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1. Bevezetés

A szintetikus szerves kémia jelentős mértékben hozzájárult a 20. szá-
zad technológiai fejlődéséhez. A vegyipar számos terméke nélkül
– mint például a gyógyszerek, növényvédőszerek, műanyagok – el-
képzelhetetlen lenne jelenlegi modern társadalmunk. Azonban a
nagymértékű és gyors fejlődésnek árnyoldalai is vannak, amelyek
közül kiemelkedik a környezetszennyezés, illetve a nem megújuló
kémiai alapanyagforrások használata. Nem véletlen, hogy egyre
nagyobb teret nyer a katalízis alkalmazása, hiszen ez önmagában
is egy környezettudatos megközelítés, amely jelentősen csökkenti a
keletkező hulladékok, melléktermékek mennyiségét, illetve az egyes
folyamatok energiaigényét.

A széles körben alkalmazott katalizátorok nagy része valamilyen
átmenetifémet tartalmaz, amely két problémát is felvet. Egyrészről
az átmenetifémek toxicitása okoz nehézséget, a végtermékből történő
eltávolításuk sok esetben a technológiai folyamatok legnagyobb kihí-
vása. Másrészről az átmenetifémek jellemzően nem megújuló ásványi
nyersanyagból származnak, amelyek fokozatos kimerülésével hosszú-
távon számolni kell. E kihívások arra ösztönözték a vegyészeket,
hogy alternatív módszereket dolgozzanak ki. Ennek köszönhetően
az elmúlt közel egy évtized alatt egy új kutatási terület alakult ki,
s vezetett paradigmaváltáshoz a katalizátorfejlesztésben, amelyet
organokatalízisnek neveznek. Ez a terület napjaink kémiai kutatása-
inak az élvonalába tartozik, s mint arra neve is utal, a katalitikus
folyamatokban fémeket egyáltalán nem tartalmazó kisméretű szerves
molekulákat, ún. „mikroenzimeket” használ fel.

Az organokatalízis legjelentősebb eredményei az aszimmetrikus
reakciók terén születtek. E kutatási terület még viszonylag új, azon-
ban a reakciók szintetikus egyszerűsége, széleskörű alkalmazhatósága
olyan gyakorlati előnyökkel ruházza fel ezt a módszert, hogy nap-
jainkra már nem csupán kiegészítője, hanem valós versenytársa az
eddigiekben alkalmazott fém alapú katalízisnek.
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2. Célkitűzések

Az irodalmi előzmények, valamint a kutatócsoportunkban folyó eddi-
gi organokatalitikus kutatások alapján céljaink a következők voltak.
Egyrészről az általunk korábban kifejlesztett epikinin alapú orga-
nokatalizátor (epiDQT) működését kívántuk jobban megismerni,
illetve előállítani annak különböző változatait, majd alkalmazni eze-
ket organokatalitikus reakciókban. A változtatások alapvetően a
katalitikus zsebben leginkább szerepet játszó tercier aminrészlet bá-
zicitásának, illetve a tiokarbamid részlet savasságának befolyásolását
célozták. A katalizátor működésének megismeréséhez elengedhe-
tetlen a katalizátor pontos szerkezetének, illetve oldatfázisban lévő
konformeregyensúlyainak vizsgálata. E vizsgálatok egyik fontos
„alanya” a tiokarbamid részlet, amelynek NMR segítsével történő
tanulmányozása méréstechnikailag nem túl egyszerű. Ezért célul
tűztük ki egy olyan katalizátor szintézisét, amelyben a tiokarbamid
részlet egyik nitrogénjét izotópjelöléssel láttuk el, ezáltal könnyítve
meg a szerkezet és a konformerek vizsgálatát.

Másrészről kutatásaink célja a kifejlesztett katalizátor alkalmazá-
si körének organokaszkád reakciókra történő kiterjesztése volt. Ezen
a területen a bifunkcionális organokatalizátorok használata nem túl
elterjedt, és ennek okait is részletesen meg akartuk vizsgálni. Mivel
e vegyületcsalád kiemelkedően nagy enantioszelektivitást biztosít
számos egyszerű organokatalitikus reakcióban, így reméltük, hogy
jó eredményeket érhetünk el komplex molekulák szelektív előállítá-
sában is. A több kiralitáscentrum kiépülése során tanulmányozni
kívántuk a diasztereoszelektivitást, illetve az azt befolyásoló ténye-
zőket. Alapvető kérdésünk az volt, hogy ezen katalitikus reakcióknál
számolni kell-e a kettős diasztereokontroll jelenségével, és ha igen,
akkor a katalizátor vagy a szubsztrátmolekula befolyásoló hatása a
jelentősebb.

4



3. Eredmények

A kutatásaink során elért eredményeket a következő pontokban
foglalhatjuk össze.

