklidin nitrogénjéhez közeli protonok jelei. 

Ez a katalizátor protonálódására utal, összhangban az elméleti számítások feltételezésével.
93

 

A komplexálási állandó meghatározásához a katalizátor metoxi csoportjának jelét 

választottam ki, amely nagy intenzitású, szingulett jel (50. ábra, 3H, 0 = 3.92 ppm).  

 

50. ábra. A Job-féle ábrázoláshoz kiválasztott 1H-NMR csúcs eltolódás-változása különböző arányú katalizátor – 

nukleofil elegyeknél. 

A kapott jel-eltolódásokat a katalizátor móltörtjével súlyozva a nukleofil móltörtjének 

függvényében kapjuk meg a Job–féle ábrázolást. A kapott görbe maximuma x = 0,5-nél 

adódott (51. ábra A), ami azt jelzi, hogy a katalizátor és a szubsztrát 1:1 arányú komplexet 

képez egymással. Az eltolódás-változásokból nemlineáris illesztés alapján meghatároztam a 
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komplexálási állandót, mely Ka = 98,9±1,02 M
-1

 és a hozzá tartozó elméleti maximális 

eltolódás: max = 0,09 ppm (51. ábra B).  

A 

 

B 

 

51. ábra. A) Job–féle ábrázolás: a katalizátor súlyozott 1H-NMR jeleltolódás-változása a nukleofil móltörtjének 

függvényében. B) Nemlineáris illesztés a katalizátor kiválasztott 1H-NMR jelének eltolódás-változására. 

A kapott komplexálási állandó viszonylag gyenge asszociációt jelez, de még NMR 

technikával jól mérhető komplexálást bizonyít, ugyanis K = 10-10000 M
-1

 közötti tartomány 

között megbízható az alkalmazott NMR technika.
b
  

Az elektrofil esetében is feltételeztem, hogy komplexet képezhet a katalizátorral. Az 

előzőekhez hasonlóan a katalizátor és a -nitrosztirol (20) szubsztrát koncentrációját 0,002 és 

0,2 M között változtattam úgy, hogy az oldat összkoncentrációja 0,2 M legyen. Ekkor is 

változtak kis mértékben a katalizátor jeleltolódásai, azonban ez nem korrelált a jelenlévő -

nitrosztirol koncentrációjával, így ebben az esetben nem tudtam meghatározni a komplex 

sztöchiometriáját, és a komplexálási állandóját (52. ábra).  

 

52. ábra. A katalizátor (100) kiválasztott 1H-NMR jeleltolódásainak változása a hozzáadott elektrofil (-

nitrosztirol, 20) móltörtjének függvényében. 

                                                      

 
b
 K ≤ 10 M

-1
 esetén a gyenge asszociáció miatt túl nagy lenne a mérés bizonytalansága, K ≥ 10

4
 M

-1
 esetén pedig 

az erős komplexképződési hajlam miatt már kis koncentrációknál is teljesen a komplex irányába tolódik el az 

egyensúly, és emiatt nem lehetne megállapítani a sztöchiometriai arányt (ld. 106a). 
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Az irodalomban is van példa hasonló jelenségre.
91a

 Egy analóg négyzetamid-kinin 

katalizált Michael-addíció NMR vizsgálatakor csak a nukleofil (etil-2-nitropropionát) és a 

katalizátor komplexét tudták kimutatni, míg az elektrofillel (-nitrosztirol) nem tapasztaltak 

változást.  

A kinetikai mérések során jelentős mértékű termékgátlást figyeltem meg, ezért 

feltételeztem, hogy a nukleofilhoz hasonlóan a termék is képes komplexet képezni a 

katalizátorral. Érdekes módon a katalizátor és a termék 1:1 arányú elegyének a mérésekor a 

termék egynegyede visszaalakult a kiindulási anyagokká közel egy óra alatt (53. ábra A; 6. 

táblázat). A vizsgált organokatalizátor (100) tehát sikeresen katalizálta a retro-Michael-

addíciót is az NMR vizsgálatok során alkalmazott körülmények között.  

 

53. ábra. A katalizátor és a termék (R-50), illetve az enantiomer vegyülettel (S-50) alkotott komplexek 1H-NMR 

spektrumai. 

6. táblázat. Katalizátor-termék komplexek NMR vizsgálata. 

Szubsztrát Kat:termék arány Retro-Michael-addíció / % ee / % 

Termék (R-50) 1:1 25 95,0 

Enantiomer termék (S-50) 1:1 0 -97,4 

Racém termék (rac-50) 1:1 20 -23,0 

 

Ezzel szemben a katalizátor a termék enantiomer vegyületét (S-50) nem bontotta el (53. 

ábra B; 6. táblázat). Tehát a vizsgált organokatalizátor (100) képes enantioszelektíven bontani 

a Michael-adduktokat. Ennek megfelelően, amikor racém termékelegyből indultam ki, akkor a 

katalizátor csak a számára megfelelő terméket (R-50) bontotta vissza, és így a megmaradt 
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elegyben az S enantiomer aránya megnövekedett. A vizsgált 1:1 komplex esetében 23 %-os 

enantiomerfelesleget sikerült elérnem (6. táblázat).  

A katalizátor-termék komplexálási vizsgálatai közben tehát enantioszelektív retro-

Michael-addíció történt. Vagyis ez a bifunkcionális organokatalizátor a Michael-adduktnak 

nem csupán a sztereoszelektív előállítását, hanem sztereoszelektív bontását is képes 

katalizálni. A katalizátor nagyfokú királis felismerőképessége új alkalmazási lehetőséget 

nyújthat sztereoablatív eljárásokban is.
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4.1.5. Nukleofilok összehasonlítása 

A katalizátor komplexképződési hajlamát vizsgáltam további nukleofilok esetében is. A 

vizsgálatokat 2-acetil-ciklohexanonnal (118), 2-acetil-ciklopentanonnal (119) végeztem, 

amelyekről ismert, hogy a katalizátor (100) magas hozammal és jó diasztereo- és 

enantioszelektivitással alakítja át őket a megfelelő Michael-adduktokká.
64

 Az 

organokatalizátor (100) deuterokloroformos oldatát titráltam nukleofilek (119, 118) oldatával, 

és az NMR mérés során egyenletes jeleltolódást tapasztaltam (54. ábra). A jeleltolódás 

hasonló mértékű volt, mint az acetilaceton (49) esetén, így feltételezhető, hogy ezek a 

nukleofilek is komplexet képeznek a katalizátorral (100). 

 

54. ábra. A katalizátor jeleltolódásai a nukleofil szubsztrátok hozzáadásakor. ((H-13) a 100 katalizátor metoxi 

csoportjának jeleltolódása). 

Továbbá vizsgáltam a katalizátor komplexálási képességét, olyan szubsztrátok esetében 

is, amelyekkel nem játszódik le a Michael-addíció: 1,3-difenil-1,3-propándion (121); 1,1,1-

trifluor-2,4-pentándion (120) (55. ábra).  
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55. ábra. A katalizátor jeleltolódásai a nemreaktív nukleofil szubsztrátok hozzáadásakor. (((H-13) a 100 

katalizátor metoxi csoportjának jeleltolódása). 

A nagy térigényű csoporttal rendelkező 121 esetében nem történt jeleltolódás, ennek oka az 

lehet, hogy túl nagy méretű a szubsztrát és nem fér hozzá a katalizátor aktív centrumához. Az 

acetilacetonnál savasabb 1,1,1-trifluor-2,4-pentándion (120) – katalizátor elegyeknél 0,1 ppm 

nagyságú jeleltolódás történt, függetlenül a szubsztrát mennyiségétől. A 120 vegyület 

vélhetően erős komplexet alkot a katalizátorral, ezért nem változik az eltolódás mértéke. 

Az inhibíció mértékét kompetitív kísérlet elvégzésével is tanulmányoztam. A 49 és 20 

szubsztrátok Michael-addícióját 100 katalizátor alkalmazásával elvégeztem 0,01, illetve 1 

ekvivalens 120 szubsztrát jelenlétében. Azt tapasztaltam, hogy kis mennyiségű 120 vegyület 

csak minimálisan csökkentette az acetilaceton (49) és -nitrosztirol (20) reakciójának a 

sebességét, míg az egy ekvivalensnyi 120 szubsztrát teljesen leállította a Michael-addíciót (7. 

táblázat, 56. ábra).  

7. táblázat. Az 1,1,1-trifluor-2,4-pentándion (120) inhibíciós hatásának vizsgálata kompetitív reakciókkal. 

 

 [20]0 / M [49]0 / M [120]0 / M [100]0 / M KI (t = 1h) / % KII (t = 1h) / % 

a 0,6 - 0,3 0,006 - 2 

b 0,6 0,3 - 0,006 81 - 

c 0,6 0,3 0,003 0,006 73 - 

d 0,6 0,3 0,3 0,006 44 - 
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56. ábra. A 120 molekula inhibíciós hatásának vizsgálata. A termék koncentráció – idő függvény.  

A katalizátor és a különböző nukleofilek komplexálási képessége korrelál a szubsztrátok 

reaktivitásával, illetve inhibíciós képességével. Összefoglalva elmondható, hogy a megfelelő 

aktivitású nukleofil-katalizátor komplex kialakulása a sikeres katalitikus reakció 

elengedhetetlen feltétele. A reakció nem játszódik le, amennyiben a komplex nem jön létre, 

illetve akkor sem, ha a komplex túlságosan stabil.  

4.1.6. A reakció látszólagos aktiválási energiájának meghatározása 

A reakció látszólagos aktiválási energiáját az Arrhenius-egyenlet alapján határoztam 

meg. A korábban meghatározott, közel lineáris koncentrációtartományokon belül a 

legkedvezőbb körülményeket választottam ([20]0 = 0,3 M, [49]0 = 0,6 M, [100] = 0,006 M), a 

hőmérsékletet pedig 0 és 45 °C között változtattam. A reakciósebesség nőtt a hőmérséklettel, 

45 °C-on a reakcióidő csupán fél óra volt (57. ábra A). 

A 

 

B 

 

57. ábra. A) v – t diagram különböző hőmérsékleteken. B) Arrhenius diagram. Reakciókörülmények: [20]0 = 0,3 

M; [49]0 = 0,6 M; [100] = 0,006, oldószer: CHCl3. 
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A reakció látszólagos aktiválási energiája Ea(látsz) = 20,8±3,7 kJ/mol-nak adódott (57. ábra 

B). A kapott aktiválási energia nagyságrendileg megegyezik más organokatalizált reakciók 

termodinamikai paramétereivel.
110

 

4.1.7. A reakciómechanizmus meghatározása 

Az utóbbi tíz évben egyre több és részletesebb elméleti kémiai tanulmány foglalkozott a 

bifunkcionális organokatalizált Michael-addíciók mechanizmusával. A tiokarbamid és 

négyzetamid származék katalizátoroknál meghatározott szén-szén kötés kialakítás átmeneti 

állapotánál, a legkisebb energiájú szerkezetben a nukleofil a H-donor részletekhez koordinál, 

míg az elektrofil nitro csoportja a tercier amin részlethez (58. ábra A és B)
93, 97

. Feltételeztem, 

hogy az általam vizsgált kinin-négyzetamid katalizátornál (100) is hasonlóan koordinálnak a 

szubsztrátok a katalizátorhoz (58. ábra C). 

 

58. ábra. Az elméleti számítások alapján javasolt legkisebb aktiválási energiához tartozó C-C átmeneti állapotok 

tiokarbamid, és négyzetamid tartalmú bifunkciós organokatalizátoroknál (A93, B97). A vizsgált katalizátornál javasolt 

legvalószínűbb átmeneti állapot szerkezete (C).  

A reakciókinetikai vizsgálatok alapján, a korábbi elméleti kémiai javaslatokkal 

összhangban a reakció sebességmeghatározó lépésében döntő szerepe van a terner 

komplexnek. Ezek alapján az alábbi mechanizmust feltételeztem (59. ábra):  
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59. ábra. A -nitrosztirol (20) és az acetilaceton (49) Michael-addíciójának feltételezett katalitikus ciklusa, kinin-

négyzetamid bifunkcionális organokatalizátor (100) jelenlétében. 

Elsőként a protonált katalizátor (100) egyensúlyi lépésben a deprotonált acetilacetonnal 

(49) alkot komplexet. Az első lépésben a meghatározó tényező a katalizátor koncentrációja, 

amit jelez, hogy a katalizátor rendűsége egy. A komplex (49-100) asszociációs állandójának 

(Ka = 98,9±1,0 M
-1

) erőssége jelzi, hogy valódi komplex jön létre a katalizátor és nukleofil 

között, és a létrejövő komplex, mint előkomplex vesz részt majd a sebességmeghatározó 

lépésben. A nukleofil (49) törtszámú részrendje arra utal, hogy ez a 49-100 komplex és az 

acetilaceton (49) nem-produktív komplexet is létrehozhat (49-100-49’). A nem-produktív 

("off-cycle") 49-100-49’ komplex kialakulására utal a nagy acetilaceton felesleg mellett 

tapasztalt reakciósebesség-csökkenés is. A reakcióciklus következő lépésében a másik 

reaktáns, a -nitrosztirol (20) megfelelő pozícióban koordinál az előkomplexhez (49-100), és 

kialakul a terner komplex (123), majd megtörténik az új szén-szén kötés kialakítása. Ebben a 

lépésben a limitáló tényező az elektrofil és az előkomplex mennyisége, amit mutat az 

elsőrendű kinetika a nitrosztirolra nézve. Ez a folyamat sebességmeghatározó lépése. Majd a 
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folyamat zárásaként a katalizátor reprotonálja az anionos Michael-adduktot és a termék 

disszociál a katalizátorról. Ez a lépés szintén egyensúlyi folyamat, amint az inhibíciós és 

komplexálási kísérletek bizonyítják. A reakció sebességét tehát befolyásolja a keletkező 

termék mennyisége is. Feltehetőleg a termék is ugyanazokon az aktív helyeken kötődik a 

katalizátorhoz, mint a szubsztrátok. A termék kapcsolódása a katalizátorhoz csökkenti a 

szabad katalizátor mennyiségét. A termékgátlás vizsgálatakor kiderült, hogy a termék a 

kiralitásától függetlenül is csökkenti a reakció sebességét. A termék enantiomerének 

katalizátorra gyakorolt gátló hatását nem tudjuk pontosan magyarázni. Feltételezhető, hogy ez 

a vegyület is az aktív centrumot blokkolja. 

