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1. Bevezetés 

A többszörösen szubsztituált 1-arilpirrolok gyakorlati szempontból fontos vegyületek 

építőkövei. Számos 1-arilpirrol-származék mutat antibiotikus,
1-5

 citosztatikus,
6
 gomba-

7
 és 

vírusellenes
8,9

 hatást, specifikus kötődést az 5-HT3,
10-12

 vagy az 5-HT7 
13

 szerotonin 

receptorokon. Ismertek 1-arilpirrol részletet tartalmazó Ca-csatorna blokkoló,
14

 

gyulladáscsökkentő (Clopirac),
15

 calmodulin inhibitor,
16

 mineralkortikoid-,
17

 valamint 

benzodiazepin receptoron ható
18

 vegyületek is. A hagyományos szintetikus eljárások 

azonban gyakran közepes, vagy alacsony termeléssel eredményezik ezeket a célmolekulákat. 

A pirrol igen könnyen reagál az elektrofilek széles körével, főként C2 szubsztituált terméket 

eredményezve, azonban az ilyen reakciók során alkalmazott erős savak a vegyület részleges 

degradációjához, polimerizációjához is vezetnek. Másfelől a helyettesítők (és az elektrofilek) 

sztérikus hatásait szintén számításba kell venni, ami a szubsztitúció helyzetét erősen 

befolyásolja. Nitrogénen nagy térkitöltésű csoportot tartalmazó származékok esetében a 

C3 szubsztitúció aránya jelentősen előtérbe kerülhet. Például 1-aril-1H-pirrol-2-

karboxaldehid és 1-aril-1H-pirrol-3-karboxaldehid keverékének képződése figyelhető meg a 

megfelelő 1-aril-1H-pirrolok Vilsmeier-formilezése során.
13

 A 4H,6H-pirrolo-

[1,2-a][4,1]benzoxazepin gyűrűrendszert tartalmazó 3 vegyület eredeti szintézise aktivált 

karbonilvegyületek, például etil-piruvát 1-[2-(hidroximetil)fenil]-1H-pirrolra történő (1) 

savkatalizált C helyzetű addícióján és az azt követő, ugyancsak savkatalizált gyűrűzáráson 

alapszik.
16

 A vegyület ilyen módon történő előállításának össztermelése alacsony (< 30%). 

Kutatócsoportunk 1-arilpirrolok kutatását célzó orientációja a triciklus fémorganikus úton 

(2 intermedieren keresztül) történő kialakításának vizsgálatával kezdődött (1. ábra).
19

 

 

 

   

1  2  3 

1. ábra Benzoxazepin gyűrűrendszer kialakítása fémorganikus úton (keton: 1-piperidinopropán-2-on) 

Az azóta eltelt időszakban részletes vizsgálatok folytak a benzolgyűrűn különböző 

szubsztituenseket tartalmazó 1-arilpirrolok szelektív metallálási lehetőségeit kutatva, 
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tanulmányozva az oldószer, a metallálószer és az alkalmazott komplexáns hatását a reakció 

regioszelektivitásának kimenetelére az egyes irányító csoportok esetében. A kutatócsoport 

által kidolgozott hatékony és szelektív fémorganikus módszerek felhasználásával foszfán-

származékokat szintetizáltak Beller és munkatársai, mely vegyületek kiváló tulajdonságokat 

mutattak Pd(0) katalizált Suzuki kapcsolásokban, mint ligandumok.
20

 A metallálási 

vizsgálatok egy speciális esete volt a kettős funkcionalizálás lehetőségének megvalósítása. A 

körülmények megfelelő megválasztásával sikerült több származék esetében is mind a 

pirrolgyűrű C, mind a fenil-csoport orto helyzetű szénatomjának együttes lítiálását 

véghezvinni, így például dikarbonsav-származékokat előállítani. A benzolgyűrűn 

2-szubsztituált 1-aril-1H-pirrolok metalállásával kapott dikarbonsavak a királis kémia egy 

különleges jelenségét az atropizoméria meglétét mutatták. A munkámhoz kapcsolódó 

szerkezetű, első enantiomertiszta dikarbonsav-származékot az 1-[2-(trifluormetil)fenil]-1H-

pirrol biszfunkcionalizálását követő rezolválással állították elő.
21

 

Az atropizomer vegyületek egy érdekes alkalmazása az aszimmetrikus szintézisekben 

ligandumként, vagy organokatalizátorként való felhasználásuk, mely egy igen intenzíven 

kutatott ága a szintetikus szerves kémiának. E vegyülettípus legismertebb képviselői például 

a BINOL
22,23

 és a BINAP,
24

 melyeket elég széles körben alkalmaznak enantioszelektív 

átalakítások megvalósítására. Míg C(aril)–C(aril) kötésű, axiális kiralitáselemmel rendelkező 

biarilok aszimmetrikus katalizátorként való hasznosításának tárgyalása igen részletes az 

irodalomban, addig 1-arilpirrol vázzal rendelkező atropizomer vegyületek alkalmazására ez 

idáig még nem írtak le példát. 

Doktori kutatómunkám során célul tűztük ki 1-arilpirrol molekulavázzal rendelkező 

atropizomer aminoalkoholok enantiomertiszta formában való előállítását, és a célvegyületek 

enantioszelektív katalitikus reakcióban való alkalmazásának vizsgálatát. Az optikai izomerek 

elválasztását sóképzéses rezolválással kívántuk megvalósítani, valamint a kapott optikailag 

tiszta származékok rezolváló ágensként történő felhasználásának lehetőségét is 

tanulmányozni kívántuk. Célunk volt továbbá az alapvegyület (34) brómozásának, valamint 

az előállított bróm-származékok fémorganikus reakción keresztüli továbbalakításának 

vizsgálata is. 

A dolgozat legvégén található Függelék rész a dolgozat alapját képező négy tudományos 

közleményt tartalmazza, melyekhez kapcsolódóan itt jegyzem meg, hogy a rájuk való 

hivatkozásokat a hivatkozásszám előtti K betűvel jelöltem. 
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2. Irodalmi áttekintés 

2.1. Aszimmetrikus katalízis – fémorganikus katalízis 

A vegyületek térbeli szerkezetének számos területen döntő fontosságú szerepe van a 

különböző molekuláris kölcsönhatások megfelelő kialakulásában. Ez legjobban talán a 

gyógyszerhatóanyag-receptor kapcsolatokkal szemléltethető, mivel a legtöbb biológiai 

célpont királis. Sokszor az ilyen receptorokhoz kapcsolódó különböző térszerkezetű 

molekulák más-más biológiai választ idéznek elő. Többek között ez is indokolja, miért olyan 

nagy az igény egyszerű és könnyen megvalósítható eljárások kifejlesztésére, amelyekkel egy 

adott királis vegyület tiszta enantiomerjéhez juthatunk. Ez az igény teremtette meg az 

aszimmetrikus szintézisek alapjait. 

Az enantioszelektív szintézisek meghatározó részét képezi az aszimmetrikus 

katalízis,
25

 céljaként olyan katalizátorok kifejlesztésével és azok alkalmazásával, melyek 

segítségével értékes, enantiomergazdag szintetikus építőköveket állíthatunk elő prokirális 

és/vagy racém vegyületekből. Az 1960-as években megjelent első közlemény óta a királis 

fémorganikus komplexek és organokatalizátorok (fématomot nem tartalmazó királis szerves 

molekulák) tucatjait fedezték fel és alkalmazták eredményesen. Ezek a katalizátorok nem 

csak a reakciók magas enantiomerfeleslegű terméket eredményező megvalósítását teszik 

lehetővé, hanem gyakran a szubsztrátok széles körében alkalmazhatóak. Az aszimmetrikus 

katalízis területén úttörő személyiségeknek számító William S. Knowlest, Rjodzsi Nojorit és 

K. Barry Sharplesst a Svéd Királyi Tudományos Akadémia a katalitikus enantioszelektív 

szintézisek kifejlesztésében végzett meghatározó szerepük elismeréseként a 2001. évi kémiai 

Nobel-díjjal jutalmazta. 

Az ideális katalitikus aszimmetrikus átalakítás 100% termelést eredményezne és magas 

kemo-, regio-, és sztereoszelektivitást (diasztereo- és enantioszelektivitást) biztosítana. 

Kevés oldószer és segédanyag hozzáadásával lenne elvégezhető, nem járna melléktermékek 

képződésével, valamint minimális mennyiségű, olcsó és újra felhasználható katalizátor 

alkalmazásával lenne végrehajtható. Ipari méretekben a katalizátor aktivitását jellemző 

értékek(TON
i
, TOF

ii
)
25

 is döntőek a technológia gazdaságos megvalósítása szempontjából. 

Néhány katalitikus aszimmetrikus átalakítás már eleget tesz ezen szigorú követelményeknek 

                                                 
i
 Egy mól katalizátor által általakított szubsztrátok móljainak száma a katalizátor aktivitásának megszűnéséig. 

ii
 Egy katalizátormolekula által egységnyi idő alatt megvalósított katalitikus ciklusok száma. 



  Irodalmi áttekintés 

8 | O l d a l  

 

és ipari alkalmazásuk is megvalósult.
26

 Például a Parkinson-kór kezelésében alkalmazott 

(L)-DOPA intermedierjének (5) aszimmetrikus hidrogénezését királis foszfán-ligandum 

Rh-komplexének felhasználásával valósítják meg (2. ábra).  

 

 

 

4  5 

 

 

 

2. ábra A Monsanto eljárás (L)-DOPA intermedierjének hidrogénezésére 

Az enantioszelektív katalízis terminus általában szubsztöchiometrikus mennyiségű 

királis segédanyag használatával végrehajtott szintézisekre utal. Az ilyen transzformációk 

több szempont szerint is csoportosíthatóak. Az aszimmetrikus indukció módja szerinti 

tárgyalásuk fő típusai a prokirális szubsztrátból megvalósított aszimmetrikus katalízis, a 

kinetikus rezolválás, valamint a dinamikus kinetikus rezolválás.
25

 

Az aszimmetrikus katalitikus reakciók legtöbbször, valamilyen prokirális szubsztrát, 

királis katalizátor jelenlétében történő átalakításával valósulnak meg, mely esetben két, 

lényegesen különböző energiájú diasztereomer reakcióút társul a termékekhez. Az 

esetlegesen fellépő kompetitív, akirális reakcióút és a termékek képződése során 

egyensúlyban lévő intermedierek azonban sokszor igen megnehezítik az ilyen eljárások 

mechanizmusának értelmezését, ezáltal optimalizációjukat is.
25

 

Racém szubsztrátok királis katalizátorok jelenlétében történő átalakítása is szintén két 

diasztereomer reakcióúthoz vezet. Habár az ilyen kinetikus rezolválási eljárások legjobb 

esetben is legfeljebb 50% termeléssel eredményezhetik a célterméket, speciális esetekben a 

racém szubsztrát enantiomerjeinek folyamatos egymásba alakításával a kiinduló vegyület 

egésze egyetlen tükörképi izomerként is előállítható (dinamikus kinetikus rezolválás).
25
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Az aszimmetrikus katalitikus szintéziseket a katalizátorok jellege szerint is 

feloszthatjuk, így megkülönböztethetünk enzim-, fémorganikus- és organokatalitikus 

szintéziseket. 

 Fémorganikus katalízis királis aminoalkohol ligandum alkalmazásával 2.1.1.

Sztöchiometrikus mennyiségű reagens hozzáadásával a prokirális vegyületek két, 

enantiomer viszonyban álló termékké alakíthatóak.
25

 Az alábbi ábrán szemléltetett 

reakcióban a prokirális szubsztrát a benzaldehid és dietil-cink a sztöchiometrikus reagens  

(3. ábra). A két vegyület önmagában alig, vagy egyáltalán nem reagál 0 – 25 °C 

reakciókörülmények között. Egy kis mennyiségű -aminoalkohol (DAIB, 6)
27

 hozzáadásával 

egy királis vegyületet, -amino-cink-alkoxidot (7) képezhetünk etán keletkezése mellett. Ez 

az új fémvegyület nem viszi át etil-csoportját a benzaldehidre, hanem egy másik molekula 

dietil-cink alkil-csoportjának addícióját segíti elő (4. ábra). Az optikailag aktív fémkomplex 

által biztosított királis környezet (8) eredményeképpen az aktivált dietil-cink támadása a 

prokirális aldehid egyik oldala felől sokkal kedvezőbb, mint a másikról. Ennek 

eredményeként, az alacsonyabb energiaprofilú reakcióút az (S)-termék, míg a magasabb 

energiájú az (R)-termék képződését idézi elő.
27

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

3. ábra Aszimmetrikus dietil-cink addíció királis aminoalkohol jelenlétében 
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Ebben a speciális példában mindkét elképzelhető reakcióút megvalósulása csak a 

-amino-cink-alkoxid katalizátor jelenlétével érhető el, így katalizátor nélküli reakció nem 

befolyásolja a folyamat enantioszelektivitását, csak a katalizált reakcióutak energiáinak 

különbsége az, ami lényeges az aszimmetrikus indukció szempontjából. 

   

 

 

DAIB 6  7 
 

 
8 

 
 

 

 

 

(S)-10  Oligomer   9 

4. ábra Optikailag aktív 1-fenil-1-propanol (10) szintézise 

Optikailag aktív szekunder alkoholok szintézisére több királis aminoalkohol 

ligandumot is publikáltak, melyek hatékonyan valósították meg az aszimmetrikus addíciós 

reakciót (5. ábra). A vegyületek között megtalálhatóak biaril-struktúrájú (11)
28

 és centrális 

kiralitáselemmel rendelkező N,N-dialkil-norefedrin- (12)
29,30

, prolin- (13)
31

 valamint 

-pinin-származékok (14)
32

. 

 

 
  

(R)-11 (1S,2R)-DBNE 12 (S)-DPMPM 13 3-MAP 14 

5. ábra Aminoalkohol ligandumok 
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2.2. Az 1-arilpirrol molekulaváz kialakításának lehetőségei 

Az 1-arilpirrolok előállítását már a 19. század végén vizsgálták német kémikusok. 

Szintézisükre több módszert is kidolgoztak. Így például a heteroaromás gyűrű kondenzációs 

reakcióban történő kialakításával anilin-származékokból, szén-nitrogén keresztkapcsolási 

reakcióban a biaril kötés létrehozásával pirrolokból, illetve a nitrogén tartalmú telített gyűrű 

aromatizációjával N-aril pirrolidinekből juthatunk 1-arilpirrolokhoz, de szintézisükre egyéb 

módszereket is leírtak.
33

 

 Kondenzációs szintézisek 2.2.1.

A heterociklus egyik klasszikus kialakításának módja a Paal-Knorr féle 

pirrolszintézis, amely primer aminok (15) és 1,4-dikarbonil vegyületek (16) 

ciklokondenzációja révén eredményezi a megfelelő pirrol-származékot.
34-36

 A reakcióban az 

1,4-dikarbonil vegyület szolgáltatja a pirrolgyűrű négy szénatomját és a lehetséges 

szubsztituenseket. Anilinnel (15) vagy gyűrűben funkcionalizált származékaival végezve a 

reakciót 1-arilpirrolokat (17) állíthatunk elő (6. ábra). 

 

 
 

 

 

15  16  17 

6. ábra Paal-Knorr féle pirrolszintézis 

A reakció hagyományosan savas körülmények között, ecetsavban vagy vizes 

kénsavban, illetve sósavban forralva valósítható meg. Vízmentes körülmények között Lewis 

savak vagy dehidratáló ágensek is használhatóak (foszfor-pentoxid, anhidridek), de számos 

más katalizátort is leírtak az átalakítás végrehajtására, közöttük Bi(NO3)3 5H2O,
37

 

Sc(OTf)3,
38

 cirkónium-foszfát vagy foszfonát,
39

 jód,
40

 szilárdsavak (montmorilonit KSF,
40

 

SSA
41

) és mikrohullámú technika
42,43

 alkalmazását. A 17 vegyület szintézisét 

1,4-alkindiolokból (18) is megvalósíthatjuk, a diol Ru-komplex katalizálta izomerizációjával 

képződő 1,4-dikarbonil vegyület és anilin in situ Paal-Knorr-ciklizációjában (7. ábra). 
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15  18  17 

7. ábra Előállítás 1,4-alkindiolokból 

Elming és Clauson-Kaas által publikált pirrolszintézis a kondenzációs reakciók másik 

klasszikus típusa (8. ábra).
44

 

 

 
 

 

 

15  19  20 

8. ábra Anilin és 2,5-dimetoxi-tetrahidrofurán ciklokondenzációja 

Az általuk oldószerként, és a reakció katalizátoraként is használt jégecet kiváltásának 

lehetőségéről számos publikáció jelent meg. Találhatunk foszfor-pentoxid,
45

 FeCl3 7H2O,
46

 

illetve MgI2 (OEt2)n 
47

 katalizálta eljárásokat is. A reagensként 2,5-dimetoxi-

tetrahidrofuránt (19) használó heterociklizáció katalizátormentes környezetben is 

megvalósítható mikrohullámú reaktor alkalmazása esetén.
48

 

 A biaril kötés kialakítása szén-nitrogén keresztkapcsolási reakciókban 2.2.2.

Az 1-arilpirrolok előállításának másik igen jelentős szintetikus módszere az 

N-arilezés, mely fémkatalizálta, szén-nitrogén kötés kialakítására alkalmas eljárás. A réz 

katalizálta Ullmann-kapcsolás széles körben alkalmazott N-heterociklusok arilezésére. A 

klasszikus Ullmann-reakció
49

 azonban igen erélyes körülményeket igényel, mint magas 

hőmérséklet, sztöchiometrikus mennyiségű réz, stabilis szubsztrátumok. A 

halogénvegyületekből (21) aromás aminok előállítását lehetővé tevő kapcsolás a vegyészek 

által ma is intenzíven kutatott területe a kémiának (9. ábra).
50-54

 Az elmúlt években 

kelátképző ligandumok alkalmazására is több példát találhatunk az irodalomban, melyek 

jelentősen javítják a réz-sók oldhatóságát, enyhébb reakciókörülményeket lehetővé téve a 

kapcsolt termékek előállítására.
55-60
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21  22  20  

9. ábra Cu-ferrit katalizált C–N keresztkapcsolás 

Aril-boronsavak és primer, vagy szekunder aminok, például a pirrol (22) kapcsolását 

ligandum- és bázismentes körülmények között valósíthatjuk meg rézkatalízissel (Chan-Lam-

kapcsolás).
61

 

A Buchwald-Hartwig-aminálás egy általános módszer aromás aminok előállítására 

aril-halogenidekből (21), vagy szulfonátokból (10. ábra). A reakció legfontosabb jellemzője 

a különböző elektrongazdag ligandok által aktivált katalitikus mennyiségű palládium 

használata. Bázisok, mint például a nátrium-terc-butoxid, vagy cézium-karbonát alapvetőek 

a katalitikus ciklus lejátszódásához.
62
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10. ábra Buchwald-Hartwig-aminálás 

Palládium katalizált szén-nitrogén keresztkapcsolási reakciót szuperkritikus 

széndioxidban, mint reakcióközegben is megvalósítottak és így 1-arilpirrolokat is 

előállítottak.
63

 

 Pirrolidinek aromatizációs reakciói 2.2.3.

