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1. Bevezetés 

A környezettudatos gondolkodás, azaz az emberiség arra vonatkozó törekvése, 

hogy a környezetet kevésbé terhelő eljárásokat alkalmazzanak, illetve fejlesszenek ki, 

azóta került előtérbe miután az ember felismerte, hogy az ipar által termelt környezeti 

terhelés nem fokozható a végtelenségig, illetve súlyos következményekkel járna. 

Különösen fontos ez a hozzáállás a vegyiparban, ahol a keletkező hulladék gyakran 

toxikus, vagy könnyedén megváltoztathat olyan környezeti értékeket, amelyek az 

élőlények fiziológiájában (pl. pH) igen fontos szerepet játszanak. A kémiában az egyik 

legfontosabb ilyen módszer a katalizátorok alkalmazása a különböző ekvimoláris 

mennyiségben használt segédanyagok helyett. Könnyen belátható, hogy a bevitt anyagok 

mennyiségének csökkentésével jelentősen csökken a keletkező melléktermékek 

mennyisége is, ráadásul ipari szempontból ez még gyakorlati előnyökkel is járhat, például 

kevesebb anyagot kell mozgatni, illetve jelentősen csökkenhet az eljárás energiaigénye. 

Jelenleg a katalitikus ipari eljárásokat az átmeneti fémekkel, vagy azok szerves, 

illetve szervetlen vegyületeivel végrehajtott reakciók dominálják. Alkalmazásuk nem csak 

a fent említett előnyökkel jár, hanem sok esetben olyan vegyületek szintézisét teszik 

lehetővé, amelyek más úton nem, vagy csak sokkal bonyolultabban lennének elérhetők. 

Köztudott azonban, hogy az átmeneti fémek, és vegyületeik gyakran toxikus, a természetre 

különösen ártalmas anyagok, így a belőlük keletkező hulladék kezelése különleges 

gondosságot igényel. Emellett, ha az előállított termék gyógyszer, élelmiszer, vagy 

kozmetikum, akkor annak fémtartalmát szigorúan ellenőrizni kell. További probléma, hogy 

ezek az elemek általában kis mennyiségben, és lokálisan is alacsony koncentrációban 

találhatók meg a Földön, ezért kitermelésük költséges, a bányászatukkal járó 

természetrombolás jelentős lehet, hosszú távon pedig számítani kell a források elapadására 

is. 

A fent említett hátrányai miatt egyre jelentősebb igény van fémet nem tartalmazó 

katalitikus eljárások kidolgozására, melyhez jó példát szolgáltat számunkra a természet az 

enzimkatalízissel. Ebből kiindulva triviális megoldásként adódik magunknak a természetes 
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enzimeknek vagy mutánsaiknak az alkalmazása, mint katalizátorok, a maguk óriási 

aktivitásával és szelektivitásával, azonban éppen a nagyfokú specifitás jelentősen 

lecsökkenti az átalakítható szubsztrátok körét. Kis túlzással minden reakcióhoz új 

katalizátort kell előállítani, ami makromolekulákról lévén szó, sem tervezési, sem 

preparatív szempontból nem egyszerű. Másik megoldásként az utóbbi tíz évben kerültek a 

kutatások homlokterébe, az alapvetően az enzimek működését utánzó, azonban sokkal 

egyszerűbb kis, fémet nem tartalmazó szerves molekulákat katalizátorként alkalmazó, a 

szakirodalomban organokatalitikunak nevezett eljárások kifejlesztése.  
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1. Irodalmi Áttekintés 

I. Organokatalízis[1] 

Az „organokatalízis” a katalízis egy olyan formája, ahol a reakciósebességet növelő 

katalizátor egy kisméretű, fémet nem tartalmazó szerves molekula. E definíció alapján az 

egyszerű szerves sav, illetve bázis katalizált reakciók is ebbe csoportba sorolhatók, így az 

organokatalízis gyakorlatilag egyidősnek tekinthető a szerves kémiával. Azonban a mai 

értelemben vett organokatalízis fogalma, és a terület önálló diszciplínává válása elsősorban 

az aszimmetrikus katalízishez köthető. Ebben az esetben a katalizátor egy királis molekula 

adott sztereoizomere, a reakció pedig enantioszelektív vagy diasztereoszelektív. Hajós és 

Parrish, illetve velük párhuzamosan Wiechert kutatócsoportja már az 1970-es években 

tudatosan alkalmazták ezt. Ők a szteránvázas vegyületek fontos építőkövét a Wieland–

Miescher-ketont (3) állították elő L-prolint alkalmazva katalizátorként, intramokekuláris 

aldol reakcióban [2] (1. ábra). Az organokatalizátorok robbanásszerű elterjedését az 

akadémiai kutatásban a 2000-es évek elején List, Barbas, és MacMillan munkásságának 

köszönhetjük, akik sztereoszelektív intermolekuláris aldol-, Michael-, illetve Diels–Alder-

reakciókat vizsgáltak [3]. 

 

1. ábra Wieland-Miescher keton sztereoszelektív szintézise. 

Az aktiválás módja alapján két nagy csoportot szokás megkülönböztetni az 

organokatalízisen belül. A kovalens, és a „nem kovalens” aktiválást.  
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II. Kovalens organokatalízis 

A kovalens organokatalízis esetén a katalitikus ciklusban a katalizátor és az egyik 

reaktáns kovalens kötést képez egymással, és az így kialakuló intermedier képes változatos 

reakciókban részt venni (2. ábra). A reaktáns általában egy oxovegyület, amely a 

szekunder aminnal, mint katalizátorral kondenzációs reakcióban imint, imíniumot, vagy 

énamint hoz létre, melyek aktivált enoláttal, vagy α,β-telítetlen oxovegyülettel képesek 

változatos reakciókban továbbreagálni. Valamint vannak olyan esetek is, amikor a 

katalizátor egy oxidálószerrel gyökkationná alakulva gyökös reakciókban is részt vehet. A 

reakció lejátszódása után az intermedier hidrolízisével képződik újra a katalizátor, vagyis 

az amin és a termék, amely az oxovegyület valamilyen származéka. A királis információ, 

amit a katalizátor hordoz, a reakció során a kovalens intermedier része lesz. Ez az 

átalakítás egy diasztereoszelektív reakcióként értelmezhető, ahol a szelektivitást a 

katalizátoron elhelyezkedő csoportok térbeli és elektronikus tulajdonságai határozzák meg. 

A katalizátoron lévő csoportok a keletkező intermedier térbeli szerkezetét befolyásolják 

azáltal, hogy bizonyos térrész felől vagy megakadályozzák, vagy éppen elősegítik a másik 

reaktáns támadását. A leggyakrabban alkalmazott katalizátor az L-prolin, és a belőle 

levezethető pirrolidin tartalmú vegyületek, de használnak egyéb királis szekunder, és 

primer amin tartalmú molekulákat is, köztük egyre bővülő alkalmazási körrel az epi-

kininamint, és egyéb cinkona alkaloid alapú amin származékokat.  
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2. ábra Kovalens intermedieren alapuló aktiválások. 

 

Fontos kivétel ez alól a nukleofil karbén katalízis, ahol az inverz reaktivitás 

(umpolung) elvet kihasználva, az oxovegyületek karbonil szénatomja vagy annak vinilógja 

nuleofilként reagálhat tovább. 

 

3. ábra Aktiválás karbénnel. 
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III.  Nem kovalens organokatalízis 

A „nem kovalens organokatalízis” összefoglaló neve az összes olyan 

organokatalitikus eljárásnak, melyben a katalizátor és a reaktánsok között nem alakul ki 

kovalens kötés. Ez esetben az aktiválásért protolitikus folyamatok, illetve másodlagos 

kötőerők (Coulomb-kölcsönhatás, a H-kötés, és a van der Waals-erők) felelősek. Ide 

sorolható a királis fázistranszfer-katalízis, a királis Brønsted-sav, illetve bázis katalizálta 

reakciók, valamint a hidrogénhidas aktiváláson alapuló katalitikus eljárások.  

Fázistranszfer-katalízis akkor alkalmazható, ha az egyik reagens, vagy reaktáns 

nem oldódik az adott reakcióközegben, de a katalizátorral oldható komplexet képes 

létrehozni. Ebben az esetben a katalizátor az oldhatóság növelése mellett a királis 

környezetet is biztosítja, megteremtve ezáltal a sztereoszelektivitás lehetőségét. 

Szerkezetileg ez a katalizátorcsalád nagy változatosságot mutat. A leggyakrabban 

kvaterner foszfónium, és ammónium sókat használnak, közülük is kiemelkednek a cinkona 

alkaloidokból levezethető származékok, valamint a binaftolból előállított vegyületek, de 

számos példa létezik koronaéter alapú katalizátorokra is. A módszer talán legfontosabb 

alkalmazása a mesterséges α-aminosavak szintézise [4] (4. ábra). 

 

4 .ábra Glicin alkilészterek benzofenon imineinek szelektív alkilezése. 

A királis Brønsted-sav katalizálta reakciókban a katalizátorként alkalmazott sav 

protonálja valamelyik reaktáns bázisos részletét, ezzel aktiválva azt, miközben a keletkező 

anion ellenionként biztosítja a királis információ átadását. Legfontosabb képviselőik a 

binaftolból származtatható királis foszforsav származékok. Felhasználásuk meglehetősen 
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széleskörű, többek között alkalmasak Mannich-, aza-Diels-Alder-, és Pictet-Spengler-

reakció, valamint megfelelő hidridforrás jelenlétében aszimmetrikus transzferhidrogénezés 

megvalósítására is [5] (5. ábra). 
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5. ábra Aszimmetrikus transzferhidrogénezés. 

Számos irodalmi példa esetén felmerül azonban a kérdés, hogy valóban tisztán 

savkatalízisről van-e szó. Néhány reakcióban a foszforsavak esetén inkább bifunkcionális 

viselkedést feltételeznek, miszerint a molekula P=O részlete bázisként ugyancsak részt 

vesz az aktiválásban.  

Királis Brønsted-bázis katalizátorok alkalmazása esetén az első lépésben a 

katalizátor deprotonálja az egyik reaktáns savas részletét, így növelve annak 

nukleofilitását, és ezután savakhoz hasonlóan, Coulomb-kölcsönhatással kötődnek a 

képződött ionok egymáshoz [6] (6.ábra). 

 

6. ábra Sztereoszelektív Michael-addíció Brønsted-bázis katalízissel. 

A fenti példából jól látható, hogy a jelentős katalitikus aktivitásért kétségkívül az 

igen erős bázis (pKBH+>26) a felelős, igazán jó enantioszelektivitást azonban csak akkor 

lehet elérni, ha a katalizátor királis része tartalmaz egy hidrogénhíd donor csoportot is, 
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például alkoholos OH-csoportot, amely elősegíti az átmeneti állapot megfelelő 

térszerkezetének a kialakulását. Ebben az esetben azonban már lehet, hogy inkább 

bifunkcionális, vagy multifunkcionális katalizátorról beszélhetünk. 

A hidrogénhidas aktiváláson alapuló Lewis-sav katalízis működése sok 

szempontból hasonló a fémtartalmú Lewis-savakéhoz. A szubsztráton lévő egy, vagy több 

hidrogén-akceptor funkciós csoport a katalizátorral hidrogénhíd kölcsönhatást alakít ki, így 

csökkentve a szubsztráton, illetve a vele megfelelő konjugációban lévő atomokon az 

elektronsűrűséget, és növelve annak elektrofilitását. Legfontosabb képviselőik közé 

tartoznak a binaftol és TADDOL alapú királis diolok, illetve (tio)karbamidok, valamint a 

négyzetsav-diamid funkciós csoportot tartalmazó királis vegyületek. Alkalmazási körük 

igen széles. Használják hetero-Diels–Alder-, Mannich-, Henry-, acil-Pictet–Spengler-, aza-

Baylis–Hillman- és acil-Mannich-reakcióban, de az egyik első, és talán legfontosabb 

alkalmazás az aszimmetrikus Strecker-reakció megvalósítása volt [7] (7. ábra). 

 

7. ábra Aszimmetrikus Strecker-reakció H-hidas aktiválással. 
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IV. Bifunkcionális organokatalízis [1,8] 

A bifunkcionális organokatalizátorok olyan szerkezetű molekulák, amelyek 

legalább kettő, különböző karakterű (pl.: sav-bázis), a reaktánsokkal kölcsönhatásra képes 

funkciós csoportot tartalmaznak és egyszerre képesek mindkét reaktáns aktiválására. Ezek 

a bifunkcionális organokatalizátorok nagyfokú hasonlóságot mutatnak az enzimek 

működését leíró biokémiai modellekkel. A legszemléletesebb és legtöbbet tanulmányozott 

példa a szerin proteázok katalizálta peptidkötés hasítás, ahol az enzim kötőzsebében 

egyszerre történik meg a nukleofil és az elektrofil aktiválása. A szerves kémiában ezt a 

jelenséget először Wynberg és Hiemstra írta le, akik aromás tiolok addícióját vizsgálták 

oxocsoportal konjugált kettős kötést tartalmazó vegyületekre, és katalizátorként egy 

természetes vegyületet, a cinkonint alkalmazták [9] (8. ábra). A feltételezett mechanizmus 

szerint, az alkaloid tercier amin részlete deprotonálja a tiolt, és ezzel párhuzamosan az 

alkoholos hidroxil-csoportot hidrogénhíd-kötéssel rögzíti, s mint Lewis-sav aktiválja az 

elektrofilt. 

 

8. ábra Tiol Michael-addíciója konjugált kettős kötésre, bifunkcionális organokatalizátor segítségével 

2003-ban Takemoto és munkatársai ismerték fel újra a lehetőséget ebben a 

biomimetikus megközelítésben, és már tudatosan terveztek, valamint előállítottak 

Brønsted-bázist és Lewis-savat egyszerre tartalmazó királis vegyületet. Az R,R-ciklohexán-

diamin egyik aminocsoportját tercier aminná, a másikat tiokarbamid származékká 

alakították, végül sikeresen alkalmazták Michael-addíciós reakciókban, ahol kiváló 

enantioszelektivitást értek el [10] (9. ábra). 
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9.ábra Dietil-malonát addíciója β-nitrosztirolra Takemoto katalizátor segítségével. 

Az általuk javasolt, kettős aktiválásnak elnevezett mechanizmus [11] valamint a 

szerin-proteáz működése jól látható párhuzamot mutat (10. ábra). 

 

10. ábra a) a szerin működése; b) Michael-addíció bifunkcionális organokatalizátorral 

A 10. ábrán látható, hogy a kettős aktiválás elengedhetetlen feltétele az aktiváló 

csoportok megfelelő pozíciója, amely által az aktivált szubsztrátok elhelyezkedése jól 

meghatározott lesz. Ebből következik a termék térszerkezete, vagyis a sztereoszelektivitás.  

A Takemoto és munkatársai által javasolt mechanizmus (10.b ábra) kvalitatív 

szempontból jól leírja a termék keletkezését. Itt a katalizátor molekula tercier amin részlete 

deprotonálja, majd stabilizálja a nukleofilból képződött aniont, a tiokarbamid pedig dupla 

hidrogénhíd-kötéssel rögzíti, és aktiválja az elektrofilt. 