1. Megvizsgáltuk a katalizátor kötőzsebében lévő sav és bázis
funkciók erősségének hatását. Ehhez különböző katalizátor-
származékokat állítottunk elő és alkalmaztuk nitrometán és
kalkon között végbemenő Michael-reakcióban. A kísérletek
eredménye alapján megállapítottuk, hogy mind a bázicitás,
mind a savasság csökkenése jelentősen csökkenti a katalizátor
reaktivitását, de a termék minden esetben kiváló enantiosz-
elektivitással keletkezik.

2. A 10,11-didehidrokinin és epikinin származékainak előállítására
méretnövelhető és jól reprodukálható szintézist dolgoztunk ki.
Ezzel hozzájárultunk a katalizátorcsalád bővítéséhez, de a ka-
pott, acetilénrészletet tartalmazó cinkonaalkaloid-származékok
számos más szintézisben (pl. click-reakciókban) is használha-
tók.

3. A katalizátor tiokarbamid részletének oldatfázisú NMR vizs-
gálata szükségessé tette, hogy a tiokarbamid egyik nitrogén-
atomját 15N izotópra cseréljük, ezáltal megkülönböztetve a két
nitrogénatomot. Ennek érdekében izotópjelzett epiDQT ka-
talizátormolekulát állítottunk elő. A szintézist négy lépésben
valósítottuk meg, a jelzett izotóp forrása pedig K15NO3 volt.

4. A cinkona alapú organokatalizátor-családot szekvenciális re-
akciókban alkalmaztuk, amelyek során felismertük a kettős
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diasztereokontroll egy szélsőséges esetét, a katalizátor hatást fe-
lülíró belső, azaz szubsztrát diasztereokontrollt. Ezt kiaknázva
egy kétkatalizátoros reakciósort alkottunk, amely segítségével
diasztereoszelektív módon állítottunk elő kalkon–nitrometán
adduktból és nitrosztirolból új ciklohexánszármazékokat. A
ciklohexánszármazékokban öt új kiralitáscentrumot építettünk
ki kiemelkedően magas diasztereo- és enantioszelektivitással.

5. Az előbbi Michael–Henry gyűrűzárási reakciónak a segítségével
további 12 új vegyületet állítottunk elő. Megállapítottuk, hogy
mind az α, β-telítetlen nitrovegyületeknek, mind a Michael-
adduktoknak aromás oldalláncot kell tartalmazniuk a sikeres
átalakításhoz. E tapasztalat a katalizátor működésében fontos
szerephez jutó π − π-kölcsönhatások fontosságára hívta fel a
figyelmet.

6. A fenti Michael–Henry reakciót sikerrel alkalmaztuk kinetikus
rezolválására, amely kísérlet további igazolásul szolgált a belső
diasztereokontroll érvényesülésére.

7. A bemutatott jelenségeknek más rendszereken történő vizs-
gálatához a második lépés elektrofiljét kevésbé reaktív α, β-
telítetlen aldehidekre cseréltük. Ilyen reaktánsok mellett is
megfigyeltük a kettős diasztereokontroll jelenségét a Michael–
Michael–aldol reakciószekvenciában. Az eljárásban a második
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lépés során lejátszódó Michael–aldol reakció során négy új kira-
litáscentrumot tartalmazó ciklohexán származékhoz jutottunk.

8. A Michael–aldol gyűrűzárási reakció körülményeit optimalizál-
tuk, majd további nyolc ciklohexán származékot állítottunk
elő. E reakciók eredménye felhívta a figyelmünket arra, hogy
a gyűrűs ketol termékben az aldoladdícióval kialakuló kirali-
táscentrumok minden esetben szin relatív konfigurációjúak.

9. A Michael–aldol reakciót kiterjesztettük egy α-helyzetben
szubsztituált telítetlen aldehidre is.

10. α, β-telítetlen ketonok vizsgálatával szélesítettük a fenti reakció
alkalmazhatósági körét. Ekkor nem tapasztaltunk gyűrűzárást,
de a diasztereoszelektivitás jó volt, és így több, nyílt láncban
egymás mellett lévő kiralitáscentrumot tudtunk kialakítani.
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11. A különböző oxovegyületekkel elvégzett reakciók azt is meg-
mutatták, hogy multifunkcionális kiindulási vegyületek alkal-
mazásával olyan átalakítások is végbemehetnek, amelyek az
egyszerűbb analogon esetében nem játszódnak le.

12. A kísérletek során tapasztalt, mind a katalizátor, mind a
szubsztrát által kifejtett szabályozó hatás szemléltetésére egy
háromdimenziós modellt alkottunk.

Az első lépésben keletkező királis termék a katalitikus zsebbe
csak úgy tud bekötni, ahogyan a keletkezéséhez vezető átmeneti
állapot során tette. Így, mivel a termék kitölti a katalitikus
zsebet, a harmadik reaktáns nem tud bekötődni, aktiválódni,
tehát nem játszódik le kaszkád reakció. Úgy tűnik azonban,
hogy a termék a (pszeudo)enantiomer katalizátor kötőzsebébe
is be tud kötni, azonban azt nem tölti ki teljesen, helyet
biztosítva az újabb elektrofilnek, ezáltal lehetőség nyílik a
következő reakciólépésre.
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