1-Arilpirrolidinek (23) dehidrogénezési reakcióját már a múlt század közepén is 

vizsgálták, azonban 23 esetében csak közepes termeléssel szolgáltatta a Ni NiCrO 

jelenlétében végrehatott reakció a megfelelő pirrol-származékot (20).
64

 Az egyik 

leghatékonyabb módszert Oussaid és munkatársai írták le aktivált mangán-dioxiddal 

megvalósítva az aromatizációs szintézist (11. ábra).
65

 Ilyen szintetikus eljárás alkalmazására 

bioaktív vegyület előállításánál is találunk példát.
4
 DDQ alkalmazásával a pirrolgyűrű 
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C3 helyzetében aldehid-funkciót tartalmazó 1-arilpirrolokat is előállítottak indiai kutatók a 

megfelelő pirrolidin-származékokból.
66

 

   

23  20 

11. ábra 1-Arilpirrol szintézis aromatizációs eljárással 

 

2.3. Az 1-arilpirrolok funkcionalizálásának lehetőségei 

A pirrolgyűrű különböző csoportokkal való funkcionalizálása általában könnyen 

megvalósítható az elektrofilek széles körével, azonban az ilyen reakciók során alkalmazott 

erős savak a vegyület részleges degradációjához, polimerizációjához vezethetnek. Másfelől a 

szubsztitúciók helyzetét jelentősen befolyásolják a pirrolgyűrűn már meglévő 

szubsztituensek által okozott elektronikus és sztérikus hatások. Például C és 

Cszubsztituált termékek keverékének képződése figyelhető meg a megfelelő 1-aril-1H-

pirrolok nitrálása,
67

 savanhidriddel,
68

 illetve savkloridokkal
69

 végrehajtott acilezése, 

Vilsmeier-formilezése
13

 vagy halogénezése
70

 során. 

A probléma megoldásának egy kényelmes módja a lítiumorganikus reakciók 

használata, melyekkel szelektíven és hatékonyan juthatunk ilyen célvegyületekhez. Az 

1-fenil-1H-pirrol (20) fémorganikus úton való szubsztituálhatóságának lehetőségét Shirley és 

csoportja vizsgálták először a múlt század közepén,
71

 de az 1-arilpirrolok metallálását 

tárgyaló irodalmat főként a tanszéki kutatócsoport elmúlt két évtizedben publikált 

közleményei fedik le. 

 Az 1-fenilpirrol funkcionalizálása metallálási reakción keresztül 2.3.1.

Shirley és munkatársai 1-fenil-1H-pirrol (20) n-butil-lítiummal való metallálását leíró 

tanulmányukban
71

 – melyben a fenil- és pirrolgyűrű fémorganikus reagenssel szembeni 

reaktivitásának összehasonlítását kutatták – azt találták, hogy a reakció főterméke a 2-lítio-1-

fenil-1H-pirrol, még a reagens feleslegének jelenlétében is, bár a lítiumorganikus vegyületek 

jellemzésére általánosan használt szén-dioxidos reakcióban csak igen alacsony termeléssel 
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kapták a megfelelő 2-karbonsavat (24) (20%). Háromszoros feleslegű reagens 

alkalmazásakor azonban nem sikerült karbonsav-származékot izolálniuk, ellenben ciklikus 

karbonilvegyület (25) képződését figyelték meg, melyet a szerzők a C2 és C2' helyzet 

dilítiálását követő szén-dioxidos reakció során lejátszódó intramolekuláris ketonképződésnek 

tulajdonítottak (12. ábra). 

   

 

 

24  20  25 

12. ábra 1-Fenil-1H-pirrol metallálása és az ezt követő szén-dioxidos reakció különböző 

mennyiségű n-butil-lítiummal 

A feltételezett C2,C2'-dilítio-1-fenil-1H-pirrol (27) képződésének bizonyítását és 

hatékony előállítását 1979-ben Cheesman és Greenberg publikálta.
72

 1-(2-Brómfenil)-1H-

pirrol (26) kétszeres mennyiségű n-butil-lítiummal történő reakciójában jó szelektivitással 

kapták a lítiumorganikus vegyületet (13. ábra). Ebben az esetben a halogén-fém csere 

történik meg először, majd ezt követően a pirrolgyűrű irányított metallálása. 

 

 

 

 

 

26  27  20 

13. ábra C2,C2'-Dilítio-1-fenil-1H-pirrol előállítása 

A 27 dimetallált vegyület előállítására egy gyors és hatékony alternatív eljárást is 

kidolgoztak a „kétfogú ligandum” N,N,N',N'-tetrametil-etilén-diaminnal (TMEDA) aktivált 

n-butil-lítum alkalmazásával (13. ábra). Módszerükkel több, kétszeresen helyettesített 

származékot állítottak elő, köztük szilícium, foszfor, arzén és germánium tartalmú 

triciklusokat. A 27 vegyület elektrofilekkel való reakciói során a lítium atomok lépésenkénti, 

szelektív cseréjét figyelték meg, így aszimmetrikusan szubsztituált származék szintézisét 

tudták megvalósítani. A vizsgált vegyület esetében eredményeik azt mutatták, hogy a 

benzolgyűrűn lévő lítium reaktivitása elektrofil reagensekkel szemben nagyobb, mint a pirrol 
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molekularészen lévő fématomé. 1-(2-Brómfenil)-1H-pirrol (26) metalállásával a bróm-lítium 

csere útján képződő 2’-lítio vegyületből több, benzolgyűrűn helyettesített származékot is 

szintetizáltak.
73

  

Az 1-fenil-1H-pirrol (20) metallálásának mechanizmusát Schlosser és Faigl 

vizsgálta.
74

 A lítiálást ekvivalens mennyiségű TMEDA aktivált n-butil-lítiummal 

végrehajtva a képződő termékek arányának erős időfüggését tapasztalták (14. ábra). 

 

 
 

 
 

 28 27  29 

14. ábra Az 1-fenil-1H-pirrol lítiálásának mechanizmusa TMEDA aktivált n-butil-lítium alkalmazásakor 

Időfüggő kísérletsorozatot végezve megállapították, hogy 20 dimetallálása 

kinetikusan kontrollált folyamat. Kiindulási anyag jelenlétében a gyors reakcióban képződő 

27 folyamatosan, transzmetallálódás útján a stabilabb -lítio-1-fenil-1H-pirrollá (29) alakul 

át. Az -lítio termék képződéséhez optimális reagensnek a kálium-terc-butoxid aktivált 

n-butil-lítium (LIC-KOR szuperbázis) alkalmazását találták, mely sokkal rövidebb 

reakcióidő alatt szelektíven eredményezte a célterméket. Jól szolvatáló oldószer (például 

tetrahidrofurán dietil-éter helyett) szintén a termodinamikusan kontrollált (29) termék 

képződésének kedvez. 

 Az 1-(helyettesített-fenil)-1H-pirrolok irányított metallálása 2.3.2.

Az 1-(szubsztituált-fenil)-1H-pirrolok fémorganikus reagensekkel való reakciója 

során a heteroatomot tartalmazó aromás gyűrű és a fenil gyűrűn elhelyezkedő szubsztituens 

irányító hatását lehet egyszerre tanulmányozni. Mint azt az alapvegyület esetében láttuk, a 

BuLi–TMEDA reagenssel történő metallálás kinetikusan kontrollált folyamat,
74

 de az 

alkalmazott metallálószer-aktiváló ligandum páros, az idő és az alkalmazott oldószer 

szolvatáló képessége is jelentős hatással van a lítiálás regioszelektivitására. A kutatócsoport 

az irányító csoportok széles körének hatását vizsgálta a megfelelő 1-arilpirrolok szelektív 

mono- és dimetallálási lehetőségeit kutatva. Modellvegyületeik a hidroximetil-,
19

 

metoxi-,
75,76

 trifluormetil-,
21,77

 bróm- és klór-,
76

 fluor-,
78

 metil-,
79,80

 etil-,
80,81

 valamint fenil-

csoportokat
82

 különböző helyzetekben tartalmazó 1-fenil-1H-pirrolok voltak. Szintén a 



  Irodalmi áttekintés 

17 | O l d a l  

 

csoportban végeztek először szisztematikus kísérleteket a két, illetve három heteroatomot 

tartalmazó TMEDA és PMDTA aktiváló és regioszelektivitást befolyásoló hatásának 

összehasonlítására.
75

 Az 1-(4-metoxifenil)-1H-pirrol (31) lítiálása igen jól szemlélteti, hogy 

a megfelelő ligandum megválasztásával a metallálás regioszelektivitása megváltoztatható 

(15. ábra). 

 

 

 

 

 

30  31  32 

15. ábra A TMEDA és PMDTA regioszelektivitást befolyásoló hatása 1-(4-metoxifenil)-1H-pirrol 

metallálásakor 

TMEDA jelenlétében a metoxi-csoport melletti orto helyzetben történik meg a 

lítiálás (32), mivel az átmeneti komplex létrehozásában részt vesz a metoxi-csoport 

heteroatomja. A három heteroatomot tartalmazó PMDTA-val kialakuló LIC–PMDTA 

komplexben viszont a lítiumatom, telített koordinációs szférája miatt nem koordinálódik a 

metoxi-csoporttal, így az 1-(4-metoxifenil)-1H-pirrol (31) molekula legsavasabb () 

hidrogénjének cseréje valósul meg (30). 

 Dikarbonsav-származékok szintézise 2.3.3.

Bár Shirley és munkatársai az 1-fenil-1H-pirrol metallálása során kapott eredményeik 

alapján már feltételezték a vegyület C2 és C2' helyzetben történő dilítiálódását (27), azonban 

a fémorganikus vegyületek jellemzésére általánosan használt szén-dioxidos karbonsavképzés 

során ciklikus keton (25) képződését tapasztalták.
71

 

A feltételezett C2,C2'-dilítio-1-fenil-1H-pirrol (27) képződését Cheesman és 

Greenberg publikálta,
72

 ők azonban a fémorganikus vegyület jellemzésére benzofenont 

használtak, mivel a szén-dioxidos reakciót szintén alkalmatlannak találták dikarbonsav 

szintézisére. Amint azt már a 2.3.1. pontban említettem, feltételezték, hogy a benzolgyűrűn 

lévő lítium reaktivitása elektrofil reagensekkel szemben nagyobb, mint a pirrol 

molekularészen lévő fématomé. Ezzel magyarázták, hogy a szén-dioxiddal történő reakció 

első lépésében képződő benzoesav típusú vegyületből intramolekuláris gyűrűzáródással 

triciklusos karbonilvegyületet (25) kaptak. Az egyéb mellékreakciók számításba vételével 

magyarázták a 25 termék alacsony hozamát. 
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A C2,C2'-dikarbonsav előállításának jó termeléssel (80%) való megvalósítását 

Schlosser és Faigl publikálták a metallálás kinetikáját kutató publikációjukban.
74

 A 

karboxilezés technikai kivitelezésének fejlesztésével jelentős előrelépést értek el a 

karbonsav-származékok hatékonyabb előállításának megvalósításában. Hagyományosan a 

lítiált vegyület oldatát elporított szárazjég –75 °C-os, éteres szuszpenziójához adagolva 

képezhetünk karbonsav-származékokat, azonban a fémorganikus reakcióelegy cseppfolyós 

nitrogénnel való lefagyasztásával, majd a lassú felolvadás közbeni porított szárazjéggel való 

elkeverésével sokkal eredményesebben juthatunk a célvegyületekhez. Az 1-(szubsztituált-

fenil)-1H-pirrolok (20, R = CF3, OMe, Cl, Me, Et, Ph) lítiálási lehetőségeinek kutatása során 

a kutatócsoport több 1-fenil-1H-pirrol alapvázú dikarbonsavat (33) előállított irányított 

dimetallálással (16. ábra).
21,76,77,79-82
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16. ábra 1-Fenil-1H-pirrol alapvázú dikarbonsavak előállítása 

Az esetek túlnyomó többségében a két ekvivalens, TMEDA aktivált n-butil-lítium 

alkalmazása eredményezte a legjobb regioszelektivitást. A 4-metoxifenil-származék (31) 

dimetallálását azonban LIC–PMDTA,
76

 a 2-trifluormetil helyettesítőt tartalmazó dikarbonsav 

(35) szintézisét pedig LIC–KOR szuperbázis alkalmazásával tudták a leghatékonyabban 

megvalósítani (17. ábra).
21
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17. ábra 1-[2-karboxi-6-(trifluormetil)fenil]-1H-pirrol-2-karbonsav szintézise 

1-(2-Metilfenil)-1H-pirrolok (36, R = H, Et) dilítiálásakor a molekulacsalád fenil-

ecetsav molekularészt tartalmazó képviselőit (37) is eredményesen szintetizálták a 

reakciókörülmények finomhangolása révén (18. ábra).
79,80
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36  37 

18. ábra 1-(2-Metil-6-szubsztituáltfenil)-1H-pirrolok dimetallálása és szén-dioxidos reakciója 

 Brómtartalmú 1-fenilpirrol-származékok előállítása 2.3.4.

Fémorganikus 1-arilpirrol vegyületekhez, és ezek további reakciójával kapható 

különböző, szubsztituált származékokhoz nem csak e fejezet fenti részeiben bemutatott 

metallálásokkal juthatunk, hanem brómtartalmú vegyületek (például 26, 13. ábra) 

fémorganikus reagensekkel történő reakciójában, halogén-fém kicserélődéssel is. Az 

1-(2-brómfenil)-1H-pirrol (26) kétszeres mennyiségű n-butil-lítiummal végrehajtott 

reakciójában képződő dilítiumorganikus vegyületből (27) benzofenonnal jó termeléssel 

állították elő a megfelelő diszubsztituált (39, 67%) terméket.
72
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19. ábra Szubsztituált származékok előállítása 1-(2-Brómfenil)-1H-pirrolból 

Az alkalmazott fémorganikus reagens minőségével a keletkező termék 

szubsztituáltsága esetenként befolyásolható. Míg n-butil-lítium alkalmazása 26 halogén-fém 

kicserélődési reakciójának megvalósítására a kinetikus kontroll fellépése miatt (14. ábra) 

kétszeresen lítiált vegyület (27) képződését eredményezi – így belőle csak speciális 

esetekben állíthatóak elő monoszubsztituált származékok – addig 26 brómvegyület 

Grignard-reakciójában szelektíven juthatunk kizárólag a benzolgyűrűn szubsztituált 

termékekhez (38, 88%).
72

 

A benzolgyűrűn halogénatomot tartalmazó 1-arilpirrolokhoz a megfelelő bróm-

anilinek és 2,5-dimetoxi-tetrahidrofurán (19) ciklokondenzációjával juthatunk (8. ábra),
72

 

mivel a biaril típusú vegyület közvetlen halogénezése a pirrolgyűrű brómozását 

eredményezi. 
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Az 1H-pirrol, az 1-metil-1H-pirrol és származékaik,
70,83

 valamint az 1-fenil-1H-pirrol 

(20)
83

 brómozási reakcióit már néhány évtizede is vizsgálták kutatók. Az elmúlt évben 

publikált, tengeri élőlényekből izolált pentaciklusos Lamerralin típusú vegyületek első 

totálszintézisét is N-Boc-pirrol brómozásán keresztül valósították meg,
84

 ezért a pirrol-

származékok halogénezésével kapható intermedierek fontos vegyületek lehetnek a 

gyógyszeripar számára is. 

A korábbi brómozási vizsgálatok nem voltak teljes mértékben regioszelektívek.
70

 Az 

1-fenil-1H-pirrol (20) bróm, illetve N-bróm-szukcinimid (NBS) felhasználásával 

N,N-dimetil-formamid oldószerben végrehajtott monohalogénezésekor 81% szelektivitással 

jutottak a 2-bróm-1-fenil-1H-pirrol célvegyülethez.
83

 Az optimális körülmények között is 

vegyes termék volt izolálható a kísérlet során, így 3-bróm-1-fenil-1H-pirrolt (>1%), 

2,5-dibróm-1-fenil-1H-pirrolt (6%) és kiindulási vegyületet (13%) tartalmazó keverékhez 

jutottak. Az alapvegyület 2,5-dihalogénezése (40, 98%) és 2,3,5-trihalogénezése (41, 96%) 

már sokkal szelektívebben volt megvalósítható kettő, illetve három ekvivalens mennyiségű 

NBS alkalmazásával, tetrahidrofurán oldószerben (20. ábra).
83
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20. ábra Többszörösen halogénezett 1-fenil-1H-pirrolok előállítása 

A pirrolgyűrű C2 helyzetében található elektronszívó helyettesítőnek jelentős hatása 

van a halogénezési reakciók regioszelektivitására, elsősorban C' szubsztitúcióban képződő 

terméket eredményezve, azonban a pirrol-2-karbonsav-metil-észter halogénezésével vegyes 

termék (4-, és 5-bróm-származék) kapható.
70

 

2.4. Atropizomer 1-arilpirrol dikarbonsavak rezolválása 

A 2-szubsztituált 1-aril-1H-pirrolok metallálásával kapott dikarbonsavak részletesebb 

vizsgálata igen érdekes része a kutatócsoport ez irányú munkáinak. Az előállított 

származékok nagy része ugyanis a kiralitás egy speciális formáját mutatta. Szerkezetükből 

adódóan a két aromás gyűrű közötti C-N kötés körüli rotáció a szubsztituensek – benzol-

gyűrű C2 és C6 helyzetében, valamint a pirrolgyűrű -szénatomján – ütközése révén gátolt. 
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Molekulamodellezési számítások alapján, majd később kísérleti úton is bizonyították, hogy 

például 35 dikarbonsav enantiomerjeinek izomerizációs aktiválási szabadentalpiája 

(31,6 kcal/mol) elég nagy ahhoz, hogy a forgási izomerek optikai aktivitásukat normál 

körülmények között megőrizzék,
85

 így a dikarbonsavak az atropizomer vegyületek új 

képviselőit alkotják. 