A katalizátor aktív helyeiért való versengés összhangban van a nagy 

szubsztrátkoncentrációknál kapott telítési görbékkel és a nukleofil speciesznél meghatározott 

nem egész számú rendűséggel. 

Összességében tehát a terner komplex kialakulása és a C-C kötés kialakulása a 

sebességmeghatározó lépés. Bármely olyan folyamat, amelyik csökkenti a terner komplex 

kialakulásának valószínűségét, csökkenti a reakció sebességét. Túl nagy 

szubsztrátkoncentrációk, vagy hozzáadott termék esetén a katalizátor aktív helyei telítődnek, 

és nem lesz produktív a komplexképződés. 
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4.2. Bifunkcionális organokatalizátorok szerkezetének vizsgálata 

elméleti kémiai módszerekkel 

4.2.1. Átmeneti állapotok fragmens alapú elemzésének módszere 

Az organokatalizátorok elméleti kémiai vizsgálatának számos lehetősége van. 

Intézetünkben kidolgoztunk egy fragmens alapú elemzési módszert,
97

 amelynek általános 

alkalmazhatóságának vizsgálatát végeztem el.  

Az eredeti probléma szerint a bifunkcionális organokatalizátorok addíciós reakciókban 

alkotott H-hidas komplexeire vonatkozó háromféle elképzelést (60. ábra) vizsgálták 

különböző reakciókban.  

 

60. ábra. Javaslatok a H-hidas aktiválású bifunkcionális organokatalizátorok C-C kötés kialakításához tartozó 

átmeneti állapotok szerkezetére. 

Az egyik példában DFT számítások alkalmazásával tanulmányozták a lehetséges 

reakcióutakat a 49 és 20 szubsztrátok négyzetamid – tercier amin bifunkcionális 

organokatalizátor (98) jelenlétében lejátszódó Michael-addíciójában (61. ábra).
97

 

 

61. ábra. Modellreakció a négyzetamid tartalmú bifunkcionális organokatalizátorok elméleti kémiai 

vizsgálatához. 

A 49 és 20 Michael-addíciós reakciójában meghatározták mind a két enantiomerhez 

vezető átmeneti állapotokat, mind az A, mind a B reakcióút szerint. A C modellnek megfelelő 

átmeneti állapotot pedig nem találtak. Az A és B reakcióutak során több, energetikailag 

egymáshoz közel eső átmeneti állapotokat találtak. Ez az analízis felhívta a figyelmet arra is, 

hogy a négyzetamid tartalmú bifunkciós katalizátorok többféleképpen is kialakíthatnak H-
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hidas hálózatot a szubsztrátokkal, akár egy adott modellen belül is. Továbbá javaslatot tettek 

arra, hogy az átmeneti állapotok topológiai vizsgálatával egy általános, átfogó kép 

megalkotható. A topológiai vizsgálatok során az átmeneti állapotok szerkezeteit szétbontották 

a H-hidas kötések mentén, és az így kapott protonált katalizátor fragmenseket és anionos 

addukt fragmenseket illesztették egymásra és hasonlították össze (62. ábra).  

 

62. ábra. A és B út összehasonlítása a legkedvezőbb (R) enantiomer TS szerkezete alapján. a) R enantiomerhez 

tartozó TS szerkezetek. b) A és B úton kapott szerkezetek fragmenseinek összehasonlítása; illesztés a csillaggal jelölt 

atomok mentén történt. 97 

A két aktiválási modell összehasonlításakor a legstabilabb átmeneti állapotok szerkezeteit 

hasonlították össze (A-TS-R, illetve B-TS-R), és az illesztés alapján jól látható, hogy a 

fragmensek külön-külön jól illeszkednek egymásra (62. ábra b). Ha pedig egy úton belül (B) 

az enantiomerekhez vezető termodinamikailag legkedvezőbb átmeneti állapotok szerkezetét 

hasonlították össze (B-TS-R, illetve B-TS-S), akkor nagyfokú egyezést találtak a 

katalizátorfragmensek és a kialakuló H-hidak egymásra illesztésekor (63. ábra).  

 

63. ábra. A B úthoz tartozó S és R enantiomerekhez vezető átmeneti állapotok szerkezeti összehasonlítása. 

Az R és S anionos adduktok katalizátorhoz viszonyított relatív helyzete viszont eltér 

egymástól. Az R termék esetében a szubsztrátok közel planáris helyzetben vannak a H-híd 

donor atomokkal, míg az S termék esetében a szubsztrátok síkja eltér a katalizátor síkjától, 

nagyobb szöget zárnak be egymással. Az S termékhez tartozó átmeneti állapot szerkezeténél 

főleg az elektrofil speciesz van kedvezőtlen szögben a protonált amin részlethez képest (64. 

ábra). 
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64. ábra. A katalizátor tercier amin részlete és az elektrofil nitro csoportja által meghatározott torziós szög a két 

enantiomerhez tartozó átmeneti állapotban (B-TS-S és B-TS-R). 

A fragmensek topológiai analízise alapján tehát leírható egy általános elv, ami 

meghatározza az átmeneti állapot szerkezetét. A királis oxianion üreghez hasonlóan a 

katalizátor H-donor atomjai és az anionos speciesz akceptor atomjai jól definiált pozícióban 

helyezkednek el. Az oxianion üregekhez hasonlóan a vizsgált protonált katalizátor fragmens 

stabilizálja a szubsztrátokból kialakuló anionos átmeneti állapotot. A preferált aktiválási 

módot és a keletkező sztereoizomert a kialakuló H-hidas hálózat erőssége határozza meg. 

Felmerült a kérdés, hogy tényleg általános-e ez a jelenség a bifunkcionális 

organokatalizátorok körében. Van-e egyezés a vizsgált négyzetamid katalizátor (98) és 

hasonló H-hidas organokatalizátorok által kialakított átmeneti állapotok szerkezetei között. 

Igaz-e a felismert nagyfokú geometriai egyezés más organokatalizátoroknál meghatározott 

többféle aktiválási út és sztereoizomer tekintetében. 

4.2.2. Katalitikus zsebek elemzése organokatalitikus reakciók átmeneti 

állapotánál 

Munkám során a négyzetamid katalizált Michael-addíció elemzésekor megfigyelt 

strukturális invariancia általánosítását kívántam bizonyítani. Ha igaz a feltételezésünk, és ezek 

az organokatalizátorok tényleg az enzimekhez hasonlóan egy oxianion zsebbel analóg 

katalitikus zsebet határoznak meg, akkor egyszerűbb elméleti kémiai módszerrel (pl. 

molekulamechanikai számításokkal) is gyorsan meghatározható a C-C kötéshez tartozó 

átmeneti állapot. Ebben az esetben csak a szubsztrátokból álló anionos fragmens és a 

protonált katalizátor fragmensének az optimális illeszkedését kell meghatározni. 

Az irodalomban már leírt, hasonló módszerekkel modellezett katalizátorok által 

meghatározott átmeneti állapotok összehasonlítását végeztem el. Olyan Michael-addíciós 

reakciókat választottam, ahol a 98 organokatalizátorhoz hasonlóan egy hidrogén-híd donor és 

egy tercier amin részletet tartalmazó bifunkcionális organokatalizátorokat alkalmaztak. 
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Azonos reakció, különböző katalizátorokkal 

A különböző katalizátorok összehasonlításához az általunk is vizsgált -nitrosztirol (20) 

és acetilaceton (49) Michael-addícióját választottam. A kiválasztott bifunkcionális 

organokatalizátorok (23, 49, 125) a Lewis-savas részletben különböztek egymástól. A H-híd 

donor részletet két-két NH funkciós csoport adta, amelyek azonban különböző távolságra 

vannak egymástól (tiokarbamid: 2,13Å, aminobenzimidazol: 2,51Å, négyzetamid 2,72Å). 

Mindhárom katalizátor esetén a Michael-addícióról részletes DFT számítások álltak 

rendelkezésre, valamint mindegyik esetben a kísérleti eredmények alapján jó termelés mellett 

kiváló enantioszelektivitással volt előállítható a Michael-addukt (65. ábra).
93, 95a, 97

 

 

65. ábra. Az összehasonlításhoz kiválasztott reakció és bifunkcionális organokatalizátorok. A feltüntetett 

termelések az irodalomban megadott kísérleti eredmények. 

A kiválasztott tanulmányokban a kvantumkémiai számításokat B3LYP funkcionállal, az 

optimáláshoz 6-31G*, illetve az elektronikus energia számításához 6-311++G** bázissal 

végezték. Az így meghatározott geometriákat használtam fel az összehasonlításhoz.
c
 

Mindhárom katalizátor esetében meghatározták a Takemoto-féle (A) és Pápai-féle (B) 

aktiválási úthoz tartozó átmeneti állapotokat, és B út bizonyult kedvezőbbnek, valamint a B 

úton keresztül történő reakció által meghatározott enantioszelektivitás jobban közelített a 

kísérleti eredményekhez.
93, 95a, 97

 

A legstabilabb átmeneti állapothoz (B út) tartozó szerkezeteket hasonlítottam össze. A 

kiválasztott átmeneti állapotok szerkezeteit az előzőekben bemutatott módon két fragmensre 

bontottam. A protonált katalizátor fragmenseket a közös ciklohexán váz mentén hasonlítottam 

össze, az átmeneti állapotban kialakuló H-kötések helyét és az akceptor oxigén atomok 

pozícióját is feltüntettem. Így jól látszik, hogy a protonált amin részlethez koordináló 

elektrofil helye mindegyiknél megegyezik. A H-donor csoportok is közel átfedésben vannak 

                                                      

 
c
 A B3LYP funkcionál ugyan pontatlanul írja le másodlagos kölcsönhatásokat (pl. diszperziót), de az optimált 

geometriák így is kellően pontosak, és az alkalmazott összehasonlításhoz megfelelnek.
85
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egymással, és így mindhárom katalizátor egy síkban tartja a nukleofil szubsztrátot (67. ábra 

a). Ezáltal a különböző H-donor tartalmú katalizátorok azonos geometriájú katalitikus üreget 

határoznak meg. Az anionos fragmensek szerkezeti összehasonlításakor azt tapasztaltam, 

hogy a katalizátortól függetlenül, mindegyik rendszerben azonos geometriával rendelkeznek 

az átmeneti állapotban. (66. ábra b).  

 

66. ábra. Különböző H-donor tartalmú organokatalizált reakciók átmeneti állapotainak összehasonlítása (B út) a) 

protonált katalizátor fragmensek egymásra illesztett szerkezete, ciklohexán váz mentén, az akceptor O atomok 

feltüntetésével. b) anionos addukt fragmensek egymásra illesztett szerkezete, illesztés a kialakuló C-C kötés mentén. 

Királis transz-ciklohexándiamin-benzimidazol (125) organokatalizált Michael-addíció 

részletes vizsgálata  

A 125 organokatalizátor
95a

 esetében is elvégeztem ugyanazokat az összehasonlításokat, 

mint amit a kutatócsoportunk korábban a négyzetamid tartalmú katalizátornál (98) 

alkalmazott. Célom volt, hogy bebizonyítsam, hogy erre a katalitikus rendszerre is igazak a 

fentebb bemutatott geometriai sajátosságok.  

Ha a 125 katalizátor ciklohexán váza mentén hasonlítjuk össze az A és B úthoz tartozó 

szén-szén kötés átmeneti állapotainak szerkezetét, akkor látszik, hogy a 125 katalizátor és az 

általa meghatározott H-hidak megegyeznek a két modellben (67. ábra a).  

 

67. ábra. A és B út összehasonlítása az R termékhez vezető átmeneti állapotokban a 125 katalizátor jelenlétében. 

a) Illesztés a katalizátor ciklohexán váza mentén, b) Illesztés az anionos fragmensben kialakuló új kötés mentén. 

Ha pedig a kialakuló C-C kötés mentén illesztjük egymásra az A és B út legstabilabb 

átmeneti állapotát (R), akkor az anionos adduktok azonos geometriája látható (67. ábra b). Az 

átmeneti állapotok geometriáját összehasonlítva tehát megállapítottam, hogy a feltételezett 
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modelltől függetlenül a H-hidak ugyanott helyezkednek el és a szubsztrátok anionos adduktja 

is fedésbe hozható egymással. 

A négyzetamid tartalmú katalizátorhoz (98) hasonlóan ebben a katalitikus rendszerben is 

a termodinamikailag kedvezőbb, R termékhez vezető, átmeneti állapotoknál alakul ki 

előnyösebb H-hidas hálózat, ahol a szubsztrátok koplanáris helyzetben vannak a H-

donorokkal (68. ábra). Tehát az aminoimidazol katalizátor (125) esetében is megállapítható, 

hogy a fragmensek a termék kiralitásától függetlenül hasonló H-hidas mintázatot adnak. 

 

68. ábra. R és S termékhez vezető út összehasonlítása benzimidazol tartalmú organokatalizátor (125) esetén. 

 

69. ábra. Fragmensek összehasonlítása különböző nukleofilek alkalmazása esetén, 125 katalizátor jelenlétében a) 

Teljes TS szerkezetek összehasonlítása. b) Katalizátor fragmensek egymásra illesztése acetilaceton nukleofil esetén c) 

Katalizátor fragmensek egymásra illesztése dimetilmalonát nukleofil esetén. 

A kiválasztott tanulmányban két nukleofil szubsztrát (acetilaceton - Me-B-TS-R, 

dimetilmalonát - OMe-B-TS-R) esetében is meghatározták a C-C kötéshez tartozó átmeneti 

állapotokat,
95a

 így ezeket a szerkezeteket is összehasonlítottam. Ebben az esetben is azt 

tapasztaltam, hogy az átmeneti állapotokban a szerkezetek között nagy az átfedés (69. ábra). 

A H-hidas mintázat, és a katalizátor konformációja a feltételezett modelltől és a nukleofil 

szubsztituensétől is független. 

Különböző reakciók azonos „aktív helyű” katalizátorokkal 

Az általánosítás következő lépéseként összehasonlítottam három tiokarbamid tartalmú 

katalizátort, amelyek mind Michael-addíciós reakciót katalizálnak, de a szubsztrátok 

különbözőek (70. ábra).
93, 94, 95b
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70. ábra. Az összehasonlításhoz kiválasztott tiokarbamid tartalmú organokatalizátorok. 