Pápai és munkatársai vetették fel egy, a fent bemutatottól eltérő szerkezetű átmeneti 

állapot lehetőségét. Az általuk javasolt mechanizmusban is megjelenik a kettős aktiválás 
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elve, azonban a szubsztrátok elhelyezkedése eltér a korábban bemutatottól. Ebben a 

modellben az amin deprotonálja a nukleofilt, majd a tiokarbamid stabilizálja a keletkező 

aniont egy kettős hidrogénhíd-kötéssel. Az elektrofil megkötését, illetve aktiválását az 

immár protonált tercier amin végzi (11. ábra). Az alternatív reakcióút lehetőségét a 2,4-

pentándion (19) és β-nitrosztirol (15) példáján elméleti kémiai számításokkal igazolták 

[12]. 

 

11. ábra A különböző átmeneti állapotok modelljei a) Takemoto; b) Pápai 

A számítások azt mutatták, hogy az általuk feltételezett átmeneti állapot energiája 

kisebb, azonban mindkét út ugyanazon sztereoizomer keletkezésének kedvez, ezáltal nem 

szolgáltat új információt.  
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V. Bifunkcionális  organokatalízis  cinkona  alkaloid 

származékokkal[13] 

Kutatócsoportunk 2005-ben kezdett el bifunkcionális organokatalizátorok 

szintézisével és alkalmazásával foglalkozni. Sikeresen állítottuk elő az egyik első, 

tiokarbamid részletet tartalmazó, cinkona alkaloid alapú katalizátorcsaládot, amelyet 

sikerrel alkalmaztunk kalkon-származékok, és nitrometán (28) közötti Michael-addíciós 

reakciókban [14]. A katalizátort a természetes kininből (20), vagy annak redukált 

változatából, a dihidrokiniből (21), állítottuk elő. A C-9-es pozícióban található hidroxil 

csoportot inverzióval járó reakcióban alakítottuk 9-deoxi-9-amino-epi/dihidro/kininaminná 

(epi-kininamin (22), epiQA, epi-dihidro-kininamin (23), epiDQA), majd a primer amin 

csoportot alakítottuk át tiokarbamid csoporttá (epiQT (24), epiDQT (25)) (12.ábra).  
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12.ábra Kinin-tiokarbamid organokatalizátor szintézise. 

Velünk közel egy időben, Chen és társai hasonló szerkezetű katalizátort használtak 

tiofenol (35), és α,β-telítetlen imidek között lejátszódó reakció szelektív gyorsítására. 

Connon és Dixon kutatócsoportjai ugyanebben az évben alkalmazták ezeket a struktúrákat 

sikerrel malonsav-diészterek és nitroalkének reakciójában [15](13. ábra). 
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13. ábra Az első sikeresen alkalmazott cinkona alkaloid alapú organokatalizátorok a) Soós; b) Conon; c) 

Dixon; d) Chen 

Az egyik fontos megfigyelés az volt, hogy a módosítatlan cinkona alkaloidokkal 

szemben, ahol kizárólag a természetes sztereoizomert találták katalitikusan aktívnak, 

ezeknél a származékoknál csak a C-9-es pozícióban epimerizált származék működött 

katalizátorként, a természetes izomer teljesen inaktív volt. Közvetlenül felfedezésük után a 

cinkona alkaloid alapú katalizátorok alkalmazási körét több kutatócsoport a reakciók széles 

körére és számos szubsztrátra terjesztette ki. Az alábbiakban ezekre az alkalmazásokra a 

teljesség igénye nélkül, néhány érdekes példát mutatunk be. 

 Kutatócsoportunkban dolgoztuk ki nitrometán (28) addícióját α,β-telítetlen N-acil 

pirrolokra, melynek segítségével sztereoszelektíven állítottuk elő az R-Rolipram (37) 

antidepresszáns hatóanyagát (14. ábra) [16]. 



16 

 

 

14. ábra R-Rolipram szintézisének sztereoszelektív lépése. 

Connon és munkatársai sikeresen addícionáltattak a kettes pozícióban halogént 

tartalmazó malonsavésztereket nitroalkénekre, majd az ezt követő második lépésben erős 

bázis segítségével egy nitrocsoporttal szubsztituált ciklopropán származékot tudtak 

előállítani [17] (15. ábra). 

   

15.ábra Michael addíció-ciklopropanálás szekvencia organokatalízissel. 

Chen kutatócsoportjában egy Friedel-Crafts-szerű reakciót fejlesztettek ki 2-naftol, 

mint nukleofil alkalmazásával, ugyancsak nitroalkénekre [18] (16. ábra). 

 

16. ábra Organokatalitikus Friedel-Crafts típusú reakció. 

Jørgensen és munkatársai adtak hírt olyan reakcióról, ahol nem szén-szén, hanem 

szén-heteroatom kötést hoztak létre oxo-Michael-addícióval. Etil-glioxalát oximot 

reagáltattak nitroolefinnel epiQT (24) katalizátor jelenlétében. A reakciót jó termeléssel és 

enatioszelektivitással tudták megvalósítani [19] (17. ábra).  
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17. ábra Oxim addíciója nitroolefinre. 

Hiemstra és munkatársai azonos építőelemekből egy eltérő szerkezetű katalizátort 

fejlesztettek ki. Ők is kinin és tiokarbamid részleteket használtak a katalizátorhoz, azonban 

a C-9 pozícióban meghagyták a hidroxil-csoportot benzil-csoporttal védett formában, és a 

6’ pozíciójú metoxi csoport helyére építették be a tiokarbamid részletet. Ezt a katalizátort 

sikeresen alkalmazták különböző 1,2-addíciós reakciókban. A 18.ábra egy enantioszelektív 

Henry-reakciót mutat be, amelyben nitrometán (28) addíciója valósul meg benzaldehidre 

(45) jó termeléssel és enantioszelektivitással a 47 katalizátor segítségével.  [20]. 

 

18. ábra Enantioszelektív Henry-reakció bifunkcionális organakatalízissel. 

A bifunkcionális karbamidok és tio analógjaik sikere arra ösztönözte a kutatókat, 

hogy hasonló dupla H-híd kötés kialakítására képes szerkezeti elemeket keressenek a 

katalizátorfejlesztés területén.  

Rawal kutatócsoportja írta le először a Lewis-savas részletként négyzetsav-diamid 

részletet tartalmazó cinkona alkaloid alapú organakatalizátort, amely minden korábbi 

katalizátornál hatékonyabban működött β-dioxo vegyületek és nitroalkének közötti 

Michael-addíciós reakcióban. Nem csak magas enantioszelektivitást értek el, hanem 
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prokirális nukleofil alkalmazása esetén kiváló diasztereoszelektivitást is, alacsony 

katalizátortöltet mellett [21] (19. ábra). 

 

19. ábra Michael-addíció négyzetsav-diamid epi-cinkonin katalizátor alkalmazásával. 

Egy kínai kutatócsoport Du vezetésével sikeresen alkalmazta a négyzetamid-

cinkona alkaloid típusú organokatalizátort malonitril (51) és kalkon (27) reakciójában, ahol 

alacsony katalizátormennyiség mellett is jó hozamot és szelektivitást értek el [22] (20. 

ábra). 

 

20. ábra Malonitril addíciója kalkonra négyzetsav-diamid alkalmazásával. 

Szén-nitrogén kötést és kvaterner sztereocentrumot alakítottak ki Chen és 

munkatársai N-nitrozo-benzol (53)  aldol reakciója során, tercier β-oxoésztereket 

alkalmazva nukleofilként [22] (21. ábra). 

 

21. ábra Sztereoszelektív nitrozo-aldol reakció. 
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Az organokatalízis területén, amellett, hogy további erőfeszítéséket tettek annak  

irányába, hogy olyan reakciókat keressenek, ahol sikeresen alkalmazhatóak a már 

előállított organokatalizátorok, az utóbbi években előtérbe kerültek az olyan reakciók, 

amelyekben komplexebb, 4-5 kiralitáscentrumot tartalmazó molekulák szintézise 

valósítható meg. A kovalens katalízis területén belül elterjedt az organokaszkád reakciók 

alkalmazása, ahol egy katalitikus reakciólépés után egy másik reakciópartner 

hozzáadásával újabb reakciók hajthatók végre a keletkezett termék funkcionalitásának 

megfelelően, a reakcióelegyben lévő katalizátor segítségével [24]. Ezt az elvet próbálta 

alkalmazni kutatócsoportunk egyik kísérletsorozata bifunkcionális organokatalizátor 

alkalmazásával. Kiderült azonban, hogy bifunkcionális tiokarbamidok esetében a dupla 

diasztereokontrol egy speciális esete valósul meg, ahol a királis katalizátor, és annak királis 

„első terméke” olyan párt alkotnak, melyből a további reakció a túl magas aktiválási 

energis miatt nem megy végbe [1]. Leegyszerűsítve az első termék túl pontosan illeszkedik 

a katalizátor kötőzsebébe, megakadályozva ezáltal a további reakciót. Amikor viszont a 

katalizátort kicserélték a pszeudo-enantiomerjére, újabb reakció tudott lejátszódni, így 

iteratív reakcióban 5 kiralitáscentrumot tartalmazó ciklohexán származékokat tudtak 

előállítani [25] (22. ábra) 
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22. ábra Iteratív reakciósorozat bifunkcionális organokatalizátorokkal. 

A fenti reakciók csupán a töredékét mutatják be az cinkona alapú katalizátorok 

alkalmazási lehetőségeinek. Egy népszerű keresőmotor alkalmazásával, és a tudományos 

cikkekre történő szűkítés után az „organocatalysis cinchona” kifejezésre keresve 3170 

találatot kapunk (2013.06.28.), ami a lehetséges redundancia (review-k, stb.) ellenére is azt 

jelenti, hogy ezekkel a katalizátorokkal számos különböző reakcióban, királis vegyületek 

széles köre állítható elő egyszerű módon, amelyek ráadásul könnyen továbbalakítható 

funkciós csoportokat tartalmaznak. Tekintve a módszer már több mint 10 éves múltját és a 

gyógyszeripar kielégíthetetlen molekulaéhségét, felmerül a kérdés, hogy miért nem 

találunk számos ipari alkalmazást a bifunkcionális organokatalízis területén? A válasz 

valószínűleg egyszerű gazdasági és gyakorlati okokra vezethető vissza. Az egyik ok az 

lehet, hogy ezek a katalizátorok meglehetősen drágák és csak kis mennyiségben 

hozzáférhetőek. Egy népszerű vegyszerforgalmazónál, az epi-kininamin 250 mg-ja, ami 

egyben a legnagyobb forgalomban lévő kiszerelés, 41550 forintba kerül, 250 mg epiQT 

katalizátor ára pedig 64000 Forint (2013.06.28.). További problémát jelent a katalizátorok 

szubsztrátokhoz viszonyított nagy molekulatömege, ami azt eredményezheti, hogy 10 

mol% katalizátor használata esetén a bemért reaktánsok vagy éppen a képződő termék 

tömegét megközelíti a bemért katalizátor tömege. 
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VI.  Immobilizált organokatalizátorok[26] 

A szilárd hordozóra kötött reagensek már évtizedek óta hozzáférhetőek a 

kereskedelemben, azonban közel sem általánosan használt vegyszerek a preparatív szerves 

kémiában, kivéve természetesen azt a két területet, ahol gyakorlatilag egyeduralkodóvá 

vált a szilárd fázisú szintézis: a peptidkémia és a nukleinsavkémia. A szintetikus kémia 

számára az előny amit nyújtanak, nevezetesen az egyszerűbb feldolgozás lehetősége, nem 

tudja kompenzálni a hatalmas árelőnyt, amit a hagyományos reagensek élveznek. Abban a 

reményben, hogy az igen drága katalizátorokat visszaforgathatóvá tegyék, illetve, hogy 

elkerüljék a reakció termék fémszennyezését, számos fémorganikus katalizátor hordozóra 

kötését hajtották végre korábban. A probléma, amelyet ezek a kísérleti próbálkozások sem 

tudnak kiküszöbölni, a fémorganikus katalizátorok részleges bomlása az alkalmazott 

reakciókörülmények között, aminek következtében a hordozóra kötött katalizátor 

visszaforgatás után veszít az aktivitásából. Egy másik jelentős probléma a leoldódás 

problémája, másnéven „leaching”, ami miatt ugyancsak csökken a katalitikus aktivitás, és a 

katalizátorban alkalmazott fém a terméket is szennyezni fogja. Ez a probléma feltehetőleg 

abból adódik, hogy a hordozóhoz a katalizátor valamelyik ligandumát szokás kikötni 

elsődleges kémiai kötéssel, így a fémcentrum a komplex stabilitási állandójának 

függvényében disszociálhat a ligandumról, és oldatba kerülve leoldódik a hordozóról. 

Az organokatalizátorok ezzel szemben kémiailag stabil vegyületek, és kovalens 

kémiai kötéssel a hordozóhoz rögzíthetőek. Mivel az áruk, és az alkalmazott katalizátor 

töltet általában meglehetősen magas, és a visszanyerésük oldatból nem egyszerű, ebből 

fakadóan költséges, így kitűnő megoldásnak tűnik, a szilárd hordozóra történő 

immobilizálás. 

A szilárd hordozóra kötött organokatalizátorok története is régebbre nyúlik vissza, 

mint az organokatalízis ezredfordulós nagysikerű újjászületése. Már 1985-ben japán 

kutatók, inspirálva a Hajos–Parrish–Eder–Sauer–Wiecher-reakciótól, megalkották az első 

polimer hordozóhoz kötött organokatalizátort. A megfelelő védőcsoportokkal ellátott 
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transz-4-hidroxi-L-prolint(58) O-alkilezték Merrifield-gyantával, és az így immobilizált 

prolint próbálták ki a híres Robinson-gyűrűzárási reakcióban [27] (23. ábra). 

 

23. ábra Az első L-prolin immobilizálási eljárás. 

Bár az eredményeik a mai organokatalizátorok teljesítményéhez képest nem 

kimagaslóak, az egyszerű hordozóra kötési eljárás, amit kidolgoztak, még ma is 

használatos. 

A 2000-es évek elején, az organokatalízis újbóli előtérbe kerülésével, Cozzi 

kutatócsoportja elkezdte a prolin immobilizált változatának megalkotását. Ők lineális 

polimerre, borostyánkősavval módosított polietilén-glikolra kötötték a transz-4-OH-L-

prolint (58). Az 58 hordozóra kötött katalizátort aldol reakciókban vizsgálták, ahol kiváló 

szelektivitást értek el. Az első és az ötödik újrahasznosítási kör között a kitermelés 18 %-ot 

csökkent, ami jelentősnek mondható, de emellett a szelektivitás nem változott. Később 

kiterjesztették katalizátoruk (58) alkalmazását ketonok, és nitrosztirol (15) Michael-

addíciójára is, ahol csak közepes eredményeket értek el mind a kitermelés, mind az 

enantioszelektivitás terén [28] (24. ábra). 
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24. ábra Polietilén hordozóra kötött prolin katalizátor, és alkalmazásai. 

Hansen és munkatársai kopolimerizációs eljárást dolgoztak ki a prolin, a Jørgensen-

Hayashi-katalizátor, és a MacMillan-katalizátor immobilizálására. Először előállították a 

megfelelő katalizátor távtartót (linker), és a polimerizálható szubsztituenst tartalmazó 

származékát, majd egy polietilén-glikol tartalmú monomerrel, és annak bifunkciós 

változatával kopolimerizálták, így térhálós polimerhez jutottak [29] (25. ábra). 