Az enantiomerkeverékek elválasztásának (rezolválás) kutatása több évtizedes 

hagyományokra tekint vissza Tanszékünkön.
86

 A megjelent összefoglaló közlemények 

részletesen tárgyalják a rezolválási technikákat,
87-89

 valamint a nem-racém 

enantiomerkeverékek elválasztási lehetőségeit is.
90

 Az elmúlt években enantiomertiszta 

vegyületek előállítására igen nagyszámban megvalósított sztereoszelektív szintézisek és 

királis kromatográfiás eljárások ellenére a racém vegyületek optikai izomerjeinek rezolválás 

útján történő elválasztása és tisztítása ma is sokszor a legolcsóbb és nagy méretekben a 

legegyszerűbben kivitelezhető módszer. Az eljárás nem igényel extrém körülményeket, vagy 

drága reagenseket és az alkalmazott rezolváló ágensek a folyamat végén legtöbbször 

visszanyerhetőek. 

A rezolválás megvalósítására több módszert is alkalmazhatunk. 

Konglomerátumképző
iii

 anyagok esetében az indukált kristályosítás alkalmazásával 

segédanyag hozzáadása nélkül érhetünk el enantiomerelválasztást. A racém vegyület 

túltelített oldatát tiszta enantiomerjével beoltva indíthatjuk meg a kristályosodást. Az 

oltókristály felületén az azonos konfigurációjú vegyület leválása energetikailag 

kedvezményezett, míg a másik izomer az oldatban feldúsul. Az eljárás hátránya, hogy 

egyszerre csak kis hozam érhető el, a folyamat jelentősen érzékeny a szennyezőkre, valamint 

pontos hőmérséklettartást igényel. Jól reprodukálható megvalósítása ezért csak automatizált 

rendszerekkel lehetséges. 

Racemátképző
iv

 anyagok indukált kristályosítással nem bonthatók izomerjeikre, mert 

mindig racém molekulavegyület (racemát) válik ki. Ilyenkor idegen királis segédanyag 

szükséges az elválasztáshoz. Az így képzett diasztereomerek fizikai tulajdonságaikban 

eltérnek (oldhatóságok, forráspontok, megoszlási hányadosok közötti különbségek), így ezt 

kihasználva elkülöníthetjük őket egymástól. A diasztereomereket összetartó fő kölcsönhatás 

jellege szerint sóképzéses (ionviszony), kovalens és komplex diasztereomer-képzéses 

rezolválásokat különböztethetünk meg. Az ipari gyakorlatban leggyakrabban a sóképzéses és 

                                                 
iii

 Konglomerátumképző anyagoknak nevezzük azokat a királs vegyületeket, melyek enantiomerjei között a 

homokirális kölcsönhatások a meghatározóak. 
iv
 Racemátképzőképző anyagok enantiomerjei között a heterokirális kölcsönhatások a meghatározóak. 
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a komplexképzéses módszereket használják, mert e kötések elbontása (az elválasztott 

enantiomer kinyerése) sokkal egyszerűbb, mint a kovalens kötések bontása. Kovalens 

diasztereomerek előállítása akkor célszerű, ha például a rezolválószerként alkalmazott 

reagens részét képezi a terméknek (például a captopril egyik előállítási módszere esetében).
91

 

A fentiekben felsorolt elválasztási módszerek lényege az előállított diasztereomerek 

fizikai tulajdonságai közötti különbségek kihasználása, vagyis termodinamikusan kontrollált 

rezolválásokról beszélünk. Olyan rezolválási módszerek is ismertek, amikor nem a 

diasztereomer termékek közötti energiakülönbséget, hanem éppen a diasztereomerek 

képződési vagy bomlási sebességi állandóinak különbségét használjuk fel az egyik 

enantiomer dúsítására, vagyis kinetikusan kontrollált folyamat során jutunk optikailag aktív 

vegyülethez. Enzimkatalizált kinetikus rezolválásra sok példa ismert a szakirodalomból.  

A diasztereomersók kristályosításán alapuló rezolválások kidolgozását ma már számos 

felismert törvényszerűség és tapasztalati szabály segíti. Mégis a mai napig egy rezolválás 

kidolgozása rengeteg kísérleti munkát igényel, míg a megfelelő hatékonyságú elválasztást 

sikerül megvalósítani. Egy új racém vegyület rezolválásakor több tényező ideális 

összhangját kell megvalósítanunk. Ezek a megfelelő rezolválószer és oldószer 

megválasztása, valamint az optimális körülmények (mólarány, akirális segédanyagok, hőfok, 

kristályosítási idő) megteremtése. Racém bázisok rezolválására általánosan alkalmazott 

királis ágensek a természetes (R,R)-borkősav és O-acilezett származékai, az (R)-mandulasav 

és az (S)-kámfor-10-szulfonsav. A racém savak rezolválására korábban a természetben 

megtalálható és onnan kinyerhető optikailag aktív alkaloidokat használták. Ilyen klasszikus 

rezolválószerek a kinin és a cinkonidin. Szintetikus királis bázisok az 1-metil-benzil-amin, 

az 1-naftil-etil-amin vagy a 2-szubsztituált-etanol-aminok enantiomerjei, melyek használata 

a leggyakoribb. 

A klasszikus rezolválási módszerekkel elméletileg is csak a racém anyag fele nyerhető 

ki, a rossz izomer veszendőbe megy. Vannak azonban olyan kombinált módszerek, amikor a 

nem hasznos izomer racemizálása és a számunkra szükséges enantiomer kinyerése egy 

edényben megvalósítható akár kinetikus (dinamikus kinetikus rezolválás), akár 

termodinamikai kontroll (másodrendű aszimmetrikus transzformáció) érvényesülése mellett. 

Ezekkel a módszerekkel tehát elvileg a racém anyag teljes mennyisége a számunkra 

szükséges enantiomerré alakítható. 

A másodrendű aszimmetrikus transzformáció egy spontán epimerizációval egybekötött 

kristályosítás. A körülmények helyes megválasztásával elérhető, hogy a diasztereomer 

viszonyú izomerek egymásba alakulása közben az egyik diasztereomer folyamatosan kiválik 
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az oldatból. Ennek a változatnak nagy előnye, hogy nem a két diasztereomer oldatbeli 

stabilitáskülönbsége határozza meg az egyensúlyi helyzetet, hanem a kristályosodó 

diasztereomer oldhatósága. Így, ha kis oldékonyságú diasztereomert sikerül előállítani, akkor 

gyakorlatilag a racém kiindulási anyagunk közel teljes mennyisége a hasznos izomert 

tartalmazó diasztereomerré alakítható. Ez már olyan hatásfok, amely miatt sok ipari kutató-

fejlesztő vizsgálja a másodrendű aszimmetrikus transzformáció lehetőségét a legkülönfélébb 

optikailag aktív anyagok előállítása céljából. Ilyen rezolválás valósítható meg a 2-fenilglicin-

metil-észter (42) (R,R)-borkősavval való kristályosításával karbonilvegyületek, például 

aceton jelenlétében (21. ábra).
92

 A karbonilvegyületek spontán Schiff-bázist képeznek az 

aminosav-származék amino-csoportjával, mely így már könnyen racemizálódik. Eredményül 

a kiindulási racém vegyület mennyiségével közel megegyező, enantiomertiszta terméket 

kaphatunk. 

 
 

 

1 mól (RS)-42  0,95 mól (R)-42 (R,R)-BS 

21. ábra A 2-fenilglicin-metil-észter másodrendű aszimmetrikus transzformációja 

A kutatócsoportban előállított atropizomer dikarbonsavak tükörképi izomerjeinek 

tiszta formában történő előállítására általánosan alkalmazhatónak találták a diasztereomer 

sóképzéses rezolválást. 1-Fenil-etil-amin rezolváló ágenssel minden esetben sikerült 

enantiomer-megkülönböztetést elérni, de a körülmények esetenként eltérőek voltak. Az első 

hatékony rezolválást az 1-[2-karboxi-6-(trifluormetil)fenil]-1H-pirrol-2-karbonsav (35) 

esetében valósították meg (22. ábra).
21

  

   

 

35  (S)-35  

22. ábra Az 1-[2-karboxi-6-(trifluormetil)fenil]-1H-pirrol-2-karbonsav rezolválása 

A legjobb eredményt fél ekvivalens (S)-1-fenil-etil-amin felhasználásával érték el, 

azonban az etanol oldószerben végrehajtott enantiomerelválasztás csak a primer termék 
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átkristályosítását követően eredményezett megfelelő optikai tisztaságú vegyületet. Az 

enantiomertiszta dikarbonsavat így csak alacsony termeléssel és hatékonysággal
v
 kapták meg 

(S = 0,2). 

Az 1-(3-karboxi-1,1’bifenil)-2-il]-1H-pirrol-2-karbonsav rezolválását szintén 

etanolban végezték el, ekvivalens mennyiségű rezolválószer alkalmazásával (23. ábra).
82

 

Tiszta enantiomert az első kristályosítás során nyert só elbontását követő újbóli rezolválással 

nyertek. Az eljárás közepes hatékonysággal (S = 0,39) eredményezte a megfelelő forgási 

izomert, azonban érdekes jelenség, hogy ugyanazon konfigurációjú 1-fenil-etil-amin az 

ellenkező csavarodottságú dikarbonsav enantiomerrel képzett jól kristályosodó sót, mint a 

trifluormetil-helyettesítőt tartalmazó 35 rezolválásakor. 

   

 

43  (S)-43  

23. ábra Az 1-[(3-karboxi-1,1’-bifenil)-2-il]-1H-pirrol-2-karbonsav rezolválása 

A fenil-ecetsav típusú származék (37) esetében már egy kristályosítást követően 94 % 

enantiomerfeleslegű terméket tudtak előállítani, kiváló hozamot elérve (S = 0,78).
80

 Az etil-

acetát oldószerben, kevés etil-alkohol jelenlétében kivitelezett rezolválásnál az etil-

alkoholnak kitűntetett szerepe van, ugyanis tiszta etil-acetátban végezve a reakciót racém 

terméket kaptak (24. ábra). 

Az előállított enantiomertiszta dikarbonsavak abszolút konfigurációit egykristály-

röntgendiffrakciós és cirkuláris dikroizmus mérésekkel határozták meg, enantiomer-

tisztaságukat pedig királis HPLC módszerrel állapították meg. 

   

 

44  (S)-37  

24. ábra Az 1-(2-karboximetil-6-etilfenil)-1H-pirrol-2-karbonsav rezolválása 

                                                 
v
 „S” a rezolválás hatásfokát jellemző paraméter. S = termelés × ee × 0,01.

88
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2.5. 1-Arilpirrolok optikai stabilitása 

Az optikailag aktív 35 dikarbonsav előállítását követően molekulamodellezési 

számításokat és speciális, hőmérsékletfüggő NMR vizsgálatokat végeztek az enantiomerek 

rotációs energiagátjának meghatározására.
85

 A szemiempírikus kvantumkémiai módszerrel 

számított és a kísérletileg meghatározott forgási energiagát értékek igen jó egyezést 

mutattak. A tiszta 35 enantiomer oldatfázisban elsőrendű kinetika szerint racemizált, a 

folyamat sebességét pedig hőmérsékletfüggőnek találták. Ezt felhasználva a kísérletileg 

meghatározott aktiválási szabadentalpia ΔG
#
  132 kJ/mol (31,6 kcal/mol), a számított 

érték 137 kJ/mol (32,9 kcal/mol). A racemizáció felezési ideje 150 °C esetén 29 percnek, 

míg 25 °C-on 572 évnek adódott. Ez megerősítette a kísérletileg már igazolt adatot, hogy 35 

forgási izomerjei szobahőmérsékleten stabilisak. 

Az optikailag aktív vegyület több szimmetrikusan szubsztituált származékát is 

előállították, mely kísérletek bizonyították, hogy a C-N kötés körüli rotáció elegendő 

mértékben gátolt és akár 100 – 200 °C hőmérsékletet kívánó átalakítások során is 

enantiomertiszta formában kapható meg a termék.
85
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3. Eredmények és értékelésük 

 

3.1. Enantiomertiszta, atropizomer dikarbonsavak szintézise és alkalmazása 

 Az alapvegyületek előállítása 3.1.1.

A szakirodalomból ismert 1-arilpirrolokat (20
71

, 34
77
) Elming és Clauson-Kaas féle 

ciklokondenzációval állítottuk elő. A trifluormetil-helyettesítőt tartalmazó származék (34) 

szintézisét p-toluol-szulfonsav katalízissel (1 mol%, toluol, reflux) is eredményesen 

megvalósítottuk.
K93

 Ekkor a hagyományos eljárásnál (jégecet, reflux, 80%) jobb 

termeléssel (92%) kaptuk a 34 célvegyületet, a kevesebb kátrányos mellékterméknek 

köszönhetően. 1-Fenil-1H-pirrol (20) szintézisében e módszerrel a hagyományos eljáráshoz 

hasonló termelést értünk el (65%). 

 

 
 

 
  

 

20  15  19  34 

25. ábra 1-Arilpirrolok előállítása p-TsOH (1 mol%) katalízissel 

Az 1-[2-karboxi-6-(trifluormetil)fenil]-1H-pirrol-2-karbonsavat (35) az irodalmi 

áttekintésben már említett – a kutatócsoport által korábban kidolgozott – eljárással (17. ábra) 

állítottuk elő.
21

 A 46 dikarbonsav-származék szintézisét is 35 metallálására kidolgozott 

módszer alapján valósítottuk meg (26. ábra).
K94

 

     

20  45  46 

26. ábra A 4,4,6,6-tetrametil-4H,6H-pirrolo[1,2-a][4,1]benzoxazepin-1,10-dikarbonsav 46 előállítása 
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Míg 34 dimetallálásával közel 90% termeléssel jutottunk a 35 dikarbonsavhoz
21

 

(17. ábra), addig a 46 dikarbonsav-származékot csak közepes termeléssel (44%, tisztítást 

követően) kaptuk hasonló reakciókörülmények között. A szakirodalomból ismert, hogy az 

1-arilpirrolok irányított dimetallálása kinetikusan kontrollált folyamat (14. ábra), a 

megfelelő átmeneti állapot kialakulásához a fenil- és pirrolgyűrűnek közel egy síkban kell 

elhelyezkednie (28).
74

 Korábban hasonló jelenséget figyeltek meg C2,C2'-dilítio-bifenil 

N,N,N',N'-tetrametil-etilén-diaminnal képzett komplexének egykristály röntgendiffrakciós 

vizsgálatakor, melyben a két benzolgyűrű térben egy síkban helyezkedett el.
95

 Mindezek 

alapján a 46 előállításakor megfigyelt kisebb termelés a benzoxazepingyűrű (45) merevítő 

hatásának tulajdonítható, mely gátolhatja a dimetalláláshoz szükséges átmeneti állapot 

kialakulását. Így a reakció során jelentős mennyiségben pirrol-2-karbonsav-származék 

(monokarbonsav) képződik, melyet átkristályosítással vagy szelektív kicsapással 

különíthetünk el 46 célvegyülettől. 

A szakirodalomból ismert 45 benzoxazepint irodalmi módszer alapján szintetizáltuk
74

 

20 kétszeres mennyiségű N,N,N',N'-tetrametil-etilén-diaminnal (TMEDA) aktivált n-butil-

lítiumos lítiálásával, majd a dimetallált vegyület (27) acetonos reakciójában képződő diol 

szilikagéllel történő gyűrűzárásával (26. ábra). 

 

 Az 1-arilpirrol-dikarbonsavak rezolválása és enantiomerjeik abszolút 3.1.2.

konfigurációjának meghatározása 

Bifunkciós 1-arilpirrol alapvázú célvegyületeink szintézisének egyik kulcslépése a 

gátolt rotációjú dikarbonsav intermedier(ek) optikailag tiszta formáinak előállítása. A 

kutatócsoportban sikeresen alkalmazott diasztereomer sóképzéses rezolválások eredményei 

alapján (lásd 2.4. fejezet),
21,80,82

 az új, triciklusos dikarbonsav-származék (46) 

enantiomerjeinek elválasztását is királis aminokkal valósítottuk meg.
K94 

A dikarbonsav 

optikai izomereinek elkülönítésére három különböző királis amin (42, 47, 48) 

enantiomerfelismerő képességét vizsgáltuk (27. ábra). 

   

(S)-42 (S)-47 (S)-48 

27. ábra A rezolválási kísérletekben alkalmazott királis aminok 
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A diasztereomersókhoz etanol, valamint etil-acetát oldószerben végrehajtott 

sóképzéseket és kristályosításokat követően jutottunk. Ezekben az oldószerekben a racém 

dikarbonsav (46) oldhatósága igen kicsi, ezért a kísérletek során a racém vegyületre 

vonatkoztatva ekvivalens mennyiségű rezolválószer felhasználására volt szükség ahhoz, 

hogy a diasztereomersó kiválás oldatból indulhasson meg (28. ábra). A rezolválási kísérletek 

eredményeit az 1. táblázatban foglaltam össze. 

 

 
 

(RS)-46   

28. ábra (RS)-46 Rezolválása különböző királis aminokkal (RSz = rezolválószer) 

1. táblázat (RS)-46 Rezolválása különböző királis aminokkal
a
 

Rezolválószer 

(RSz) 

Mólarány 

(46 : RSz) 

Oldószer Diasztereomersó Hatékonyság (‘S’) 

Termelés
b
 (%) de

c
 (konfig)

d
 (%) 

(S)-42 1:1 EtOH 95 69 (S) 0,65 

(S)-47 1:1 EtOH 59 73 (S) 0,43 

(S)-47 1:1 EtOAc 135 0 0 

(S)-48 1:1 EtOH 164 7 (R) 0,12 

a
 A diasztereomersók kiszűrése minden esetben 2 órás kristályosítást követően történt. 

b
 Termelés a racemát felére számolva. 

c
 A de meghatározása HPLC mérésekkel történt királis állófázisú kolonna használatával (Lux Cellulose-2). 

d
 A 46 konfigurációja a diasztereomersóban. 

