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1. Bevezetés, célkitűzések 
 

Napjainkban egyre nagyobb figyelmet kap a környezetvédelem, az ipari kémiai 

folyamatok előrelátó, környezettudatos tervezése fontos.1 Alapvető követelménnyé vált a 

minél hatékonyabb szintézisek kidolgozása (egyre szelektívebb és „tökéletesebb” 

katalizátorok kifejlesztésével). Továbbá meghatározó igénnyé vált a vegyipari termékekkel 

szemben, hogy az előállított anyagok minél nagyobb tisztaságúak legyenek (például ne 

tartalmazzanak környezetre különösen veszélyes nehézfémeket). Ennek a két kihívásnak tud 

egyszerre  megfelelni az organokatalízis, így e terület fejlődése nemcsak elméleti, hanem 

gyakorlati szempontból is jelentős. 

Organokatalitikusnak nevezünk egy reakciót akkor, ha azt olyan, 

szubsztöchiometrikus mennyiségű szerves vegyülettel gyorsítjuk, amely nem tartalmaz 

fématomot. Az organokatalizátorok jelentős előnye a fémorganikusokkal szemben, hogy 

sok esetben kisebb a toxicitásuk, valamint legtöbbször nem érzékenyek a levegőre és az 

oldószer nedvességtartalmára sem. Ez teszi a velük való munkát jelentősen könnyebbé, 

illetve elősegíti ipari alkalmazásukat. Ez utóbbihoz még az is jelentősen hozzájárul, hogy az 

enzimekkel szemben könnyebben hozzáférhetőek, sokkal olcsóbbak, kombinatorikus úton 

is előállíthatóak,2 továbbá igen gyakran nagyobb stabilitásúak (nagyobb 

szubsztrátkoncentrációnál is jól „üzemelnek”, kevésbé érzékenyek a hőmérsékletre, pH-

viszonyokra, stb.). 

 Ehhez az új kutatási irányhoz csatlakozott kutatócsoportunk, amikor  célul tűztük ki 

cinkona-alapú, bifunkcionális, nemkovalens mechanizmus alapján működő 

organokatalizátorok előállítását és alkalmazását enantioszelektív Michael-addíciós 

reakciókban olyan szubsztrátumok felhasználásával, melyek a későbbiekben értékes 

intermedierek lehetnek. 

 Választásunk azért a nitrometán és kalkon (1) reakciójára esett, mert a kinin (3) , bár 

szélsőséges körülmények között és szerény enantioszelektivitással, de önmagában is képes 

ezt a konjugált addíciót katalizálni, és mi is e királis természetes anyagot kívántuk 

felhasználni. Ennek az alkaloidcsaládnak fontos tulajdonsága még katalitikus szempontból, 

hogy a kinin és a kinidin pszeudoenantiomer párt alkot, így akár mindkét enantiomer 

formához eljuthatunk. 

                                                
1 Barta, K.; Csékei, M.; Csihony, S.; Mehdi, H.; Horváth, I. T.; Pusztai, Z.; Vlád, G. Magy. Kém. Lapja 2000, 
   55, 173. 
2 Dalko, P. I.; Moisan, L. Angew. Chem. Int. Ed. 2001, 40, 3726. 
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1. ábra. A katalitikus aktivitás tanulmányozására használt modellreakció 

 

 Szempont volt továbbá számunkra, hogy a kinin 9-hidroxilcsoportját úgy 

módosítsuk, hogy egy fokozottan Lewis-savas csoportot alakítsunk ki, ettől azt várva, hogy 

megnövekszik a katalitikus aktivitás és a molekula bifunkcionális jellege. Ily módon az 

irodalomban közölt 400 Mpa nyomás3 helyett a folyamat akár légköri nyomáson is 

végbemehet. Az elérhető enantioszelektivitás mértékét is növelni kívántuk, valamint 

kíváncsiak voltunk a katalitikus centrumtól távol eső molekularészletek 

funkcionalizálásának a reaktivitásra gyakorolt hatására. 

 Célunk volt továbbá az alkalmazható szubsztrátok körének bővítése, hogy értékes, 

könnyen továbbalakítható intermediereket nyerhessünk. Végül szerettük volna egy konkrét 

célvegyület előállításához is felhasználni az elért eredményeket, amivel a gyakorlati 

felhasználhatóságot tudjuk szemléltetni. 