Zhong és munkatársai aromás nitroolefinek és triszubsztituált C-nukleofilek (1,3-

dioxovegyületek) dominó Michael–Henry-reakcióját vizsgálták kinin-tiokarbamid tartalmú 

(35) katalizátor jelenlétében (71. ábra).
95b

 A nitroolefinek szubsztituensétől függetlenül kiváló 

enantiomerfelesleget (90-96% ee) és diasztereoszelektivitást (>99:1 dr) értek el, tehát a 

Michael-akceptor elektronikus és sztérikus hatása nem befolyásolta jelentősen a reakciót. 

 

71. ábra. Kinin-tiokarbamid tartalmú katalizátor alkalmazása Michael-Henry dominó reakcióban.
95b

 

Az első, Michael-addíciós lépést részletesen vizsgálták DFT számításokkal is. A 

legkedvezőbb átmeneti állapot a Pápai-modellnek (B) felel meg, a nukleofil enolészter 

részletét a tiokarbamid részlet és a fenilgyűrű egyik protonja aktiválja, míg az elektrofil a 

protonált amin részlethez koordinál.  

Bár látszólag kissé eltér ez a modell az egyszerűbb tiokarbamid-ciklohexán-diamin vázas 

modelltől, ha egymásra illesztjük a legkedvezőbb átmeneti állapothoz tartozó szerkezeteket, 

akkor itt is nagyfokú hasonlóságot kapunk (72. ábra).  

 

72. ábra. Tiokarbamid tartalmú katalizátorok átmeneti állapotainak összehasonlítása különböző reaktánsok 

esetén. a) A kiválasztott katalizátorok, b) legkedvezőbb  úton kapott (B) átmeneti állapotokhoz tartozó katalizátor 

fragmensek (illesztés: tiokarbamid mentén) c) a hozzájuk tartozó szubsztrát fragmensek (illesztés: nukleofil mentén). 
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Ha a katalizátor fragmenseket hasonlítjuk össze, akkor látszik, hogy a tiokarbamid és 

tercier amin részlet meghatároz egy közös vázat, amihez a kapcsolódó részek eltérhetnek 

egymástól, de nem befolyásolják a kialakuló H-hidakat (72. ábra b). A szubsztrátok 

összehasonlításából pedig látszik, hogy a H-hídban lévő donor atomok és a kialakuló C-C 

kötés relatív helyzete különböző szubsztrátok esetén is nagyon hasonló (72. ábra c). Ez 

magyarázhatja a kísérleti eredményekben kapott jó enantioszelektivitás eredményeket, 

továbbá a szubsztrát invarianciát is. 

Wang és munkatársai szintén tiokarbamid tartalmú kinin-alapú organokatalizátorokat 

alkalmaztak konjugált addícióban (73. ábra = 33. ábra).
94

 A kísérleteket telítetlen -

butirolakton és kalkon szubsztrátokkal végezték, majd a reakciókat elméleti úton is 

tanulmányozták. Az általuk meghatározott C útra további példát mutattak be kalkon és 

nitrometán reakciójával. A DFT számítások alapján javasolt C modellben a nukleofil H-hidat 

képez a tiokarbamid egyik NH csoportjával és a protonált aminnal, míg az elektrofil a 

tiokarbamid másik aminjához koordinálódik. 

 

73. ábra. Kinin-tiokarbamid tartalmú katalizátor alkalmazása telítetlen -butirolakton és kalkon Michael-

addíciójában.94 

A legkedvezőbb átmeneti állapothoz tartozó szerkezetet (C út RS termék) 

összehasonlítottam a korábban leírt tiokarbamid-ciklohexán-diamin katalizátor esetén 

meghatározott legkedvezőbb átmeneti állapot szerkezetével (B út R termék). Ebben az esetben 

is azt találtam, hogy a két katalizátor H-hidat meghatározó része megegyezik egymással (74. 

ábra b). A szubsztrátok összehasonlításakor már csak kisebb egyezés látható, aminek az oka 

az, hogy a kialakuló C-C kötés és a H-donor atomok távolsága eltér a két esetben (74. ábra c). 
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74. ábra. Tiokarbamid tartalmú katalizátorok átmeneti állapotainak összehasonlítása különböző reaktánsok 

esetén. a) A kiválasztott katalizátorok, b) legkedvezőbb  úton kapott (B ill. C) átmeneti állapotokhoz tartozó 

katalizátor fragmensek (illesztés: tiokarbamid mentén) c) a hozzájuk tartozó szubsztrát fragmensek (illesztés: 

nukleofil mentén). 

Wang és munkatársai
94

 meghatározták a melléktermékekhez vezető reakcióutak átmeneti 

állapotait is. A C út szerint keletkező sztereoizomerek átmeneti állapotainak relatív energiája 

jobban közelítette a kísérleti eredményeket, mint a B úton meghatározott átmeneti állapotok.  

 

75. ábra. a) Lehetséges sztereoizomerek C úton meghatározott átmeneti állapotai, b) katalizátor fragmensek 

egymásra illesztése. 

Az enantiomerekhez vezető utak közti energiakülönbségeket sztérikus feszültséggel 

magyarázták: vagy az elektrofil fenil csoportja vagy a nukleofil terc-butil csoportja túl közel 

kerül a katalizátorhoz (75. ábra a). Megállapítottam, hogy a különböző sztereoizomereknek 

tehát egy merev katalizátorkonformációhoz kellene illeszkedniük, de ez a melléktermékek 

esetében csak jóval kedvezőtlenebbül tud megvalósulni (SR, SS, RR), mint a főtermékként 

meghatározott RS terméknél. Ezt támasztja alá a C úthoz tartozó összes átmeneti állapotban 

meghatározott katalizátor fragmensek egymásra illesztése, ugyanis nagy az átfedés köztük 

(75. ábra b). Tehát a Wang-féle modellre is igaz, hogy a katalizátor fragmens szerkezete 

független a szubsztrátok koordinációjától. 
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A vizsgált tanulmányban a B úton kapott legkedvezőbb átmeneti állapot (B út TS-RS) 

relatív energiája 3,0 kcal/mol-lal volt magasabb, mint a C úton kapott (C út TS-RS) (76. ábra 

a). Ezt azzal magyarázták, hogy a B úton kevesebb hidrogén-híd tud kialakulni, valamint 

sztérikus feszültség van a katalizátor aril csoportja és az elektrofil fenil csoportja között.
94

 

Megállapítottam, hogy a szubsztrátok különböző elhelyezkedése ellenére a B és C úthoz 

tartozó legkedvezőbb szerkezetekhez tartozó katalizátor fragmensek itt is szinte teljesen 

megegyeznek (76. ábra b). 

 

76. ábra. a) B és C út legkedvezőbb átmeneti állapotai, b) katalizátorfragmensek egymásra illesztése. 

Ebben a fejezetben irodalmi példák rendszerezett összehasonlító elemzését végeztem el. 

Az eredmények alátámasztják azt a feltételezést, hogy egy általános irányító elv fogalmazható 

meg. A H-hidas, bifunkcionális organokatalizátorok által katalizált reakciókban a 

legkedvezőbb aktiválási módot és a keletkező termék térszerkezetét a kialakuló H-hidas 

hálózat határozza meg. Az átmeneti állapotok szerkezetei fragmensekre bonthatóak, és 

geometriájuk elemzése értékes információt szolgáltat. A C-C kötés kialakításához tartozó 

átmeneti állapotok szerkezetei nagyfokú hasonlóságot mutatnak egy-egy katalitikus rendszer 

esetén a feltételezett kötődési módok szerint (A és B út átmeneti állapotai), a kialakuló termék 

konfigurációja szerint (B út R és S termék), valamint a különböző katalizátoroknál kialakuló 

legkedvezőbb átmeneti állapotok egymáshoz való viszonyában.  

4.2.3. Átmeneti állapotok fragmens alapú analízisének alkalmazása 

Az előző fejezetben bemutatott példák alátámasztották azt a feltételezésünket, hogy a 

különböző modellek szerint meghatározott átmeneti állapotokban a megfelelő fragmensek 

geometriája merev és nagy a hasonlóság közöttük. Ebből az összehasonlításból azonban nem 

derül ki, hogy a katalizátorok adott szerkezetei mennyire merevek és mi határozza meg a 

sikeres átmeneti állapot kialakulását. Ha a katalizátort és az anionos adduktot merev 
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fragmensnek tekintjük, akkor ezek egymáshoz való viszonyát vizsgálva választ kaphatunk 

arra, hogy milyen hatások a meghatározóak és mi az oka a vizsgált organokatalizátorok 

nagyfokú enantioszelektivitásának.  

Az átmeneti állapotok fragmens alapú részletes vizsgálatát a -nitrosztirol (20) és az 

acetilaceton (49) szubsztrátok 23 katalizátor jelenlétében történő Michael-addícióján 

végeztem, a B út R és S enantiomerekhez vezető TS szerkezeteinek elemzésével (77. ábra).  

 

77. ábra A fragmens alapú analízisre kiválasztott reakció és az enantiomerhez vezető legalacsonyabb energiájú 

átmeneti állapotok szerkezetei.93 

Enantioszelektivitást meghatározó fragmensek és kölcsönhatásaik energiaviszonyai 

Az úgynevezett aktiválási feszültség modell (activation strain model) a lehetséges 

kompetitív reakcióutak átmeneti állapotaihoz tartozó relatív energiagát-különbségeket bontja 

fel és a sztereoszelektivitást befolyásoló faktorokat elemzi. A reaktánsok geometriájának 

változását a torzulási energiával (kiindulási állapot → átmeneti állapot), míg a reaktánsok 

közötti kölcsönhatásból eredő változásokat a kölcsönhatási energiával jellemzi. Ezt a 

módszert sikerrel alkalmazták katalitikus reakciók sztereoszelektivitásának a 

magyarázatára.
111

 

Az általam vizsgált organokatalitikus rendszerben az átmeneti állapotok relatív 

stabilitását elemeztem az aktiválási feszültség modellhez hasonlóan a torzulási és 

kölcsönhatási folyamatok szempontjából. A fragmenseknek azonban nem a kiindulási 

reaktánsokat választottam, hanem az átmeneti állapot szétbontásával kapott protonált 

katalizátort, és anionos adduktot (katH
+
, add

-
). Az enantiomerekhez vezető legkedvezőbb 

átmeneti állapotok (B-TS-R; B-TS-S) relatív energiakülönbségét (ES-R = 3,4 kcal/mol) 

felbontottam a fragmensek torzulásából és kölcsönhatásából eredő energiatagokra:  

A torzulási energia (Et) megadja a fragmensen belüli geometriai deformáció energetikai 

hozzájárulását (katH
+

0 → katH
+

TS; add
-
0 → add

-
TS), a kölcsönhatási energia (Ekh) pedig a 

fragmensek között kialakuló másodlagos kölcsönhatások energiajárulékát adja meg (78. ábra).  
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78. ábra. Az enantiomerek C-C kötés kialakításához tartozó átmeneti állapotok (B-TS-R; B-TS-S) közti relatív 

energiakülönbség felbontása a fragmensek torzulási és kölcsönhatási energiatagjaira. 

A 23 katalizátor által meghatározott katalitikus rendszerben az enantiomerekhez vezető 

legkedvezőbb átmeneti állapotok (B-TS-R; B-TS-S) fragmensek szerinti felbontásához 

meghatározott szerkezeteket és energiaváltozásokat a 79. ábra mutatja. 

 

79. ábra. A C-C kötés kialakításához tartozó átmeneti állapot aktiválási energiájának fragmensek szerinti 

felbontása: a meghatározott szerkezetek és energiaváltozások (A könnyebb átláthatóság érdekében H atomok - a H-

híd kötésben résztvevők kivételével - nincsenek feltüntetve). 

A torzulási energia két tagból tevődik össze: a protonált katalizátor fragmens és az 

anionos addukt fragmens torzulása. A protonált katalizátor (katH
+
) egyensúlyi állapotában 

egy belső H-híd alakul ki a kénatom és a tercier amin részlet között, ami stabilizálja a 

szerkezetet, ennek az intramolekuláris kötésnek a felbontása energiabefektetéssel jár. A két 

átmeneti állapotban a katalizátor konformációja között csak minimális eltérés van, így 

katalizátor torzulási energiájának különbsége csak 0,5 kcal/mol, a B-TS-R irányába 

kedvezőbb. Az anionos adduktok (add
-
) esetében nagyobb eltérés van az átmeneti állapotban 

kialakuló geometriák között, az R termékhez vezető addukt torzulása kisebb 

energiaváltozással jár, mint az S addukt kialakulása (0,7 kcal/mol). Tehát mindkét fragmens 
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esetében az R termékhez vezető átmeneti állapothoz tartozó geometria kialakítása jár kisebb 

energiabefektetéssel (79. ábra). 

A fragmensek között kialakuló másodlagos kölcsönhatások mindkét átmeneti állapot 

esetén negatív energiaváltozással járnak (S: -137,8; R: -140,0 kcal/mol). Ennek oka a szeparált 

töltések megszűnéséből eredő ionos kölcsönhatások, és a H-hidak révén kialakuló másodlagos 

kötések. A fragmensek közötti kölcsönhatás a B-TS-R esetében jár nagyobb 

energiaváltozással. 

Az analízis alapján a legkedvezőbb energiájú átmeneti állapot kialakulását, és ezáltal az 

enantioszelektivitást egyaránt meghatározza a fragmensek torzulása és a kialakuló H-hidas 

környezet. A vizsgált katalitikus rendszerben az R termékhez vezető út mindkét szempontból 

kedvezőbbnek bizonyult. 

A protonált katalizátor fragmens hatása az enantioszelektivitásra 

A katalizátor geometriájának mesterséges megváltoztatásával változik a fragmensek 

között kialakuló H-hidas hálózat, és ez befolyásolja az enantioszelektivitást. A modell 

rendszerben meghatároztam a katalitikus zsebet meghatározó torziós szögeket, valamint 

vizsgáltam az R és S adduktok illeszkedését a torzított katalizátor fragmensekhez.  