 

Diasztereomersó kiválást mindhárom rezolválószerrel sikerült elérnünk, így 

kristályos termékekhez jutottunk, azonban apoláris oldószerből (etil-acetát) racém keveréket 

tartalmazó kristályokat kaptunk. Jó eredményeket értünk el etanol oldószerben, ahol az 

(S)-2-fenilglicin-metil-észter ((S)-42) és (S)-1-fenil-etil-amin ((S)-47) enantiomer-

megkülönböztető képességét találtuk megfelelőnek. Optikailag tiszta dikarbonsavat az 

(S)-1-fenil-etil-aminnal ((S)-47) kapott enantiomerkeverék újbóli rezolválásával állítottunk 

elő. Ezzel a módszerrel, sófelszabadítást követően 31% termeléssel jutottunk 

enantiomertiszta ()-46 vegyülethez (ee >98%,  25

D 363 (c 1; EtOH)).  
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A tiszta enantiomerek abszolút konfigurációját Dr. Kubinyi Miklós és 

kutatócsoportja határozta meg ECD spektroszkópiával,
K94

 mivel egykristály-

röntgendiffrakciós vizsgálatokra alkalmas kristályt sem az optikailag tiszta vegyületből 

(()-46), sem ennek sóiból nem tudtunk előállítani. Az abszolút konfiguráció meghatározása 

két független módon történt az ECD spektrumokból: i) a 46 enantiomerek és az ismert 

konfigurációjú, hasonló szerkezetű (S)-1-[2-metoxikarbonil-6-(trifluormetil)fenil]-1H-pirrol-

2-karbonsav ((S)-49) ECD spektrumainak összehasonlításával ((S)-49 előállítását lásd 

3.3.1. alfejezetben); ii) a 46 enantiomerek kvantumkémiai számítások útján kapott és mért 

ECD spektrumainak elemzésével. 

Ahogy az a dikarbonsavak ECD spektrumainak összehasonlításából látható, az ismert 

konfigurációjú (S)-49 és (–)-46 spektruma jó egyezést mutat (29. ábra). A nagyobb 

hullámhosszú tartományban az ECD-sávok előjele e két vegyület esetében megegyezik, 

különbség elsősorban az intenzitásokban van. A (–)-46 enantiomer spektrumának 

intenzívebb jeleit a vegyület oxazepingyűrűjének merevítő hatása magyarázza. 

 

29. ábra Axiális kiralitáselemmel rendelkező dikarbonsav-származékok ECD spektrumai 

Az (S)-46 enantiomer ECD spektrumának kvantumkémiai számításokkal történő 

meghatározása magában foglalta a konformáció analízist, a legstabilabb konformer 

egyensúlyi geometriájának meghatározását, valamint az egyensúlyi geometriára történő UV 

és ECD spektrumok szimulációját, felhasználva a számított oszcillátor- és rotátor-

erősségeket. A 46 dikarbonsav enantiomerjeinek kísérletileg meghatározott UV és ECD 

spektrumait, valamint az elméleti számítások alapján kapott spektrumokat a 30. ábra 

szemlélteti. A könnyebb összehasonlíthatóság érdekében a számított spektrumokat 13nm-rel 
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a nagyobb hullámhosszú tartomány felé eltolva ábrázoltuk. A spektrumok összevetéséből jól 

látható, hogy ()-46 ECD-sávelőjelei azonosak az (S)-konfigurációra számított 

ECD-spektrumsávok előjeleivel. 

 

30. ábra A ()-46 és (–)-46 kísérletileg meghatározott, valamint (S)-46 számított UV abszorpciós és ECD 

spektrumainak összehasonlítása 

Az összehasonlító módszer és az elméleti számításokkal kapott eredmények jó 

egyezést mutatnak, ugyanis míg előbbi alapján megállapítható, hogy (S)-49 és (–)-(R)-46 

azonos csavarodottságú királis molekula (31. ábra), addig utóbbi megerősíti, hogy (S)-46 a 

pozitív forgatású optikai izomer. 

   

(S)-49 (–)-(R)-46 ()-(S)-46 

31. ábra Az (S)-49, (–)-(R)-46 és ()-(S)-46 sztérikus elrendeződése 

Kutatómunkám során vizsgált másik 1-arilpirrol-dikarbonsav-származék az 

1-[2-karboxi-6-(trifluormetil)fenil]-1H-pirrol-2-karbonsav (35) volt. Kutatócsoportunkban 

korábban már vizsgálták a vegyület enantiomerjeinek elválasztási lehetőségeit és 

egykristály-röntgendiffrakciós mérések alapján forgási izomerjeinek abszolút konfigurációját 
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is meghatározták (22. ábra).
21

 A 35 dikarbonsav rezolválására kidolgozott módszer 

hatékonysága azonban nem kielégítő (S = 0,2), ami igen megnehezíti az enantiomertiszta 

célvegyületek többlépéses szintézisének megvalósítását. Egy hatékonyabb rezolválási eljárás 

kidolgozása érdekében további kristályosítási vizsgálatokat végeztünk. A rezolválási 

kísérletek eredménye alapján az (R)-2-fenilglicin-metil-észtert ((R)-42) sokkal jobb 

rezolválószernek találtuk a racém 35 enantiomerjeinek elválasztására, mint a korábban 

alkalmazott (R)-1-fenil-etil-amint ((R)-47).
K96

 

Az (R)-42 rezolválószerrel etanolban végrehajtott diasztereomer sóképzéssel, két órás 

kristályosítást követően jó termeléssel és kiváló enantiomertisztasággal (ee >96%) jutottunk 

a (–)-(S)-35 enantiomert tartalmazó diasztereomersóhoz. Az optikailag aktív sav 

felszabadítását vizes nátrium-karbonát/diklór-metán oldószerelegyben történő sóbontást 

követő fáziselválasztással valósítottuk meg. Szilárd dikarbonsavhoz ((S)-35) a vizes fázis 

sósavoldattal (5 M) történő savanyításával, majd a kristályok szűrésével jutottunk (32. ábra). 

 

 

 
 

 

(RS)-35  (R)-42   
 

 
 

 

 

  (S)-35  

32. ábra Az 1-[2-karboxi-6-(trifluormetil)fenil]-1H-pirrol-2-karbonsav (35) rezolválása új módszerrel 

Az (R)-35 izomerhez (ee >99%) a sóképzéses rezolválás anyalúgjából visszanyert 

enantiomerkeverék (R > S)-35 (ee 80%) etil-acetátban való átkristályosításával jutottunk. A 

rezolválószer szintén jó termeléssel (85%) regenerálható a diasztereomersó és az anyalúg 

bontásakor kapott szerves fázisokból. 

A rezolválószer mennyiségének az enantiomerelválasztás hatékonyságára gyakorolt 

hatását szintén tanulmányoztuk. Az eredményeket a 2. táblázatban foglaltam össze.  
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2. táblázat (RS)-35 Rezolválása különböző mennyiségű (R)-2-fenilglicin-metil-észterrel ((R)-42)

a
 

Rezolválószer 

(RSz) 

Mólarány 

(35 : 42) 

Oldószer Diasztereomersó Hatékonyság (‘S’) 

 Termelés
b
 (%) de

c
 (konfig)

d
 (%) 

(R)-42 1:0,5 EtOH 70 95 (S) 0,67 

(R)-42 1:1 EtOH 85 96 (S) 0,82 

a
 A diasztereomersók kiszűrése minden esetben 2 órás kristályosítást követően történt. 

b
 Termelés a racemát felére számolva. 

c
 A de meghatározása HPLC mérésekkel történt királis állófázisú kolonna használatával (Chiralpak AD-H). 

d
 A 35 konfigurációja a diasztereomersóban. 

 

A kapott adatok alapján elmondható, hogy eredményesebb enantiomerelválasztás 

érhető el ekvivalens, mint a félekvivalens rezolválószerrel. Az optimális körülmények között 

végrehajtott rezolválás hatékonysága igen jó (S  0,82), majdnem négyszer jobb, mint a 

korábban publikált eljárásé (22. ábra).
21

 

 

 Röntgendiffrakciós és DSC vizsgálatok 3.1.3.

Korábbi röntgendiffrakciós vizsgálatok alapján a ()-(R)-35 (R)-47 só abszolút 

konfigurációja már ismert.
21

 Azonban a kristályosodó sók szerkezetének és tulajdonságainak 

összehasonlítása magyarázatot adhat 35 atropizomerjeinek elválasztása során fellépő királis 

megkülönbözetési folyamatokra, melyek eredményeként közel négyszeres hatékonysággal 

állíthatunk elő enantiomertiszta terméket (R)-2-fenilglicin-metil-észterrel ((R)-42),
K96

 mint 

(R)-1-fenil-etil-amin ((R)-47)
21

 rezolválószerrel. 

Az (S)-35 (R)-42 diasztereomersó metanolból történő lassú bepárlásával tudtunk 

egykristály-röntgendiffrakciós vizsgálatokra alkalmas kristályokat növeszteni, amelynek 

szerkezetet a 33. ábra ORTEP
97

 diagramján ábrázoltuk. Annak érdekében, hogy a két 

diszereomer só szerkezetét összehasonlíthassuk a ()-(R)-35 (R)-47
21

 szerkezetet az 

enantiomerpár (S)-35 (S)-47 szerkezetté kell tükröznünk. 

A kapott elemi cella adatokat a 3. táblázatban foglaltam össze, beleértve a korábban 

közölt (R)-35 (R)-47
21 
kristály krisztallográfiai paramétereit is. 
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33. ábra Az (S)-35 (R)-42 só szerkezete az 

egykristályban 

3. táblázat Az (S)-35 (R)-42 és (R)-35 (R)-47
21 

kristályok krisztallográfiai cella adatai 

 (S)-35 (R)-42 (R)-35 (R)-47
21

 

Összegképlet C22H19F3N2O6 C21H19F3N2O4 

Molekulatömeg 464,39 420,38 

Tércsoport P21 P21 

a (Ǻ) 11,9804(5) 12,3977(12) 

b (Ǻ)   7,8115(3)   7,4905(14) 

c (Ǻ) 12,9927(5) 12,5196(14) 

 (°) 118,25(2) 118,95(6) 

V (Ǻ
3
) 1071,1(1) 1017,4(2) 

Z 2 2 

Dx (g cm
–3

) 1,440 1,372 

 

 

A rezolválások hatékonyságának eltérését a csomagolási energiák
98,99

 különbsége 

alapján is megpróbáltuk értelmezni. A számítások
100

 során normalizált hidrogénatom 

pozíciókat alkalmaztunk. Az (S)-35 (R)-42 kristály teljes csomagolási energiája  

–272,7 kJ/mol, míg az (R)-35 (R)-47 esetében –250,8 kJ/mol értéknek adódott. A két 

diasztereomersó közötti 21,9 kJ/mol teljes csomagolási energiakülönbség az alábbi módon 

oszlik meg. Bár 35 dikarbonsav molekuláknak hasonló kölcsönhatási energiái vannak  

(–151,3 és –156,7 kJ/mol) a két kristályban, a két kationos vegyület 42 (–116,0 kJ/mol) és 

47 (–99,5 kJ/mol) között az eltérés nagyobb, a két kristályszerkezet teljes csomagolási 

energiakülönbségnek közel kétharmadát teszi ki. Az adatok alapján látszik, hogy az 

(R)-2-fenilglicin-metil-észterrel képzett (S)-35 (R)-42 só közel 22 kJ/mol értékkel stabilabb, 

mint az (R)-35 (R)-47 kristály, ami összefüggésben állhat a rezolválások hatékonyságával.  

A jobban oldódó (S)-35 (R)-42 sóból való sikertelen egykristály növesztési 

törekvéseink miatt csak bepárlással tudtunk szilárd anyagot előállítani. A két 

diasztereomersópár, (S)-35 (R)-42 és (R)-35 (R)-42 közötti különbségeket por-

röntgendiffrakciós (por-XRD) és DSC módszerekkel vizsgáltuk. A por-röntgendiffrakciós 

mérések alapján megállapítható, hogy (R)-35 (R)-42 amorf szerkezetű, diffraktogramjában 

nem lelhetőek fel a kristályos szerkezetre utaló éles csúcsok, ellenben (S)-35 (R)-42 

por-XRD görbéje jó egyezést mutat az egykristály-röntgendiffrakciós mérés adataiból 
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számított diffraktogrammal (34. ábra). Ezen túlmenően, ha összevetjük az összefüggő 

molekuláris elrendeződéseket, vagyis 35 13 szénatomjára és nitrogénatomjára pontosan 

illesztve egymásra vetítjük a két kristályszerkezetet, akkor jól láthatóak a rezolválószerek 

szubsztituensbeli különbségei, azonban a sók hidrogénhíd rendszere gyakorlatilag azonos 

mind geometriai, mind energetikai szempontból (35. ábra). 

 

34. ábra Az (S)-35 (R)-42 és (R)-35 (R)-42 sók por-XRD spektrumai 

 

35. ábra Egymást fedő ábrázolásmód
98

 (S)-35 (R)-42 (30% valószínűségi elhelyezkedéssel), valamint  

(R)-35 (R)-47 tükrözésével kapott (pálcika modell) kristályszerkezetek 35 minden szén- és nitrogénatomjának 

pontos egymásra illesztésével.
97

 

A DSC vizsgálatok hasonló eredményekre vezettek. A kevésbé oldódó  

(S)-35 (R)-42 só olvadása 191 °C hőmérsékleten kezdődött meg, de jól megfigyelhető volt a 

teljes megolvadás előtt bekövetkező bomlása (exoterm csúcs). Az (R)-35 (R)-42 DSC 

mérési eredményei egy széles, lapos endoterm csúcsot követő nagy exoterm csúcsot 
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mutattak 120 °C körüli hőmérsékleten. Ez a jelenség az amorf só sokkal alacsonyabb 

hőmérsékleten bekövetkező bomlásával magyarázható. A diasztereomersók, (S)-35 (R)-42 

és (R)-35 (R)-42 közötti fenti különbség is az új rezolválás kiváló hatékonyságát erősíti 

meg, ugyanis míg az egyik diasztereomersó jól kristályosodó, stabilis vegyület, addig a 

jobban oldódó só szilárd formában kevésbé stabilis, amorf szerkezetű. 

 A kristályosítás időtartamának hatása a rezolválás hatékonyságára 3.1.4.

A kristályosítási kísérletek során azt figyeltük meg, hogy 35 dikarbonsav-származék 

enantiomerfeleslegét a kristályosodó diasztereomersóban jelentősen befolyásolta a 

kristályosítás időtartama.
K96

 Gyakorlatilag tiszta (–)-(S)-35-höz (ee >96%) jutottunk a kiváló 

kristályok rövid időn belüli kiszűrésével, viszont az ee fokozatosan csökkent a kristályosítási 

idő növelésével és két hetet követően csak racém 35 volt izolálható. Az optimális keverési 

idő és az enantiomertisztaság csökkenés folyamatának meghatározása érdekében 

kísérletsorozatokat végeztünk. Azt találtuk, hogy (S)-35 enantiomerfeleslege az első órákban 

nagyon jó, sőt egy rövid periódusban értéke enyhén növekszik, azonban nyolc órás 

kristályosítást követően az ee drámaian csökken, és 330 óra után a diasztereomersóban lévő 

dikarbonsav ((S)-35) enantiomertisztasága mindössze 4,7% volt (4. táblázat, 36. ábra). 

4. táblázat (S)-35 Enantiomertisztaságának változása a diasztereomersóban ((S)-35 (R)-42) a kristályosítás 

időtartama alatt 

Idő
a
 (óra) ee

b
 (%) ‘S’ 

0,25 96,6 0,82 

1 97,0 0,81 

4 97,6 0,82 

8 97,8 0,82 

15 91,5 0,77 

30 45,3 0,49 

40 38,5 0,40 

68 22,3 0,25 

75 24,6 0,32 

115 18,8 0,23 

161 12,1 0,14 

330 4,7 0,05 

a
 Független kísérletek. 

b
 Az ee meghatározása HPLC mérésekkel történt királis állófázisú kolonna használatával (Chiralpak AD-H). 



  Eredmények és értékelésük 

36 | O l d a l  

 

 

36. ábra A kristályosítási idő hatása az (S)-35 (R)-42 disztereomersóban lévő (S)-35 enantiomertisztaságára 

A tapasztalt jelenség könnyen megmagyarázható, ha figyelembe vesszük a rezolváló 

ágens (R)-42 sztereokémiai stabilitását. A szakirodalomból ismert, hogy a 2-fenilglicin-

észterek optikailag stabilisak in substantia, de lassú racemizációjuk figyelhető meg 

oldószerben, savak (pl. borkősav) jelenlétében,
92

 sőt a racemizáció sebessége jelentősen 

megnövelhető például az amino-csoport Schiff-bázissá való alakításával (aceton, vagy más 

oxovegyület reakcióelegyhez történő adagolásával).
92,101

  

Az alkalmazott reakciókörülmények között (etanol, szobahőmérséklet) esetünkben is 

az (R)-2-fenilglicin-metil-észter ((R)-42) racemizációját tapasztaltuk, emiatt rezolválásunk 

hatékonysága is folyamatosan csökkent (4. táblázat). A folyamat nem befolyásolta a kiváló 

diasztereomersó sztöchiometriai összetételét, a szilárd fázisban még hosszabb kristályosítási 

idő után is 1:1 arányban voltak a sóalkotó vegyületek ((S)-35 (R)-42 és (R)-35 (S)-42 sók). 

Ezen túlmenően etanolos közegben a 42 rezolválószer átésztereződése sem következett be 

még 161 óra reakcióidő után sem, mely esetleg befolyással lehetett volna a rezolválásra. 

 Az optikailag aktív dikarbonsav (35) alkalmazása rezolválószerként 3.1.5.