 

25. ábra L-prolin, Jørgensen-Hayashi-, és MacMillan-katalizátor immobilizálása etilén-glikol tartalmú, akrilát 

kopolimerre. 

Az L-prolint funkciós csoportként tartalmazó katalizátort sikeresen alkalmazták 

ciklohexanon (66) és aromás aldehidek reakciójában, amelyben jó termeléssel, magas 

diasztereo-, és enantioszelektivitással, valamint a katalizátor gyanta ötszöri 

újrahasznosítása során, semmilyen tekintetben nem tapasztalták a teljesítmény romlását.  
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A Jørgensen-Hayashi-katalizátor analóggal megvalósították az Enders által 

oldatfázisú katalizátorral leírt organokaszkád reakciót [30], és közepes termelés mellett, 

kiváló szelektivitást értek el. Ez a katalizátor nem volt újrahasznosítható, valószínűleg az 

O-trimetilszilil csoport degradációja miatt. 

 A MacMillan típusú polimer katalizátort ciklopentadién (80), és fahéjaldehid 

származék Diels-Alder-reakciójában vizsgálták. Első körben kiváló termelést és 

enantioszelektivitást kaptak, azonban már a harmadik körben jelentős visszaesést 

tapasztaltak a szelektivitásban (26. ábra). 

 

26. ábra Organokatalitikus reakció, a Hansen kutatócsoport által szintetizált katalizátor-polimerekkel. 

Megjegyzendő, hogy a Jørgensen-Hayashi-, és a MacMillan-katalizátor hordozóhoz 

kötött változatainál más kutatócsoportok is gyenge visszaforgathatóságot tapasztaltak [31], 

ezek alapján elmondható, hogy az eddig használt reakciókörülmények között ezek a 

katalizátorok nem elég stabilak ahhoz, hogy újrahasznosíthatóak legyenek több 

reakciókörön keresztül. 

Wennemers és mukatársai az általuk korábban kifejlesztett peptid 

organokatalizátort (H-D-Pro-Pro-Asp-NH2) [32] immobilizálták különböző polimer 

hordozókra. A polisztirol (PS), a polietilénglikol-polisztirol (TentaGel, TG), illetve a 

polietilénglikol-poliakrilamid blokk-kopolimerek közül a TG-re kötött katalizátort találták 

a legszelektívebbnek. A peptidet standard szilárdfázisú peptidszintézissel Fmoc/tBu 

protokol szerint építették fel a gyantára, majd eltávolították a védőcsoportokat. A 

katalizátorgyantát β-nitrosztirol (15) és butanal (84) közötti Michael-addíciós reakcióban 
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alkalmazták, és kiváló eredményeket értek el. Kvantitatív konverzió mellett 99:1 

diasztereomer arányt, és 96% enantiomer felesleget kaptak. Katalizátoruk nemcsak 

szelektív, de különösen robosztus is, hiszen 25 körön keresztül nem változott a 

teljesítménye [33] (27. ábra). 

 

27. ábra Szilárd hordozóra kötött peptid katalizátor, és alkalmazása. 

Guo kutatócsoportjában egy szilikagél hordozóra immobilizált kinin-tiokarbamid 

katalizátort fejlesztettek ki. A szilikagél felületét 3-(trimetoxiszilil)propán-1-tiollal (87) 

módosították, majd ezt reagáltatták a módosítatlan epiQT (24) katalizátorral, tiol-én 

reakcióban. A kapott hordozóra kötött katalizátort indol (88) és különböző iminek Friedel-

Crafts típusú reakciójában vizsgálták. Hosszú reakcióidő (5 nap) mellett kiváló 

enantioszelektivitást értek el, de a katalizátor visszaforgatásakor a kitermelés körről-körre 

lassan csökkent, az első használat 77%-os kitermelése, az 5. körre 55%-ra romlott [34] (28. 

ábra). 
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28. ábra Kinin-tiokarbamid katalizátor immobilizálása szilika hordozóra. 
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Pericàs kutatócsoportjában egy polisztirolra immobilizált organokatalizátort 

állítottak elő, ami Lewis-savas részletként négyzetsav-amidot, királis építőelemként pedig 

transz-ciklohexán-diamin részletet tartalmazott. Első lépésben a Lewis-savas részlet 

prekurzorának acetilén tartalmú származékát állították elő, majd ezt az azid funkciós 

csoportokat tartalmazó polimerre kapcsolták dipoláris cikloaddícióval („Klikk-reakció”). 

Végül ezt reagáltatták a ciklohexán- diamin származékkal. Katalizátorukat β-dioxo 

vegyületek és β-nitrosztirol reakciójában tesztelték, amelynek során jó kitermeléseket, és 

kiváló enantioszelektivitást értek el [35] (29. ábra). 

 

29. ábra Immobilizált négyzetamid katalizátor, és alkalmazása sztereoszelektív Michael-addícióban. 

A 29. ábrán bemutatott modellreakció elvégzése során a szelektivitás 10-szeri 

újrahasználat után is megmaradt, azonban a termelés az első három kör után 94%-ról 70%-

ra esett vissza, a következő 7 körben viszont nem csökkent tovább ez az aktivitás. 

VII. Folyamatosan áramló rendszerben „continuous flow 

(CF)” alkalmazott organokatalizátorok 

Az folyamatos áramlásos reaktorok alkalmazása a laboratóriumi preparatív szerves 

kémia területén az utóbbi években került a kutatások előterébe [36], holott az elméleti 

háttér, és részben a készülékek alkatrészei is a kromatográfiás technikák elterjedése és 

professzionális szintre fejlesztése óta rendelkezésre állnak. Lassú elterjedésének fő oka 
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valószínűleg a készülékek magas ára, illetve, hogy a felhasználó preparatív kémikusok 

konzervativizmusa, hiszen a „lombikkémiában” jól megszokott paramétertérből egy más 

változókat tartalmazó rendszerbe kell áttérnie. Nem hunyhatunk szemet azonban a szilárd 

hordozóra kötött katalizátorok áramló rendszerekben történő alkalmazásának lehetősége 

fölött, hiszen ez az immobilizált katalizátorok korábban említett előnyei mellett felkínálja a 

lehetőségét a folyamatos termelésnek és az automatizálásnak, melyek korunk iparának 

legfontosabb törekvései közé tartoznak. 

Úgy, mint a kémia más területein, az organokatalízis területén is csak kevés példát 

találunk folyamatosan áramló rendszerben történő alkalmazásukra. 

Fülöp Ferenc kutatócsoportja, Wennemersék munkájától inspirálva folyamatosan 

áramló  rendszerben  alkalmazták  a  H-D-Pro-Pro-Asp-  szekvenciájú  peptid 

organokatalizátort. A megfelelő aminosav szekvenciát a hagyományos szilárdfázisú 

peptidszintézissel állították elő, 4-metil-benzhidril-aminnal (MBHA) módosított polisztirol 

(PS) hordozón, majd a védőcsoportok eltávolítása után, ezt a gyantát használták, mint 

hordozóra kötött katalizátort (98), majd aldehidek és β-nitrosztirol (15) Michael-addíciós 

reakciójában alkalmazták és az oldatfázisú katalízissel azonos diasztereo-, és 

enantioszelektivitást ért el CF rendszerükben (30. ábra) [37].  

 

30.ábra Peptidkatalizátor alkalmazása CF rendszerben. 

Az általuk kifejlesztett 98 katalizátor a kitermelés lassú csökkenése (tíz használat 

alatt : 91 -> 70%) mellett, a szelektivitás megőrzésével, újrahasznosítható. 
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Pericàs és munkatársai PS-ra rögzített prolin katalizátort alkalmaztak CF 

körülmények között jó kitermeléssel és kiváló diasztereo-, és enantioszelektivitással 

hajtották végre benzaldehid származékok, és ketonok aldol-reakcióját (31.ábra) [38].  

 

31. ábra Immobilizált prolin katalizátor alkalmazása, folyamatosan áramló rendszerben. 

A katalizátor 30 óra folyamatos használat alatt sem veszített az aktivitásából, csak 

az azt követő 15 óra alatt csökkent a termelés 80-ról 70%-ra. 
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2. Célkitűzések 

A kutatócsoportunkban korábban kifejlesztett bifunkcionális organokatalizátorok 

világszerte sok kutatócsoport által tanulmányozott, széles körben vizsgált vegyületekké 

váltak. Ennek köszönhetően kiderült, hogy szubsztrátok igen széles köre, változatos 

reakciótípusokban alakítható át alkalmazásukkal általában kiváló sztereoszelektivitással. 

Igazi alkalmazás szintű elterjedésüket, és részben a kutatások intenzitását jelentősen 

gátolta, hogy előállításuk csak kis tételben, hosszú eljárással volt lehetséges, kereskedelmi 

áruk pedig nagyon magas. Célul tűztük ki, hogy csökkentjük ezen átalakítások költségeit.  

Egyrészt oly módon, hogy kidolgozunk egy méret növelhető eljárást a katalizátorok 

közös prekurzorai az epi-kininamin és az epi-kinidinamin előállítására, ezzel közvetlenül 

csökkentve a katalizátorok árát, illetve nem utolsó sorban megkönnyítve ezzel magunk 

számára újabb katalizátor jelöltek szintézisét, és újabb alkalmazások felderítését. 

Másrészt elhatároztuk, hogy kifejlesztünk egy olyan fázisjelölési eljárást a 

katalizátorainkra, mellyel többször visszaforgathatóvá tesszük, ami nem csak alkalmazásuk 

költségeit csökkentené, de a termékek megtisztításának leegyszerűsödése által, az ilyen 

reakciók által termelt hulladék mennyiségét is. 

Elméleti kémikus partnereinkkel közösen célul tűztük ki egy négyzetamid alapú 

bifunkcionális organokatalizátor működési mechanizmusának jobb megértését kísérleti, és 

DFT számítási módszerek kombinálásával, elsősorban a reakció sztereoszelektivitását 

meghatározó tercier komplex vizsgálatán keresztül. A sebességet meghatározó átmeneti 

állapot szerkezetének alaposabb megismerése a jövőben segítséget nyújthat új katalitikus 

aktivitással rendelkező molekulák tervezéséhez. 
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3. Eredmények 

I. Méretnövelhető eljárás kidolgozása a katalizátor-prekurzor 

alkaloid aminok szintézisére 

Kutatócsoportunk 2005 óta folytat kutatásokat kinin (20) alapú bifunkcionális 

organokatalizátorok fejlesztésére, és azok alkalmazására sztereoszelektív reakciókban 

[12,14, 16,25]. A kinin, mint királis építőelem alkalmazásának legfontosabb előnyei, hogy 

gyógyszer- és élelmiszeripari felhasználása miatt könnyen (olcsón) hozzáférhető, 

kémiailag stabil, viszont több ponton módosítható. A kinin molekula már természetes 

formájában bifunkcionális, hiszen tartalmaz egy bázikus tercier amin részletet, illetve egy 

savas alkoholos hidroxil csoportot. A cinkona alkaloid családban megtalálható a kinin  

„pszeudoenantiomerje” a kinidin (102), a katalitikus aktivitásért felelős funkciós 

csoportokat nézve a kininnel tükörképi térállású (32.ábra), ami lehetővé teszi, hogy az 

ezekből levezetett katalizátorokkal sztereoszelektív reakciókban a termék mindkét 

enantiomerjét előállítsuk. 

 

32. ábra A kinin és a kinidin szerkezete, és számozása. 

A katalizátor fejlesztés során kezdetben az volt a cél, hogy a 9-es pozícióban 

található hidroxil csoportot egy savasabb és potenciálisan két hidrogén-kötés létesítésére 

képes funkciós csoportra cseréljük. Ezeknek a követelményeknek a tiokarbamid-, és a 

négyzetsav diamid csoportok feleltek meg, melyek közös jellemzője, hogy savasságuk, és 

ezzel összhangban reaktivitásuk finomhangolható a molekularészlet másik (a kininnel 
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átellenes) oldalán található szubsztituens kémiai minőségével. Hamar kiderült, hogy a 

tesztelt reakciókban ezeknek a származékoknak csak a 9-es pozícióban epimerizált 

változatai aktívak, a természetes térállásúak nem. A szakirodalomból ismert, hogy a 

bifunkcionalitás másik részét adó tercier amin molekularészlet bázicitása könnyen 

befolyásolható a 10-es 11-es pozíciójú szénatomok hibridállapotával [39], így egymáshoz, 

illetve a szubsztráthoz hangolt sav-bázis párok alakíthatók ki a molekulán belül (33.ábra). 

 

33.ábra A könnyen variálható szubsztituensek (R,R’) a tiokarbamid illetve négyzetamid tartalmú kinin vagy 

kinidin alapú katalizátorokban. 

Ezen információk birtokában jól látható, hogy az előállítható katalizátor jelöltek 

száma igen nagy, így az adott szubsztrátra történő reakció optimalizálás során a kininre 

illetve kinidinre visszavetített anyag felhasználás még úgy is jelentős, hogy egy reakcióban 

viszonylag kevés (10-20 mg) katalizátort használunk. 

Jelen doktori munka egyik célja az volt, hogy elősegítsük a katalizátor-fejlesztési és 

alkalmazási kutatásokat egy méretnövelhető eljárás kidolgozásával a katalizátorok közös 

kiindulási anyagai, az epi-kininamin (22) és az epi-kinidinamin (103) előállítására. 

Első közelítésben két megoldás adódik az inverzióval járó oxigén-nitrogén csere 

elvégzésére. Az egyik, hogy a hidroxil csoportot jó távozó csoporttá alakítjuk, majd egy 

nitrogén nukleofillel SN2 reakcióban helyettesítjük [40]. Ez a módszer három reakciólépést 

és három feldolgozási eljárást tartalmaz. Az egyik lehetőség, hogy az alkaloid alkoholos 

csoportját aktiváljuk metánszulfonsav-kloriddal (104) történő acilezéssel, majd a 

keletkezett szulfonátot (105) nátrium-aziddal szubsztituáljuk, végül az alkaloid epi-azid 

(epi-kininazid, 106, epi-kinidinazid, 116) származékát aminná redukáljuk (34.ábra). Ezt a 

reakcióutat azonban, mint lehetséges nagyméretű eljárást a nátrium-azid explozív és 

toxikus tulajdonsága miatt elvetettük. 
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34.ábra Az epi-kininazid kétféle szintézise, és az alkalmazott reagensek. 

A másik lehetőség, hogy a hirdoxil csoport aktiválását és a szubsztitúciós reakciót 

egy lépésben Mitsunobu-reakcióval hajtjuk végre. Ugyancsak lehetőség nyílik a keletkezett 

azid „egy-üst” eljárásban történő redukciójára Staudinger-reakció [41] alkalmazásával 

(35.ábra). Kutatócsoportunkban ezen reakcióséma alkalmazásával dolgozott ki Vakulya 

Benedek kisméretű laboreljárást cinkona alkaloidok epi-amin származékainak szintézisére 

[14], melyet a méretnövelés kiindulópontjának tekintettünk. A módszer nagy előnye, hogy 

bár a nitrogén nukleofil itt is azid, annak forrása a nátrium-azidnál sokkal 

biztonságosabban használható foszforsav-azid difenilészter (107, dppa). 

 

35.ábra Az epi-kininazid redukciója Staudinger-reakcióval, és a köztitermék hidrolízise. 