 

Eredményeink 
 
 

Munkánkat a kinin 9-es pozíciójú hidroxilcsoportjának módosításával kezdtük. Az 

volt a célunk, hogy a 9-hidroxilcsoport helyén egy fokozottan Lewis-savas csoportot 

építsünk ki, amivel megnöveljük a katalitikus aktivitást és a molekula bifunkcionális 

jellegét. Irodalmi ismereteink alapján választásunk a szubsztituált tiokarbamid csoportra 

esett, melynek Lewis-savas tulajdonsága, dupla hidrogénhidas kölcsönhatásra képes 

felépítése, proton akceptor molekulákkal együttes kristályképződési hajlama, erős 

komplexképző tulajdonsága is jól dokumentált.4 

E tiokarbamid részlet kialakítására kézenfekvőnek tűnt a megfelelő 5 amin és a 

megvásárolható 3,5-bisz(trifluormetil)fenil-izotiocianát (7) reakciójának alkalmazása. Így 

hát célunk először az optikailag tiszta amino-cinkona alkaloidok előállítása volt. Ezek a 

vegyületek (a kinin és a kinidin származékai) már ismertek a kémiai irodalomban, sikerrel 

alkalmazták a Mitsunobu-reakciót előállításukra, mely mechanizmusát tekintve tisztán SN2-
                                                
3 Sera, A.; Takagi, K.; Katayama, H.; Yamada, H; Matsumoto, K. J. Org. Chem. 1988, 53, 1157. 
4 Etter, M. C. Acc. Chem. Res. 1990, 23, 120. 
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típusú nukleofil szubsztitúció, így a kívánt optikai tisztaság elérése garantált, azonban a 

bekövetkező inverzió miatt a 9-es pozícióban epi-termékhez jutunk.  A közlemény szerint 

azidsavat alkalmaztak nukleofilként, majd a képződött azidot Staudinger-reakcióban 

alakították át 5 aminná.5 

DIAD (XXX)
PPh3 (XXX)
THF, 25°C

P
PhO

PhO O
N3

1. PPh3, 50°C
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N
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H

NH2

OMe
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3 4 5

2. H2O, 25°C

 
2. ábra. Kinin átalakítása 9-amino-(9-dezoxi)-epikininné 

A fent bemutatott sémát nemcsak kininre, hanem kinidinre, illetve dihidro-kininre, 

didehidro-kininre, epikininre stb. is alkalmaztuk, annak érdekében, hogy a belőlük 

előállítható katalizátorjelöltek segítségével tanulmányozhassuk a szerkezet–katalitikus 

aktivitás összefüggést. 

Miután számos 9-amino-(9-dezoxi)-cinkonaszármazékot sikerült előállítanunk, a 

következő lépésben  7 izotiocianáttal  történő kondenzációs reakcióval kaptuk meg a 

tiokarbamid szerkezeti egységet tartalmazó vegyületeket (3. ábra). 

 
3. ábra. Az előállított cinkona-alapú katalizátorjelöltek 

                                                
5 Brunner, H.; Schmidt, P. Eur. J. Org. Chem. 2000, 2119. 
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A fentebb előállított 8-13 katalizátoroktól tehát azt vártuk, hogy nitroalkánok és 

énonok között lejátszódó aszimmetrikus Michael-addíciót elősegítse, lehetőleg enyhe 

körülmények között. Azért, hogy az általunk képzett katalizátorok hatékonyságát össze 

tudjuk hasonlítani az irodalomban ismert katalizátorokkal, modellreakciónak a korábban is 

említett nitrometán és a transz-kalkon (1,3-difenil-E-prop-2-én-1-on, 1) között lejátszódó 

konjugált addíciót választottuk (4. ábra). 

 
4. ábra. Enantioszelektív Michael-addíció a katalizátorjelöltek vizsgálatára 

 

A reakciókat toluolban, szobahőmérsékleten, 10 mol% katalizátor és 3 ekvivalens 

nitrometán jelenlétében végeztük el. A termeléseket oszlopkromatográfiás tisztítás után, 

illetve a nyerstermék gázkromatográfiás vizsgálatával állapítottuk meg. Az 

enantiomerfelesleget királis HPLC mérésekből számítottuk, királis megosztófázisként 

Chiracel AD oszlopot használtunk.  