A protonált katalizátornak azt a két torziós szögét változtattam szisztematikusan (1, 

2 =0, ± 10°, ± 20°), amelyekről feltételeztem, hogy leginkább meghatározzák a katalitikus 

zseb relatív helyzetét (80. ábra).  

 

80. ábra. A protonált katalizátor kiválasztott torziós szögei és az elforgatott szögek paramétertere. 

A protonált katalizátor önmagában számos, kedvezőbb konformációt vehet fel, mint a 

szubsztrátok jelenlétében. A kedvező helyzetekben a tercier amin protonja közel kerül a 

tiokarbamid kénatomjához, és ez segít a katalizátor stabilizációjában, ahogy az az egyensúlyi 

konformerénél is látható volt (77. ábra katH
+
), viszont csökkentheti a kölcsönhatási 

hajlandóságot az anionos addukttal. 

A katalizátor aktív konformerének flexibilitását az R, illetve S addukt jelenétében 

vizsgáltam a katalizátor torziós szög-változtatásával. Azt kerestem, hogy van-e olyan 
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katalizátor konformáció, amely esetén megváltozik a korábban meghatározott 

enantiomerarány. 

25-25 különböző torziós szögű torzított protonált katalizátor konformáció esetén 

határoztam meg az R és S addukttal alkotott átmeneti állapotok szerkezeteit és a hozzájuk 

tartozó gázfázisú elektronikus energia értékeket (81. ábra). Minden esetben kedvezőtlenebb 

energiájú szerkezeteket kaptam, mint a kiindulási B-TS-R átmeneti állapot (81. ábra b). Minél 

jobban eltért a torzított katalizátor a kiindulási, ideális szerkezettől, annál nagyobb E értéket 

kaptam. Az azonos 1,2 torziós szögű katalizátor geometriához tartozó R és S TS energiák 

különbsége kicsit csökkent a kiindulási ponthoz képest (ES-R = 2-5 kcal/mol), de az 

enantioszelektivitás nem változik számottevően, ugyanis ezek az energiakülönbségségek 

97,8-99,9% enantiomerfeleslegnek felelnek meg (81. ábra c). 

 

81. ábra. A torzított katalizátor esetén meghatározott átmeneti állapotok elektronikus energiatérképe. (E = 0, az 

eredeti B-TS-R) a) Az enantiomerek kiindulási átmeneti állapotainak szerkezetei, b) átmeneti állapotok elektronikus 

energiaváltozásai a katalizátor torziós szög-változásának függvényében, c) elektronikus energiaváltozás különbsége. 

A vizsgált katalitikus zseb tehát kellően flexibilis. Ha a katalizátor konformációját kissé 

torzítjuk a legalacsonyabb energiájú átmeneti állapothoz képest, még akkor is megtartja az 

enantioszelektivitását, az R addukt ezekben az esetekben is előnyösebben tud kialakítani H-

hidakat a katalizátorral. 

Az anionos addukt fragmens hatása az enantioszelektivitásra  

Az R és S anionos addukt fragmensek torzulási energiája közötti eltérés is hatással lehet 

az enantioszelektivitásra (Et(add
-
)S-R = 0,7 kcal/mol), ezért az anionos adduktok geometriai 

elemzését és relatív stabilitásuk összehasonlítását is elvégeztem. 

Az anionos addukt fragmensek átmeneti állapotban kialakuló geometriája nemcsak a 

kiralitás tekintetében tér el egymástól, hanem a kialakuló új C-C kötéshez tartozó torziós 

szögben is (cc(R) = 67°, cc(S) = 161°). Az adduktok relatív stabilitását befolyásolja a 

szubsztrátok töltéseloszlása. Az S adduktban a negatív töltésű atomok (nitro csoport, és 

karbonil csoport) közelebb vannak egymáshoz, mint az R adduktnál kialakuló geometria 

esetén, ami szintén csökkenti az S addukt stabilitását. Az S addukt geometriája tehát több 
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szempontból kedvezőtlen, mégis ez az elrendezés valósul meg az S felé vezető 

legalacsonyabb energiájú átmeneti állapotban.  

 

82. ábra. Az R és S anionos adduktok szerkezeteinek összehasonlítása, és a szubsztrátok által meghatározott 

torziós szögek. 

Az S adduktban nem kedvező a két szubsztrát relatív pozíciója, de vélhetően így 

kedvezőbb H-hidas hálózatot tud kialakítani a katalizátorral, és emiatt az anionos addukt 

nagyobb torzulására van szükség, mint az R-hez tartozó átmeneti állapotban. Ennek 

alátámasztására megvizsgáltam az R addukt tükrözésével kapott anionos addukt (S’) és 

protonált katalizátor által létrehozott átmeneti állapot stabilitását. Az így kapott anionos 

fragmensben a szubsztrátok tehát az R-rel azonos pozícióban vannak, viszont kevésbé 

illeszkedik a katalizátor által meghatározott katalitikus zsebbe, és ennek megfelelően 5,2 

kcal/mollal magasabb energiagát tartozik hozzá, mint az eredeti B-TS-S (83. ábra).  

 

83. ábra. A tükrözött addukttal kapott átmeneti állapotok szerkezete. (Az energiaérték a legalacsonyabb 

energiájú, B-TS-R szerkezet energiaszintjétől való eltérést mutatja). 

Az eredmények alátámasztják az energia fragmensek szerinti felbontásánál tapasztaltakat, 

miszerint a fragmensek torzulása és a kialakuló H-hidas hálózat együttesen határozzák meg a 

legkedvezőbb átmeneti állapotot.  
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4.2.4. Molekulamechanikai módszer alkalmazhatóságának vizsgálata 

Az új kötődési módok feltérképezése, illetve az enantiomerekhez vezető utak 

összehasonlítására alkalmas lehet kevésbé pontos, de gyorsabb módszer is, például a 

molekulamechanikai (MM) konformációanalízis.
112

 Ezért az eddig vizsgált rendszereken 

molekulamechanikai módszerrel is végeztem vizsgálatokat. 

A tesztelés lépései: 

 A DFT számításokkal kapott átmeneti állapot fragmensekre bontása 

 A fragmensek töltéseloszlásának meghatározása (a kiindulási szerkezetek atomi 

töltéseinek meghatározása CHELPG módszerrel történt) 

 MM konformáció keresés 

 A kapott szerkezetek csoportosítása a kialakuló H-hidak alapján (A, B, C út) 

 Csoportonként a legkedvezőbb energiájú szerkezetek újraszámolása DFT 

módszerrel (geometriaoptimálás, elektronikus energia számítás) 

 Az MM módszerrel és DFT számításokkal meghatározott szerkezetek 

összehasonlítása 

Az MM módszer alkalmazását a tiokarbamid-ciklohexándiamin tartalmú katalizátor (23) 

a -nitrosztirol (20) és az acetilaceton (49) fragmensekből kialakuló, legkedvezőbb energiájú 

(B-TS-R) átmeneti állapoton vizsgáltam. A molekulamechanikai konformációkereséshez 

először a fragmensek töltéseloszlását határoztam meg, amelynek értékeit használtam a 

potenciális energiatér kiszámításához. A konformációkeresést a következő megkötések 

mellett végeztem: A katalizátor azon két torziós szögét tartottam fixen, amely meghatározza a 

H-híd donor csoportok pozícióját (1, 2), valamint az anionos addukt atomjainak relatív 

helyzetét rögzítettem. A konformációkeresés eredményeként 11 különböző elrendezésű 

átmeneti állapotot kaptam. Az átmeneti állapotokat a kialakult H-hidas hálózatok szerint 

három csoportba soroltam. A három csoportból kettő megfelel a  DFT számításokkal 

korábban meghatározott A és B modellnek, a harmadik csoportban pedig új módon kötődik az 

anionos addukt a katalizátorhoz (D) (84. ábra). 
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84. ábra. A B-TS-R kiindulási geometriából MM módszerrel kapott konformációkeresés csoportjainak jellemző 

szerkezetei. (Legkedvezőbb szerkezethez viszonyított relatív potenciális energiák kcal/mol-ban vannak feltüntetve.) 

Az A csoportba tartozó átmeneti állapotokban a nukleofil a tercier aminnal (NHC) alakít 

ki hidrogén-híd kötést, míg az elektrofil a tiokarbamid éppen elérhető NH csoportjával (NHA, 

NHB) alakít ki H-hidat. Ezek az átmeneti állapotok 2,7-5,1 kcal/mol közötti relatív potenciális 

energiával rendelkeznek a legalacsonyabb szerkezethez viszonyítva. A B csoportba sorolt 

átmeneti állapotokban a nukleofil kötődik a tiokarbamid elérhető NH csoportjaihoz, és az 

elektrofil a katalizátor tercier amin csoportjához (NHC). Ebbe a csoportba tartozik a 

legkedvezőbb energiájú szerkezet, de a katalizátor konformációjától függően 7,11 kcal/mol 

energiájú szerkezet is előfordult. A D csoportban a legkevésbé kedvező szerkezet található, itt 

kevesebb H-híd alakul ki.  

Mindhárom csoportból a legkedvezőbb energiájú szerkezetből kiindulva DFT számítást 

végeztem (MM+DFT). Megkötött optimálással meghatároztam az adott átmeneti állapot 

szerkezetét és elektronikus energiáját. Az így kapott szerkezetet és energiaértéket 

hasonlítottam össze az MM módszerrel kapott (MM) és a korábban DFT számításokkal 

meghatározott  relatív stabilitásokkal (DFT) (8. táblázat). A kapott energiaértékek alapján 

megállapítottam, hogy az MM szerkezetek nagyságrendileg tükrözik a korábbi DFT 

számításokkal kapott eredményeket. 

8. táblázat: Az MM és DFT módszerrel meghatározott relatív energiák összehasonlítása. 

 MM 

(kcal/mol) 

MM+DFT 

(kcal/mol) 

DFT 

(kcal/mol) 

A 2,7 4,7 5,6 

B 0 0,9 0 

D 9,2 12,1 - 
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Az MM+DFT számolással kapott átmeneti állapotok szerkezeteit összehasonlítottam az 

eredeti DFT számítással kapott szerkezetekkel, és az energiaértékekkel összhangban, ezek is 

elfogadható egyezést mutattak (85. ábra).  

 

85. ábra. AZ MM+DFT és a DFT számításokkal meghatározott átmeneti állapotok szerkezeteinek 

összehasonlítása az A és B út legalacsonyabb energiájú szerkezeteinél. 

Az S enantiomer termékhez vezető, B-TS-S kiindulási geometria esetén is hasonló 

eredményt kaptam, mint az itt bemutatott B-TS-R átmeneti állapotnál. Az MM módszerrel 

meghatározott szerkezetek szintén besorolhatóak a DFT számításokból ismert A és B útnak 

megfelelően, és szintén megjelenik egy harmadik csoport (D), és ennek a csoportnak a tagjai a 

legkevésbé stabil átmeneti állapotok.  

Az MM módszer alkalmasságát vizsgáltam egy másik ismert rendszeren is, a korábban 

bemutatott benzimidazol alapú organokatalizátor (125) jelenlétében történő Michael-

addícióban. Ezen rendszer átmeneti állapotain is elvégeztem az MM konformációkeresést. 

Ebben az esetben is kvalitatív egyezést kaptam a korábbi DFT számítások eredményeivel, 

vagyis az újonnan meghatározott átmeneti állapotok besorolhatóak az A és B csoportba, 

valamint a legkedvezőbb energiájú szerkezet a B csoportba tartozik (86. ábra).  

 
86. ábra. A benzimidazol alapú organokatalizátor (125) B-TS-R szerkezetből indított MM konformációkeresés 

eredményeinek csoportosítása. 

A fenti példák azt mutatják, hogy a molekulamechanikai konformáció analízis sikeresen 

alkalmazható a vizsgált rendszerek átmeneti állapotainak felderítésére. Az MM módszerrel 

kapott eredmények összhangban vannak a DFT számítások eredményeivel. Összefoglalva 

tehát a kevésbé számítási- és időigényes molekulamechanikai módszer is alkalmas lehet az 

átmeneti állapotok előzetes vizsgálatára.  
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4.3. Frusztrált Lewis párok szintézisének korlátai és magyarázata 

elméleti kémiai módszerekkel 

A frusztrált Lewis párok a bifunkcionális organokatalizátorok speciális csoportja, 

amelyeket főleg hidrogénezési reakciók katalizálására használnak. A regioszelektív 

hidrogénezés egyik lehetséges módja a méretkizárás elvének alkalmazása. A Lewis-sav 

szubsztituensek méretének változtatásával befolyásoljuk a katalizátor megközelíthetőségét. 

Hasonló módon eredményre vezethet a savas és bázikus centrumok távolságának megkötése, 

vagyis a bifunkcionális, intramolekuláris frusztrált Lewis párok létrehozása. 

4.3.1. A sztérikusan feszült FLP szintézisének problémája 

Wang és munkatársai geminális B/N vázat tartalmazó Lewis pár rendszereket vizsgáltak 

elméleti kémiai módszerekkel.
113

 Az általuk javasolt 86 molekula alapján csoportunk az 

alábbi (Alk)2N-CH2-B(Ar)2 típusú frusztrált Lewis pár család (87) előállítását és kémiai 

tulajdonságának vizsgálatát tűzte ki célul (87. ábra). 
114 

 

87. ábra Wang csoport által javasolt geminális B/N Lewis pár és a csoportunk által tervezett analógja 

A szintézis során azonban nem a várt termékek keletkeztek, hanem a bóratom 

szubsztituensétől függően monomer, dimer, vagy oligomer termék keletkezett (88. ábra). A 

bóratom körül a sztérikus feszültség növelése eltérő változást hozott létre a keletkező datív 

adduktok szerkezetében. Fenil szubsztituens esetében dimer, illetve oligomer termék jött létre 

(129a,b). Az o-tolil szubsztituensnél pedig intramolekuláris kölcsönhatás révén datív kötés 

jött létre és hármas gyűrűt tartalmazó termék keletkezett (130a,b). Tovább növelve a sztérikus 

feszültséget, a nagy térigényű mezitil, illetve Cl-mezitil esetében radikális változást 

észleltünk, diotróp átrendeződés történt, majd ezután alakult ki egy datív kötésű monomer 

(131a,b, 132a,b). (A diotróp átrendeződés során két szomszédos csoport cserél helyet, amely 

két szigma kötés egyidejű felszakadásával valósul meg.
115

) 
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88. ábra. A geminális N/B tartalmú Lewis párok szintézisének termékei. (Reakciókörülmények: oldószer hexán,  

T = -78 °C → RT, t = 12 h) 

A kísérleti eredmények azt jelzik, hogy a geminális frusztrált Lewis N/B párok 

hajlamosak átrendeződni annak érdekében, hogy csökkentsék a sztérikus feszültséget. Ezt a 

jelenséget korábban még nem írták le az analóg geminális P/B és P/Al tartalmú frusztrált 

Lewis pároknál. A stabilizációt előidéző átalakulások azonban megváltoztatják a Lewis pár 

kémiai környezetét, és ezáltal elvesztik az FLP reaktivitásukat. 