Az eljárás az alkaloidra nézve kvantitatív, ezért a reakciósoron kémiailag nem 

kívántunk változtatni, azonban a végső tisztítási lépés egy folyadékkromatográfiás 

elválasztás szilika állófázison, mely a cinkona alkaloidok erős bázicitása miatt még kis 
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tételben (0,5 g) is sok időt vesz igénybe (1 munkanap), és a termék tisztasága sem kielégítő 

(~85% HPLC), aminek az a következménye, hogy a következő szintetikus lépések után a 

termék újra kromatográfiás tisztítást igényel. Célunk volt egy kromatográfiát nem 

tartalmazó, legalább 50 g megfelelő tisztaságú (>95%) anyag előállítására lehetőséget 

nyújtó módszer kidolgozása. 

 

36.ábra A Mitsunobu-reakció lépései. 

A Mitsunobu-reakció feltételezett mechanizmusa alapján [42], az első lépésben 

keletkező intermedier a diizopropil-azodikarboxilát (108) és a trifenil-foszfán (109) 

ikerionos adduktja (110), melyet a mi esetünkben, a kezdetben sárga oldatból történő fehér 

szilárd anyagkiválás jelez (36.ábra). A reakciókörülmények optimalizálása során azt 

tapasztaltuk, hogy ha megvárjuk ezen addukt képződését és csak utána adagoljuk a 

rendszerhez a dppa-t (107), akkor tisztább nyerstermékhez és jobb kitermeléshez jutunk. 

Megvizsgáltuk a hőmérséklet hatását és megállapítottuk, hogy bár az átalakulás sebessége 

növelhető a hőmérséklet emelésével, a párhuzamosan megjelenő mellékreakciók végül a 

kitermelés romlását eredményezik. Az azid intermedier redukciójára szolgáló Staudinger-

reakció optimalizálása arra az eredményre vezetett, hogy csak a reakció kezdetekor kell az 

elegyet melegíteni, majd az enyhén exoterm reakció fenntartja a megfelelő hőmérsékletet. 

A gázfejlődés megszűnése és a hőmérséklet esése jól láthatóan jelzi a reakció végpontját. 

További reakcióidő, különösen melegítés közben a kitermelés romlásához vezet. A 

nyerstermék tisztítását folyadékkromatográfia alkalmazása nélkül, sóképzéssel 

dietiléterben oldott hidrogén-kloriddal, majd a keletkezett trihidroklorid só 

átkristályosításával sikerült megoldanunk (37.ábra).  
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37.ábra Az epi-kininamin·3HCl (111) és az epi-kinidinamin·3HCl (112) sók képzése. 

A fenti kísérletek eredményei alapján részletesen megírt recept felhasználásával 

egy szakképzett technikus önállóan képes 3 munkanap alatt kényelmesen előállítani 87 g 

epi-kininamin·3HCl-ot (111) laborkörülmények között, reprodukálhatóan, 95% feletti 

tisztasággal. A keletkező só minőségbeli romlás nélkül száraz helyen évekig eltartható, 

belőle az amin felszabadítása ugyancsak reprodukálható, így a további átalakításokhoz 

pontosan bemérhető. 

Fontos megjegyezni, hogy 2013-ban Melchiorre és munkatársai a Nature Protocols-

ban megjelent közleményükben leírtak két eljárást cinkona alkaloidok epi-amin 

származékainak szintézisére [43]. Ezek közül az egyik módszer, mely Mitsunobu-reakción 

alapul, nagyon hasonló a mi eljárásunkhoz, de az általuk leírt receptet csak 5 g-os 

mennyiségig tudták alkalmazni, míg kutatócsoportunk 2007 óta gyárt epi-cinkona 

aminokat 120 g-os méretig (csak a laboreszközök térfogata a limitáló tényező). A másik, 

SN2 reakción alapuló, eljárásukat 20 g termék előállításáig tudták méretnövelni. 

A legfontosabb haszna az epi-kininamin (22) és az epi-kinidinamin (103) új 

módszerünkel történő előállításának, természetesen a nagyobb méret trivális előnyei 

mellett, a továbbalakítások jelentős leegyszerűsödése. Ezen reakciók gyakorlatilag 

kvantitatívak, ezért a nyerstermék tisztaságát a kiindulási amin tisztasága, és bemérésének 

potonsága szabja meg. Az általunk gyakran alkalmazott átalakításokat szemléltetem az epi-

kininamin (22) példáján a 38.ábrán. 
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38. ábra Epi-kininamin gyakran alkalmazott átalakításai. 

Például a tiokarbamid tartalmú katalizátororok egyszerűen a megfelelő 

iztotiocianát, és az alkaloid amin reakciójában képződnek. Korábban a megfelelő 

tisztaságú katalizátor kinyeréséhez oszlop-kromatográfiás tisztításra volt szükség, míg az 

új módszerrel készült sókból kiindulva már a nyerstemék megfelelő tisztaságú (>95%, 

HPLC), így egyszerű bepárlással izolálható. Ennek következményeképpen, az addig csak 

amorf szilárd anyagként ismert katalizátorok immár a nagy tisztaságnak köszönhetően 

kristályosíthatóvá váltak, így pontos szerkezetük is meghatározható lett egykristály 

röntgen-diffrakcióval, és egy új „crystal engineering” kutatási irány alanyaivá is váltak 

(39.ábra). 
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39.ábra Az epi-kinin-tiokarbamid katalizátor (24)  (fent), és pszeudoenantiomer párja az epi-kinidin-

tiokarbamid katalizátor (57) (lent) egykristály röntgenszerkezete. Az előbbi egy molekula metanollal, míg 

utóbbi egy molekula etanollal kristályosodott. 
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Hasonlóan igaz ez a később kifejlesztett négyzetamid tartalmú katalizátorokra. 

Külön érdekességként tapasztaltuk ezek egyik képvielőjénél az epiQNB (114) 

katalizátornál, hogy ha kristályosítása vizet tartalmazó közegből történik, akkor a 

kristályban egy szigorúan szervezett, helikális vízcsatorna jön létre a kristály teljes 

hosszában, melyben annyira erősen kötött vízmolekulák találhatók, hogy fél éves levegőn 

történő tárolás vagy vákuumban történő szárítás során sem távoznak (40.ábra). 

40.ábra epiQNB (114) molekula szerkezete a kristályvizet tartalmazó kristályban (bal fent), a vízmolekulák 

elrendeződése a kristályban a c cella éllel páhuzamosan, a szomszédos molekulákkal együtt (jobb fent), 

illetve arra merőlegesen (lent) nézve. 
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II. Szilárd hordozóra rögzített organokatalizátorok kifejlesztése 

és alkalmazása sztereoszelektív reakciókban 

Mint azt az irodalmi áttekintésben már tárgyaltuk, az organokatalizátorok nagyfokú 

stabilitásuk révén kiváló alanyai a szilárd hordozóra történő immobilizálásnak. A helyhez 

kötött katalizátorok alkalmazása oldható társaik helyett, a visszaforgathatóságuk és a 

reakciók feldolgozásának leegyszerűsödése miatt nem csak „zöldebbé” tenné a velük 

gyorsított reakciókat, hanem jelentősen csökkentené azok költségét is. Láthattuk, hogy 

található a szakirodalomban számos példa hordozóra kötött organokatalizátorok 

alkalmazására, azonban ezek között szerény számban képviseltetik magukat a nem 

kovalens aktiválást megvalósító bifunkcionális molekulák. Ezek esetében az előzőek 

mellett még egy érv szól az immobilizálás mellett, ez pedig a katalizátor molekulák 

egymástól történő szeparációja. A bifunkcionális molekulák természetükből fakadóan 

hajlamosak az aggregációra, ami sok esetben nagyon rossz oldhatóságot eredményez, 

illetve oldatban is részben dimer formában vannak jelen [44], ami csökkenti az aktív 

speciesz mennyiségét. 

A fenti információk alapján célul tűztük ki, hogy megvalósítjuk egy bifunkcionális 

organokatalizátor szilárd hordozóra kötését, és alkalmazzuk sztereoszelektív reakciókban, 

mint heterogén katalizátort. A fő szempont természetesen a katalitikus aktivitás és a 

sztereoszelektivitás megőrzése mellett, a legolcsóbb és legegyszerűbb szintézisút 

megtalálása volt lehetőleg távtartó (linker) elemek beépítése nélkül, egy ugyancsak olcsó, 

de kémiailag megfelelően robosztus, lehetőleg könnyen beszerezhető hordozóra. 

Katalizátor szempontjából választásunk a Rawal és munkatársai által publikált [21] 

cinkonin alapú négyzetamid tartalmú molekulára (50) esett, mivel a vizsgált reakciókban 

az megfelelően aktívnak bizonyult, valamint a molekulában könnyen felismerhető a 

négyzetamid egyik szubsztituenseként a benzilamin részlet. A katalizátor szintézisének és 

annak ismeretében, hogy a peptidkémiában elterjedten alkalmaznak aminometil polisztirol 

műgyantákat, kirajzolódott előttünk a kritériumainknak megfelelő heterogén katalizátor 
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képe. A heterogenizáláson kívül két változtatást terveztünk az aktív molekulán. Az egyik a 

trifluormetil csoportok elhagyása, a másik, a cinkonin helyett a nagy mennyiségben 

rendelkezésünkre álló kinin (20) és kinidin (102) alkalmazása (41.ábra). 

 

41.ábra A Rawal-katalizátor (50) és az epiQNB (114) szerkezete. 

Annak érdekében, hogy meggyőződjünk róla, hogy a tervezett változtatások nem 

érintik a katalitikus aktivitást, vagy a szelektivitást, előállítottuk a tervezett katalizátor 

gyanta oldható változatát. Első lépésben reagáltattuk a négyzetsav dietilésztert (113) 

ekvivalens mennyiségű benzilaminnal (112), majd feldolgozás nélkül ekvivalens 

mennyiségű epi-kininaminnal (22), és a kicsapódó terméket (epiQNB, 114) egyszerű 

szűréssel izoláltuk (42. ábra), amely további tisztítási lépést nem igényelt. 

 

42.ábra Az epiQNB (114) katalizátor szintézise. 

Tesztreakcióként elvégeztünk egy a Rawal és munkatársai által publikált [21] 

reakciót az általunk előállított katalizátorral, és meglepetésünkre a publikált adatoknál jobb 

eredményeket értünk el. Azonos kitermelést és szelektivitást tapasztaltunk rövidebb 

reakcióidő mellett (43.ábra). 
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43.ábra Az oldatfázisú katalizátor (epiQNB, 114) tesztelése. 

A bíztató előzetes eredmények után előállítottuk a katalizátor polisztirol gyantára 

rögzített változatát. Az aminosav-szintézisben használatos, oldószerben duzzadó 

aminometil polisztirol gyantát reagáltattuk feleslegben alkalmazott négyzetsav 

dietilészterrel (113), majd a gyanta kiszűrése és mosása után oldószerben újra 

szuszpendálva epi-kininaminnal (22) vagy epi-kinidinaminnal (103). Szűrés, mosás, és az 

oldószer leszárítása után megkaptuk a heterogenizált pszeudoenantiomer katalizátorpárt 

(epiQNPsD 115, epiQDNPsD 116) (44.ábra).   

 

44.ábra A katalizátor gyanták szintézise. 

Elvégeztük a tesztreakciónkat (43.ábra) az új heterogén katalizátorokkal. Nem 

meglepő módon a β-nitrosztirolra (15) nézve teljes konverzió eléréséig a reakcióidő 5 mol 

% katalizátor alkalmazása mellett a négyszeresére nőtt (2 óra -> 8 óra) az oldatfázisú 

katalizátor alkalmazásához képest, ami valószínűleg a gyanta belsejében történő diffúzió 

sebességének tulajdonítható. A sztereoszelektivitásban nem tapasztaltunk eltérést, és a 

kitermelés is csak kismértékben csökkent, ami a reakcióidő növekedésének 

következménye, mert β-nitrosztirol (15) oldatfázisban lassan polimerizál. Ebből arra 

következtethetünk, hogy a hordozóra kötés nem befolyásolta a katalizátor kötőzsebének 

szerkezetét. Megvizsgáltuk katalizátorunk működésének oldószer függését is, ami a 

hidrogénhidas aktiváláson alapuló katalízis esetében mindig fontos kérdés, mert ilyen 

kölcsönhatásra képes poláris oldószerben általában vagy a szelektivitás, vagy a konverzió, 
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vagy mindkettő jelentősen leromlik és ez jelentősen csökkenti a rosszul oldódó 

szubsztrátok átalakíthatóságának lehetőségét. A mi immobilizált katalizátorunk olyan 

oldószerekben, amiben a polisztirol gyanta megduzzad, nem mutatott jelentős 

érzékenységet az oldószer polaritására. Toluolból a reakció terméke kicsapódott, de a 

lemosott terméknek itt is kiváló volt az enantiomer feleslege. Alkohol típusú 

oldószerekben a polisztirol gyanta összeesik és a belsejében található aktív csoportok nem 

hozzáférhetőek, így nem katalizálhatják a reakciót (1.táblázat).  

 

katalizátor oldószer kitermelés % ee % 

115 DKM 92 99 

116 DKM 92 -99 

115 THF 91 98 

115 toluol - 99 

115 DMF 87 97 

115 metanol 0 - 

 

1.táblázat Immobilizált organokatalizátorok tesztelése különböző oldószerekben. 
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elektrofil katalizátor kitermelés % ee % 

 
115 95 99  

 
115 87 96  

 
116 97 -97 

 
116 98 -99  

 
116 94 -99  

 
116 92 -99  

 
116 97 -95  

  
115 89 96  

 

2.táblázat A katalitikus reakció sztereoszelektivitásának függése az elektrofil szerkezetétől. 
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Megvizsgáltuk, hogy katalizátoraink szelektivitását mennyire befolyásolják a 

szubsztrátként alkalmazott aril-nitroalkének aril csoportjának különböző szubtituensei. 

Tapasztalataink szerint a szubsztituens helyzete, valamint annak elektronikus tulajdonságai 

sem a szelektivitásra, sem a kitermelésre nincsenek jelentős hatással (2.táblázat). 

Kísérleteket végeztünk annak kiderítésére, hogy milyen diasztereoszelektivitás 

érhető el katalizátoraink alkalmazásával, két sztereocentrum keletkezéséhez vezető 

reakciókban. Ehhez néhány prokirális nukleofil reakcióját vizsgáltuk β-nitrosztirollal (15). 

Minden esetben jó vagy kiváló diasztereomer arányt sikerült elérnünk (3.táblázat). 

 

nukleofil  katalizátor  kitermelés %  ee % dr  

 
115 75 99 7:1 

 
115 88 98 9:1  

 

116 94 -99 99:1 

O

O

O

 

115 96 99 98:2 

3.táblázat Katalizátor gyanták diasztereoszelektivitásának vizsgálata. 
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Az eredmények ismeretében kijelenthetjük, hogy az immobilizálási módszerünk, a 

reakcióidőt leszámítva, nem volt negatív hatással a katalizátor tulajdonságaira amellett, 

hogy a reakciók feldolgozása lényegesen leegyszerűsödött. Az oldható katalizátornál 

minden esetben flash kromatográfiát alkalmaztunk, míg a gyantákat elegendő volt 

egyszerűen kiszűrni, és az illékony komponensek bepárlása, vagy dietiléterrel történő 

kicsapás és szűrés után megkaptuk a terméket. A reakciókat ugyanazon két adag 

(epiQNPsD 115, epiQDNPsD 116) katalizátor gyantával hajtottuk végre, a reakciók 

között pedig mindössze egyszerű mosási eljárást alkalmaztunk, hogy a gyantákon a 

keresztszennyezést elkerüljük. Ellenőriztük a katalizátorok aktivitását az alap 

tesztreakcióval 10-10 reakció után, és az első használat eredményeit reprodukáltuk. 