Ezenkívül az összehasonlítás szempontjából érdekesnek tűnt további bifunkcionális 

organokatalizátorok tesztelése is ugyanazon kísérleti körülmények között. E vizsgálatok 

során összehasonlítottuk a bifunkcionális jelleggel kevésbé rendelkező kinint, illetve annak 

9-epimerjét (epikinin), valamint az irodalomban elsőként megjelent bifunkcionális 

ciklohexán-diamin alapú tiokarbamid katalizátort, amit Takemoto és munkatársai vezettek 

be. 

Sorszám Katalizátor t (h) Termelés % ee % 
1 kinin  99 4 42 (S) 
2 epikinin  99 0 - 
3 epi-QT 99 71 95 (R) 
4 epi-DHQT  99 93 96 (R) 
5 QT 99 0 - 
6 epi-QDT 99 59 86 (S) 
7 epi-DDHQT 99 5 93 (R) 
8 Takemoto-kat.  99 44 91 (S) 
9 epi-QA 99 1 - 
10 epi-QCyT 99 34 89 (R) 

 
1. táblázat. Az előállított katalizátorok vizsgálata aszimmetrikus Michael-addícióban 
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A fenti eredmények alapján elmondhatjuk, hogy az általunk használt 

modellreakcióban a legnagyobb konverziót és a legjobb enantioszelektivitást az N-(3'',5''-

bisz(trifluormetil)fenil-N'-(9-deoxiepi-10,11-dihidrokinin-9-il)-tiokarbamid katalizátorral 

(9, epi-DHQT) lehet elérni. 

A leghatékonyabb katalizátor kiválasztása után a katalitikus folyamat 

oldószerhatását, hőmérsékletfüggését, illetve a katalizátor mennyiségétől való függését is 

megvizsgáltuk (2. táblázat). A kapott eredmények megmutatták, hogy a toluol a 

legalkalmasabb oldószer, illetve hogy az oldószer polaritásának növekedésével az 

enantioszelektivitás nem, de a termelés csökken. A metanol pedig hidrogénhídas 

kölcsönhatása révén kedvezőtlenül befolyásolja mindkét értéket. Tiszta nitrometánban 

dolgozva jelentős sebességbeli növekedés érhető el, illetve a hőmérséklet emelése is ez 

irányba hat. 

 

Sorszám Oldószer T (oC) epi-DHQT kat. 
(mol %) t (h) Termelés 

% ee % 

1 Toluol 25 10 110 94 96 
2 CH2Cl2 25 10 110 84 93 
3 THF 25 10 110 38 95 
4 MeOH 25 10 110 31 67 
5 CH3CN 25 10 110 35 90 
6 Piridin 25 10 110 41 89 
7 Kinolin 25 10 110 77 93 
8 - 25 10 48 95 94 
9 - 50 5 19 97 91 
10 - 50 3 27 95 91 
11 - 50 2 45 94 92 
12 - 50 1 91 94 93 
13 - 50 0.5 171 82 94 
14 - 75 5 10 94 90 
15 - 100 5 5 68 85 

 
2. táblázat. A konjugált addíciós reakció körülményeinek vizsgálata epi-DHQT (9) katalizátor 

alkalmazása mellett 
 

Miután megtaláltuk az optimális körülményeket a modellreakció számára, 

tanulmányoztuk különböző elektronküldő és elektronszívó csoportokkal ellátott kalkonok, 

valamint további α,β-telítetlen kabronilvegyületek viselkedését is (5. ábra).  
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5. ábra. További αα,β-telítetlen karbonilvegyületek vizsgálata 

 

 Sorszám Termék R1 R2 R3 R4 T (h) Termelés % ee % 

1 15a p-Cl Ph H H 122 94 95 (R) 

2 15b p-F Ph H H 122 94 98 

3 15c o-Me Ph H H 122 93 89 

4 15d H p-MeO-Ph H H 122 80 96 

5 15e H Ph Me H 41 56/38 94/94 
6 15f H Ph Me Me 192 91 92 
7 15g H H H H 0.1 >90 0 
8 15h H OMe H H 122 0 - 
9 15i H Me H H 122 0 - 
 