4.3.2. Mellékreakciók felderítése és magyarázata 

Az aminoboránok szintézise során tapasztalt mellékreakciók részletes elméleti kémiai 

vizsgálatát végeztem el. Három különböző szubsztituensű (R = fenil, o-tolil, mezitil) 

pirrolidin gyűrűt tartalmazó geminális aminoboránt választottam a DFT számításokhoz, és 

ezeknél vizsgáltam az aminoboránok különböző formáinak relatív stabilitását. A datív kötés 

kialakulásának lehetőségét a monomerek és dimerek esetén, valamint a diotróp átalakulásra 

való hajlamot tanulmányoztam.
114

 

Elsőként a vizsgált molekulák különböző izomerjeinek oldószer fázisú relatív 

szabadentalpiáját határoztam meg hexán és toluol oldószerre nézve. (A két oldószerkorrekció 

között nem volt számottevő eltérés, a továbbiakban a toluolra vonatkozó eredményeket 

tüntettem fel.) Az alábbi lehetséges izomereket vettem figyelembe: nyitott és zárt (datív 

kötésű) formájú monomer, illetve a „fej-láb” illeszkedésű dimer (9. táblázat). 
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9. táblázat Az elméleti számításokkal vizsgált geminális aminoboránok relatív stabilitása a különböző izomerek esetén 

(oldószer korrigált szabadenentalpia értékek, kcal/mol egységben, molekulánként a nyitott láncú izomerhez 

viszonyítva, a dimer szerkezet szabadentalpiájának meghatározása a G = 0.5(G(dimer) - 2G(monomer)) egyenlet alapján 

történt) 

 
  

 
 nyitott zárt dimer 

129 (Ar = Ph) 0,0 -9,3 -13,1 

130 (Ar = o-Tol) 0,0 -6,7 -3,8 

131 (Ar = Mes) 0,0  5,1  23,6 

 

A legkevésbé zsúfolt rendszernél (Ar = Ph, 129) a számítások alapján a zárt, monomer 

jóval kedvezőbb termodinamikailag, mint a nyitott izomer, azonban a dimerizáció még tovább 

stabilizálja a molekulát. Tehát a fenil szubsztituens esetén a dimer a termodinamikailag 

legkedvezőbb forma. A kissé zsúfoltabb o-tolil csoport (130) már kissé destabilizálja az intra- 

és intermolekuláris datív kötést. A zárt monomer és a dimer izomerek még így is alacsonyabb 

szabadenergiával rendelkeznek, mint a nyitott forma. A zárt monomer viszonylag stabil, ez 

lesz a domináns izomer ebben az esetben. A mezitil csoport esetében tovább növekszik a 

sztérikus gátlás a datív kötés kialakításakor, és emiatt a zárt, illetve dimer izomer 

energetikailag sokkal kedvezőtlenebb, tehát ebben az esetben a nyitott szerkezet a 

legkedvezőbb.  

A fenil és o-tolil csoportot tartalmazó boránok esetében ezek az eredmények kvalitatív 

egyezést mutatnak a kísérleti tapasztalatokkal. A mezitil tartalmú molekula esetében azonban 

a nyitott formájú aminoboránt nem sikerült kimutatni, bár ez a számítások alapján kedvezőbb 

lenne, mint a zárt, illetve a dimer forma, hanem a korábban említett diotróp átrendeződés 

utáni monomer volt a termék. 

A bóratom körüli sztérikus zsúfoltság hatással lehet az esetleges diotróp átrendeződésre, 

ezért megvizsgáltam a különböző szubsztituensek esetén lehetséges átrendeződött termékek 

stabilitását is (10. táblázat). A fenil és o-tolil származék (129,130) esetén a diotróp 

átrendeződés után is a datív kötés kialakulása a kedvező, méghozzá a dimer’ szerkezet lesz a 

legalacsonyabb energiájú. A feltételezett átrendeződés első intermediere, a nyitott’ szerkezet 

azonban jóval kedvezőtlenebb (+9,8 illetve +9,1 kcal/mol), mint a korábban bemutatott 

közvetlenül kialakuló datív kötésű zárt izomer. Ezeknél a boránoknál nincs szükség a diotróp 

átrendeződésre, és közvetlenül a kiindulási aminoborán hoz létre inter- vagy intramolekuláris 

datív kötést. 
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10. táblázat A diotróp átrendeződés során keletkezett termékek lehetséges izomerjei és relatív stabilitása a kiindulási 

(nyitott) aminoboránhoz képest (oldószer korrigált szabadentalpia értékek, kcal/mol egységben, a dimer szerkezet 

szabadentalpiájának meghatározása a G = 0.5(G(dimer) - 2G(monomer) egyenlet alapján történt) 

 

 
  

 

 nyitott nyitott’ zárt’ dimer’ 

129 (Ar = Ph) 0,0 9,8 -3,7 -10,8 

130 (Ar = o-Tol) 0,0 9,1 -0,2 -12,6 

131 (Ar = Mes) 0,0 9,3  0,7  9,6 

 

A mezitil származék esetén a 129 és 130 molekulákhoz hasonlóan közel 10 kcal/mol 

szabadentalpiával kedvezőtlenebb az átrendeződés utáni nyitott’ szerkezet, azonban az ebből 

kialakuló zárt’ forma már kedvezőbb, mint a korábban meghatározott zárt, illetve dimer 

szerkezet. A nagy térigényű mezitil szubsztituensek miatt a kiindulási nyitott szerkezetű 

molekula számára energetikai szempontból kedvező az átrendeződés, mert ezáltal csökkenteni 

tudja a zsúfoltságból eredő feszültséget a rendszer. 

A mezitil csoportot tartalmazó borán esetében részletesen vizsgáltam a diotróp 

átrendeződés mechanizmusát, és meghatároztam az átalakulás lehetséges lépéseit. A 

feltételezett hidridion és metil csoport vándorlás lépéseivel kapott intermediereket, és a 

reakció relatív szabadentalpia-változását a 89. ábra mutatja. 

 

89. ábra. A mezitil származék diotróp átrendeződésének szabadentalpia diagramja. A keletkezett aminoborán 

(131), a III’ szerkezetnek felel meg. (korrigált, relatív szabadentalpia értékek kcal/mol-ban vannak feltüntetve) 

A számítások alapján a diotróp átrendeződés első lépéseként a feltételezett nyílt formájú 

aminoboránon (I) egy hidrid vándorlás történik a bóratomra, ami egy iminium-hidroborát 

köztiterméket (II) eredményez, ez 9,9 kcal/mol-lal van magasabban a szabadentalpia skálán, 
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mint az (I). Ennek a lépésnek relatíve kicsi a szabadentalpia gátja, a hozzá tartozó átmeneti 

állapot (TSI-II) csak 1,6 kcal/mol-lal van magasabban, mint az II intermedier (szerkezetét lásd 

90. ábra). Ez az ikerionos szerkezet könnyen vissza tud alakulni a kiindulási szerkezetté (I), 

tehát ez a komplex (II) csak egy labilis köztiterméke a reakciónak. A II intermedier tovább 

tud alakulni a TSII-III átmeneti állapoton keresztül is (90. ábra), amikor a mezitil csoport 

átvándorol a bóratomról a szomszédos szénatomra. Ez a mezitil vándorlás a 

sebességmeghatározó lépése a teljes átrendeződésnek. A számított teljes aktiválási gát 22,5 

kcal/mol az I szerkezethez viszonyítva, amely érték elegendően alacsony, hogy a reakció 

végbemenjen a kísérleti körülmények között. Az átrendeződés után keletkezett aminoborán 

speciesz (III) viszonylag magas szabadentalpia szinten van (9,3 kcal/mol), ami arra utal, hogy 

még így is nagy a sztérikus feszültség a molekulában. A III speciesz szerkezetének analízise 

alapján elmondható, hogy a jelenlévő rövid intramolekuláris H
…

H kölcsönhatások okozzák 

ezt a jelentős feszültséget a molekulában (90. ábra), és ez inicializálja a további szerkezeti 

változást. A nagy térigényű mezitil szubsztituensek elfordulása révén létrejön a 

termodinamikailag kedvezőbb izomer (III’), amelyben a B és N között datív kötés van. Ez a 

szerkezet megfelel a kísérletekben kapott 131a terméknek. A teljes folyamat (IIII') 

szabadentalpia változás mérlege közel nullának becsülhető a számítások alapján, ami azt 

jelenti, hogy ez az intramolekuláris átrendeződés reverzibilis lehet. Ennek ellenére sem a 

szintézis körülményei között, sem további NMR vizsgálatokkal nem tudtuk kimutatni a 

feltételezett kiindulási molekulát (I). 

 

90. ábra. A hidrid vándorlás (TSI-II), a mezitil vándorlás (TSII-III) átmeneti állapotainak és az átrendeződés után 

keletkezett aminoborán (III) szerkezete. (zárójelben az I komplexhez viszonyított relatív szabadentalpia értékek 

kcal/mol egységben vannak feltüntetve; a III szerkezet ábráján a H…H távolságok Angströmben (Å) vannak) 

A diotróp átrendeződés klasszikus esetben két szigma kötés egyidejű vándorlása révén 

valósul meg.
115

 Ebben az esetben láthatjuk, hogy az átrendeződés két egymást követő 

lépésben valósul meg (hidrid, majd mezitil vándorlás). Mivel azonban az első lépés átmeneti 

állapota és intermediere között csak kis energiakülönbség van, és a szerkezet elő van készítve 



 

79 

 

a következő lépéshez, ezért a folyamat a kétlépéses, illetve a koncertikus-aszinkron 

mechanizmusok határvonalán helyezhető el. 

Összefoglalva, szisztematikusan vizsgáltam a N/B geminális Lewis pároknál a sztérikus 

okok és kémiai viselkedés közti összefüggést. Az elméleti kémiai számítások alátámasztották 

a kísérleti eredményeket. A vizsgálatok alapján a fenil szubsztituenset tartalmazó boránok 

intermolekuláris B-N kötés révén alkottak dimereket, az o-tolil származékok pedig 

intramolekuláris B-N datív komplexet eredményeztek. A mezitil csoportot tartalmazó boránok 

pedig diotróp átrendeződés révén tudtak stabilizálódni és kialakítani egy datív kötést. A 

diotróp átrendeződés a DFT számítások alapján egy kvázi-kétlépéses mechanizmussal megy.  

Az eredmények rámutatnak arra, hogy a geminális FLP rendszerek sajátossága a diotróp 

átrendeződés. Továbbá figyelmeztet a bifunkcionális frusztrált Lewis párok körültekintő 

tervezésének fontosságára, amelyre szükség van ahhoz, hogy hatékony, hidrogénezéshez 

alkalmas katalizátorokat lehessen fejleszteni. 
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4.4. Összegzés, következtetések 

Az előző fejezetekben bemutatott példák és vizsgálati módszerek ugyan eltérnek 

egymástól, de közös jellemző bennük, hogy az organokatalizátorok reaktivitásának okait, és 

korlátait vizsgáltam. Az eredményeim alapján a következő általános következtetéseket lehet 

levonni a bifunkcionális organokatalizátorok működésével kapcsolatban. 

1. Az organokatalizátorok aktiválásához elengedhetetlenül szükséges a megfelelő 

katalizátor-szubsztrát komplex kialakulása. A komplexképződési vizsgálatok (4.1.4. 

fejezet) egyértelműen bizonyították, hogy sem a túl erős, sem a túl gyenge kölcsönhatások 

nem vezetnek sikeres reakcióhoz. A vizsgált példában, acetilaceton és -nitrosztirol Michael-

addíciója négyzetamid-kinin organokatalizátor jelenlétében, sikerült meghatározni a nukleofil 

és a katalizátor közti komplex képződésének egyensúlyi állandóját: Ka = 98,9±1,0 M
-1

. Az 

érték nagyságrendje megegyezik az irodalomban hasonló reakciókban leírt állandókkal. Így 

feltételezhetjük, hogy ekkorra nagyságrendű állandó az egyik feltétele a sikeres reakciónak. 

2. Az elméleti kémiai számítások több reakciórendszer esetében bizonyították, hogy az 

organokatalizátorok hidrogén-hidat meghatározó részének térbeli elhelyezkedése az 

átmeneti állapotban erősen determinált. A szerkezeteket azonosnak találtam, amennyiben 

ugyanazt a reakciót vizsgáltam különböző reakciómechanizmus modellek szerint, ugyanazt a 

katalizátorvázat vizsgáltam különböző szubsztrátok esetén, vagy különböző katalizátorokat 

azonos reakcióban. Azt is sikerült bizonyítani, hogy ha ebben a vázban a torziós szögeket 

változtatjuk, az a rendszer enantioszelektivitására nincs jelentős hatással. Vagyis az 

enantioszelektív organokatalizátor sikerességének feltétele, hogy a molekula rendelkezzen 

egy meghatározott, H-hidas kötések kialakítására képes 1,2-transz-diamino 

molekularészlettel. Ez a molekularészlet biztosítja a királis felismerőképességet. 

3. A homogén katalízisben általános elv, hogy a katalitikusan aktív centrum 

hozzáférhető kell, hogy legyen a szubsztrátok számára. Az organokatalizátorok szintézise 

elvileg lehetőséget biztosít, hogy a méretkizárási elvvel szabályozzuk a szelektivitást. A 

munkám során azonban bemutattam a módszer alkalmazhatóságának a határait. Az 

intramolekuláris frusztrált Lewis párt tartalmazó organokatalizátorok esetén a túl nagy 

térigényű csoportok alkalmazása mellékreakcióhoz vezethet, amely megakadályozza a 

katalizátor szintézisét. Elméleti számításokkal sikerült meghatározni a mellékreakciók 

feltételeit. A példa egyértelműen rámutatott, hogy az organokatalizátorok elvi tervezését a 

szintetikus lehetőségek behatárolják.  