Fordított rezolválás esetén a szubsztrát és a rezolváló ágens szerepe felcserélődik, 

vagyis olyan enantiomerelválasztási folyamatról van szó, melynek során az első 

rezolválásban rezolválószerként alkalmazott vegyület racém keverékét azon vegyület 

valamelyik enantiomerjével kíséreljük meg szétválasztani, melyet eredetileg rezolváltunk. 

A racém 2-fenilglicin-metil-észter ((RS)-42) fordított rezolválási kísérleteit 

metanolban 35 (S)-enantiomerével végeztük el.
K96

 Abban az esetben, ha a diasztereomersót 

két és fél órás kristályosítást követően leszűrtük, a sóban lévő 42 enantiomertisztasága (ee) 

közepes, termelése alacsony volt. Növelve a kristályosítás időtartamát, a diasztereomersó 
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egyre több (R)-42 enantiomert tartalmazott, végül 360 óra elteltével jó termeléssel 

gyakorlatilag enantiomertiszta (R)-42 tartalmú kristályokhoz jutottunk (ee 99%, 37. ábra). 

 

 

 

 

 

(RS)-42  (S)-35   

37. ábra Racém (RS)-42 fordított rezolválása ekvivalens mennyiségű (S)-35 alkalmazásával 

A diasztereomersó nagyobb, mint az elméleti maximális 50% termelésének (ebben az 

esetben a termelés a racemát egészére volt számolva) oka a 2-fenilglicin-metil-észter 

(42) oldatban végbemenő folyamatos racemizálódásának, az egész folyamatra nézve 

folyamatos másodrendű aszimmetrikus transzformációjának volt köszönhető. Annak 

érdekében, hogy tovább növeljük az (S)-35 (R)-42 diasztereomersó termelését, 

további kísérletek végeztünk elsősorban az oldószer minőségének és összetételének 

5. táblázat (RS)-42 rezolválásának és másodrendű aszimmetrikus transzformációjának eredményei
a
 

Kísérlet Oldószer Termelés (%)
b
 (S)-35 (R)-42 ee (%)

c
 (R)-42 Idő (óra) ‘S’ 

1
d
 MeOH 40

e
 83 2,5 0,33 

2
d
 MeOH 63 99 360 0,62 

3 Tol/Ac 10/3 95 50 3 0,48 

4 Tol/Ac 10/3 95 90 20 0,86 

5 Tol/Ac 10/3 96 90 40 0,86 

6 Tol/Ac 10/4 86 93 20 0,82 

7 Tol/Ac 10/5 82 95 20 0,78 

8
f
 Tol/Ac 10/5 92 95 20 0,87 

a
 A reakciókat 0,34 M oldatban, 40 °C hőmérsékleten végeztük. 

b
 Termelés a racemát egészére számolva. 

c
 Az ee meghatározása HPLC mérésekkel történt királis állófázisú kolonna használatával (Kromasil 

5-AmyCoat). 

d
 25 °C. 

e
 Termelés a racemát felére számolva. 

f
 A reakciót 10% víz hozzáadásával valósítottuk meg. 
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megváltoztatásával. Toluol oldószerben a só termelése jelentősen javult, aceton 

hozzáadásával pedig a 2-fenilglicin-metil-észter (42) racemizációjának sebességét tudtuk 

növelni, s ez által jobb enantiomertisztaságú terméket tartalmazó diasztereomersóhoz 

jutottunk. Az aceton mennyiségének 30%-ra növelésével (toluol/aceton = 10/5) (R)-42 

enantiomertisztasága már megfelelően magas volt (ee 95%), de a só termelését az aceton 

jelentősen csökkentette. Az oldhatósági viszonyokon 10% víz hozzáadásával próbáltunk 

változtatni, így sikerült a kívánt terméket 92% termeléssel előállítanunk, és a sóban 

kikristályosodó (R)-42 amin optikai tisztaságát változatlanul olyan magas értéken tartanunk, 

mint vízmentes körülmények között (’S’ = 0,87).
K96

 A fordított rezolválás és a másodrendű 

aszimmetrikus transzformáció eredményeit az 5. táblázatban foglaltam össze. 

 

38. ábra A 2-fenilglicin-metil-észter (RS)-42 másodrendű aszimmetrikus transzformációja 
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A racém 2-fenilglicin-metil-észter (42) mennyiségére vonatkoztatott ekvivalens 

optikailag aktív (S)-35 dikarbonsavval végrehajtott másodrendű aszimmetrikus 

transzformáció mechanizmusát a 38. ábra szemlélteti. A kísérleti eredmények alapján 

elmondható, hogy a 2-fenilglicin-metil-észter (42) enantiomerjeinek elválasztására, vagy 

másodrendű aszimmetrikus transzformációjának megvalósítására az általunk előállított 

optikailag aktív dikarbonsav-származék (35) igen eredményesen alkalmazható. Az 

atropizomer dikarbonsav a másodrendű aszimmetrikus transzformáció körülményei között 

(40 °C, 40 óra) sztereokémiailag stabilis maradt és jó termeléssel tudtuk a kristályosítást 

követő sóbontásból visszanyerni. A transzformáció optimális körülményeinek a 

toluol-aceton-víz oldószerkeveréket találtuk, melyben 40 °C hőmérsékleten, 20 órás 

reakcióidő után 92% termeléssel, 95% optikai tisztaságú (R)-42 vegyülethez jutottunk a 

kristályos diasztereomersóból. A termelés ez esetben a racemát egészére számolva értendő. 

A hagyományos enantiomerelválsztás termelésének számítása szerint a közel 

enantiomertiszta vegyületet 184%-os hozammal állítottuk el.  

 

3.2. 1-[(2-Trifluormetil)fenil]-1H-pirrol származékok regioszelektív brómozása 

Az atropizomer dikarbonsav (35) optikailag stabilis, szabad rotációjához szükséges, 

kísérletileg meghatározott aktiválási szabadentalpiája ΔG
#
  132 kJ/mol (31,6 kcal/mol), 

mely lehetővé teszi származékainak akár magasabb hőmérsékleten történő előállítását is. 

Azonban bizonyos esetekben, például a karboxil-csoportokból kialakított funkciók 

gyűrűzárási lépésével az enantiomertiszta kiindulási vegyületből ((S)-50) racém termék 

kapható (52, 39. ábra).
85

 

 

 

 

 

 

(S)-50  (S)-51  52 

39. ábra Az 52 szintézisének gyűrűzárási lépésben bekövetkező racemizáció 

Az atropizomer 1-[(2-trifluormetil)fenil]-1H-pirrol-származékok optikai stabilitása 

növelhető lehetne a pirrolgyűrű C' pozíciójába egy újabb ütköző csoport beépítésével, 

azonban az előzőekben ismertetett fémorganikus módszerekkel e vegyületek további 
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funkcionalizálása szelektíven nem oldható meg. Továbbá a metallálással előállítható 27 

C és C2 helyzeteibe különböző csoportok egymást követő bevitele sem hajtható végre, így 

az elektrofilekkel történő reakciókban csak szimmetrikusan szubsztituált származékokhoz 

juthatunk (például 35 dikarbonsav).
21

 

Az 1-[(2-trifluormetil)fenil]-1H-pirrol és származékainak regioszelektív brómozásával, 

és a brómatomok fémorganikus úton más funkciós csoportokra történő cseréjével hatékony 

módszert dolgoztunk ki új, többszörösen szubsztituált vegyületek szintézisére. A reakcióutak 

megfelelő megválasztásával befolyásolható a halogénezett termékek szerkezete, így 

szelektíven csak a pirrolgyűrű C vagy C helyzeteiben brómatomot tartalmazó 

származékokhoz jutottunk.
K93

 

 

 Brómtartalmú 1-[(2-trifluormetil)fenil]-1H-pirrol-származékok előállítása 3.2.1.

Az 1-[(2-trifluormetil)fenil]-1H-pirrol brómozását a korábbiakban még nem írták le, 

ezért részletes kutatásokat végeztünk a megfelelő, egységes termékek képződését 

eredményező reakciók kidolgozására. Hasonlóan a szakirodalomban fellelhető 

eredményekhez,
83

 34 halogénezését N-bróm-szukcinimiddel (NBS) vizsgáltuk különböző 

körülmények között. A reakciók során mono- és dibróm-származékok (53) keverékét 

izoláltuk, de két esetben kis mennyiségű 2,3,5-tribróm-1-[(2-trifluormetil)fenil]-1H-pirrol 

képződését is tapasztaltuk. A fent felsorolt termékek elválasztása sem kromatográfiával, sem 

desztillációval nem volt eredményes, ezért a reakciók minél jobb szelektivitással történő 

megvalósítására törekedtünk. 

A kísérletek során a halogénezések regioszelektivitásában az oldószer jelentős hatását 

tapasztaltuk. Míg az irodalmi példában 1-fenil-1H-pirrol dibrómozását tetrahidrofuránban 

végezve 98% szelektivitással kapták a C,C'-dihalogénezett terméket (40), addig 

esetünkben ilyen körülmények között a nyerstermék mindössze 55%-ban tartalmazta a 

megfelelő vegyületet (53). Kloroform oldószer sem vezetett egységes termék képződéséhez, 

viszont a szennyezők aránya eltérő volt. A két ekvivalens N-bróm-szukcinimiddel 

végrehajtott halogénezés legmegfelelőbb közegének a N,N-dimetil-formamidot (DMF) 

találtuk. Optimális körülmények között (0 °C) a 2,5-dibróm-1-[(2-trifluormetil)fenil]-1H-

pirrol (53) igen magas regioszelektivitással (99%) és jó termeléssel keletkezett (40. ábra, 

6. táblázat). A 34 monobrómozása azonban mindössze 88% szelektivitással eredményezte a 

kívánt 2-bróm-1-[(2-trifluormetil)fenil]-1H-pirrolt (6. táblázat). 
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34  53  

40. ábra A 2,5-dibróm-1-[(2-trifluormetil)fenil]-1H-pirrol (53) regioszelektív szintézise 

6. táblázat A 34 alapvegyület brómozásának eredményei különböző reakciókörülmények között
a,b

 

Kísérlet Oldószer 

Bróm-származékok
c
 

2- 2,5- 2,3-   és   2,4-
d
 2,3,5- 

1 THF 12 55 13 19 1 

2 CHCl3 13 62 10 3 12 

3 DMF 9 89 1 1 – 

4
e
 DMF <1 99 <1 <1 – 

5
e,f,g

 DMF 88 6 – – – 

a
 A reakciókat 2 ekvivalens NBS alkalmazásával, 25 °C hőmérsékleten végeztük. 

b
 Az eredmények százalékos arányban értendőek. 

c
 A brómatomok helyzetei az alábbi sorban kerültek magadásra. 

d
 Az első oszlopban található eredmények a F –58.8 ppm, a második oszlopban található értékek a 

F –58.9 ppm (282 MHz, DMSO-d6) eltolódással rendelkező vegyületekhez tartoznak. 

e
 A reakciót 0 °C hőmérsékleten végeztük. 

f
 A reakciót 1 ekvivalens NBS alkalmazásával végeztük. 

g
 A 34 kiindulási vegyület konverziója 94% volt. 

 

A 34 alapvegyület halogénezési kísérletei során kidolgozott optimális körülmények 

között további, a kutatócsoportban előállított szimmetrikusan szubsztituált származékok (35, 

50,
85

 57
85

) brómozását is vizsgáltuk. Ezen vegyületek optikai stabilitásának növelésére jó 

lehetőség, ha nagy térkitöltéssű csoportot alakítunk ki a pirrolgyűrű szubsztituálatlan oldalán 

(C' vagy a C' helyzetekben). 

A 35 dikarbonsav esetében kevés NBS feleslegre (10 mol%) volt szükség a teljes 

konverzió eléréséhez, azonban így C' halogénezett vegyülethez (54,  

4-bróm-1-[2-karboxi-6-(trifluormetil)fenil]-1H-pirrol-2-karbonsav) jutottunk tisztán és jó 

termeléssel (41. ábra). 
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41. ábra A dikarbonsav (35) szelektív C' brómozása 

A dikarbonsav diészter-származékának (50, 1-[2-metoxikarbonil-6-(trifluormetil)-

fenil]-1H-pirrol-2-karbonsav-metil-észter)
85

 brómozásával is C' halogénezett termék (55) 

keletkezett, de ez esetben már ekvivalens mennyiségű brómozó szerrel is teljes konverziót 

értünk el (42. ábra).  

  

 

50  55 

42. ábra A diészter-származék (50) szelektív C' brómozása 

Ahogy azt az irodalmi áttekintésben már említettem, a korábbi kutatások 1H-pirrol-2-

karbonsav-származékok szelektív brómozására sikertelenek voltak.
70

 A legjobb termékarányt 

az elemi bróm szén-tetrakloridban adta, amikor a C'/C' brómvegyületek 6/1 és 10/1 

arányban képződtek. NBS brómozó ágens esetén azonban a pirrol-származékok különböző 

helyzeteiben véletlenszerűen megvalósuló halogéneződéseket tapasztaltak. Összehasonlítva 

ezeket a saját kísérleti adatainkkal, azt a következtetést vonhatjuk le, hogy 35 és 50 

vegyületek brómozása során tapasztalt igen magas C' regioszelektivitás két hatás együttes 

meglétének köszönhető. A pirrolgyűrű C helyzetében található karboxil-, illetve metil-

észter-csoport elektronszívó hatása, valamint a benzolgyűrűn lévő két orto szubsztituens 

(C2 és C6 helyzetek) sztérikus hatása egyaránt befolyással van a halogénezés 

regioszelektivitására. 

NBS felesleg esetén a kétszeresen halogénezett C',C'-dibróm vegyület (56) lassú 

képződését figyeltük meg, ezért a kívánt monohalogénezett termék tiszta formában való 
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előállításakor nagyon fontos tényező a brómozó ágens pontos mennyiségének használata. 

Következtetésképpen két ekvivalens NBS egyértelműen 56 dibrómvegyületet eredményez 

(43. ábra). 
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43. ábra A diészter-származék (50) dihalogénezése 

A szubsztituensek elektronikus és sztérikus hatásának a szubsztitúció helyzetére 

gyakorolt befolyása az 57
85

 vegyület brómozásakor szintén jól megfigyelhető volt. A 

triciklus halogéneződése sokkal lassúbb folyamat, mint az előzőek, azonban a C 

szubsztituens kisebb elektronszívó hatásának ellenére a reakció ugyancsak C' 

szelektivitással játszódott le, mint 35 és 50 esetében. Az 57 benzoxazepingyűrűjének 

merevítő hatása révén az 1-arilpirrol molekulaváz gyűrűi által bezárt szög kisebb, mint 

például 35 dikarbonsavé, így a C6 szubsztituens (CF3-csoport) sztérikus gátló hatása sokkal 

jobban érvényesül. 
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44. ábra A diészter-származék (50) szelektív C' brómozása 

Az N-bróm-szukcinimides szelektív C' helyzetű halogénezési reakciók során kapott 

termékek szerkezetét 
1
H NMR spektroszkópiával és egykristály-röntgendiffrakciós 

vizsgálatokkal igazoltuk. A mérések eredményeként kapott molekulaszerkezeteket a  

45. ábra szemlélteti. 
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45. ábra Az 56 (bal oldalon) és 58 (jobb oldalon) vegyületek szerkezete ORTEP
97

 diagramon ábrázolva 

Ahogy az a 6. táblázatból látható, a dihalogénezés két, egymást követő lépésben 

valósul meg, optimális körülmények között gyakorlatilag csak 53 2,5-dibróm-származékhoz 

vezet (40. ábra). Így közvetlen halogénezési reakcióban a benzolgyűrű szubsztituálása nem 

valósítható meg, csak a megfelelő bróm-anilin származékból állíthatunk elő ilyen 

vegyületeket.
72

 

Kutatómunkánk során végül is megoldottuk a pirrol- és benzolgyűrűk egy reakcióban 

történő brómozását, amellyel C,C2-diszubsztituált brómvegyületeket állíthatunk elő. A 

fémorganikus úton, irányított dimetallálási lépésen keresztül előállított C,C2-dilítio-1-[(2-

trifluormetil)fenil]-1H-pirrol 1,2-dibróm-etánnal való reakciójában magas 

regioszelektivitással és jó termeléssel (88%) jutottunk az 59 vegyülethez (46. ábra). 

   

34  59 

46. ábra Regioszelektív C, C2 dihalogénezés megvalósítása metalláláson keresztül 

Az 59 dihalogénvegyület további brómozásával a pirrolgyűrű C és C' helyzeteiben 

halogénatomot tartalmazó 2,5-dibróm-1-[2-bróm-6-(trifluormetil)fenil]-1H-pirrolt kaptuk 

(60, 47. ábra). Az ekvivalens mennyiségű NBS felhasználásával megvalósított szintézisben 

kiváló regioszelektivitással jutottunk a célvegyülethez (>99%). 
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47. ábra Tribróm-származék (60) szintézise 

A tribróm-származék (60) és a többi brómvegyület előállítására kidolgozott hatékony 

eljárások lehetőséget adnak új, C1-szimmetriájú, többszörösen funkcionalizált, atropizomer 

1-arilpirrol-származékok szintézisére. A halogénatomok fémorganikus úton – elsősorban 

bróm-lítium cserét követő elektrofil reakcióval – történő lépésenkénti átalakítása 

aszimmetrikusan helyettesített vegyületek kialakítására is módot ad. 

 

 1-[(2-Trifluormetil)fenil]-1H-pirrol alapvázú karbonsav-származékok szintézise 3.2.2.

halogén-fém kicserélődési reakciókkal 

Ebben az alfejezetben az előállított bróm-származékok fémorganikus módszerekkel 

történő továbbalakításának lehetőségét mutatom be néhány példán, melyekben elektrofil 

reagensként szén-dioxidot alkalmaztunk.
K93

 Itt szeretném megemlíteni, hogy a karbonsavak 

prekurzoraiként előálló lítiumvegyületekből megfelelő elektrofilekkel a karboxil-csoporton 

kívül más funkció is kialakítható az aromás molekularészeken. 

Az előállított vegyületek közül először a szimmetrikusan szubsztituált 2,5-dibróm-

1-[(2-trifluormetil)fenil]-1H-pirrolt (53) vizsgáltuk mono- és dikarbonsav-származék 

szintézisében. Az ekvivalens mennyiségű n-butil-lítiummal elvégzett halogén-fém 

kicserélődést követő szén-dioxidos reakcióban jó hozammal (85%) jutottunk a megfelelő 

monobróm-karbonsavhoz (61, 48. ábra). 