3. táblázat. Az enantioszelektív Michael-addíció körülményei nitroalkánok és különböző kalkonok, 
illetve további α,β-telítetlen karbonilvegyületek között 

 
A fenti eredmények arra sarkalltak minket, hogy tovább keressünk olyan reaktív 

α,β-telítetlen karbonilvegyületeket, melyek a kalkonokon túl bővítenék az alkalmazható 

szubsztrátok körét. Ráadásul olyan szerkezetű elektrofilekre van szükség, melyek a 

nitrometán addíciója után könnyen továbbalakíthatók. Eddigi eredményeink azt is 

megmutatták, hogy a karbonil-csoporthoz csak aromás csoport kapcsolódása esetén várható 

reakció. Az ilyen típusú vegyületek továbbalakítására (a karbonil-csoport felől) viszont 

egyik lehetséges reakció a Bayer–Villiger-oxidáció, mely reaktív, könnyen átalakítható 

fenil-észtert eredményez, ugyanakkor az ilyenkor alkalmazandó körülmények (persavak, 

stb.) funkciós csoport toleranciája alacsony.  

Mindezek tükrében kézenfekvőnek tűnt az α,β-telítetlen N-acil-pirrol vegyületek 

alkalmazása az idáig bevált körülmények között, e szubsztrátok ugyanis aktív észter 

jellegük folytán könnyen továbbalakíthatók, de a karbonil-csoport mellett mégis aromás 

pirrolil-csoportot tartalmaznak.6 

Sejtésünk beigazolódott az első tesztreakció során, amikor hasonló termeléssel 

(93%) és magas enantioszelektivitással (93% ee) a megfelelő 17a Michael-addukthoz 

jutottunk. 

 

                                                
6 Matsunaga, S.; Kinoshita, T.; Okada, S.; Harada, S.; Shibasaki, M. J. Am. Chem. Soc., 2004, 126, 7559. 
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6. ábra. Nitrometán addíciója αα,β-telítetlen N-acil-pirrolra epi-DHQT katalizátor jelenlétében 

 

Ezen az eredményen felbátorodva számos α,β-telítetlen N-acil-pirrolszármazékot 

állítottunk elő Shibasaki és munkatársainak közleménye alapján az ott közölt eljárást 

követve és a korábban bemutatott körülmények között végrehajtottuk a nitro-metán 

enantioszelektív addícióját a szubsztrátokon az epi-DHQT katalizátor (9) jelenlétében.  

 

Sorszám Kiinduló 
vegyület R1 

kat. 
(mol%) 

MeNO
2 (ekv.) T  (h) Termelés 

% ee %  

1 16a 
 

10 5 87 93 93 
2 16b  10 5 146 90 93 

3 16c  20 10 64 88 89 
4 16d  10 5 146 81 93 
5 16e  10 5 146 59 92 
6 E-16f  10 5 23 95 93 
7 Z-16g  10 3 65 81 -34 
8 16h  10 5 78 93 94 
9 16i  10 5 22 87 90 

10 16j  10 10 139 54 94 

11 16k 
 

20 10 183 78 93 

12 16l  
N-acil-karbazol 

származék 

30 100 72 25 82 

 

4. táblázat. A különböző α,β-telítetlen N-acil-pirrolszármazékok viselkedése nitrometán 
enantioszelektív Michael-addíciójában 

 

A táblázat adataiból kitűnik, hogy a reakciók a kalkonoknál kapott 

enantioszelektivitással és termeléssel játszódtak le, a pirrolrészlet nemkívánatos átalakulása 

nélkül. Szembetűnő, hogy alkil-szubsztituens esetén a reakció sokkal gyorsabb volt, mint az 

aromás vagy heteroaromás vegyületeknél. Amint vártuk, a Z-izomer esetében túlnyomó 
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részt az ellentétes enantiomer keletkezett, de ezzel párhuzamosan a reakcióidő is megnőtt. 