A fenti három pont kulcsfontosságú az organokatalizátorok tudatos tervezéséhez.   
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5. Tézispontok 

Munkám eredményeit a következő tézispontokban foglalom össze: 

1. In situ infravörös spektroszkópia alkalmazásával meghatároztam az acetilaceton (49) 

és -nitrosztirol (20) négyzetamid–kinin tartalmú organokatalizátor (100) jelenlétében 

végbemenő Michael-addíciós reakciójának kinetikai paramétereit. A reakció nagy 

enantioszelektivitással (99% ee) eredményezte az (R)-3-(2-nitro-1-feniletil)pentán-2,4-dion 

(50) terméket. A kapott sebességi egyenlet: 

v = d[50]/dt = k·[20]
1
·[49]

n
·[50]

-0,5
·[100]

1
  

ahol n értéke 0,5 és 0,9 az elektrofil koncentrációtól függően. 

2. Részletesen vizsgáltam az 1. pontban leírt reakcióban a katalizátor-szubsztrát 

komplexek képződését NMR spektroszkópiai mérésekkel. Job-féle módszer segítségével 

megállapítottam, hogy a nukleofil acetilaceton a katalizátorral 1:1 arányú komplexet képez, 

amelynek egyensúlyi állandója: Ka = 98,9±1,0 M
-1

. Az elektrofil -nitrosztirol esetén a 

komplexképződés nem volt kimutatható.  

3. Részletesen vizsgáltam 1. pontban leírt reakcióban a termék reakcióra kifejtett hatását 

mind reakciókinetikai, mind NMR spektroszkópiai módszerrel. Megállapítottam, hogy a 

termék gátló hatása nem enantiospecifikus, mind az R termék (R-50), mind ennek enantiomer 

vegyületének (S-50) hozzáadása csökkentette a reakció sebességét. NMR vizsgálatokkal 

bizonyítottam a katalizátor és a termék közti komplex képződését. A mérés körülményei 

között a termék (R-50) retro-Michael-addíciós reakcióját tapasztaltam, amelyet az S-50 esetén 

nem sikerült kimutatni. A mérések bizonyítják a 100 katalizátor nagyfokú királis 

felismerőképességét. 

4. A kinetikai és a komplexálási vizsgálatok alapján javaslatot tettem az 1. pontban 

ismertetett reakció mechanizmusára. Az első lépésben a katalizátor (100) a nukleofil 

acetilacetonnal (49) ion-pár komplexet képez. A második lépésben a komplex reagál a -

nitrosztirollal (20). Létrehoznak egy terner komplexet és kialakul az új szén-szén kötés. Ez a 

lépés a folyamat sebességmeghatározó lépése. Az utolsó lépésben a termék disszociál a 

katalizátortól. A folyamatot bármely szubsztrát túlzott feleslege kedvezőtlenül befolyásolja 

(magas szubsztrát koncentrációknál telítési kinetikai görbét kaptam). A jelenség a nem-

produktív komplexek létrejöttével magyarázható, például 49-100-49’ esetében. 
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5. Elméleti kémiai (DFT) módszer segítségével vizsgáltam a bifunkcionális, hidrogén-

hidak révén aktiváló organokatalizátorok szerkezeteit az átmeneti állapotokban. A 

szerkezeteket közel azonosnak találtam, amennyiben i) ugyanazt a reakciót vizsgáltam 

különböző reakciómechanizmus modellek szerint; ii) ugyanazt a katalizátorvázat vizsgáltam 

különböző szubsztrátok esetén; illetve iii) különböző katalizátorokat azonos reakcióban. Az 

organokatalizátorok aktiválásban részt vevő váza az enzimek oxianion üregéhez hasonlít. Az 

aktiválásban részt vevő katalizátor fragmensek és a szubsztrátok anionos adduktjának relatív 

helyzete határozza meg a rendszer enantioszelektivitását.  

6. DFT számításokkal vizsgáltam a lehetséges átmeneti állapotok relatív stabilitását az 

acetilaceton (49) és -nitrosztirol (20) Michael-addíciójában, amely tiokarbamid–

ciklohexándiamin tartalmú organokatalizátor (23) jelenlétében játszódott le. Az R termékhez 

vezető reakcióút 3,4 kcal/mol-lal volt kedvezőbb, mint az S termékhez vezető út. Az anionos 

addukt — protonált katalizátor rendszer szeparált specieszekre vonatkoztatott 

energiakülönbségét mindkét esetben felbontottam kölcsönhatási és torzulási tagokra. 

Megállapítottam, hogy az R termékhez vezető út kedvezőbb mindkét tag szempontjához. 

Vagyis az R termékhez erősebb anionos addukt és katalizátor közötti kölcsönhatás, és kisebb 

deformáció tartozik, amely megmagyarázza a kiemelkedő enantioszelektivitást (98% ee). 

7. A 6. pontban ismertetett reakcióban vizsgáltam a katalitikusan aktív zsebet 

meghatározó torziós szögek változtatásának hatását az enantioszelektivitásra. 

Megállapítottam, hogy ha a vázban a torziós szögeket változtatjuk, a rendszer 

enantioszelektivitása nem változik számottevően. Az eredmény újabb magyarázatot ad az 

ilyen típusú organokatalizátorokkal elért magas enantioszelektivitás értékekre. 

8. A 6. pontban ismertetett reakcióban vizsgáltam a molekulamechanikai (MM) módszer 

alkalmazhatóságát organokatalitikus reakciók modellezésére. Megállapítottam, hogy 

amennyiben a katalizátor molekula enantioszelektivitásért felelős részét determinálom, de a 

molekula többi részét nem határozom meg, akkor hasonló átmeneti állapotokat kapok, mint 

DFT módszerrel. Az MM módszerrel kapott átmeneti állapotokra végzett DFT számítások 

pedig jó közelítéssel visszaadták az eredeti DFT módszerrel kapott eredményeket. Az 

eredmények igazolják, hogy a kisebb számolási- és időigényű MM módszer is alkalmas lehet 

organokatalizált reakciók átmeneti állapotainak vizsgálatára, amennyiben a katalitikusan aktív 

részt ismerjük.  
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9. DFT számítások segítségével vizsgáltam intramolekuláris frusztrált Lewis párt 

tartalmazó aminoborán organokatalizátorok szintézisénél felmerült problémákat. A 

regioszelektív hidrogénezési reakciók lebonyolításához szükséges, nagy térigényű csoportokat 

tartalmazó katalizátorok szintézise mellékreakcióhoz vezetett. Az elméleti számítások 

megmutatták, hogy a kis térigényű fenil szubsztituens esetén a datív kötésű dimer, a közepes 

térigényű, orto-tolil csoport esetén a datív kötésű monomer, és a nagy térigényű, mezitil 

csoport esetén pedig a diotróp átrendeződéssel kapott monomer képződése a legkedvezőbb. 

Az eredmények összhangban voltak a kísérleti tapasztalatokkal. A mezitil csoport esetén 

megállapítottam, hogy a diotróp átrendeződés kvázi-kétlépéses mechanizmussal játszódik le. 
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6. Kísérleti rész 

6.1. Kinetikai mérések során felhasznált anyagok és alkalmazott 

módszerek 

A kísérletek során alkalmazott acetilacetont (49) kereskedelmi forgalomból szereztük be 

(Merck), a -nitrosztirol (20) szintézise a Vogel praktikum alapján történt,
116

 a katalizátorként 

alkalmazott 3-(benzilamino)-4-(9-deoxiepikinin-9-amino)ciklobut-3-én-1,2-diont (100) az 

irodalomban leírt módszerekkel állítottam elő (lásd alább). A termékgátlás vizsgálatához az R 

termék (R-50), és annak enantiomer vegyülete (S-50), és a komplexálási kísérleteknél 

alkalmazott egyéb nukleofil szubsztrátok (118, 119) szintézise a csoportunk által publikált 

eljárás alapján történt.
64

 A 120, 121 vegyületeket kereskedelmi forgalomból szereztük be 

(Sigma Aldrich). A szintetizált vegyületek jellemző tulajdonságait NMR méréssel határoztam 

meg, és egyeztek az irodalomban megadottakkal. Az oldószert (CHCl3) CaH2-ról történő 

desztillálás után használtam fel.  

Az NMR spektrumok Varian 300 (300 MHz) illetve Bruker DRX-500 (500 MHz) 

spektrométereken készültek. A kémiai eltolódás értékeket () ppm-ben adtam meg, 

standardként a deuterált oldószerek maradékjelét alkalmaztam (CHCl3: 
1
H-NMR: 7,26 ppm,

 

13
C-NMR: 77,0 ppm). A 

1
H-NMR spektrumokban a következő rövidítéseket alkalmaztam a 

multiplicitás jelölésére: s, szingulett; d, dublett; t, triplett; m, multiplett; br, széles jel. A 
13

C-

NMR spektrumokat szélessávú lecsatolás mellett vettem fel. A termékek enantiomerfelesleg 

értékét (ee) királis, normál állófázisú HPLC készülékkel (Daicel Chiralpak IA oszlop) 

határoztam meg. 

3-(benzilamino)-4-(9-deoxiepikinin-9-amino)ciklobut-3-én-1,2-dion (100) katalizátor 

szintézise 

A négyzetsav-dietilészter (3,4-dietoxi-3-ciklobutén-1,2-dion) dietil-éteres oldatához (10.0 

mmol, 1.702 g, c= 1M) szobahőmérsékleten, kevertetés mellett, 5 perc alatt 

hozzácsepegtetünk 1,1 ekvivalensnyi benzilamint, majd egy éjszakán át kevertetjük. A 

reakcióelegyből kis mennyiségű fehér csapadék válik ki, melyet Celiten történő szűréssel 

eltávolítunk. Majd a szűrlethez egy részletben hozzáadjuk az 1,1 ekvivalensnyi 9-deoxi-9-

amino-epikinint (102, 11 mmol), és a reakcióelegyet egy éjszakán át kevertetjük. Az oldatból 

fehér csapadék formájában kiválik a katalizátor (100), amelyet kiszűrünk, dietiléterrel történő 

kétszeres mosás után levegőn szárítunk (4.424 g, 87% termelés). A katalizátor (100) 
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szerkezetét szilárd fázisban röntgendiffrakciós méréssel határoztuk meg (Rigaku R-AXIS-

RAPID diffraktométer, kristályszerkezet adatai megtalálhatóak a Cambridge Crystallographic 

Data Centre adatbázisban: CCDC: 1412465). A katalizátor kristályszerkezete összhangban 

volt az oldatfázisú NMR spektroszkópiás mérésekkel 

meghatározott szerkezettel. Az oldatfázisú szerkezetet NMR 

spektroszkópiás mérésekkel igazoltuk, 310 és 320 K 

hőmérsékleten végzett 
1
H-, 

13
C NMR egy- és kétdimenziós 

mérések segítségével (2D-COSY, 2D-HSQC, 2D-HMBC, 

NOESY): 
1
H-NMR (500 MHz, CDCl3, T = 310 K):  ppm 8,61 (d, J=4,4 Hz, 1H, H-2’); 8,01 

(d, J=9,2 Hz, 1H, H-8’); 7,77 (br s, 1H, H-5’); 7,48 (br s, 1H, H-3’); 7,40 (dd, J=2,5, 9,2 Hz, 

1H, H-7’); 7,11 (br m 3H, Ph-3”4”5”); 6,92 (br d, J=4,7 Hz, 2H, Ph-2”6”); 6,07 (br s, 1H, H-

9); 5,78 (td, 1H, H-10); 5,01 (d, J=17,2 Hz, 1H, H

-11); 4,96 (d, J=10,4 Hz, 1H, H


-11); 4,35 

(dd, J=14,3, 61,2 Hz, 2H, H


-12); 3,92 (s, 3H, H-13, -OCH3); 3,52 (br s, 1H, H-8); 3,40 (s, 

1H, H

-6); 3,20 (dd, J=10,4, 13,5 Hz, 1H, H

exo
-2); 2,79 (br d, J=13,4 Hz, 1H, H

endo
-2); 2,72 

(m, 1H, H

-6); 2,29 (br s, 1H, H-3); 1,66 (br s, 1H, H-4); 1,59 (br s, 2H, H-5


); 1,45 (t, 

J=11,0 Hz, 1H, H

-7); 0,75 (s, 1H, H


-7). 

13
C-NMR (500 MHz, CDCl3, T = 310 K) δ ppm 

167,5 (C-14); 159,2 (C-6'); 148,3 (C-4'); 147,5 (C-2'); 144,6 (C-8'a); 141,5 (C-10); 138 (C-

1''); 130,6 (C-8'); 129,4 (C-4a'); 128 (C-2''); 122,3 (C-7'); 120,2 (C-3'); 115,2 (C-11); 102,1 

(C-5'); 60,2 (C-8); 56,4 (C-13); 56,3 (C-2); 53,3 (C-9); 48,1 (C-12); 41 (C-6); 39,6 (C-3); 27,9 

(C-4); 27,9 (C-5); 25,9 (C-7).  

 

Acetilaceton (pentán-2,4-dion, 49) NMR analitikai jellemzése 

1
H-NMR (500 MHz; CDCl3)  ppm 5,50 (s, 1H, keto-CH); 3,59 (s, 2H, enol-

CH2); 2,24 (s, 6H, enol-CH3); 2,05 (s, 6H, keto-CH3). 

 

-nitrosztirol (20) NMR analitikai jellemzése 

1
H-NMR (500 MHz; CDCl3)  ppm 8,01 (d, J=13,68 Hz, 1H); 7,59 (d, 

J=13,68 Hz, 1H); 7,55 (d, J=6,92 Hz, 2H); 7,47 (td, J= 7,07,14.45 Hz, 3H). 