Gyakran felmerülő kérdés a szilárd hordozóra kötött katalizátorok esetében a szemcsék 

aprózódása miatt, a szűrés során bekövetkező veszteség. A mi gyantáink a reakciók 

körülményei között történő 3 napos rázatás után kevesebb, mint 5 %-ot veszítettek a 

tömegükből. Mindezek alapján kijelenthetjük, hogy polimer hordozóra rögzített 

katalizátoraink kiválóan újrahasznosíthatóak. 

A következő felmerülő kérdés a fenti eredmények után, hogy felhasználható-e az 

immobolizálási módszerünk folyamatosan áramló rendszerben alkalmazható katalizátor 

előállítására. A korábban előállított epiQNPsD (115) és epiQDNPsD (116) erre duzzadási 

tulajdonságai miatt alkalmatlan, mivel az áramlás során a katalizátorral töltött oszlopon 

fellépő nyomás a megduzzadt gyantaszemeket egymáshoz préseli, így az átjárhatatlanná 

válik. Ezért áramlási rendszerben történő alkalmazáshoz egy olyan hordozót kellett 

választanunk, melyet az oldószerek nem duzzasztanak és összenyomhatatlan. Szerencsére 

kereskedelmi forgalomban ugyancsak kapható az aminometil polisztirol magas 

keresztkötésű (60 % divinilbenzol tartalom), makroporózus változata, mely megfelel 

ezeknek a követelményeknek, funkciós csoportjai viszont azonosak az előzőekben használt 

gyantáéval. Erre a hordozóra sikerült a korábban kidolgozott szintézis utat változtatás 

nélkül adaptálnunk (44.ábra). 

Elvégeztük az elkészült gyanta (epiQNPsF, 117) tesztelését lombikban a már jól 

bevált 2,4-pentándion (19) és β-nitrosztirol (15) közötti Michael-addícióval, és a korábbi 

két heterogén katalizátor teljesítményéhez nagyon hasonlót tapasztaltunk (89% kitermelés, 
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97% ee). Ezután a katalitikusan aktív polimert betöltöttük egy alkalmas kolonnába, és 

csatlakoztattuk egy áramlási készülékhez, amely két precíziós folyadékpumpából, 

injektorból, oszloptartó és temperáló állványból, egy háttérnyomás szabályzóból és egy 

frakciószedőből állt (45.ábra). 

 

45.ábra Folyamatos áramlási készülék. 

Rendszerünk tesztelését a szokásos reakcióval végeztük. Kezdetben az áramlási 

sebességet úgy állítottuk be, hogy 5 mol % katalizátorra számolva az 1 mmol kiindulási 

anyag átalakítása a lombikban tapasztalt 8 óra legyen. A várt teljes átalakulás megtörtént, 

sőt az áramlási sebesség optimalizálása után a reakcióidőt sikerült a felére csökkenteni. 

Arra a kérdésre, hogy ugyanaz a hordozóra kötött katalizátor miért mutat nagyobb 

aktivitást áramlási rendszerben, mint hagyományos lombikreakcióban a válasz még nem 

tisztázott, de valószínűleg a folyamatos lemosás által csökkentett termékgátlásban 

keresendő. Ennek igazolására reakció-kinetikai vizsgálatokat kezdtünk. 

Az automatizálhatóság felé tettünk egy lépést a következő kísérletben, ahol egymás 

után, mindössze egy rövid mosási fázissal elválasztva hajtottunk végre két reakciót 

ugyanazon a katalizátortölteten (46.ábra). 
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46.ábra Egymás utáni reakciók folyamatosan áramló rendszerben. 

A legfontosabb megfigyelés az volt, hogy az első reakció terméke (119) nem 

szennyezte a következőét (97) annak ellenére, hogy csak egy 10 perces mosás választotta 

el a két reakciót egymástól. A szekvencia első reakciója azt is bizonyította, hogy a 

katalizátor áramlási rendszerben történő alkalmazása a diasztereoszelektivitást sem rontja 

el jelentős mértékben. 

A következő kísérletben megpróbáltuk a reakció méretnövelését, ami folyamatos 

áramlási rendszerben mindössze annyit tesz, hogy több kiindulási anyagot arányosan 

hosszabb ideig áramoltatunk keresztül a katalizátor ágyon, azonos áramlási sebesség 

mellett. Ilyen módon sikerült 5,34g terméket (97) előállítanunk a tesztreakciónkban 97 % 

enantiomerfelesleggel 16 óra alatt. Ezzel a kísérlettel gyakorlatilag bizonyítottuk, hogy 

katalizátorunk folyamatos termelésre alkalmas. 

Az eredményeinkről 2013-ban megjelent publikációt ugyanabban az évben a 

Synfacts folyóiratban kiemelték [44]. 
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III.  A „kettős aktiválás” mechanizmusának vizsgálata 

négyzetamid alapú katalizátor esetében  

Ahogy azt az irodalmi áttekintésben bemutattuk, a hidrogén-hidas aktiváláson 

alapuló bifunkcionális katalizátorokkal sokféle reakció sztereospecifikus megvalósítását 

leírták a szakirodalomban, és a mai napig jelennek meg közlemények újabb 

alkalmazásaikat bemutatva. Meglepő azonban, hogy az intenzív kutatások ellenére a 

katalizátorok szerkezete meglehetősen csekély változatosságot mutat. A királis váz és a 

Lewis-savas csoport szempontjából is mindössze két jelentős képviselőt találunk, az 

előbbinél a cinkona-alkaloid és a ciklohexán-diamin alapúak, míg utóbbinál a 

tiokarbamidot és a négyzetamidot alkalmazók (47.ábra). 

 

47.ábra A bifunkcionális katalizátorok legsikeresebb alapvázai, és Lewis-savas csoportjai. 

Az a tény, hogy az aktiváló csoportok távolsága, és térbeli elhelyezkedése ilyen 

szűk skálán mozoghat, azt a gondolatot ébreszti, illetve erősíti, hogy az ilyen típusú 

aktiváláshoz a szubsztrátok szinte tökéletes pozícionálását kell a katalizátornak 

megvalósítani, ami jelentősen megköti a szerkezeti változatosságot. Ebben az esetben 

viszont ahhoz, hogy a jövőben még aktívabb katalizátorokat tervezhessünk és 

szintetizálhassunk, esszenciális megismernünk vagy legalább egy jól működő modellt 

alkotnunk a reakciósebességet meghatározó átmeneti állapot (TS) szerkezetére. 

A szakirodalomban eddig három különböző, számításokkal alátámasztott lehetséges 

modell jelent meg adott reakciók leírására. Az elsőt Takemoto kutatócsoportja publikálta 

[11], a másodikat intézetünkből Pápai és munkatársai és a harmadikat nemrégiben Wang 
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csoportja írta le [45]. Nevezzük ezeket sorrendben A, B és C útnak. Mindhárom elképzelés 

megegyezik abban, hogy a reakció sebesség-meghatározó lépése a C-C kötés létrejötte, és 

az ehhez vezető átmeneti állapotban a protonált katalizátor egyszerre köti az elektrofilt és a 

deprotonált nukleofilt, abban azonban már különböznek, hogy a három lehetséges H-híd a 

katalizátor mely része, és melyik szubsztrát között jön létre. Ezeket az elrendeződéseket, és 

az ezek alapján feltételezhető negyedik D utat ábrázoltam nagyon leegyszerűsítve a 

48.ábrán. 

 

48.ábra A lehetséges átmeneti állapotok vázlatos rajza. 

A korábban említett elméleti munkák kizárólag tiokarbamid tartalmú katalizátort 

vizsgálnak különböző reakciókban, és összevetésükből az tűnik valószínűnek, hogy a 

katalizátor kötőzsebében az összes átmeneti állapot megvalósulhat, és kissé meglepő 

módon a szubsztrát szerkezetétől függ, hogy melyik csatornán folyik a reakció. 

Pápai Imre kutatócsoportjával együttműködésben elhatároztuk, hogy megvizsgáljuk 

a lehetséges mechanizmusokat négyzetamid tartalmú bifunkcionális organokatalizátor 

alkalmazása esetén, elméleti számítások, és kísérleti eredmények összevetésével.  

Mivel a sebesség-meghatározó lépésben jön létre a kiralitáscentrum, a vizsgált 

reakcióban elért sztereoszelektivitás, mely kísérletileg jól mérhető, információt hordoz a 

reakció TS-ának a szerkezetéről. Ebből következik, hogy ha több kiralitáscentrum jön 

létre, és magas enantioszelektivitás mellett magas diasztereoszelektivitást is el tudunk érni, 

akkor a bonyolultabb szerkezetű átmeneti termék révén még több információhoz jutunk. 

Ilyen meggondolások alapján a mi feladatunk egy olyan katalizátor tervezése, és szintézise 

volt, ami a vizsgált reakcióban magas enantio- és diasztereoszelektivitással működik, 

illetve lehetőség szerint szerkezetileg minél egyszerűbb, számolási szempontból 



49 

 

könnyebben kezelhető. Korábbi munkánkból tudtuk, hogy az általunk előállított epiQNB 

(114) katalizátor magas enantio- és diasztereoszelektivitással működik etil-pentán-2-on-1-

karboxilát (118) és β-nitrosztirol (15) rekciójában (99% ee, 99:1 dr), ezért úgy döntöttünk, 

hogy előállítjuk ennek számolási szempontból könnyebben kezelhető ciklohexán diamin 

alapú analógját. 

A szintézist a már korábbiakban kidolgozott úthoz hasonlóan végeztük. A 

négyzetsav dietilészterét (113) reagáltattuk benzilaminnal (112), majd (1R,2R)-ciklohexán-

1,2-diaminnal (120) végül reduktív aminálással dimetileztük (49.ábra). 

 

49.ábra Ciklohexán diamin alapú négyzetamid katalizátor szintézise. 

Az elkészült katalizátorral (RRcHNB, 121) végrehajtottuk a két kérdéses reakciót, 

és meghatároztuk a termékek sztereoizomer tisztaságát (50.ábra). 

 

50.ábra Sztereoszelektív reakciók a RRcHNB (121) katalizátorral, az elméleti számítások célpontjai. 

Az eredmények a kinin alapú katalizátornál megfigyelt adatokhoz nagyon hasonló 

értékeket mutattak, ami arra utal, hogy, bár a két molekula szerkezetileg nagyon 
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különbözik, a „katalitikus zsebet” kialakító csoportok relatív helyzete, és ezáltal az 

átmeneti komplex szerkezete nagyon hasonló lehet. 

A kísérletek elvégzése után összevetettük az eredményeket az elméleti kémikus 

kollégáink által DFT módszerrel számolt adatokkal. Ők a különböző TS-ek energiáinak 

összehasonlításából a 97 termék enantiomerfeleslegét az A úton 89%-nak, míg a B úton 

100%-nak jósolták. A C úton nem kaptak a termék képződéséhez vezető átmeneti 

állapotot, míg a D úton olyan magas aktiválási energiára lenne szükség, hogy ennek 

lehetőségét kizárhatjuk. Figyelembe véve, hogy az oldatreakcióban lejátszódó egyéb, a 

számolás során figyelembe nem vett folyamatok, mint például a nem specifikus bázis 

katalízis, az idealizált in silico rendszerhez képest csak ronthatják a szelektivitást, a 

kísérletileg tapasztalt 97%-os ee a B modell valósághűségét igazolja, de mivel mindkét út a 

kísérletileg meghatározott (R)-3-(2-nitro-1-fenetil)pentán-2,4-dion (R-119) sztereoizomer 

képződését preferálja, egyik sem vethető el 100%-os biztonsággal. 

A prokirális nukleofillel (118) végrehajtott reakciót, mivel az egyszerűbb 

rendszeren már a C és  D utat elvetettük, már csak a relevánsnak tűnő A és B úton 

számolták végig (51.ábra) 

 

51.ábra Lehetséges átmeneti állapotok az két alternatív mechanizmuskép alapján. 

Az A úton 4:1 diasztereoszelektivitást jósoltak 99% ee-vel a major, és 88% ee-vel a 

minor komponensre, illetve 80:1 diasztereoszelektivitást jósoltak a B úton, 100% és 98% 

ee-vel a major illetve a minor komponensre. Ebben az esetben a kísérleti ee értékek (91% 
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major, 90% minor) inkább az A úton jósoltakhoz állnak közelebb, azonban a 

diasztereoszelektivitás jóval magasabb, igaz elmarad a B úton jósolttól. Újra elővéve az 

előző meggondolásainkat a valós és modell rendszerek viszonyáról, nehéz elképzelni olyan 

elhanyagolt körülményt, ami a diasztereoszelektivitás javulását okozná. Sajnos ebben az 

esetben is igaz, hogy mindkét út a kísérletileg igazolt konfigurációjú etil (R)-1-((S)-2-nitro-

1-fenetil)-2-oxociklopentán-1-karboxilát terméket preferálja, így perdöntő bizonyítékhoz 

nem jutottunk. Könnyen elképzelhető a valós reakcióban több mechanizmus párhuzamos 

jelenléte. 

Mivel kutatásaink alapvető célja az volt, hogy az eredmények hozzásegítsenek 

minket az eddigieknél jobb katalizátormolekulák tervezéséhez, megvizsgáltuk az A és B 

utakat követve kiszámolt legalacsonyabb energiájú (a főtermék keletkezéséhez vezető) 

átmeneti állapotok szerkezetét a 2,4-pentán-dion és nitrosztirol reakciójában.(52.ábra) 

2.00

1.85

1.83

2.12

TS-A-R1 (19.3)

2.21

2.08 1.83

1.70

TS-B-R1 (15.5)  

52.ábra A legalacsonyabb energiájú átmeneti komplexek szerkezete az A (TS-A-R1)és a B 

(TS-B-R1)úton. (a számított Gibbs féle szabadenergia kcal/mol-ban) 

Elsőre a két szerkezet meglehetősen különbözőnek tűnik, nem meglepő módon, 

hiszen a szubsztrátok a katalizátor különböző részeihez kötődnek. Azonban, ha 

szétvágjuk a komplexeket oly módon, hogy elválasztjuk egymástól a protonált 

katalizátort, és a termékhez vezető anionos részletet, meglepően hasonló szerkezetek 

tárulnak elénk.(53.ábra) 
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53.ábra Az A (kék) és a B (piros) úton kiszámított átmeneti állapotok szétválasztva a katalizátort (a) és a 

szubsztrátokat (b), és egymásra illesztve a csillaggal jelzett atomokat. 