Ebből azt a következtetést vontuk le a reakció mechanizmusát illetően, hogy a nukleofil 

támadás ugyanarról az oldalról történt mint az E-izomerek esetében, de annál jóval kevésbé 

volt kedvezményezett. Ugyanakkor a katalizátor remek regioszelektivitási tulajdonságáról 

tett tanúságot, amikor a 16j diénből kiindulva 17j volt az egyedüli termék, δ−pozícióban 

nem történt addíció. Végül, az N-acil-pirrolszármazékokhoz hasonlóan előállítható 16l N-

acil-karbazolszármazék esetében a térigényes csoport jelenléte miatt jelentősen lelassult a 

reakció, és sajnos nem növekedett az enantioszelektivitás mértéke. 

 A továbbiakban saját termékeinken is demonstrálni kívántuk az N-acil részlet 

sokoldalú átalakítási lehetőségeit, s szintetikus szempontból értékes származékokhoz való 

eljutásra törekedtünk. Elsőként az amiddá való alakítást demonstráltuk oly módon, hogy a 

17a kiindulási adduktot THF-ben oldottuk, és piperidin jelenlétében, lezárt edényben 70 °C 

hőmérsékleten 24 órán keresztül melegítettük. Az oldószer eltávolítása után a visszamaradó 

anyagot metil-ciklohexánból kristályosítottuk, így 84%-os termeléssel kaptuk meg a 

megfelelő 18 amid-terméket.  

 
 

7. ábra. A Michael-adduktok átalakítása amiddá és észterré 

 

Észterré való alakításhoz a kiindulási adduktot metanolban oldva ampullába 

forrasztottuk, és 130 °C hőmérsékleten 2 órán át melegítettük. Az oldószer eltávolítása után 

további tisztítás nélkül is nagy tisztaságú 19 terméket kaptunk kvantitatív termeléssel. 

Eredményeink segítségével gyakorlati alkalmazásként megvalósítottuk az (R)-

Rolipram (21) enantioszelektív szintézisét.  

Az antidepresszánsként is alkalmazható Rolipram ((R,S)-4-(3-ciklopentiloxi-4-

metoxifenil)-pirrolidin-2-on) gyógyszert7 eredetileg a Schering AG fejlesztette ki, és 

kiderült róla, hogy hatékony és szeletív inhibítorként viselkedik a IV-es típusú 

                                                
7 Albrecht, D.; Bach, T. Synlett 2007, 1557. 
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foszfodiészteráz enzimmel szemben (PDE IV), mely a ciklikus adenozin-3’,5’-monofoszfát 

(cAMP) koncentrációjáért felelős. A PDE IV blokkolásával olyan betegségek kezelhetők, 

mint a sclerosis multiplex, koszorúér problémák, asztma, tüdőbaj, cukorbetegség. A 

Rolipram mindkét enantiomere aktívnak bizonyult, de az (R)-forma hatása jóval erősebb. A 

racém elegy reszolválása klasszikus vagy enzimatikus úton megoldható, ugyanakkor 

fontossága miatt  az enantioszelektív szintézisutak is figyelmet érdemelnek  

Az eddigi irodalmi Rolipram szintéziseknél egy kevesebb lépésből álló utat sikerült 

kidolgoznunk. A már korábban előállított énonra történő nitrometán addíció lejátszódása 

után a kapott 17k adduktot metanollal kezeltük, hogy a megfelelő 20 észtert kapjuk. 

Azonban ennél a lépésnél is érződött a szubsztituensek hatása, ezért nem volt elegendő a 

tiszta metanolban való melegítés, az oldathoz gyenge Lewis-savként viselkedő vizet adtunk, 

így elfogadható termeléssel kaptuk a 20 metil-észter terméket. Befejező lépésként a 

nitrocsoport redukciója, és a párhuzamosan lejátszódó gyűrűzáródási reakció következett. 

Metanolban, 60 °C hőmérsékleten, Pd/C jelenlétében hidrogéneztünk 10 bar nyomás 

alkalmazása mellett. 5 óra reakcióidő után a Pd/C kiszűrését az oldószer eltávolítása és a 

bepárlás, majd a kromatográfiás tisztítás követte, mely elfogadható termeléssel és 95%-os 

ee-vel eredményezte az (R)-Rolipram-ot (21).  

O
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O2N
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O2N

O
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MeOH

H2/Pd

(R)-Rolipram
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8. ábra. Az (R)-Rolipram enantioszelektív szintézise epi-DHQT katalizátor alkalmazásával. 
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