 

(R)-3-(2-nitro-1-feniletil)pentán-2,4-dion (R-50) analitikai jellemzése 

1
H-NMR (500 MHz; CDCl3)  ppm 7,30 (td, J=8,24, 8,24, 23,56 Hz, 3 H); 

7,17 (s, 2 H); 4,63 (dd, J=5,06, 6,31 Hz, 2 H); 4,36 (d, J=10,74 Hz, 1 H); 

4,24 (ddd, J=4,92, 7,84, 10,76 Hz, 1 H); 2,28 (s, 3 H); 1,93 (s, 3 H). Királis 
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HPLC (Daicel Chiralpak IA oszlop; mozgó fázis: hexán/EtOH: 90:10; 1,0 ml/min; 25 °C, 220 

nm) tR=10 min. 

 

(S)-3-(2-nitro-1-feniletil)pentán-2,4-dion (S-50) analitikai jellemzése 

1
H-NMR (500 MHz; CDCl3)  ppm 7,30 (td, J=8,24, 8,24, 23,56 Hz, 3 H); 

7,17 (s, 2 H); 4,63 (dd, J=5,06, 6,31 Hz, 2 H); 4,36 (d, J=10,74 Hz, 1 H); 

4,24 (ddd, J=4,92, 7,84, 10,76 Hz, 1 H); 2,28 (s, 3 H); 1,93 (s, 3 H). Királis 

HPLC (Daicel Chiralpak IA oszlop; mozgó fázis: hexán/EtOH: 90:10; 1,0 ml/min; 25 °C, 220 

nm) tS=14 min. 

 

In situ IR mérések 

Az in situ IR spektrumokat ReactIR 1000 Reaction Analysis System spektrométeren 

(Mettler-Toledo AutoChem Inc.) vettem fel, amelyhez egy atmoszférikus nyomású szilikon 

mérőfej (SiComp
TM

) csatlakozott (91. ábra). A jellemző hullámszám értékeket cm
-1

-ben 

adtam meg. Az in situ méréseket a mérőfejhez csatlakoztatott, szeptummal ellátott 25 ml 

térfogatú háromnyakú lombikban végeztem, a kevertetés mágneses keverő alkalmazásával 

történt. A mérés során 2 percenként 64 scan (vagy esetenként 1 percenként 32 scan) átlagából 

állt elő egy spektrum, amelyet 4000-600 cm
-1

 tartományban, 4 cm
-1

 felbontással határoztam 

meg.  

 

91. ábra. ReactIR 1000 Reaction Analysis System spektrométer készülék fényképe és sematikus felépítése. 

Általános eljárás Michael-addíciós reakció követésére in situ IR spektroszkópiával 

Az in situ IR spektroszkópiai mérésekhez az alábbi törzsoldatokat használtam: 

acetilaceton ([49] = 3.24 M, 3338 l, 10 ml absz. CHCl3 oldószerben); -nitrosztirol ([20] = 

2.47 M, 3696 mg, 10 ml absz. CHCl3 oldószerben), katalizátor (100) (az adott kísérlethez 

szükséges mennyiségű katalizátort annyi kloroformban oldottam fel, hogy a reakcióelegy 

össztérfogata 5 ml legyen). A háttérspektrum felvétele után a kísérlet első lépéseként a 
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katalizátor megfelelő koncentrációjú oldatát betöltöttem háromnyakú lombikba. Az egyik 

nyíláson keresztül csatlakozott az IR mérőfejhez, a további két nyílást szeptumokkal zártam 

le, és ezeken keresztül történt a reaktánsok adagolása, és a hőmérséklet mérése. A 

hőmérsékletet termosztát segítségével tartottam a megfelelő értéken (0, 25, 45 °C). A mérés 

kezdetekor három spektrumot vettem fel a katalizátor oldatáról, majd a szeptumon keresztül 

hozzáadtam a nukleofil (49) megfelelő koncentrációjú oldatát. További három spektrum 

felvétel után hozzáadtam a másik szubsztrát (elektrofil, 20) oldatát az elegyhez, amellyel a 

reakció elindult. A reakcióról 2 percenként 64 scan (vagy esetenként 1 percenként 32 scan) 

átlagából kapott spektrumokat vettem fel addig, ameddig a konverzió el nem érte legalább 

80%-ot (1-6 óra reakcióidő). A keletkezett termék enantiomerfeleslegét királis HPLC analízis 

alapján határoztam meg. (Daicel Chiralpak IA oszlop; mozgó fázis: hexán/EtOH: 90:10; 1,0 

ml/min; 25 °C, 220 nm, tR = 10 min (major); tS = 14 min (minor). 

Kalibrálási mérések az in situ IR spektroszkópiával követett Michael-addíciós reakcióhoz 

A reaktánsok 0,05-1,0 M koncentrációjú kloroformos oldatából készített kalibrálósor 

alapján határoztam meg a kalibrálófaktorokat, amelyekhez mindegyik szubsztrát esetében a 

legintenzívebb, és nem-átlapoló sávot vettem figyelembe: -nitrosztirol (20): 1345 cm
–1

; 

acetilaceton (49): 1621 cm
–1

, termék (50) 1556 cm
–1

 (92. ábra). A Lambert-Beer törvény 

alapján (A= ·c·l) az alábbi együtthatókat kaptam: -nitrosztirol (20): (·l) = 0.968, 1345 cm
-1

 

( NO2); acetilaceton (49): (·l) = 2.896, 1621 cm
-1

 ( C=O); termék (R-50): (·l) = 1.286, 

1556 cm
-1

 ( NO2) (93. ábra). 

 

92. ábra. IR mérésekhez kiválasztott abszorbciós sávok (reaktánsok, termék c = 1 M). 
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a 

 

b 

 

c 

 

93. ábra. In situ IR kalibrációs görbék: a) -nitrosztirol (20) (c = 0,05-0,75 M), b) acetilaceton (49) (c = 0,05-1,0 

M) c) termék (50) (c = 0,05-0,75 M) 

Reakciósebesség meghatározása 

A reakciósebesség-idő függvényt a termékkoncentráció-idő függvényre illesztett 

ötödrendű polinom differenciálásával számoltam ki. Az összehasonlításokhoz a 10% 

konverzióhoz tartozó reakciósebesség értékét vettem figyelembe. Egy tipikus reakció 

koncentráció-, sebesség-, és konverzió-idő függvényét az 94. ábra mutatja. 

A mérés reprodukálhatóságának meghatározásához három párhuzamos kísérletet 

végeztem azonos körülmények között. A reakcósebesség érték szórása 18% volt, a 

továbbiakban ezt a szórásértéket vettem alapul. 

a 

 

b  

 

c 

 

94. ábra. a) koncentráció-idő függvény ([20]0 =0.6 M, [49]0 = 0.3 M, [50] = 0.006 M); b) reakciósebesség-idő 

függvény, c) konverzió-idő függvény.  

Látszólagos aktiválási energia meghatározása 

A látszólagos aktiválási energiát az Arrhenius-összefüggés alapján határoztam meg, a 

következő kísérleti körülmények között: T = 274 K; 298 K; 318 K, [20]0 = 0.3 M, [49]0 = 0.6 

M; [100] = 0.006 M; oldószer CHCl3.  

11. táblázat. Az Arrhenius diagram adatai 

T / K (10
3
/T) / (1/K) v0/ M*h

-1
 ln (v/ccat) / (s

-1
) 

274 3,6476 0,486 -3,8 

298 3,3540 1,122 -3,0 

318 3,1432 1,700 -2,5 
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6.2. Komplexálási vizsgálatok NMR spektroszkópiai mérésekkel 

Asszociációs egyensúlyi állandó meghatározása Job-féle módszerrel 

Az asszociációs egyensúlyi állandót az Job-féle módszerrel határoztam meg.
106

 Az 

egyensúlyi állandó számolásához a katalizátor (100) 
1
H NMR jeleinek eltolódásváltozásait 

() vettem figyelembe. Az (NMR eltolódásváltozás)-(katalizátor móltört) függvényen 

nemlineáris illesztést végeztem (Excel, Solver módszerrel), amelyben az egyensúlyi állandó 

(K) és az elméleti maximális eltolódás (Δδmax) voltak a szabad paraméterek.  

Katalizátor (100) és acetilaceton (49) komplexképződésének vizsgálata  

A mérések Bruker DRX-500 (500 MHz) készülékkel történtek. A katalizátor 

koncentrációját 0,02 és 0,2 M között változtattam, és az acetilaceton (49) koncentrációját úgy 

választottam, hogy az együttes koncentrációjuk mindig 0,2 M legyen. A komplexálási állandó 

meghatározásához a katalizátor metoxi csoportjának jelét (H-13,0 = 3,92 ppm, s, 3H) 

választottam ki. A Job-féle ábrázoláshoz felhasznált jeleltolódások, és móltörttel súlyozott 

jeleltolódások a 12. táblázatban találhatóak. 

12. táblázat. Katalizátor (100) és acetilaceton (49) komplexálási egyensúly meghatározása Job-féle módszerrel 

XQ (100) XA (49) obs (H-13) *XQ 

1,0 0,0 0,000 0,0000 

0,9 0,1 0,006 0,0055 

0,8 0,2 0,013 0,0102 

0,7 0,3 0,020 0,0138 

0,6 0,4 0,027 0,0160 

0,5 0,5 0,034 0,0168 

0,4 0,6 0,040 0,0160 

0,3 0,7 0,046 0,0138 

0,2 0,8 0,051 0,0102 

0,1 0,9 0,069 0,0069 

0,0 1,0 0,000 0,0000 

 

A komplexálási egyensúlyt leíró egyenletrendszer, amelynek paramétereit nemlineáris 

illesztés módszerével határoztam meg:  

Jelölések: obs: mért jeleltolódás, max: elméleti maximális jeleltolódás, 𝑋𝑄𝛿0  katalizátor 

móltörtje és a katalizátor kezdeti (nukleofil nincs jelen) jeleltolódása, 𝑋𝑄𝐴 a kialakult komplex 

móltörtje. [Q]0  = katalizátor (100) kezdeti koncentrációja, [A]0  = acetilaceton (49) kezdeti 

koncentrációja, [QA] = kialakult komplex aktuális koncentrációja 

𝛿𝑜𝑏𝑠  = 𝑋𝑄𝛿0 +  𝑋𝑄𝐴𝛿𝑚𝑎𝑥 
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𝛿𝑜𝑏𝑠  =
[Q]0 − [QA]

[Q]
0

𝛿0 +
[QA]

[Q]
0

𝛿𝑚𝑎𝑥 = 𝛿0 +
[QA]

[Q]
0

(𝛿𝑚𝑎𝑥 − 𝛿0)  = 𝛿0 +
[QA]

[Q]
0

Δ𝛿𝑚𝑎𝑥   

KA=
[𝐐𝐀]

([Q]0-[QA])([A]0-[QA])
 

([Q]0 − [𝐐𝐀])([A]0 − [𝐐𝐀]) =
[𝐐𝐀]

KA
 

[𝐐𝐀]𝟐 − ([Q]0 + [A]0 +
1

Ka
) [𝐐𝐀] + [Q[0[A]0 = 0 

 

[QA] =

[Q]0 + [A]0 + 1
Ka

± √([Q]0 + [A]0 + 1
Ka

)2 − 4[Q]0[A]0

2
 

 

A komplexálási egyensúlyt leíró egyenletrendszer paramétereit nemlineáris illesztés 

módszerével határoztam meg, a kiindulási koncentrációkat, és az illesztéssel kapott számított 

komplexkoncentrációkat a 13. táblázat tartalmazza. A számított paraméterek: Ka = 98,9±1,0 

M
-1

 és max = 0,09 ppm. 

13. táblázat. Egyensúlyi állandó meghatározásának paraméterei. 

[Q]0 / M XQ obs (H-13) [QA]számolt  számolt (obs-calc)
2
/ (res

2
) 

0,020 1,0 3,924 0,0000 3,924 - 

0,018 0,9 3,932 0,0012 3,930 3,48E-06 

0,016 0,8 3,936 0,0023 3,937 5,35E-07 

0,014 0,7 3,941 0,0031 3,944 7,12E-06 

0,012 0,6 3,948 0,0036 3,951 7,46E-06 

0,010 0,5 3,956 0,0038 3,958 2,68E-06 

0,008 0,4 3,964 0,0036 3,964 3,57E-07 

0,006 0,3 3,972 0,0031 3,970 4,44E-06 

0,004 0,2 3,977 0,0023 3,975 4,31E-06 

    (res
2
) = 3,039E-05 

 

Katalizátor (100) és -nitrosztirol (20) komplexképződésének vizsgálata  

A mérések Bruker DRX-500 (500 MHz) készülékkel történtek. A katalizátor 

koncentrációját 0,02 és 0,2 M között változtattam, és a -nitrosztirol (20) koncentrációját úgy 

választottam, hogy az együttes koncentrációjuk mindig 0,2 M legyen. A komplexálási állandó 

meghatározásához a katalizátor (100) következő protonjeleit választottam ki: H-2’ = 8,61 

ppm, H-5’ = 7,77 ppm,H-3”-5” = 7,11 ppm, H-9 = 6,07 ppm,H-10 = 5,78 ppm, H-13 = 3,92 

ppm 
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Katalizátor (100) és Michael-addukt (R-50, S-50) elegy NMR vizsgálata  

A mérések Bruker DRX-500 (500 MHz) készülékkel történtek. A retro-Michael reakció NMR 

spektroszkópiás vizsgálata során a megfelelő Michael-addukt (R-50, S-50, rac-50) és a 

katalizátor (100) aránya 1:1 volt, koncentráció pedig a kísérletekben alkalmazott 

katalizátorkoncentrációnak felelt meg (0,006 M). A Michael-adduktok hozzáadásakor a 

katalizátor jeleinek többsége kis mértékben eltolódott a szabad katalizátor oldatában 

mértekhez képest. Az eltolódás mértéke (Δ = 0.01-0.1 ppm) arra utal, hogy a katalizátor 

gyenge komplexet képez mindegyik Michael-addukttal (R-50, S-50).  

 

Katalizátor (100) és nukleofil szubsztrátok (118, 119, 120, 121) komplexálási képességének 

NMR vizsgálata  

A mérések Varian 300 (300 MHz) készülékkel történtek. A katalizátor koncentrációja 

([100]= 0,006 M) a kinetikai kísérletekben alkalmazott koncentrációnak felelt meg. Az 

összehasonlításhoz a katalizátor (100) metoxi csoportjának jelét (H-13,0 = 3,92 ppm, s, 3H) 

választottam. A nukleofil szubsztrátok komplexálási képességének NMR spektroszkópiás 

vizsgálata során a megfelelő nukleofil és a katalizátor (100) arányokat a 14. táblázat 

tartalmazza.  