A megfigyelhető geometriai invariabilitás egyrészt részben magyarázza a 

bifunkcionális organokatalizátorok területén tapasztalható szegényes szerkezeti 

változatosságot, másrészt leegyszerűsíti új, feltehetőleg katalitikusan aktív szerkezetek 

tervezését, az által, hogy nem szükséges a pontos mechanizmus ismerete, elég egy 

megfelelő H-kötés donor funkciós-csoportokból álló királis zsebet „anion-hole” 

megkonstruálnunk a céltermék elvárt szerkezete alapján, a szubsztrátok pontos kötődési 

topológiájának ismerete nélkül. Továbbá megkérdőjelezi azt a korábbi dogmát a 

katalizátor-tervezés területén, hogy a katalizátornak megfelelő konformációs szabadsággal 

kell rendelkeznie, hogy felvehesse a szubsztrátok aktiválásához legmegfelelőbb 

szerkezetet. Eredményeink inkább azt mutatják, h a lehető legmerevebb struktúrát kell 

megalkotnunk maximalizálva ezzel a H-híd donor funkciós csoportokat megfelelő 

orientációban tartalmazó aktív speciesz mennyiségét. 
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4. Összefoglalás 

Kifejlesztettünk egy méretnövelhető laboreljárást (90-120g) bifunkcionális 

organokatalizátorok közös intermediereinek az epi-kininaminnak és az epi-kinidinaminnak 

a szintézisére, mérsékelve azok fajlagos munkaóra-, oldószer-, hulladék kezelési és 

energiaigényét. A termékek nagy tisztaságának köszönhetően lényegesen leegyszerűsödött 

a belőlük származtatható katalizátorok tiszta formában történő előállítása, mely a további 

tisztítási lépések elhagyásával ugyancsak gazdasági és környezetvédelmi előnyökkel jár. 

Előállítottunk szilárd hordozóra immobilizált bifunkcionális katalizátorokat, 

melyek az általunk vizsgált reakciókban, oldatfázisban alkalmazható analógjaikhoz 

hasonlóan kiváló sztereoszelektivitással működtek a reakcióidő tolerálható mértékű 

növekedése mellett. Katalizátor gyantáink teljesítő képessége legalább tíz visszaforgatási 

ciklusban változatlan, a hordozó mechanikai stabilitása a reakció és a feldolgozás 

körülményei között megfelelő. Immobilizált katalizátoraink kiválóan újrahasznosíthatók, 

és jelentősen leegyszerűsítik a reakciók feldolgozását, ezért alkalmazásuk költséghatékony 

és környezetbarát. A folyamatos termelés, és az automatizálhatóság felé tettünk egy lépést 

folyamatos áramlási rendszerben alkalmazható katalizátor gyanta előállításával, melyet 

sikerrel alkalmaztunk grammos mennyiségű királis termék, és szekvenciális módban két 

különböző termék előállítására kiváló sztereoszelektivitással. 

Javaslatot tettünk egy bifunkcionális katalizátor által kiváltott, sztereoszeltív 

reakciók sebesség meghatározó átmeneti állapotainak szerkezetére kísérleti és elméleti 

kémiai eredmények összevetésével. Az eredmények alapján a valós reakcióban feltehetőleg 

több reakcióút párhuzamosan szerepet játszhat, azonban az átmeneti állapotok 

szerkezeteinek fragmes analízisével megállapítottuk, hogy a konkrét mechanizmusképtől 

függetlenül mind a protonált katalizátor, mind a termékhez vezető anionos részlet 

szerkezete nagyon hasonló. Ez a megfigyelés a jövőben megkönnyítheti új katalizátorok 

tervezését.  
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5. Kísérletleírások 

I. A kísérletek során felhasznált eszközök és anyagok 

Az NMR spektrumok Varian 300 spektrométeren készültek. A kémiai eltolódás 

értékeket (δ) ppm-ben adtuk meg, standardként a deuterált oldószerek maradék jelét 

alkalmaztuk (CHCl3 7,26; CD3OD 3,31; (CD3)2SO 2,50 ppm a 
1H-NMR, míg 77,0; 49,0; 

39,4 ppm a 13C-NMR spektrumokban). A 1H-NMR spektrumok leírásában a következő 

jelöléseket használtuk a multiplicitás jelölésére: s, szingulett; d, dublett; t, triplett; q, 

kvartett; m, multiplett; bs, széles jel. A 13C-NMR spektrumokat szélessávú lecsatolás 

mellett vettük fel. Waters-QTOF Premier tömegspektrométerrel, pozitív elektrospray 

ionizációs technikával határoztuk meg a protonált pszeudomolekulaionok pontos tömegét. 

Az olvadáspont értékek nem korrigáltak. Az IR spektrumokat Nicolet Avatar 320 FT-IR 

spektrométeren vettük fel, és a jellemző hullámszám értékeket (cm-1) adtuk meg. Az 

optikai forgatóképesség értékeket AA-10R automatikus polariméter segítségével 

határoztuk meg. Az enantiomerfelesleg (ee) értékeket királis, normál állófázisú HPLC-vel 

határoztuk meg (Daicel Chiralpak AD/IA/IB oszlopokat alkalmazva, az anyagok 

jellemzésénél, csak az állófázis jelét, és a mozgó fázis tulajdonságait jelöltem). A 

kromatográfiás tisztításokat Armen Spot System 200-25-2-UVX flashkromatográfon 

hajtottuk végre. A folymatos áramlási reakciókat Syrris Asia készüléken hajtottuk végre, 

ami tartalmazott egy dupla fecskendőpumpát, két reagenstárolót (loop), két injektort, egy 

oszlop tartó, és termosztáló egységet, és egy háttérnyomás szabályzót. Az eredeti 

aminometil-polisztirol műgyanta polimerek jellemzői az alábbiak voltak. Duzzadó gyanta: 

keresztkötés: 1% 1,4-divinilbenzol (DVB), szemcseméret: 100-200 mesh, funkcióscsoport 

borítottság: 1.0 mmol/g. Nem duzzadó, makroporózus gyanta: keresztkötés: 60% DVB, 

szemcseméret: 100-200 mesh, funkcióscsoport borítottság: 0,69 mmol/g. A 

röntgendiffrakciós felvételek Rigaku R-AXIS Rapid curved IP egykristály 

diffraktométeren készültek. Az egykristályok Paratone olajban voltak, és azonnal, 

cryostream rendszerrel lettek fagyasztva. 
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II. Reprezentatív példa 9-deoxi-9-amino-epi-kininamin (22), és 

9-deoxi-9-amino-epi-kinidinamin (103) méretnövelt 

szintézisére 

 a) Egy mechanikus keverővel, CaCl2-os csővel, és hőmérővel ellátott 4-nyakú 2 

dm3-es lombiba bemérjük a kinint (20) (90,8 g; 0,28 mol), és a trifenil-foszfánt (88,4g; 

0,34 mol; 1,20 ekv.). Hozzáadunk 0,90 dm3 vízmentes tetrahidro-furánt (THF), és addig 

kevertetjük, amíg tiszta oldatot kapunk. A reakcióelegyet 0oC-ra hűtjük, majd a 

hőmérséklet tartása mellett, adagolótölcsérből, hozzáadagoljuk a diizopropil-

azodikarboxilátot (DIAD)(68,0 g; 0,34 mol; 1,20 ekv). Negyed óra kevertetés után 

csapadékkiválás tapasztalható, ami után még 1 órát kevertetjük az elegyet, majd elkezdjük 

hozzáadagolni a difenilfoszforil-azid (96,8 g; 0,37 mol; 1,33 ekv) absz. THF-es (200 ml) 

oldatát, gyorsan csepegtetve (1 csep/sec). A hűtőközeg eltávolítása után, hagyjuk a 

reakcióelegyet szobahőmérsékletre melegedni, és még 12 órát kevertetjük, miközben a 

csapadék eltűnik, és egy narancssárga homogén oldatot kapunk. A reakcióidő lejárta után 

az oldatot 50oC-ra melegítjük, és kis részletekben hozzáadagolunk 98 g (0,37 mol; 1,33 

ekv) trifenil-foszfánt, miközben gázfejlődés tapasztalható, aminek a megszűnése után, 

szobahőmérsékletre hűtjük a reakcióelegyet, majd 20 cm3 vízet adunk hozzá, és fél órát 

kevertetjük. Az oldószer vákuumban 40oC-on történő lepárlása után, a kapott olajat 800 

cm3 DKM-al higítjuk, majd 800 cm3 10%-os sósavoldattal intenzíven kevertetjük 10 

percig, majd a fázisokat elválasztjuk. A vizes fázist kétszer mossuk 100 cm3 DKM-al, majd 

újabb 800 cm3 DKM hozzáadása, jeges-vizes hűtés, és intenzív kevertetés mellett, 10% 

NaOH oldattal a pH-t 10 fölé állítjuk. A fázisokat elválasztjuk, a DKM-os oldatot Na2SO4-

on szárítjuk, majd vákuumban 40oC-on bepároljuk. A nyerstermék narancssárga mézszerű 

olaj (106±5 g). 

b) A nyersterméket egy hőmérővel, mechanikus keverővel, CaCl2-os csővel, és 

csepegtetőtölcsérrel ellátott 4-nyakú 2 dm3-es lombiban feloldjuk 1000 cm3 vízmentes 

Et2O-ben, jeges-vizes hűtéssel 5oC-alá hűtjük, majd a hőmérséklet 10 oC alatt tartása 

mellett hozzácsepegtetünk 210 cm3 4N dietil-éteres HCl oldatot (0,84 mol, 3 ekv), és  10 

percig kevertetjük. A kivált sárga, szilárd anyagot üvegszűrőn vákuumszűrjük, majd 
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kétszer 500 cm3 Et2O-el, és n-hexánnal mossuk, ilyen sorrendben, majd vákuumba 

szárítjuk (148±5 g).  

c) A nyers epi-kininamin·3HCl sót, egy CaCl2-os csővel ellátott 1 dm3-es 

lombiban feloldjuk 500  cm3 vízmentes metanolban 50oC-on, hagyjuk lassan 

szobahőmérsékletre hűlni, majd jeges-vizes hűtéssel 5oC-alá hűtjük az oldatot. A kivált sót 

üvegszűrőn vákuumszűrjük, majd kétszer 500 cm3 Et2O-el, és n-hexánnal mossuk, ilyen 

sorrendben, majd vákuumba szárítjuk. A kitermelés 87±2 g, a kiindulási kininre számolva 

72%. Ugyanez az eljárás változtatás nélkül alkalmazható epi-kinidinamin·3HCl 

preparálására, abban az esetben a kitermelés 70±2 g, kinidinre nézve 58%. Az így 

előállított epi-kininamin·3HCl, és epi-kinidinamin·3HCl só 95% feletti HPLC 

tisztaságú, és száraz helyen évekig tárolható változatlan minőségben. 

III. 10-11-dihidro-9-deoxi-9-amino-epi-kininamin előállítása (23) 

a) 8,32 g (0,208 mol, 3 ekv) NaOH-ot felodunk 210 ml vízben, visszahűtjük 

szobahőmérsékletre, hozzáadunk 210 ml DKM-t, 30 g (0,069 mol) epi-kininamin·3HCl-

ot, és 5 percig kevertetjük. A fázisokat elválasztjuk, a vizes fázist 100 ml DKM-al 

exrtaháljuk, a szerves fázisokat egyesítjük, Na2SO4-on szárítjuk, majd vákuumban 40oC-on 

bepároljuk. 

b) A kapott olajt feloldjuk 300 ml etanolban, majd egy 1000 ml-es mágneses 

keverőbabával ellátot gömblombikba töltjük. A reakcióedényt 3 ciklusban evakuáljuk, és 

nitrogénnel töltjük, majd hozzámérünk 0,30 g 10 %-os Pd/C-et. A lombikot újra 

evakuáljuk, majd hidrogén gázzal töltjük. Intenzív kevertetés mellett 1,5 bar H2 nyomáson 

6 órát reagáltatunk. Az oldószer bepárlása után, a II. fejezet b pontjában leírtak szerint 

megképezzük az epi-dihidro-kininamin·3HCl sót. Kitermelés: 27 g (90%). HPLC 

tisztaság >95%. 
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IV. Reprezentatív példa tiokarbamid tartalmú, cinkona alkaloid 

alapú organokatalizátor szintézisére 

A III. fejezet a pontjában leírtak alapján, felszabadítunk 30 g epi-

kininamin·3HCl-ot. A kapott olajt feloldjuk 200 ml absz.THF-ban, 0oC-ra hűtjük, majd 

hozzácsepegtetjük 17 g (0,062 mol) bisz-trifluorometil-izotiocianát absz.THF-es oldatát 

(100 ml). Eltávolítjuk a hűtőközeget, és 1,5 órát kevertetjük a reakcióelegyet. Az oldószer 

lepárlása után egy amorf szilárd anyagot kapunk. Kitermelés: 37 g (90%). HPLC tisztaság 

~95%. 

V. Általános eljárás négyzetsavamid tartalmú organokatalizátor 

szintézisére 

A négyzetsav dietil-észter dietil-éteres oldatához (c=1 mol/dm3) 5 perc alatt, 

szobahőmérsékleten, kevertetés mellett hozzácsepegtetünk 1,1 ekvivalens benzil-amint. A 

kevertetést folytatjuk, amíg a diészter vékonyréteg kromatográfiásan detektálható (2 óra). 

A reakcióelegyből kis mennyiségű fehér csapadék válik ki, melyet celiten történő szűréssel 

eltávolítunk, majd a szűrlethez adjuk egy részletben a megfelelő amint a kiindulási 

diészterhez képest 1,1 ekvivalens mennyiségben. A reakcióelegyet egy éjszakán át 

kevertetjük. Az oldatból fehér csapadék kiválása tapasztalható, melyet kiszűrünk, dietil-

éterrel kétszer mosunk, majd levegőn szárítunk.  

VI. Általános eljárás polisztirol polimer műgyantára kötött 

négyzetsavamid tartalmú katalizátorok szintézisére 

A négyzetsav dietil-észter DMF-os oldatához(c=0,6 mol/dm3) hozzáadunk 0,5 

ekvivalens funkciós csoportot tartalmazó mennyiséget a megfelelő aminometil-

polisztirolból, és egy éjszakát szobahőmérsékleten rázatjuk. A gyantát kiszűrjük, kétszer 

mossuk DMF-el, majd hozzáadjuk a megfelelő amin DMF-os oldatát(c=0,6 mol/dm3) a 

kiindulási diészterrel megegyező mennyiségben. Egy éjszakát rázatjuk a reakcióelegyet, 
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majd kiszűrjük a gyantát, egymás után kétszer-kétszer mossuk DMF-al, diklórmetánnal és 

hexánnal, majd levegőn szárítjuk. A katalizátor végcsopotok mennyiségét a gyantákon 

elemanalízissel határoztuk meg. 

VII. Általános eljárás sztereoszelektív Michael-addíciós reakció 

kivitelezésére ββββ-oxoészterek vagy ββββ-dioxo vegyületek, mint 

nukleofilek, és nitroalkánok, mint elektrofilek között 

homogén katalizátor alkalmazásával 

Feloldunk 1 mmol elektrofilt, és 2 mmol  nukleofilt 2 ml diklórmetánban, 

hozzáadunk 5 mol% katalizátort, majd szobahőmérsékleten kevertetjük a reakcióelegyet, 

amíg az elektrofil el nem fogy a vékonyréteg kromatográfiás analízis alapján (2 óra). Az 

oldószert és a nukleofil feleslegét vákuumban  lepároljuk, majd a terméket gradiens flash 

kromatográfiával tisztítjuk (hexán:etilacetát 5:1-től 1:1-ig). 