   

53  61 

48. ábra Monokarbonsav (61) előállítása bróm-lítium kicserélődési reakció útján 
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A 61 karbonsavból előállított egykristályok röntgendiffrakciós vizsgálatának 

eredményét a 49. ábra ORTEP diagramján ábrázoltuk. 

 

49. ábra A 61 vegyület szerkezete ORTEP stílusú
97

 diagramon ábrázolva 

Az 53 dibrómvegyület két ekvivalens n-butil-lítiummal végzett reakciójában, 

szén-dioxid hozzáadása után, a várt dikarbonsav-származékot (62) csak kis termeléssel 

tudtuk izolálni. A halogénatomok lépésenkénti cseréje azonban sokkal hatékonyabb 

módszernek bizonyult, így a már előállított 61 monokarbonsavból további fémorganikus 

reakcióban jó termeléssel kaptuk a célvegyületet (62, 50. ábra). 

   

61  62 

50. ábra A 62 dikarbonsav-származék előállítása 

Az új 62 dikarbonsav (összevetve 35 dikarbonsavval) funkcióinak szelektív 

átalakítása révén igen értékes intermedier lehet más, C1-szimmetriával rendelkező, 

atropizomer 1-fenil-1H-pirrol-származékok szintézisében. 

Faigl és munkatársai a 34 alapvegyület korábbi regioszelektív mono- és 

dimetallálásával dikarbonsav-származékot (35) és 3-pirrolo-2-(trifluormetil)benzoesavat 

állítottak elő, de a vizsgálatok során a regioizomer 1-[2-(trifluormetil)fenil]-1H-pirrol-2-

karbonsav szintézisét direkt lítiálással nem tudták megoldani.
77

 Az új szintézismódszerekkel 

lehetőség nyílik ilyen vegyületek szelektív előállítására is. A C' helyzetben brómatomot 
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tartalmazó monokarbonsav-származékból (61) előállítható fémorganikus vegyület 

hidrolízisével 90% termeléssel izoláltuk a 63 dehalogénezett vegyületet (51. ábra). 

   

61  63 

51. ábra A 63 karbonsav szintézisének megvalósítása 

A halogénszármazékok fémorganikus úton történő továbbalakításának 

legkülönlegesebb esete a 60 származék brómatomjainak lépésenkénti lecserélhetőségének 

vizsgálata. A kísérleteket egy, illetve két ekvivalens metallálószerrel végeztük el és 

vizsgáltuk a reakcióközeg szolvatáló képességének a regioszelektivitására gyakorolt hatását 

is. 

A 60 trihalogenidet egy ekvivalens n-butil-lítiummal reagáltatva a 64 és 65 

karbonsavak keverékéhez jutottunk (52. ábra). A jó szolvatáló képességű tetrahidrofurán 

oldószerben a statisztikusan várt termékarányban izoláltuk a termékeket, azonban dietil-

éter-ben a benzolgyűrűn lévő brómatom átalakulásából keletkező 64 benzoesav-származék 

képződése volt a meghatározó. A szintézisek során kapott eredményeket a  

7. táblázatban foglaltam össze. 

   

 

 

60  64  65 

52. ábra A tribrómvegyület (60) konszekutív reakciója 1 ekvivalens n-butil-lítiummal és szén-dioxiddal 

A termékek képződésének arányában tapasztalt jelentős eltérésben a benzolgyűrűn 

található trifluormetil-csoport elektronszívó hatása mellett (mely a benzolgyűrűn lévő 

brómatom lítiumra való cseréjének valószínűségét növeli a metallálási lépésben) az 

alkalmazott éter típusú oldószerek szolvatáló képességének különbsége is meghatározó. 
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7. táblázat A tribrómvegyület (60) 1 ekvivalens n-butil-lítiummal és szén-dioxiddal végzett konszekutív 

reakcióinak eredménye
a
 

Kísérlet Oldószer Termékarány (64 : 65)
b
 Termelés (%)

c
 

1 THF 35 : 65 89 

2 Et2O 80 : 20 60 

a
 A reakciót –75 °C hőmérsékleten, fél órán át végeztük. 

b
 A termékarányok meghatározása 

19
F NMR spektroszkópiás mérésekkel történt. 

c
 A nyers termékkeverék hozama. 

 

A bróm-lítium kicserélődési reakciót két ekvivalens n-butil-lítiummal végrehajtva a 

C,C2-dilítiált vegyület szelektív képződését tapasztaltuk, melynek feleslegben vett 

szárazjéggel történő reakcióját követően kiváló hozammal jutottunk az 5-bróm-1-[2-karboxi-

6-(trifluormetil)fenil]-1H-pirrol-2-karbonsavhoz (66, 53. ábra). 

   

60  66 

53. ábra A C' helyzetben brómatomot tartalmazó dikarbonsav (66) szelektív szintézise 

A dimetallálás magas regioszelektivitása elsősorban az első lépésben képződő C2 

(vagy C) monolítiált molekularész orto irányító hatásának (lásd 2.3.1. alfejezet, 13. ábra) 

köszönhető, mely meghatározza a második fémorganikus reakció helyzetét, ezáltal a szén-

dioxidos reakcióban képződő dikarbonsav (66) szerkezetét.
K93

 

E fejezetben bemutatott példák alapján elmondható, hogy a kidolgozott magas 

regioszelektivitást eredményező halogénezési eljárásokkal kombinálva a brómatomok 

fémorganikus úton, optimális reakciókörülmények közötti átalakításával az 1-[2-karboxi-6-

(trifluormetil)fenil]-1H-pirrol-2-karbonsav (35) C' (66), illetve C' (54) helyzetekben 

halogénatomot tartalmazó regioizomerjei szelektíven előállíthatók (54. ábra). A 

brómatomok további bróm-lítium kicserélődési reakciójával, vagy egyéb szén-szén 

kapcsolási reakciókkal pedig a pirrolgyűrű változatos funkcionalizálására nyílik lehetőség, 

mellyel könnyen befolyásolhatjuk a későbbiekben tárgyalásra kerülő célvegyületek 

elektronikus és sztérikus tulajdonságait hatékonyabb katalitikus hatás, vagy nagyobb optikai 

stabilitás elérése céljából. 
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54. ábra A C' (66), illetve C' (54) helyzetekben halogénatomot tartalmazó regioizomer dikarbonsavak 

Az új brómvegyületekből kiinduló fémorganikus reakciókkal természetesen más 

funkciós csoportok is beépíthetők a vegyületekbe a karboxil-csoportok helyett. A kidolgozott 

szintézismódszerek tehát jól alkalmazhatók lehetnek gyakorlati fontosságú (biológiailag 

aktív hatóanyagként, királis ligandumként, organokatalizátorként hasznosítható) 

többszörösen helyettesített 1-fenilpirrolok hatékony előállításában is. 

3.3. 1-Fenilpirrol alapvázú atropizomer aminoalkoholok szintézise 

Az aminoalkohol típusú célvegyületek szintézisét a 6-trifluormetil-helyettesítőt 

tartalmazó dikarbonsavból (35) kiindulva valósítottuk meg, mivel e vegyület optikai 

izomerjeinek elválasztására hatékony eljárást dolgoztunk ki (32. ábra), s ezáltal a forgási 

izomerek megfelelő mennyiségben állíthatók elő a többlépéses szintézisekhez.
K96 

Aszimmetrikusan funkcionalizált vegyületek előállítása érdekében, első lépésben 35 

karboxil-funkcióinak szelektív átalakítási lehetőségeit vizsgáltuk,
K102

 majd a kapott 

aszimmetrikusan helyettesített vegyületekből további lépéseken keresztül jutottunk el 

primer-,
K102

 szekunder- és tercier-
K102

 alkohol molekularészeket tartalmazó amin-

származékokhoz. 

 

 Az aszimmetrikusan szubsztituált vegyületek kulcsintermedierjeinek szintézise  3.3.1.

A 35 dikarbonsavat tionil-kloriddal metanolban észteresítve nagy szelektivitással 

kaptuk a benzolgyűrűhöz kapcsolódó monoészter-származékot ((S)-49).
K102

 A 

monoészterképzést hajtottuk végre (55. ábra). Konszekutív reakcióban az (S)-49 

monoészter-származék mellett a megfelelő diésztervegyület ((S)-50)
85

 is képződik, ezért 

kísérleti úton meghatároztuk a monoészterképzés optimális körülményeit. A kísérleteket a 35 

kiindulási vegyület teljes konverziójáig végeztük, mert így a céltermék tiszta formában 

történő kinyerése egyszerűbbé válik. Míg a diészter ((S)-50)
85

 hexános átkristályosítással 

egyszerűen eltávolítható a nyerstermékből, addig az (S)-49 célvegyület csak nagy 
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anyagveszteség árán különíthető el 35 dikarbonsavtól. Szisztematikusan változtatva a 

körülményeket azt találtuk, hogy a megfelelő regioszelektivitás eléréséhez 7 ekvivalens 

tionil-klorid szükséges szobahőmérsékleten. Kisebb mennyiségű tionil-klorid csökkenti a 

monoészter/diészter termékarányt és a reakcióidőt is növeli, magasabb hőmérséklet pedig a 

dimetil-észter képződésnek kedvez. Optimális körülményeket alkalmazva 48 óra reakcióidőt 

követően 49/50 85/15 arányú keverékéhez jutottunk, majd a nyerstermék átkristályosítása 

után 80% preparatív termeléssel kaptuk a tiszta célvegyületet ((S)-49). 

 

 

 

 

 

(S)-35  (S)-49  (S)-50 

55. ábra A dikarbonsav ((S)-35) szelektív észteresítési reakciója 

A másik lehetséges monoészter ((S)-67) jelenlétét nem tudtuk kimutatni a kísérletek 

során kapott nyerstermékekből, ami a gyűrűkhöz kapcsolódó karbonil szénatomok nagy 

elektronsűrűségbeli, ezáltal reaktivitásbeli különbségének a következménye (56. ábra). Ez a 

különbség két tényező eredője. Egyik a benzolgyűrűn lévő trifluormetil-csoport 

elektronszívó hatása, amely növeli a hozzá képest meta helyzetű karbonil szénatom 

elektrofilitását, másik a pirrolgyűrű elektronküldő tulajdonsága, mely csökkenti a 

heterociklushoz kapcsolódó karbonil szénatom parciális pozitív töltését. 

 

56. ábra Relatív elektronsűrűség 35 gyűrűihez kapcsolódó karbonil szénatomokon 

A nagy reakcióképességbeli különbség felhasználható az észteresítés útján elő nem 

állítható regioizomer monoészter ((S)-67) szintézisére is. Az (S)-50
85

 diészter hidrolízisével 

kiváló szelektivitással kaptuk a benzoesav vegyületet (57. ábra). A pirrolgyűrű észter-



  Eredmények és értékelésük 

51 | O l d a l  

 

csoportjának reakciója még háromszoros feleslegű nátrium-hidroxid esetén sem következett 

be szobahőmérsékleten. 

   

(S)-50  (S)-67 

57. ábra A „fordított” monoészter ((S)-67) előállítása 

Az enantiomertiszta (S)-49 és (S)-67 monoészterekkel már könnyen előállíthatók 

további optikailag aktív, két funkciós csoportot tartalmazó, aszimmetrikusan helyettesített 

1-[2-(trifluormetil)fenil]-1H-pirrol-származékok. 

 

 Primer- és tercier-alkohol molekularészt tartalmazó aminok szintézise 3.3.2.

Az aminoalkohol típusú célvegyületek szintézisét az (S)-49 monoészter-

származékból vizsgáltuk. Savklorid képzést követően közel kvantitatív termelésekkel 

(>95%) jutottunk a megfelelő savamidokhoz ((S)-69a-f, 58. ábra). Ezen az úton primer-, 

szekunder- és tercier-amidokat is előállítottunk. 

   

(S)-49  (S)-68 

 

 

 

(S)-69a-f 

58. ábra (S)-69a-f Amidok előállítása 



  Eredmények és értékelésük 

52 | O l d a l  

 

A kapott vegyületek észter-csoportjának átalakítását alkohol-funkcióvá, többféle 

módon is elvégeztük. Primer-alkoholokhoz ((S)-70a-f) a benzoesav-észter rész nátrium-

tetrahidrido-borátos (NaBH4) redukciójával jutottunk (59. ábra). 

   

(S)-69a-f  (S)-70a-f 

59. ábra Az (S)-69a-f vegyületek benzoesav-észter molekularészének kemoszelektív redukciója 

A redukció legmegfelelőbb közegének a tetrahidrofurán és etanol keverékét találtuk. 

Másfélszeres mennyiségű redukáló szer és 10% etanol alkalmazásával teljes konverzió 

érhető el a 72 órás reakcióban. Tiszta alkoholos közegekben a redukció sosem volt teljes 

még nátrium-tetrahidrido-borát nagy feleslege esetén sem, mivel a redukáló ágens bomlása 

sokkal jelentősebb volt, mint a célvegyületek képződése. 

Tercier-alkoholokat ((S)-71a-c) az észterek ((S)-69a-c) és fenil-lítium (vagy 

Grignard-reagens) addíciós reakcióival állítottunk élő (60. ábra). Az alacsony 

hőmérsékleten, in situ képzett fémorganikus reagensekkel végrehajtott addíciók termékeit jó 

termeléssel (93–96%) kaptuk. 

 

 

 

(S)-69a-c  (S)-71a-c 

60. ábra Az (S)-69a-c vegyületek benzoesav-észter molekularészének tercier-alkohol-funkcióvá történő 

átalakítása 

Egy esetben, az (S)-69f primer-amid fenti fémorganikus reakciója sikertelennek 

bizonyult. Három ekvivalens fenil-magnézium-bromid két fő termék 72 és 73 képződését 

eredményezte (1,5/1 arányban). 

Az egyszeres addíció esetén várt terméket (72) csak kis, 24% enantiomerfelesleggel 

kaptuk meg, a funkciók megcserélődésével képződő terméket (73) pedig racém formában 

izoláltuk annak ellenére, hogy a kísérletet optikailag tiszta kiinduló vegyületből hajtottuk 
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végre (ee >99%). A két keton képződésének lehetséges módját a 

61. ábra szemlélteti. 

 

61. ábra Az (S)-69f benzoesav-észter molekularészének átalakítása során bekövetkező mellékreakciók 

Feltételezésünk az volt, hogy 73 egy, a funkciók gyűrűzárásával képződő imid-

származékon (74) keresztül keletkezik, mely szintén intermedierként szolgált 72 

képződésében. Elméletünk bizonyítása érdekében független kísérletet végeztünk 74 imid 

előállítására és izolálására. A kálium-terc-butoxid bázissal tetrahidrofurán oldószerben 

végzett kísérletben 74 káliumsójának pillanatszerű képződését tapasztaltuk, melyből a 

savanyítás után jó termeléssel (95%), de racém formában jutottunk a kívánt 74 vegyülethez. 

Ez a jelenség ad magyarázatot a szintézisben képződő 72 és 73 ketonok csekély optikai 

aktivitására (61. ábra). A rotációs energiagát 74 C-N kötése körül valószínűsíthetőleg kicsi, 

így a racém termékek képződésének oka e sztereokémiailag labilis intermedier. A funkciós 

csoportok megcserélődéséből képződő keton szerkezetét kétdimenziós NMR 

spektroszkópiás méréssel is igazoltuk. 

Aminoalkoholokhoz az előállított (S)-70a-f és (S)-71a-c amid-csoportjainak 

redukciójával jutottunk. Lítium-tetrahidrido-aluminát (LiAlH4) redukáló szer defluorozódási 

mellékreakciót eredményezett (62. ábra). A szokásos tisztítási módszerek a termékkeveréket 
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alkotó vegyületek (75 és 76) elválasztására sikertelenek voltak (76 szerkezetének 

meghatározása a vegyület 
1
H és 

19
F NMR spektrumaiból történt). 

 

 

 

 

 

(S)-70a  (S)-75a  (S)-76 

62. ábra Az (S)-70a amid redukciója LiAlH4 alkalmazásával 

Brabander és munkatársai hasonló dehalogéneződést tapasztaltak a trifluormetil-

csoportot tartalmazó vegyületük lítium-tetrahidrido-aluminátos redukciójában.
103

 

Célvegyületeik tiszta formában való előállítására sikeresen alkalmaztak borán-komplexeket a 

nem kívánt melléktermék képződésének elkerülésével. 

Esetünkben a borán dimetil-szulfid komplexe jó redukáló ágensnek bizonyult. A 

primer-alkohol-származékok redukciójának sebessége közepes volt, de 76 képződése nem 

volt tapasztalható. Két nap reakcióidő után jó termelésekkel (64–87%) kaptuk az optikailag 

aktív, bifunkciós atropizomereket ((S)-75a-f, 63. ábra). 

   

(S)-70a-f  (S)-75a-f 

63. ábra Az (S)-75a-f primer-alkohol molekularészt tartalmazó aminok előállítása 

A tercier-alkohol molekularészt tartalmazó aminok előállítását a fenti szintézis 

szerint végeztük és ezekben az esetekben a redukció sokkal gyorsabban lejátszódott. Már két 

óra reakcióidőt követően a kiindulási vegyületek teljes mennyisége elreagált a megfelelő (S)-

77 vegyületet eredményezve (64. ábra). A redukciók közvetlen terméke a képződő amin 

borán-komplexe, melynek elbontásával jutottunk a kívánt célvegyületekhez. Az aminok 

borán-komplexének stabilitása származékonként eltérő volt, így a savas, illetve lúgos 

közegben is megvalósítható hidrolízis esetenként hosszabb időt vett igénybe. 
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(S)-71a-c  (S)-77a-c 

64. ábra Az (S)-77a-c tercier-alkohol molekularészt tartalmazó aminok előállítása 

A 35 dikarbonsav rezolválása során kapott diasztereomersók egykristály-

röntgendiffrakciós vizsgálatai alapján a vegyületek abszolút konfigurációja ismert,
21,K96 

azonban annak bizonyítására, hogy a dikarbonsav észteresítése során előállított 49 

monoészter és a belőle szintetizált 75 és 77 aminoalkoholok pontos szerkezete a fentiekkel 

megegyezik, további megerősítő vizsgálatok voltak szükségesek. A monoészterek (49 és 67) 

kétdimenziós NMR vizsgálatai alapján csak 67 szerkezete volt egyértelműen megállapítható. 