14. táblázat. Nukleofil szubsztrátok és a katalizátor (100) koncentrációjának aránya, valamint a katalizátor H-13 

csoportjának jeleltolódásai  

[Kat]:[Nu] obs (H-13)  [Kat]:[Nu] obs (H-13)  [Kat]:[Nu] obs (H-13) 

 (49)   (118) (119)   (120) (121) 

0 3,909  0 3,915 3,915  0 3,915 3,915 

1:5 3,909  1:1 4,02 3,960  1:3 4,023 3,917 

1:10 3,915  1:3 4,03 3,962  1:7 4,024 3,917 

1:20 3,934  1:7 4,05 3,965  1:12 4,024 3,917 

1:30 3,943  1:12 4,06 3,987  1:20 4,022 3,917 

   1:20  3,999  1:33 4,019 3,917 
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6.3. Elméleti kémiai módszerek 

6.3.1. Sűrűségfunkcionál-elméleten (DFT) alapuló módszerek 

A DFT számításokhoz minden esetben a Gaussian 09 programcsomagot alkalmaztam.
117

 

A 4.2 fejezetben alkalmazott DFT módszerek 

Az összehasonlításhoz kiválasztott szerkezeteket a publikációkhoz mellékelt Descartes-

koordináták alapján szerkesztettem meg.
93, 94, 95a,b 97

 A kiválasztott tanulmányokban a 

kvantumkémiai számításokat B3LYP funkcionállal végezték, az optimáláshoz 6-31G*, az 

elektronikus energia számításához 6-311++G** bázist használva, így a további 

számolásokhoz én is ezeken a szinten határoztam meg a geometriákat és elektronikus 

energiákat.  

A kiindulási geometriákat, és molekula fragmenseket a Molden 4.6 program segítségével 

állítottam elő és szerkesztettem. A molekulák ábrázolását VMD 1.9 és CYLview v1.0.561 

programokkal valósítottam meg.  

A 4.3 fejezetben alkalmazott módszerek 

A frusztrált Lewis-párok DFT vizsgálatát ωB97X-D funkcionállal végeztem, amely Chai 

és Head-Gordon által fejlesztett, diszperzió-korrigált, hatótávolságban szeparált hibrid 

funkcionál.
118,119

 A reakció köztitermékeinek és átmeneti állapotainak geometriaoptimálását 

ωB97X-D/6-311G(d,p) szinten végeztem. Minden optimált szerkezet esetén a 

normálkoordináta-analízis ugyanezen a szinten történt. A rezgési adatok felhasználásával 

jellemeztem a stacionárius pontok természetét, és becsültem a szabadentalpia járulékait. A 

termokémiai adatokat az ideális gáz – merev rotor – harmonikus oszcillátor elmélet alapján 

kaptam, T = 298.15 K, c = 1 mol/dm
3
 körülmények alkalmazásával. Az optimált 

szerkezeteken további, ωB97X-D/6-311++G(3df,3pd) szintű, egy-pontos („single point”) 

energiaszámítást végeztem a nagyobb pontosság érdekében. Az oldószerhatást az IEF-PCM 

(integral equation formalism variant of the polarizable continuum model) kontinuum 

oldószermodell segítségével becsültem,
120

 az atomsugarak megválasztása és a nem-

elektrosztatikus tagok kiszámítása az SMD („solvation model [based on] density”) modell 

szerint történt.
121

 A 4.3 fejezetben feltüntetett energiaértékek oldatfázisú szabadentalpia 

értékek, amelyek az B97X-D/6-311++G(3df,3pd) szintű elektronikusenergia-számításon 

alapszanak. A számításokat „grid=ultrafine” beállítással végeztem, így biztosítva a 

numerikus integrálás kellő pontosságát. 
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A reakció köztitermékeinek és átmeneti állapotainak geometriaoptimálása és a hozzájuk 

tartozó szabadentalpia meghatározása a következő lépésekben történt: 

 Szerkezet gázfázisú, ωB97X-D/6-311G(d,p) szintű geometriaoptimálása: E0 

 Gázfázisú, ωB97X-D/6-311G(d,p) szintű rezgésifrekvencia-számolás, termokémiai 

adatok számolása: G0 

 Egy-pontos számítás, ωB97X-D/6-311G(d,p) szint, SMD oldószermodell: Gsol 

 Gázfázisú, egy-pontos számítás, ωB97X-D/6-311G(3df,3pd) szint: E0
′
 

 Szabadentalpia-korrekció kiszámítása, amely az ωB97X-D/6-311G(d,p) szintű 

szabadentalpia és elektronikus energia különbsége: ΔGcorr = G0–E0 

 Oldószerkorrekció kiszámítása, amely az ωB97X-D/6-311G(d,p) szintű oldatfázisú és 

gázfázisú elektronikus energia különbsége: ΔGsol = Gsol–E0 

 A korrekciók eredményeinek felhasználásával közelíthető az ωB97X-D/6-

311++G(3df,3pd) szintű oldószerkorrigált szabadentalpia nagysága:  

G
′
 = E0

′
+ ΔGcorr+ ΔGsol 

 Koncentráció-korrekció figyelembevétele. A gázfázisú számításokban a kiszámított 

értékek 1 atm nyomású rendszerekre vonatkoznak, amelyeket a termodinamika 

összefüggéseit felhasználva a c=1 mol/dm
3
 koncentrációjú oldatra is átszámoltam (24,465 

atm nyomásnak megfelelő részecskesűrűség). A korrekció minden jelenlévő komponens 

szabadentalpiáját ugyanakkora mértékben változtatja meg. Tehát ennek olyan elemi 

lépésekben van jelentősége, amelyben a reaktánsok és a termékek száma különböző, mint 

például a dimerképződés. A korrekció értéke: ΔGconc = RT ln(24,465) ≈ 1,89 kcal/mol 

 A koncentráció-korrekció figyelembevétele után a szabadentalpia értéke: 

G
′
 = E0

′
+ ΔGcorr+ ΔGsol+ ΔGconc 

6.3.2. Molekulamechanikán (MM) alapuló módszerek  

A molekulamechanikai módszerrel történő konformációanalízist a MacroModel 

szoftver
122

 segítségével végeztem. Erőtérként az OPLS_2005-öt használtam, szolvatációt nem 

vettem figyelembe. A nagyobb pontosság érdekében a beépített atomi töltések helyett a 

kiindulási szerkezetekhez a töltéseket a CHELPG módszerrel származtattam. A CHELPG 

módszer (CHarges from ELectrostatic Potentials using a Grid based method) az atomi 

töltéseket nemlineáris illesztésből határozza meg, úgy, hogy ezek a töltések a molekula 

tényleges elektrosztatikus potenciálját számos, a molekula körül felvett pontban a lehető 

legjobban reprodukálják.
123

 A molekula elektrosztatikus potenciálját DFT módszerrel, B3LYP 
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funkcionállal határoztam meg; ezt, valamint a CHELPG számításokat is a Gaussian 

programcsomaggal végeztem. A konformációkeresés a torziók mentén és alacsony 

frekvenciájú módusok mentén egyaránt történt („mixed torsional/low-mode sampling”); a 

keresésre, és a keresést követő optimálásra is 5000 lépést engedélyeztem. A legstabilabb 

konformer energiájánál legfeljebb 42 kJ/mol-lal magasabb energiájú konformereket 

mentettem el. A konformációkereséshez a kiindulási szerkezetet úgy szerkesztettem meg, 

hogy a vizsgált fragmensek (protonált katalizátor, illetve anionos addukt) olyan távolságra 

legyenek egymástól, hogy a konformációkeresés során lehetőleg minél többféle módon 

tudjanak egymáshoz koordinálni, viszont elegendően közel legyenek a fragmensek 

egymáshoz, hogy köztük érdemben vonzó kölcsönhatás alakulhasson ki. A próbaszámítások 

alapján a fragmensek közti kiinduló távolságot 7 Å-nek választottam. Az így előkészített 

kiindulási szerkezeten hajtottam végre a konformációkeresést, mely során az anionos adduktot 

teljesen mereven tartottam, a katalizátornak pedig két torziós szögét tartottam rögzítve (1, 

2; 10.000 kJ/mol-os erőállandó). A kiindulási geometriát és az alkalmazott megkötéseket a 

95. ábra tartalmazza. 

 

95. ábra. Az MM konformációkeresés kiindulási szerkezete (A fixen tartott atomok és torziós szögek kiemelve). 

Az MM módszerrel meghatározott szerkezetek közül csoportonként a legkedvezőbb 

energiájú átmeneti állapotok geometriáját és elektronikus energiáját DFT módszerrel is 

meghatároztam. Az E(MM+DFT) elektronikus energia értékeket B3LYP/6-31G* szinten, 

megkötött paraméteres TS kereséssel határoztam meg. A számítás során a katalizátor 

ugyanazon két torziós szögét (1, 2) tartottam fixen, mint a konformációkeresés során.  
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Összefoglalás 

A szintetikus vegyiparban folyamatosan növekszik az organokatalizátorokat alkalmazó 

eljárások száma. Dolgozatomban összefoglaltam az organokatalizátorokkal kapcsolatos 

irodalmi ismereteket. Bemutattam a tiokarbamid és négyzetamid alapú bifunkcionális 

organokatalizátorok viselkedését, különösen Michael-addíciós reakciókban. Ismertettem a 

frusztrált Lewis párok működését leíró elméletet. Néhány példán keresztül bemutattam az 

organokatalizátorok körében alkalmazott kísérleti és elméleti kémiai módszereket. 

Célkitűzésem az volt, hogy ismert kinetikai és elméleti kémiai módszereket alkalmazzak az 

organokatalízis területén felmerülő problémák megoldására. In situ infravörös spektroszkópia 

alkalmazásával meghatároztam az acetilaceton és a -nitrosztirol négyzetamid-kinin tartalmú 

organokatalizátor jelenlétében végbemenő Michael-addíciós reakciójának kinetikai 

paramétereit, és a sebességi egyenletet. A reakció nagy enantioszelektivitással (99% ee) 

eredményezte az (R)-3-(2-nitro-1-feniletil)pentán-2,4-dion terméket. NMR spektroszkópiai 

méréssel megállapítottam, hogy a nukleofil acetilaceton a katalizátorral 1:1 arányú komplexet 

képez. Az elektrofil -nitrosztirol esetén a komplexképződés nem volt kimutatható. 

Bizonyítottam a termék gátló hatását, amely a katalizátor és a termék közti komplex 

képződésével magyarázható. Javaslatot tettem a reakció mechanizmusára. Elméleti kémiai 

(DFT) módszer segítségével vizsgáltam a bifunkcionális, hidrogén-híd révén aktiváló 

organokatalizátorok szerkezeteit az átmeneti állapotokban. Megállapítottam, hogy a 

katalitikus rendszer enantioszelektivitását az organokatalizátor aktiválásban részt vevő 

fragmensének és a szubsztrátok anionos adduktjának relatív helyzete határozza meg.  Az 

acetilaceton, -nitrosztirol és tiokarbamid–ciklohexándiamin tartalmú organokatalizátor 

reakciójában vizsgáltam a lehetséges átmeneti állapotok relatív stabilitását DFT módszerrel. 

Megállapítottam, hogy az R termékhez vezető reakcióút kedvezőbb, mivel az R termék 

átmeneti állapotában erősebb az anionos addukt és a protonált katalizátor közötti 

kölcsönhatás, és kisebb deformáció alakul ki. Megállapítottam, hogy a kisebb számolási- és 

időigényű molekulamechanikai (MM) módszer is alkalmas lehet organokatalitikus reakciók 

átmeneti állapotainak vizsgálatára, amennyiben a katalitikusan aktív részt ismerjük. Elméleti 

kémiai módszerek (DFT) segítségével tanulmányoztam a frusztrált Lewis pár katalizátorok 

szintézise során tapasztalt kémiai viselkedést. Bemutattam a sztérikus okok és a reaktivitás 

közti összefüggés magyarázatát. Eredményeim alapján javaslatot tettem a sikeres 

organokatalizátorok működésének szabályaira. 
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Abstract 

Application of organocatalysts is continuously increasing in synthetic chemical industry. In 

my Thesis I summarized the literature knowledge regarding organocatalysts. I presented the 

reactivity of thiourea and squaramide based organocatalysts, particularly in Michael addition 

reactions. I presented the theory describing the behaviour of frustrated Lewis pairs. 

Experimental and theoretical methods applied for the examination of organocatalysts were 

presented in selected examples. My study aims at solving problems in the field of 

organocatalysis by kinetic and computational chemical methods.  Kinetic parameters and 

reaction rate equation of Michael addition between acetylacetone and -nitrostyrene in the 

presence of squaramide-quinine based bifunctional organocatalyst were determined by in situ 

infrared spectroscopy.  The (R)-3-(2-nitro-1-phenylethyl)pentane-2,4-dione product was 

obtained with high enantioselectivity (99% ee) in the reaction. The formation of a 1:1 

complex between the catalyst and the nucleophilic acetylacetone was proven by NMR 

spectroscopic studies. Complex formation in the case of -nitrostyrene could not be detected. 

Inhibition effect of the product was proven and explained by the complex formation between 

the catalyst and the product. A reaction mechanism was proposed. The structure of 

bifunctional hydrogen-bonding organocatalysts was examined in the transition state by 

theoretical (DFT) methods. The relative position between catalytically active fragments of 

organocatalyst and anionic substrate fragments determines the enantioselectivity of the 

catalytic system. The relative stability of possible transition states in the reaction between 

acetylacetone, -nitrostyrene and thiourea–cyclohexane-diamine organocatalyst was studied 

by DFT methods. I found that the reaction pathway towards the R product is preferred, 

because the interactions between the anionic adduct and the protonated catalyst is stronger for 

the R product, and the deformation is smaller. Molecular mechanical methods, requiring 

smaller computational effort and consuming less time, was proposed for the study of 

transition states in organocatalyzed reactions, if the catalytically active fragment is known. 

Chemical behaviour of frustrated Lewis pairs during their synthesis was studied by DFT 

methods. The relationship between steric effects and reactivity was presented. Based on my 

results I proposed general rules for the behaviour of successful organocatalysts. 
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