VIII. Általános eljárás sztereoszelektív Michael-addíciós reakció 

kivitelezésére ββββ-oxoészterek vagy ββββ-dioxo vegyületek, mint 

nukleofilek, és nitroalkánok, mint elektrofilek között 

polisztirolra immobilizált katalizátor alkalmazásával 

Feloldunk 1 mmol elektrofilt, és 2 mmol  nukleofilt 2 ml diklórmetánban, 

hozzáadunk 5 mol% katalizátor gyantát, majd szobahőmérsékleten kevertetjük a 

reakcióelegyet, amíg az elektrofil el nem fogy a vékonyréteg kromatográfiás analízis 

alapján (8 óra). A katalizátort kiszűrjük, majd vákumban lepároljuk az oldószert és a 

nukleofil feleslegét. Az így kapott szilárd anyagot minimális mennyiségű dietil-éterrel 

extrahálva megkapjuk a fehér, vagy törtfehér terméket. Az enantiomer feleslegeket a 

reakcióelegyből határoztuk meg vékonyréteg kromatográfiás elválasztás után. A katalizátor 

gyantát újrahasználat előtt ultrahangos fürdőben DMF:DKM 1:1 oldószerelegyben 

extraháljuk, majd DKM-al mossuk. 
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IX. Sztereoszelektív organokatalizátor alkalmazása folyamatos 

áramlási reaktorban 

Elkészítettük a pentán-2,4-dion (4,80 g, 48 mmol), és a β-nitrosztirol (3,60 g, 24 

mmol) közös diklórmetános oldatát (73 ml). Egy rozsdamentes acél oszlopot, mely az 

alábbi paraméterekkel rendelkezik (C1, belső méret: l=95 mm, r=6 mm), megtöltöttünk a 

megfelelő immobilizált katalizátorral (2,36g, 0,236mmol katalizátor töltet, a oszlop 

holttérfogata V=7,3 ml). Ezt az oszlopot bekötöttük az áramlási rendszerbe, és 730 

µl/perces áramlási sebességgel, 10 percig diklórmetánnal kondícionáltuk. A pumpa 

bemeneti ágát áttettük a reaktánsokat tartalmazó oldatba, majd 73 µl/perces áramlási 

sebességgel 1000 percen keresztül átáramoltattuk a rendszeren. Miután a reagens oldat 

elfogyott, a bemeneti ágat újra DKM-ra cseréltük, és 10 percig 730 µl/perces áramlási 

sebességgel mostuk a készüléket. Az összegyűjtött oldatot vákuumban bepároltuk, majd az 

így kapott szilárd anyagot minimális mennyiségű dietil-éterrel (12 ml) digerálva 

megkaptuk a terméket ((3-(2-nitro-1-feniletil)pentán-2,4-dion). A kitermelés 5,34 g (89%) 

volt. Az enantiomerfelesleg 97% volt, melyet a feldolgozás előtt a reakcióelegyből 

határoztunk meg. 

X. Különböző királis Michael adduktok előállítása ugyanazon 

katalizátor ágyon szekvenciális módszerrel (közvetlenül 

egymás után). 

A katalizátorral töltött (C1) oszlopott az áramlási készülékbe kötöttük, majd a 

katalizátor gyantát DKM-al 10 percig 730 µl/perc áralmási sebességgel kondícionáltuk. 

Ezután egy reagenstárolóból az oszlopra injektáltuk az etil-2-oxociklopentán-karboxilát 

(0,312 g, 2 mmol) és a β-nitrosztirol (0,149 g, 1 mmol) közös DKM-os oldatát (7,3 ml) 

120 perc alatt 73 µl/perc áramlási sebességgel, majd 10 percig 730 µl/perc áralmási 

sebességgel DKM-al mostuk az oszlopot. A szedőedény kicserélése után a másik 

reagenstárolóból az oszlopra injektáltuk a pentán-2,4-dion (0,200 g, 2 mmol), és a β-

nitrosztirol (0,149 g, 1 mmol) közös diklórmetános oldatát (7,3 ml), és megismételtük az 
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első reakciónál leírtakat. Az első terméket (etil-1-(2-Nitro-1-fenil-etil)-2-oxociklopentán-

karboxilát) bepárlással izoláltuk (a nukleofil feleslegének bepárlásához motorvákuumra 

volt szükség) 96%-os kitermeléssel, 99%-nál jobb enantiomerfelesleggel, és 98:2 

diasztereomer aránnyal. A második reakció termékét ((3-(2-nitro-1-feniletil)pentán-2,4-

dion) bepárlás után, minimális mennyiségű dietli-éterrel történő kicsapással nyertük, 91%-

os kitermeléssel, és 96%-os enantiomerfelesleggel.  
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6. Termékek jellemzése 

 

9-deoxi-9-amino-epi-kininamin (epiQA, 22) 

1H NMR (300 MHz; CD3OD:D2O 2:1) δ 9,06 (d;, J = 6 Hz; 1H); 8,33 (d; J = 6 Hz; 

1H); 8,28 (d; J = 9 Hz; 1H); 7,98 (d; J = 2 Hz; 1H); 7,87 (dd; J = 2; 9 Hz, 1H); 5,97 (ddd; J 

= 7; 10; 17 Hz; 1H); 5,77 (d; J = 10 Hz; 1H); 5,33 (d; J = 17 Hz; 1H); 5,24 (d; J = 10 Hz; 

1H); 4,68-4,53 (m; 1H); 4,28-4,10 (m; 1H) 4,17 (s; 3H); 3,90-3,75 (m; 1H); 3,70-3,56 (m; 

1H); 3,56-3,42 (m; 1H); 3,00-2,84 (m; 1H); 2,16-2,00(m; 3H); 1,97-1,78 (m; 1H); 1,14 

(dd; J = 8; 14 Hz; 1H), 13C NMR (75 MHz; CD3OD:D2O 2:1) δ 165,281; 151,709; 

141,126; 140,024; 133,374; 131,478; 128,475; 120,502; 106,307; 63,495; 60,366; 57,391; 

46,093; 40,288; 30,013; 27,634; 27,389; 

 

 

9-deoxi-9-amino-epi-10,11-dihidrokininamin (epiDQA, 23) 

1H NMR (300 MHz; D2O) δ 8,72 (d;, J = 5 Hz; 1H); 8,00 (d; J = 9 Hz; 1H); 7,60 

(bs; 1H); 7,47 (d; J = 6 Hz; 1H); 7,36 (dd; J = 2; 9 Hz, 1H); 4,62 (d; J = 10 Hz; 1H); 3,96 

(s; 3H); 3,46-3,16 (m; 3H); 2,94-2,76 (m; 1H); 2,66-2,56(m; 1H); 1,70-1,38 (m; 5H); 1,38-

1,23 (m; 2H); 0,81 (t; J = 7Hz; 3H); 0,79-0,73 (m; 1H), 13C NMR (75 MHz; CD3OD:D2O 

2:1) δ 160,142; 148,379; 145,430; 144,243; 142,659; 139,705; 133,307; 120,502; 106,307; 

63,495; 60,366; 57,391; 46,093; 40,288; 30,013; 27,634; 27,389 
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9-deoxi-9-amino-epi-kinidinamin (epiQDA, 103) 

1H NMR (300 MHz; D2O) δ 9,08 (d;, J = 6 Hz; 1H); 8,31 (s; 1H); 8,28 (d; J = 4 Hz; 

1H); 7,94-782 (m; 2H); 5,96-577 (m; 2H); 5,42-5,23 (m; 2H); 4,47 (q; J = 10 Hz; 1H); 4,12 

(s; 3H); 3,94-3,67 (m; 3H); 3,67-3,46 (m; 1H); 2,66-2,56(m; 1H); 2,99-2,85 (m; 1H); 2,14-

2,00 (m; 3H); 1,60-1,45 (m; 31); 1,31-1,13 (m; 1H), 13C NMR (75 MHz; CD3OD:D2O 2:1) 

δ 165,281; 151,709; 141,126; 140,024; 133,374; 131,478; 128,475; 120,502; 106,307; 

63,495; 60,366; 57,391; 46,093; 40,288; 30,013; 27,634; 27,389 

 

3”,5”-bisz(trifluormetil)fenil-N’-(9-deoxiepi-kinin-9-il)tiokarbamid (epiQT, 24) 

1H NMR (300 MHz; CD3OD) δ 8,72 (d, J = 5 Hz; 1H); 8,16 (s; 2H); 8,09 (d; J = 2 

Hz; 1H); 7,95 (d; J = 9 Hz; 1H);; 7,69 (d; J = 5 Hz); 7,62 (s; 1H) 7,43 (dd; J = 2; 9 Hz; 

1H); 6,76 (d; J = 11 Hz; 1H); 5,94 (ddd; J = 7; 11; 17 Hz; 1H); 5,22 (d; J = 17 Hz; 1H); 

5,16 (d; J = 11 Hz; 1H); 4,37-4,16 (m; 2H); 4,00 (s; 3H); 3,71-3,53 (m; 1H); 3,42-3,15 (m; 

3H); 2,81-2,65 (m; 1H); 2,06-1,74 (m; 4H); 1,18-1,12 (m; 1H), 13C NMR (75 MHz; 

CD3OD) δ 182,990; 160,142; 148,379; 145,430; 144,243; 142,659; 139,705; 133,307; 

132,866; 132,423; 131,981; 131,513; 130,002; 129,612; 126,391; 124,245; 124,136; 

122,787; 121,335; 118,389; 117,003; 103,996; 61,609; 56,815; 55,567; 54,489; 44,427; 

38,734; 27,978; 25,800; 25,728 
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3”,5”-bisz(trifluormetil)fenil-N’-(9-deoxiepi-10,11-dihidrokinin-9-il)tiokarbamid 

(epiDQT, 25) 

1H NMR (300 MHz; CD3OD) δ 8,78 (d, J = 5 Hz; 1H); 8,13 (s; 3H); 7,99 (d; J = 9 

Hz; 1H); 7,72 (d; J = 5 Hz; 1H); 7,66 (s; 1H); 7,48 (dd; J = 3; 9 Hz); 6,90 (d; J = 11 Hz; 

1H); 4,70-4,39 (m; 2H); 4,03 (s; 3H); 3,80-3,65 (m; 1H); 3,45-3,34 (m; 1H); 3,23-3,11 (m; 

1H); 2,12-1,90 (m; 5H); 1,68-1,47 (m; 2H); 1,32-1,12 (m; 1H); 0,97 (t; J = 7 Hz), 13C 

NMR (75 MHz; CD3OD) δ 208,840; 182,185; 159,226; 147,286; 144,431; 142,011; 

141,336; 132,241; 131,799; 131,356; 130,914; 130,483; 128,339; 125,217; 123,416; 

123,309; 123,254; 123,204; 123,150; 121,612; 120,131; 120,115; 120,096; 120,081; 

120,053; 117,592; 117,536; 117,515; 117,489; 102,833; 60,550; 56,264; 56,232; 56,210; 

55,806; 55,748; 52,926; 43,923; 35,282; 29,481; 26,272; 24,344; 24,229; 24,101; 10,697 

 

3”,5”-bisz(trifluormetil)fenil-N’-(9-deoxiepi-kinindin-9-il)tiokarbamid (epiQDT, 

57) 

1H NMR (300 MHz; CD3OD) δ 8,65 (d, J = 5 Hz; 1H); 8,06 (s; 2H); 7,95 (d; J = 2 

Hz; 1H); 7,91 (d; J = 9 Hz; 1H); 7,52 (s; 1H); 7,48 (d; J = 5 Hz); 7,39 (dd; J = 2; 9 Hz; 

1H); 6,30 (d; J = 11 Hz; 1H); 5,92 (ddd; J = 6; 9; 17 Hz; 1H); 5,20 (d; J = 17 Hz; 1H); 5,12 

(d; J = 11 Hz; 1H); 4,01 (s; 3H); 3,39-3,19 (m; 2H); 3,09-2,91 (m; 3H); 2,42-2,25 (m; 1H); 

1,70-1,49 (m; 3H); 1,32-1,15 (m; 1H); 1,09-0,87 (m; 1H), 13C NMR (75 MHz; CD3OD) δ 

181,374; 158,420; 146,990; 146,721; 144,021; 141,480; 140,343; 131,891; 131,448; 

130,164; 128,984; 125,213; 123,034; 122,633; 121,604; 119,615; 117,086; 117,041; 

114,709; 102,703; 60,732; 55,637; 54,236; 49,227; 38,993; 27,376; 26,307; 25,428 
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3-(benzilamino)-4-(((1R,2R)-2-(dimetilamino)ciklohexil)amino)ciklobut-3-én-1,2-

dion (RRcHNB, 121) 

1H NMR (300 MHz; (CD3)2SO) δ 7,88 (br s; NH); 7,49-7,19 (m; 6H(5+NH)); 4,80-

4,59 (m; 2H); 3,81-3,62 (m; 1H); 2,38-2,21 (m; 1H); 2;14 (s; 6H); 2,10-1,97 (m; 1H); 1,83-

1,55 (m; 3H); 1,32-1,06 (m; 4H) , 13C NMR (75 MHz; (CD3)2SO:CD3OD 1:1) δ 182,29; 

167,76; 139,21; 128,97; 128,02; 127,79; 79,30; 66,61; 54,32; 47,09; 35,07; 30,65; 24,77; 

24,67; 21,74, HRMS: a protonált ion összegképlete : C19H26N3O2+; számolt 

molekulatömeg: 328,2020; mért molekulatömeg: 328,2028, [α]= +14 (c=1 mg/ml; 

(CD3)2SO), olvadáspont : 234-245 
oC (bomlás) 

 

3-(benzilamino)-4-(9-deoxiepikinin-9-amino)ciklobut-3-én-1,2-dion(epiQNB, 114) 

1H NMR (300 MHz; CDCl3:CD3OD 1:1) δ 8,65 (d; J = 5 Hz; 1H); 7,94 (d; J = 9 

Hz; 1H); 7,83 (d;  J = 2 Hz; 1H); 7,41 (dd; J = 2; 9 Hz; 1H); 7,37 (d; J = 5 Hz; 1H); 7,32-

7,15 (m; 5H); 6,22 (d; J = 11 Hz; 1H) 5,82 (ddd; J = 17; 10; 8 Hz; 1H); 5,04 (d; J = 9 Hz; 

1H); 5,00 (s; 1H); 4,73 (q; J = 14 Hz; 2H); 4,00 (s; 3H); 3,60-3,44 (m; 1H); 3,35 (s; 1H); 

3,40-3,20 (m; 1H); 2,84-2,68 (m; 2H); 2,44-2,30 (m; 1H); 1,70-1,60 (m; 3H); 1,54 (t; J = 

11 Hz; 1H); 0,70 (dd; J = 7; 13 Hz; 1H), 13C NMR (75 MHz; CDCl3:CD3OD 1:1) δ 186,6; 

186,2; 171,8; 171,0; 163,2; 150,9 148,8; 148,2; 145,0; 134,6; 132,8; 132,3; 131,9; 131,7; 

131,6; 127,5; 118,6; 110,0; 105,1; 63,9; 60,0; 59,9; 52,0; 44,8; 43,2; 31,4; 31,3; 30,4, 

olvadáspont : 224oC (bomlás), HRMS: a protonált ion összegképlete: C31H33N4O3
+; 

számolt molekulatömeg  509,2553; mért molekulatömeg: 509,2550, IR (cm-1) 3204; 2938; 