A bizonyítás alapját képező keresztcsúcsok 49 esetében egymással fedésben voltak (a 

gyűrűkhöz kapcsolódó karbonil szénatomok kémiai eltolódása gyakorlatilag azonos), így 

belőlük következtetéseket nem tudtunk levonni. A funkciók helyzetének megállapítására 

lehetséges másik módszer az egykristály-röntgendiffrakciós vizsgálat. A pozitív forgatási 

irányú, dietil-amid-csoporttal rendelkező primer-alkoholból mérésre alkalmas kristályokat 

tudtunk növeszteni dietil-éterből történő lassú bepárlással. 

 

65. ábra A ()-(R)-70a vegyület szerkezete ORTEP
97

 diagramon ábrázolva 

A ()-(R)-70a szerkezete és konfigurációja a vártakkal jó egyezést mutat. Az amid- 

és hidroximetil-csoportok helyzete alapján biztosan állítható, hogy 35 észteresítése a 

benzolgyűrűhöz kapcsolódó karboxil-funkció átalakulásából képződő vegyületet (49) 



  Eredmények és értékelésük 

56 | O l d a l  

 

eredményezi. A ()-(R)-70a mérése alapján kapott eredményt ORTEP diagramon ábrázoltuk 

(65. ábra). 

A 70 és 71 vegyületek amid-csoportjainak boránnal történő redukciója és a képződő 

komplex bontása során mellékreakciókat tapasztaltunk, melyek egyes származékok esetében, 

vagy bizonyos körülmények között jelentős mértékűvé váltak. Ezzel magyarázható a 

redukciók változó, néhány esetben csak közepesen jó termelése (64–88%). A mellékreakciók 

visszaszorítása érdekében fontos a megfelelő reakcióidő és hőmérséklet alkalmazása. 

Magasabb hőmérsékleten és a szükségesnél hosszabb reakcióidőt követően 2-metil-pirrol-

származékok (78 és 79) képződését tapasztaltuk, mely a diizopropil-amidok esetében volt a 

legjelentősebb.  

 

 

 

70 vagy (S)-71  78 vagy 79 

66. ábra A 78 (R
3
 = H) és 79 (R

3
 = Ph) 2-metil-pirrol-származékok, mint melléktermékek képződése 

A másik érdekes melléktermék képződését a 77 borán-komplexeinek savas 

hidrolízisekor tapasztaltuk. Kénsav alkalmazása esetén gyors reakcióban képződött és vált ki 

a diklór-metános közegből az amin kénsavas sója, azonban a termékek optikai 

forgatóképességének vizsgálata során nulla értéket kaptunk. Ez esetben azonban nem 

egyszerű racemizáció következett be, hanem a tercier-alkohol protonálódása révén képződő 

karbéniumion (tritil) gyűrűt zárt a pirrolgyűrű nukleofil C' atomjával. A képződő 

triciklusos aminok (80a,c) szerkezetét kétdimenziós NMR vizsgálatokkal is megerősítettük. 

 

 

 

(S)-77a,c komplex  80a,c 

67. ábra Intramolekuláris gyűrűzárás erősen savas közeg hatására 
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 Szekunder-alkohol molekularészt tartalmazó aminok diasztereoszelektív 3.3.3.

szintézise 

Az aminoalkoholok katalitikus hatása szempontjából nem csak a biaril szerkezet 

csavarodottságának, hanem az amino- és hidroxil-csoportok sztereokémiájának is fontos 

szerepe lehet. Míg királis aminok beépítésével egyszerűen juthatunk az amin molekularészen 

aszimmetriacentrummal rendelkező atropizomerekhez, addig az alkohol-funkció megfelelő 

kialakítására diasztereoszelektív szintéziseket dolgoztunk ki. A vizsgálatokat a dietil-amid 

helyettesítőt tartalmazó (S)-69a származékon végeztük. Ekvivalens mennyiségű 

fémorganikus vegyület addíciójával 69% preparatív termeléssel jutottunk a megfelelő 

benzofenon-származékhoz ((S)-81, 68. ábra). 

   

(S)-69a  (S)-81 

68. ábra Az (S)-81 keton szintézise 

A keton redukciójával elméletileg két diasztereomer egyenlő arányú keverékét 

kapnánk, azonban a kísérletek során jelentős diasztereoszelektivitással valósult meg a 

hidroxil-csoport melletti aszimmetriacentrum kialakulása. A redukciók kvantitatívan 

játszódtak le, és az etanol oldószerben nátrium-tetrahidrido-boráttal végrehajtott átalakítás 

már 55% diasztereoszelektivitást eredményezett. 

   

 

(S)-81  (S,K)-82  

69. ábra Az (S)-81 keton diasztereoszelektív redukciója 

A korábban már sikeresen alkalmazott tetrahidrofurán/etanol (9/1) oldószer-

keverékben sokkal jobb termékarányt értünk el (de 86%). A képződő diasztereomer 

alkoholokat sikerült oszlopkromatográfiásan elválasztani, így optimális körülmények között 
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88% hozammal jutottunk a két kiralitáselemet tartalmazó vegyülethez ((S,K)-82, 69. ábra). 

A redukció termékeként kapott diasztereomerek arányát 
19

F NMR vizsgálatok eredményei 

alapján határoztuk meg. Az aszimmetriacentrum abszolút konfigurációját még nem sikerült 

megállapítanunk, ezért az ábrázolásoknál hullámos vonallal jelöltem az új kiralitáselem 

helyzetét. A pontosabb megkülönböztetés érdekében a ketonból képződő major 

diasztereomer centrális kiralitáselemének konfigurációját K betűvel jelöltem (K jelentése 

„ketonból”). 

Az amid további borános redukciójával, majd a képződő komplex hidrolízisét 

követően jó termeléssel kaptuk a célvegyületet ((S,K)-83, 70. ábra). 

   

(S,K)-82  (S,K)-83 

70. ábra Az ((S,K)-83 aszimmetriacentrumot tartalmazó atropizomer aminoalkohol előállítása 

A fenti reakcióban minor termékként képződő izomer (69. ábra) előállítására egy 

másik szintézisstratégiával szintén sikerült diasztereoszelektív előállítási módot 

kidolgoznunk. Az észter-csoport redukciójával kapott (S)-70a alkoholból (59. ábra) mangán-

dioxidos oxidációval, jó hozammal jutottunk a megfelelő aldehidhez optikailag aktív 

formában ((S)-84, 72. ábra). 

   

(S)-70a  (S)-84 

71. ábra Az (S)-84 aldehid előállítása mangán-dioxidos oxidációval 

A megfelelő alkoholt ((S,A)-82) az (S)-84 aldehid lantán-triklorid
104

 jelenlétében 

megvalósított Grignard-reakciójával kaptuk (72. ábra). Az addíció kiváló 

diasztereoszelektivitással játszódott le (de >99%). Az (S)-81 keton redukciójával nyerhető 

másik izomer ((S,K)-82, 69. ábra) gyakorlatilag nem volt kimutatható a termékből. A 

diasztereomerek arányát ez esetben is 
19

F NMR vizsgálatok eredményei alapján határoztuk 

meg. A centrális kiralitáselem ismeretlen abszolút konfigurációja miatt és a pontosabb 
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megkülönböztetés érdekében az aldehidből kapható diasztereomer aszimmetriacentrumának 

konfigurációját A betűvel jelöltem (A jelentése „aldehidből”). 

 

 

 

 

(S)-84  (S,A)-82  

72. ábra Az (S,K)-82 amid előállítása diasztereoszelektív addícióban 

Diasztereomer párjához hasonlóan az (S,A)-82 amid további borános redukciójával, 

majd a képződő borán-komplex hidrolízisét követően kaptuk a célvegyületet  

((S,A)-83, 73. ábra). 

   

(S,A)-82  (S,A)-83 

73. ábra Az (S,A)-83 aszimmetriacentrumot tartalmazó atropizomer aminoalkohol előállítása 

Eredményeink alapján elmondható, hogy a megfelelő szintézisút megválasztásával 

szelektíven és jó hozammal állíthatóak elő a megfelelő diasztereomer (S,K)-83 és (S,A)-83 

aminoalkoholok. Így a kidolgozott hatékony szintézismódszerek segítségével vizsgálni 

tudtuk a centrális kiralitáselem enantioszelektív katalitikus reakciót befolyásoló hatását is, 

amit a 3.4. fejezetben mutatok be. 

 

 Enantiomerfelesleg és rotációs energiagát értékek meghatározása 3.3.4.

Az optikailag aktív vegyületek enantiomerösszetételét elsősorban nagyhatékonyságú 

folyadékkromatográfiával (HPLC) határoztuk meg királis állófázisú kolonnákon, de 75a 

aminoalkohol enantiomerfeleslegének megállapítására 
1
H NMR spektroszkópiás módszert 

(folyadékfázisú) is kidolgoztunk.
 K102

 Az NMR spektroszkópiás enantiomerfelesleg 

meghatározás királis szolvatáló ágensekkel gyakori módszer, ha más királis szelektorok 
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(például lantanida shift reagensek vagy ciklodextrinek) nem vezetnek megfelelő 

eredményre.
105

 

A 75a aminoalkohol enantiomerösszetételének meghatározására a kiinduló-

vegyületét, az optikailag aktív 1-[2-karboxi-6-(trifluormetil)fenil]-1H-pirrol-2-karbonsavat 

((R)-35) használtuk fel, melyet a kutatócsoport korábban már eredményesen alkalmazott 

királis szolvatáló ágensként oxetánok és cisz-but-2-én-1,4-diol-származékok 

enantiomerfeleslegének megállapítására.
106

 A méréseket Dr. Tárkányi Gábor végezte. 

A 74. ábra 75a optikai izomerek pirrol–CH2–N protonjeleinek (R)-35 jelenlétében létrejövő 

szétválását mutatja. 

 

74. ábra A 75a aminoalkohol metilén protonjainak 
1
H NMR jelei ekvivalens mennyiségű királis dikarbonsav 

((R)-35) jelenlétében (a negatív forgatású 75a enantiomer konfigurációja S) 

Egyéb jelfelhasadás 75a spektrumában nem volt, de a pirrol–CH2–N metilén 

protonok (~ 3,65 ppm eltolódásnál) szétválása megfelelőnek bizonyult az ee meghatározása 

szempontjából. A racém vegyület metilén jeleinek aránya 1 : 3, ami 1 és 1 + 2 protonnak felel 

meg (a két enantiomerre összesen). A megfelelő jelek arányának ismeretében a mért 

vegyület enantiomerfeleslege kiszámítható. 

További méréseket is végeztünk az enantiomertiszta (R)-75a és ehhez racém vegyület 

hozzáadásával képzett enantiomerkeverék (R>S)-75a vizsgálatával (75. ábra). A kapott 

eredmények is igazolták, hogy 75a előállítása az általunk kidolgozott szintézisúton 

racemizáció bekövetkezése nélkül valósítható meg. 
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75. ábra A 75a aminoalkohol ee értékenek 
1
H NMR analízissel történő meghatározása. A spektrumok 

felvételét ekvivalens mennyiségű (R)-35 jelenlétében végeztük. A középső spektrum az enantiomerkeverék, az 

alsó spektrum az enantiomertiszta vegyület 
1
H NMR felvétel eredményét ábrázolja 

Az enantiomertiszta 35 dikarbonsav optikai stabilitását molekulamodellezési 

számításokkal és speciális, hőmérsékletfüggő NMR vizsgálatokkal kutatócsoportunkban már 

tanulmányozták és meghatározták a forgási izomerek rotációs energiagátjának értékét.
85

 Az 

AM1 szemiempírikus kvantumkémiai módszerrel számított és a kísérletileg meghatározott 

forgási energiagát értékek igen jó egyezést mutattak. A kísérletileg meghatározott aktiválási 

szabadentalpia ΔG
#
  31,6 kcal/mol, a számított érték 32,9 kcal/mol volt. Azért, hogy 

célvegyületeink optikai stabilitásáról több információt tudjunk meg, kooperáció keretében 

további molekulamodellezési számításokat végeztünk ugyanezen módszer segítségével.
K102

 

8. táblázat A 35, 69a és 75a számítások alapján és kísérletileg meghatározott izomerizációs aktiválási energia 

értékei 

Vegyület ΔG
#
számított (kcal/mol) ΔG

#
mért (kcal/mol) 

35 32,9 31,6 

69a 42,4 – 

75a 64,5 – 
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A 69a és 75a modellvegyületek átmeneti állapotának geometriáját a 76. ábra 

szemlélteti, míg a számítások alapján kapott és kísérletileg meghatározott aktiválási energia 

értékeket a 8. táblázatban foglaltam össze. 

 

76. ábra A 69a (bal oldalon) és 75a (jobb oldalon) vegyületek átmeneti állapotának geometriája 

(piros: oxigénatom, kék: nitrogénatom, zöld: fluoratom) 

Az aktiválási energiákat növekvő sorrendben nézve (35 < 69a < 75a) általánosan 

elmondható, hogy a karboxil-csoportok nagyobb funkciókra történő átalakítása jelentősebb 

sztérikus gátlást eredményez. Másfelől a karbonsav-származékok redukciójával képződő 

csoportok relatív térkitöltése is nagyobb mozgásuk megnövekedett szabadsági foka 

következtében. Ezen hatások együtteseként elmondható, hogy 75a aminoalkohol optikai 

stabilitása közel kétszerese a 35 dikarbonsavénak. 

 

3.4. Az új, optikailag aktív aminoalkoholok alkalmazása enantioszelektív katalizátor 

ligandumként 

Az előállított atropizomer aminoalkoholokat dietil-cink és aromás aldehidek addíciós 

reakciójában vizsgáltuk katalizátor ligandumként. Vegyületeinket először a modellvegyület 

benzaldehid (85) reakciójában próbáltuk ki annak érdekében, hogy a különböző 

helyettesítőkkel rendelkező aminoalkoholok szerkezete és hatása között összefüggéseket 

állapíthassunk meg (77. ábra). A reakciókat dietil-cink 1 M hexános oldatában végeztük. 

Vizsgáltuk a hőmérséklet és az alkalmazott katalizátor ligandum mennyiségének szerepét is.  

 
 

 

85  (S)-10 

77. ábra Dietil-cink enantioszelektív addíciója 85 benzaldehidre királis aminoalkohol jelenlétében 

(AA = aminoalkohol) 
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A modellkísérletek során elért eredményeket a 9. táblázatban foglaltam össze. A 

kapott termelés adatok alapján elmondható, hogy a primer-alkohol molekularészt tartalmazó 

vegyületekből (75) in situ előállított katalizátorok sem katalitikus hatás, sem 

enantioszelektivitás szempontjából nem megfelelőek az adott reakcióban, azonban a 

szekunder- és tercier-alkohol funkciót tartalmazó aminok (77 és 83) jelenlétében 

megvalósított reakciók már jó hozammal szolgáltatták a célvegyületet ((S)-10). A királis 

ligandumok szerkezetét a 78. ábra szemlélteti (R
1
 és R

2
 minőségét az 58. ábra mutatja be). 

   

75a,b,e 77a,b,c 83 

78. ábra Az új atropizomer aminoalkohol 

9. táblázat Az (S)-10 alkohol előállítása enantioszelektív addíciós reakcióval aminoalkohol ligandumok 

jelenlétében
a
 

Kísérlet AA
b
 ee

c
 (%) Termelés

d
 (%) 

1 (S)-75a 12 22 

2 (S)-75b 0 15 

3 (S)-75e 40 28 

4 (S)-77a 92 96 

5 (S)-77b 43 94 

6
e
 (S)-77c 86 92 

7 (S,K)-83 73 95 

8 (S,A)-83 55 96 

a
 A reakciókat 2 ekvivalens Et2Zn 1 M hexános oldatában, 25 °C-on végeztük. 

A reakcióidő minden esetben 18 óra volt. 

b
 A reakciókat 20 mol% ligandum alkalmazásával végeztük (AA = aminoalkohol). 

c
 Ee meghatározása GC analízisekkel történt királis BETA-DEX

TMP
 120 kapilláriskolonna használatával. 

d
 Preparatív termelések. 

e
 A reakcióidő 45 óra volt. 
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A amino-csoport minősége szempontjából érdekes, hogy az (S)-75b és (S)-77b 

diizopropil-származékok szolgáltatták a legrosszabb eredményeket a megfelelő csoportban. 

A katalizátorok nem megfelelő aktivitása valószínűleg sztérikus okokra vezethető vissza. Az 

enantioszelektivitás szempontjából (S)-77c szekunder-amin-származékkal igen jó eredményt 

értünk el (ee 86%), azonban a megfelelő termelés eléréséhez majdnem háromszoros 

reakcióidőre volt szükség. 

A legjobb eredményt a dietil-amin- és tercier-alkohol-csoporttal rendelkező (S)-77a 

ligandummal értük el. A közel kvantitatívan lejátszódó reakcióban kiváló 

enantioszelektivitással (ee 92%) és 96% preparatív termeléssel kaptuk a megfelelő 

(S)-alkoholt. Összehasonlítva az (S)-75a, (S)-77a, (S,K)-83 és (S,A)-83 dietil-amin-

származékokat jól megfigyelhető tendenciát tapasztaltunk az enantioszelektivitások 

tekintetében (9. táblázat). Ugyan a 83 szekunder-alkoholok enantioszelektív katalitikus 

hatása elmaradt (S)-77a esetén elért eredménytől, de az jól látható, hogy a keton redukcióján 

keresztül nyert (S,K)-83 ligandum használatával közel 20%-kal jobb eredmény érhető el a 

modellreakcióban, mint diasztereomer párjával ((S,A)-83). 

Vizsgálataink következő lépésében a hőmérséklet és a katalizátor ligandum 

mennyiségének szerepét tanulmányoztuk. A kísérleteket a legjobbnak bizonyult (S)-77a 

vegyülettel végeztük. Az eredményeket a 10. táblázatban foglaltam össze. 