1641; 1573; 1542; 1474; 1432; 1351; 1259; 1231; 699, [α] = -42 (c=10 mg/ml, CH2Cl2) 
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3-(benzilamino)-4-(9-deoxiepikinidin-9-amino)ciklobut-3-én-1,2-dion 

1H NMR (300 MHz; CDCl3:CD3OD 1:1) δ 8,63 (d; J = 4 Hz; 1H); 7,93 (d J = 9 Hz; 

1H); 7,81 (d; J = 2 Hz; 1H); 7,40 (dd; J = 2; 9 Hz]; 1H); 7,38 (d; J = 4 Hz; 1H); 7,32-7,19 

(m; 5H); 6,28 (d; J = 10 Hz; 1H) 5,84 (ddd; J = 17; 11; 6 Hz; 1H); 5,25 (d; J = 17 Hz; 1H); 

5,10 (d; J = 11 Hz; 1H); 4,80-4,60 (m; 3H); 4,00 (s; 3H); 3,50-3,15 (m; 2H); 3,10-2,80 (m; 

3H); 2,55-2,38 (m; 1H); 1,85-1,50 (m; 3H); 1,15-0,97 (m; 2H), 13C NMR (75 MHz; 

CDCl3:CD3OD 1:1) δ 182,7; 182,5; 167,7; 167,3; 159,2; 146,9; 145,2; 144,3; 140,0; 137,6; 

130,6; 128,9; 128,8; 128,3; 127,9; 127,7; 123,8; 118,6; 115,1; 101,1; 60,2; 56,0; 49,5; 

48,1; 46,3; 38,8; 27,5; 26,4; 25,7, olvadáspont: 197oC (dec,) HRMS: a protonált ion 

összegképlete: C31H33N4O3
+; számolt molekulatömeg: 509,2553; mért molekulatömeg: 

509,2548 IR (cm-1) 3167; 2934; 1650; 1621; 1568; 1474; 1432; 1351; 1258; 1227; 725, [α] 

= 82 (c=10 mg/ml, CH2Cl2) 

epiQNPsD (115)  

Elemanalízis : 3,42 % N; 83,64 % C; 7,20 % H 

    Számolt aktív oldalláncok : 0,61 mmol/g 

epiQDNPsD (116)  

Elemanalízis: 3,36 % N; 83,99 % C; 7,27 % H 

    Számolt aktív oldalláncok: 0,60 mmol/g 

epiQNPsF (117) 

Elemanalízis: 0,58 % N; 85,98 % C; 7,97 % H 

    Számolt aktív oldalláncok: 0,10 mmol/g 
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3-(2-nitro-1-feniletil)pentán-2,4-dion (97) 

1H NMR (300 MHz; CDCl3) δ 7,36-7,23 (m; 3H); 7,23-7,12 (m; 2H); 4,69-4,55 (m, 

2H); 4,43-4,31 (m, 1H); 4,31-4,16 (m; 1H); 2,28 (s; 3H); 1,94 (s; 3H) 13C NMR (75 MHz; 

CDCl3) δ 201,95; 201,18; 136,22; 129,54; 128,76; 128,15; 78,38; 70,93; 43,02; 30,64; 

29,76 HPLC (IB; 15% EtOH-hexán; 1,5 ml/min; 210 nm) t1=4,3 min.; t2=6,9 min. 

Meghatároztuk az epiQNB (114) katalizátorral előállított termék (t=4,3 min) 

abszolút konfigurációját egykristály röntgendiffrakció segítségével, mely az  S-3-(2-nitro-

1-feniletil)pentán-2,4-dion molekula szerkezetét bizonyította. 

 

3-(2-nitro-1-(4-nitrofenil)etil)pentán-2,4-dion  

1H NMR (300 MHz; CDCl3) δ 8,19 (d; J=9 Hz; 2H); 7,40 (d; J=9 Hz; 2H); 4,75-

4,56 (m; 2H); 4,45-4,27 (m; 2H); 2,32 (s; 3H) 2,02 (s; 3H) 13C NMR (75 MHz; CDCl3) δ 

198,63; 197,74; 141,47; 126,98; 122,27; 75,18; 67,93; 40,18; 28,39; 27,81 HPLC (IB; 10% 

EtOH-hexán; 1,0 ml/min; 210 nm), t1=14,8 min; t2=15,9 min 

 

3-(1-(4-metoxifenil)-2-nitroetil)pentán-2,4-dion  

1H NMR (300 MHz; CDCl3) δ 7,10 (d; J=9 Hz; 2H); 6,40 (d; J=9 Hz; 2H); 4,63-

4,50 (m; 2H);  4,39-4,26 (m; 1H); 4,26-4,11 (m; 1H); 3,77 (s; 3H); 2,28 (s; 3H); 1,94 (s; 
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3H) 13C NMR (75 MHz; CDCl3) δ 202,07; 201,34; 159,75; 129,28; 127,87; 114,92; 78,68; 

71,18; 55,46; 42,35; 30,59; 29,65 HPLC (AD; 2% iPrOH hexánban; 1,0 ml/min; 210 nm) 

t1=41,6 min; t2=66,7 min 

 

3-(1-(3-fluorofenil)-2-nitroetil)pentán-2,4-dion 

1H NMR (300 MHz; CDCl3) δ 7,38-7,20 (m; 1H); 7,05-6,79 (m; 3H); 4,69-4,54 (m; 

2H); 4,39-4,14 (m; 2H); 2,28 (s; 3H); 1,98 (s; 3H) 13C NMR (75 MHz; CDCl3) δ 199,207; 

198,392; 162,434; 159,143; 136,529; 136,436; 128,889; 128,778; 121,532; 121,491; 

113,630; 113,352; 113,136; 112,843; 75,659; 68,227; 40,276; 40,252; 28,321; 27,589 

HPLC (IB; 10% EtOH hexánban; 1,0 ml/min; 210 nm), t1=7,0 min,; t2=7,5 min, 

 

3-(1-(4-fluorofenil)-2-nitroetil)pentán-2,4-dion  

1H NMR (300 MHz; CDCl3) δ 7,22-7,09 (m; 2H); 7,07-6,93 (m; 2H); 4,65-4,54 (m; 

2H); 4,35-4,14 (m; 2H); 2,28 (s; 3H); 1,95 (s; 3H) 13C NMR (75 MHz; CDCl3) δ 201,441; 

200,685; 164,108; 160,816; 131,787; 131,741; 129,722; 129,612; 116,475; 116,188; 

78,109; 78,096; 70,681; 70,672; 42,036; 30,376; 29,585 HPLC(IB; 10% EtOH-hexán; 1,0 

ml/min; 210 nm) t1=7,2 min; t2=7,7 min 

 

3-(2-nitro-1-p-toliletil)pentán-2,4-dion 
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1H NMR (300 MHz; CDCl3) δ 7,21-6,98 (m; 4H); 4,70-4,50 (m; 2H); 4,40-4,27 (m; 

1H); 4,27-4,09 (m; 1H); 2,29 (s; 3H); 2,27 (s; 3H); 1,93 (s; 3H) 13C NMR (75 MHz; 

CDCl3) δ 201,830; 201,065; 138,307; 132,795; 129,947; 127,734; 78,314; 70,783; 42,425; 

30,360; 29,419; 21,010 HPLC (AD; 10% iPrOH hexánban; 1,0 ml/min; 210 nm) t1=9,7 

min; t2=15,0 min 

 

3-(2-nitro-1-o-toliletil)pentán-2,4-dion 

1H NMR (300 MHz; CDCl3) δ 7,23-7,15 (m; 1H); 7,10-7,04 (m; 1H); 7,00-6,92 (m; 

2H); 4,70-4,48 (m; 2H); 4,42-4,28 (m; 1H); 4,28-4,07 (m; 1H; 2,30 (s; 3H); 2,26 (s; 3H); 

1,93 (s; 3H) 13C NMR (75 MHz; CDCl3) δ 199,687; 198,935; 136,915; 133,801; 127,141; 

126,984; 126,566; 122,641; 76,082; 68,549; 40,602; 28,287; 27,423; 19,229 HPLC (AD; 

10% iPrOH hexánban; 1,0 ml/min; 210 nm) t1=8,0 min; t2=9,1 min 

 

3-(1-(2-bromofenil)-2-nitroetil)pentán-2,4-dion 

1H NMR (300 MHz; CDCl3) δ 7,65-7,59 (m; 1H); 7,32-7,23 (m; 1H); 7,22-7,10 (m; 

2H); 4,87-4,55 (m; 4H); 2,28 (s; 3H); 2,04 (s; 3H) 13C NMR (75 MHz; CDCl3) δ 201,924; 

200,835; 133,997; 129,950; 128,246; 76,238; 69,108; 41,053; 30,967; 28,343 HPLC (AD; 

2% iPrOH-hexán; 1,0 ml/min; 210 nm) t1=18,4 min; t2=19,6 min 
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3-(2-nitro-1-(tiofen-2-il)etil)pentán-2,4-dion 

1H NMR (300 MHz; CDCl3) δ 7,25-7,22 (m; 1H); 6,98-6,83 (m; 1H); 4,78-4,61 (m; 

2H); 4,61-4,46 (m; 1H); 4,46-4,34 (m; 1H); 2,30 (s; 3H); 2,08 (s; 3H)13C NMR (75 MHz; 

CDCl3) δ 201,668; 200,821; 138,660; 127,609; 127,227; 125,958; 78,723; 71,314; 38,455; 

30,755; 29,811 HPLC (AD; 2% iPrOH-hexán; 1,0 ml/min; 210 nm) t1=32,2 min; t2=46,0 

min 

 

3-acetil-3-(2-nitro-1-feniletil)dihidrofurán-2-on 

1H NMR (300 MHz; CDCl3) major diasztereomer δ 7,51-7,13 (m; 5H); 5,06 (dd; 

J=11; 13 Hz; 1H); 4,73 (dd; J=4; 13 Hz; 1H); 4,33(dd; J=11; 4 Hz; 1H); 4,14-3,96 (m; 1H); 

3,42-3,29 (m; 1H); 2,62-2,49 (m; 1H); 2,34 (s; 3H); 2,32-2,18 (m; 1H) 13C NMR (75 MHz; 

CDCl3) major diasztereomer δ 201,403; 175,510; 134,429; 129,630; 129,332; 128,879; 

76,585; 66,467; 63,204; 46,478; 30,259; 26,767 HPLC (IA; 15% EtOH in hexán; 1,0 

ml/min; 210 nm) t1=7,0 min; t2=19,8 min; t’1=9,2 min; t’2=10,5 min 

 

2-acetil-2-(2-nitro-1-feniletil)ciklopentanon 

1H NMR (300 MHz; CDCl3) major diasztereomer δ 7,40-7,10 (m; 5H); 4,85 (dd; 

J=11; 14 Hz; 1H); 4,50 (dd; J=4; 14 Hz; 1H); 4,37(dd; J=11; 4 Hz; 1H); 2,63-2,49 (m; 1H); 
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2,28 (s; 3H); 2,27-2,08 (m; 1H); 2,03-1,89 (m; 1H); 1,80-1,62 (m; 3H) 13C NMR (75 MHz; 

CDCl3) major diasztereomer δ 213,298; 202,975; 134,471; 129,696; 129,050; 128,639; 

75,798; 71,408; 46,566; 38,855; 27,537; 26,824; 19,656 HPLC (IA; 10% EtOH hexánban; 

1,0 ml/min; 210 nm) t1=7,5 min,; t2=12,3 min; t’1=10,3 min; t’2=19,0 min 

 

Etil 1-(2-nitro-1-feniletil)-2-oxociklopentánkarboxilát (119) 

1H NMR (300 MHz; CDCl3) major diasztereomer δ 7,39-7,16 (m; 5H); 5,18 (dd; 

J=4; 14 Hz; 1H); 5,01 (dd; J=11; 14 Hz; 1H); 4,21 (q; J=7 Hz; 2H); 4,07 (dd; J=11; 4 Hz; 

1H); 2,44-2,26 (m; 2H); 2,12-1,71 (m; 4H); 1,27 (t; J=7 Hz; 3H) 13C NMR (75 MHz; 

CDCl3) major diasztereomer δ 212,484; 169,530; 135,612; 129,559; 129,020; 128,500; 

76,714; 62,675; 62,424; 46,444; 38,108; 31,478; 19,575; 14,208. HPLC (IA; 10% EtOH in 

hexán; 1,0 ml/min; 210 nm) t1=9,4 min; t2=13,0 min; t’1=11,0 min; t’2=15,4 min 

Meghatároztuk a 121 katalizátor segítségével előállított 119 termék abszolút 

konfigurációját, annak oldatából mért, illetve a diasztereomerekre számolt VCD 

spektrumok összehasonlításával (51.ábra). A megfelelő egyezés alapján a termék 

szerkezete R-Etil 1-(S-2-nitro-1-feniletil)-2-oxociklopentánkarboxilátnak adódott.  

Az R-Etil 1-(S-2-nitro-1-feniletil)-2-oxociklopentánkarboxilát molekula geometria 

optimalizálása, a rezgési frekvenciák és a VCD intenzitások számítása B3LYP functionál 

alkalmazásával 6-31G(d,p)/ 6-311++G(2d,2p) bázison történt.  
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51.ábra A 119 termék abszolút konfigurációjának meghatározása VCD spektroszkópiával. A piros a mért, a 

kék a számolt spektrumot ábrázolja. 
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Summary 
 

We have developed a scalable laboratory procedure (up to 90-120 g) for the synthesis 

of epi-quinine amine and epi-quinidine amine which are key intermediates of thiourea or 

squaramide bifunctional organocatalysts. Our method is amenable for large scale operation 

and has many practical advantages. It allows to lower the cost and the environmental impact 

of the synthesis, because the new procedure requires less specific man-hour, solvent and 

energy. Due to the high purity of the isolated products there was no need to use 

chromatography which significantly reduce the cost of prodution. Additionaly, due to the high 

purity of products we could enter into the field of crystal-engineering and investigate the 

peculiar characteristic of our catalyst in solid phase. 

We have immobilized bifunctional squaramide catalysts onto solid micro- and 

macroporous supports. Those catalysts performed similarly to the homogenous version and 

afforded Michael adducts with high stereoselectivity within affordable time. No detectable 

loss of activity was observed after ten reaction cycles and the mechanical stability of the 

carrier was suitable for the applied reaction conditions and work-up procedure. Our 

immobilized catalysts are effectively recyclable and greatly simplify the work-up procedures 

of reactions. Consequently, it allows a cost-effective and environmentally friendly 

organocatalytic operation. We took a step towards automation and continuous production by 

developing a catalyst resin usable in continuous flow system.  This catalyst was successfully 

applied for gram scale preparation of a chiral product and sequential production of two 

different chiral molecules with high stereoselectivities.  

In a joint theoretical-synthetical study, we have investigated the structure of the rate-

determining transition states of Michael additions promoted by a bifunctional squaramide 

organocatalyst. This mechanistic study indicated that multiple pathways are available for the 

trasformations. Additional fragment analysis on possible transition states showed that the 

stucture both the protonated catalyst and the anionic unit leading to the product are almost the 

same without the reference of the exact mechanistic pathway. The value of this insight is that 

it can substatially facilitate the prediction of a catalyst performance on a planed reaction and 

the design of improved catalyst for a desired product. 