10. táblázat A hőmérséklet és (S)-77a ligandum mennyiségének hatása (S)-10 alkohol előállításának 

eredményességére
a
 

Kísérlet (S)-77a (mol%) T (°C) ee
b
 (%) Termelés

c
 (%) 

1 20 25 92 96 

2 20 0 96 94 

3 5 0 96 96 

4 1 0 96 95 

5 1 –20 73 15 

a
 A reakciókat 2 ekvivalens Et2Zn 1 M hexános oldatában végeztük. 

A reakcióidő minden esetben 18 óra volt. 

b
 Ee meghatározása GC analízisekkel történt királis BETA-DEX

TMP
 120 kapilláriskolonna használatával. 

c
 Preparatív termelések. 

 

A hőmérséklet 0 °C-ra való csökkentésével sikerült hatékonyabban megvalósítani az 

enantioszelektív reakciót. Az alkalmazott körülmények között már 96% enantiomer-
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felesleggel kaptuk az 1-fenil-1-propanolt ((S)-10). A katalitikus reakció a királis ligandum 

1 mol%-ra történő csökkentése esetén is ugyanilyen eredményes volt (ee 96%, termelés 

95%), azonban a hőmérséklet további csökkentésével (–20 °C) a reakció sebessége 

jelentősen csökkent, a termelés és az ee érték is kisebb volt a korábbiaknál. 

Az (S)-1-fenil-1-propanol modellvegyület enantioszelektív szintézisére kidolgozott 

optimális körülmények mellett más aromás aldehidek reakcióit is vizsgáltuk. A 

11. táblázatban található aldehidek addíciós reakciói minden esetben kiváló termeléssel 

játszódtak le. A kapott eredmények alapján az a következtetés vonható le, hogy a 

benzolgyűrű para és meta helyzetű szubsztituenseinek elektronikus hatása nem meghatározó 

tényező a reakció végbemenete és enantioszelektivitása szempontjából (11. táblázat, 2., 3. és 

4. kísérlet), azonban a megfelelő átmeneti állapot kialakulását az orto helyzetű helyettesítők 

jelentősen gátolhatják (11. táblázat, 1. és 5. kísérlet). 

11. táblázat 1-Fenil-1-propanol-származékok előállítása (S)-77a ligandum jelenlétében a megfelelő aldehidek 

és dietil-cink reakciójával
a
 

Kísérlet Aldehid Termék ee
b
 (%) Termelés

c
 (%) 

1 

 

86 85 93 

2 
 

87 95 93 

3 
 

88 94 80 

4
d
 

 
89 92 97 

5 

 

90 66 97 

a
 A reakciókat 2 ekvivalens Et2Zn 1 M hexános oldatában 0 °C-on, 1 mol% ligandum jelenlétében 

végeztük. A reakcióidő minden esetben 18 óra volt. 

b
 Ee meghatározása GC analízisekkel történt királis BETA-DEX

TMP
 120 kapilláriskolonna használatával. 

c
 Preparatív termelések. 

d
 A reakciót 20% toluol hozzáadásával 25 °C hőmérsékleten végeztük. Ee meghatározása HPLC analízissel 

történt királis állófázisú kolonna alkalamazásával (Lux Cellulose-1). 

 

Az enantioszelektív tesztreakciók eredményei alapján megállapítottuk, hogy sikerült az 

atropizomer 1-arilpirrol vegyületcsalád első, hatékony királis katalizátorait előállítanunk és 
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eredményesen alkalmaznunk. A kidolgozott szelektív szintézisutakkal előállított optikailag 

aktív aminoalkohol típusú vegyületek funkcióinak hatásvizsgálata után optimáltuk az 

(S)-1-fenil-1-propanol modellvegyület ((S)-10) előállításának körülményeit, melyet több 

aromás aldehid és dietil-cink enantioszelektív addíciójában is sikeresen alkalmaztunk  

(ee 66–96%). 
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4. A kísérletek részletes leírása 

A kereskedelmi forgalomban kapható kiindulási anyagokat a Sigma–Aldrich és Merck 

cégektől vásároltuk, felhasználásuk további tisztítás nélkül történt. A fémorganikus és 

redukciós reakciókat Schlenk csövekben végeztük száraz nitrogén, vagy argon gáz 

használatával. Az inert atmoszférát Schlenk-technika alkalmazásával hoztunk létre. A 

reakciókhoz használt vízmentes oldószereket (dietil-éter, tetrahidrofurán) nátriumdrótról 

való desztillációval nyertük. A desztillációt megelőző vízmentesítésüket az in situ generált 

difenilketil-nátrium jellegzetes kék színének megjelenéséig végeztük. A n-butil-lítiumot 

1,6 M hexános oldatban alkalmaztuk. A –20 °C-on végrehajtott szintézist a telített nátrium-

klorid vizes oldatának fagyáspontján végeztük, ennél alacsonyabb hőmérsékleteket szárazjég 

acetonos keverékével állítottunk elő. A reakciók előrehaladását vékonyréteg-

kromatográfiával (VRK) követtük. Ehhez szilikagél 60 F254 (Merck) lapokat használtunk, a 

termékek láthatóvá tételét a lapok UV fénnyel történő megvilágításával, vagy (NH4)6Mo7O24 

és Ce(SO4)2 vizes kénsavas oldatába való merítésével végeztük. Az anyagok tisztítására 

oszlop-, vagy flash-kromatográfiát (CombiFlash Rf), átkristályosítást, illetve 

vákuumdesztillációt alkalmaztunk. Az oszlopkromatográfiás elválasztásokhoz szilikagél 60 

(Merck) adszorbenseket használtunk. Az oldószerelegyek esetén megadott összetételek 

térfogatarányt (V/V) jelentenek. A bepárlásokat csökkentett nyomáson végeztük.  

Az anyagok tisztaságának ellenőrzésére 
19

F NMR és gázkromatográfiás (GC, Agilent 

4890 D készülék, Agilent J&W HP-1 kapillárkolonna) vizsgálatokat, vékonyréteg-

kromatográfiát, optikai forgatóképesség-mérést, illetve olvadáspontmérést használtunk. Az 

optikai forgatóképesség meghatározását Perkin Elmer 245 MC típusú polariméteren 

(589 nm) végeztük. Az olvadáspontokat (korrigálatlan értékek) Gallenkamp 

olvadáspontmérő készüléken kapillárisban mértük. Az optikailag aktív vegyületek 

enantiomerösszetételét nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiával (HPLC) királis 

állófázisú kolonnák alkalmazásával, vagy GC analízissel királis BETA-DEX
TMP

 120 

kapillárkolonna használatával határoztuk meg. Az előállított vegyületek szerkezetét 
1
H, 

13
C 

és 
19

F NMR, IR, tömegspektroszkópiai és egykristály-röntgendiffrakciós módszerekkel 

igazoltuk. Az NMR spektrumok felvételét CDCl3, aceton-d6 és DMSO-d6 oldószerekben 

Bruker AV 300, vagy Bruker DRX 500 készüléken végezték. A proton kémiai eltolódásokat 

ppm egységben adtuk meg, viszonyítva az alkalmazott belső standardhoz (TMS = 0 ppm), 



  A kísérletek részletes leírása 

68 | O l d a l  

 

vagy az oldószerhez (aceton = 2,05, DMSO = 2,50 ppm). Az IR felvételek Perkin Elmer 1600 

típusú spektrométeren készültek és az adatokat cm
–1

 egységben adtuk meg. A 

nagyfelbontású tömegspektrumokat Waters LCT Premier XE típusú készüléken 

elektroporlasztásos ionizációt alkalmazva (ESI, 2,5 vagy 3,5 kV) vették fel víz (0,035% 

trifluor-ecetsav)/acetonitril (0,035% trifluor-ecetsav) eluenst alkalmazva gradiens elúcióban 

(5–95% acetonitril). A brómatomot tartalmazó vegyületek móltömegének számítással kapott 

értékei és a mért adatok bemutatása a 
79
Br izotópra (M = 78,91834) értendők. Az 

egykristály-röntgendiffrakciós felvételek Rigaku R-AXIS RAPID diffraktométeren készültek 

(grafit monokromátor, Cu-K,  = 1,54187 Å). A szemiempírikus elméleti számítások a 

kereskedelmi forgalomban kapható InsightII
® 
MOPAC szoftvercsomagjával történtek. 

 

Az egyes kísérletek részletes leírását követően csak a közleményekben nem szereplő 

vegyületek analitikai jellemzőit és fizikai tulajdonságait adom meg. A közleményekben 

megtalálható származékokat a megfelelő publikációra való hivatkozással jelölöm. Például az 

(S)-N,N-dietil-2-aminometil-1-[2-hidroximetil-6-(trifluormetil)fenil]-1H-pirrol ((S)-75a) 

jelölése [K102–(S)-12a] Ennek jelentése, hogy ez a vegyület a K102 publikációban (S)-12a 

számmal található. Az irodalomból már korábban ismert vegyületeket felső indexbe helyezett 

hivatkozással jelölöm. 

 

4.1. Az 1-arilpirrol-dikarbonsavak szintézise és rezolválása 

 

 1-Fenil-1H-pirrol-származékok általános előállítása (20
71

 és 34
21

) 4.1.1.

Anilin, illetve 2-trifluormetil-anilin (15, 100 mmol) és cisz,transz-2,5-dimetoxi-

tetrahidrofurán (105 mmol, 13,6 ml) toluolos oldatához (40 ml) p-toluol-szulfonsavat 

adagoltunk (1,00 mmol, 0,17 g, 1 mol%) és az elegyet 1 órán át refluxáltattuk. A reakció 

lejátszódását követően a reakcióelegyet vizes nátrium-karbonát oldattal kiráztuk (2 M, 

10 mL), majd desztillált vízzel semlegesre mostuk (20 ml). A szerves fázist nátrium-szulfát 

felett szárítottuk, szűrtük, majd az oldószert lepároltuk. A nyersterméket 

vákuumdesztillációval tisztítottuk.  

1-Fenil-1H-pirrol (20)
71

 termelése 65% (13,2 g), fehér kristály. 

1-[2-(Trifluormetil)fenil]-1H-pirrol (34)
21

 termelése 92% (19,4 g), színtelen olaj. 
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 4,4,6,6-Tetrametil-4H,6H-pirrolo[1,2-a][4,1]benzoxazepin (45)
74

 [K94–1] 4.1.2.

A nitrogén atmoszférában elkészített 1-fenil-1H-pirrol (20,
71

 14,0 mmol, 2,00 g) 

vízmentes dietil-éteres oldatát 0 °C-ra hűtöttük, majd N,N,N',N'-tetrametil-etilén-diamint 

(TMEDA, 28,0 mmol, 4,20 ml) adagoltunk hozzá. Ezt követően n-butil-lítium hexános 

oldatát (28,0 mmol, 17,6 ml, 1,6 M) csepegtettük az elegyhez, melyet 30 percig ezen a 

hőmérsékleten kevertettünk. A reakcióidő letelte után –75 °C-ra hűtöttük, vízmentes acetont 

(28,0 mmol, 2,10 ml) adtunk hozzá és hagytuk szobahőmérsékletre melegedni. Desztillált 

víz (15 ml) hozzáadása után, és a fázisok elválasztását követően a szerves fázist 5%-os 

sósavoldattal (3 × 15 ml), majd telített nátrium-klorid oldattal (15 ml) kiráztuk. Az éteres 

fázist nátrium-szulfát fölött szárítottuk, szűrtük, majd az oldószert lepároltuk. A nyers 

maradékot toluolban (15 ml) oldottuk és szilikagél (3,20 g) hozzáadása után 65 °C-on 5 órán 

át melegítettük. Az oldószer lepárlását követően a maradékot oszlopkromatográfiásan, tiszta 

hexán, majd hexán/etil-acetát 4/1 eluens alkalmazásával tisztítottuk. Termelés: 63% 

(2,13 g), színtelen olaj. 

 

 Az 1-fenil-1H-pirrol-dikarbonsav-származékok általános előállítása (35
21

 és 46) 4.1.3.

A kálium-terc-butoxid (62,5 mmol, 6,99 g) nitrogén atmoszférában elkészített 

vízmentes dietil-éteres (75 ml) szuszpenzióját folyamatos keverés közben –75 °C-ra 

hűtöttük, majd n-butil-lítium hexános oldatát (62,5 mmol, 39,1 ml, 1,6 M) csepegtettük az 

elegyhez. A megfelelő 1-fenilpirrol-származék (34
21

, vagy 45
74

, 25,0 mmol) hozzáadását 

követően –50 °C-ra melegítettük a hűtőközeget és ezen a hőmérsékleten 1,5 órán át 

kevertettük az elegyet. A reakcióidő letelte után cseppfolyós nitrogén alkamazásával 

megfagyasztottuk a reakcióelegyet, majd szárazjég nagy feleslegének hozzáadását követően, 

üvegbottal való folyamatos keverés/dörzsölés mellett hagytuk szobahőmérsékletre 

melegedni. Hígabb szuszpenzió állag elérése után mágneses keverőt alkalmaztunk a szilárd 

szén-dioxidos keverék homogenzálására. Desztillált víz (75 ml) hozzáadása után a fázisokat 

elválasztottuk, a vizes fázist dietil-éterrel (2 × 30 ml) exraháltuk. A vizes fázist csökkentett 

nyomás alatt étermentesítettük, 5 M sósavoldattal a csapadékkiválás megszűnéséig 

savanyítottuk, majd a kristályokat szűrtük, desztillált vízzel (2 × 25 ml) mostuk. A 

nyerstermékeket 10-szeres mennyiségű oldószer alkalmazásával, átkristályosítással 

tisztítottuk. 

4,4,6,6-Tetrametil-4H,6H-pirrolo[1,2-a][4,1]benzoxazepin-1,10-dikarbonsav (46),  

[K94–2] átkristályosítása etil-acetátból történt. Termelés: 44% (3,61 g), fehér kristály. 
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1-[2-Karboxi-6-(trifluormetil)fenil]-1H-pirrol-2-karbonsav (35)
21

 átkristályosítása 

kloroformból történt. Termelés: 92% (6,88 g), halványsárga kristály. 

 

 A 4,4,6,6-tetrametil-4H,6H-pirrolo[1,2-a][4,1]benzoxazepin-1,10-dikarbonsav 4.1.4.

(46) rezolválása 

A racém 46 dikarbonsav (3,95 mmol, 1,30 g) etanolban (13 ml) való kevertetése 

közben (S)-1-fenil-etil-amint ((S)-47, 3,95 mmol, 0,481 g) adtunk a szuszpenzióhoz. Enyhe 

melegítést követően, a kapott oldatot hagytuk lehűlni. A diasztereomersót 2 órás 

kristályosítást követően szűrtük, hideg etanollal mostuk, szárítottuk (59%, 0,53 g). A sót 

vízben (3,0 ml) szuszpendáltuk, majd telített nátrium-karbonát oldattal (5,1 ml) bontottuk. A 

rezolválószert diklór-metánnal (3 × 5,0 ml) extraháltuk. A vizes fázist csökkentett nyomás 

alatt diklór-metán-mentesítettük, majd 5 M sósavoldattal a csapadékkiválás megszűnéséig 

savanyítottuk. A kristályokat 1 óra 5 °C-on történő kevertetés után szűrtük, desztillált vízzel 

(2 × 5,0 ml) mostuk, szárítottuk (48%, 0,31 g, ee 73%). Az így kapott enantiomerkeverék 

fentiekkel megegyezően végrehajtott ismételt rezolválásával enantiomertiszta (S)-46 

vegyületet állítottunk elő (31%, 0,20 g, ee >99%).
K94

 

 

 Az 1-[2-karboxi-6-(trifluormetil)fenil]-1H-pirrol-2-karbonsav (35)
21

 rezolválása 4.1.5.

A racém 35 dikarbonsav (16,7 mmol, 5,00 g) etanolos (50 ml) oldatához 

hidrokloridsójából frissen felszabadított (R)-2-fenilglicin-metil-észtert ((S)-42, 16,7 mmol, 

2,76 g) adtunk. A rövid időn belül kiváló diasztereomersót 2 órás kristályosítást követően 

szűrtük, hideg etanollal mostuk, szárítottuk (85%, 3,30 g). A sót vízben (10 ml) 

szuszpendáltuk, majd telített nátrium-karbonát oldattal (30 ml) bontottuk. A rezolválószert 

diklór-metánnal (3 × 30 ml) extraháltuk. A vizes fázist csökkentett nyomás alatt diklór-

metán-mentesítettük, majd 5 M sósavoldattal a csapadékkiválás megszűnéséig savanyítottuk. 

A kristályokat fél óra 5 °C-on történő kevertetés után szűrtük, desztillált vízzel (2 × 30 ml) 

mostuk, szárítottuk ((S)-35, 80%, 2,00 g, ee 96%). Az anyalúg bepárlását követő sóbontásból 

kapott enantiomerkeveréket (R > S)-35 (8,35 mmol, 2,50 g, ee 80%) etil-acetátból (10 ml) 

kristályosítottuk át. Szűrést követően az (R)-35 izomert enantiomertisztán (74%,1,85 g, 

ee >99%) kaptuk.
K96
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 A 2-fenilglicin-metil-észter (42) másodrendű aszimmetrikus transzformációja 4.1.6.

Racém 2-fenilglicin-metil-észter ((RS)-42, 1,67 mmol, 0,276 g) toluolban (3,0 ml) 

való feloldását követően 1-[2-karboxi-6-(trifluormetil)fenil]-1H-pirrol-2-karbonsav ((S)-35, 

1,67 mmol, 0,50 g) acetonos oldatát és vizet (0,5 ml) adtunk az elegyhez, majd 40 °C-on 

20 órán át kevertettük. A diasztereomersót szűrtük, toluollal mostuk (2 × 3,0 ml), szárítottuk 

(92%, 0,714 g). A sót vízben (4,0 ml) szuszpendáltuk, majd telített nátrium-karbonát oldattal 

(10 ml) bontottuk. A terméket diklór-metánnal (3 × 8,0 ml) extraháltuk, és az egyesített 

szerves fázist nátrium-szulfát felett szárítottuk. Szűrést követően az oldószer lepárolásával 

optikailag aktív észterhez ((R)-42, 90%, 0,248 g, ee 95%) jutottunk.
K96

 

 

4.2. Brómtartalmú 1-[(2-trifluormetil)fenil]-1H-pirrol-származékok előállítása 

 

 2,5-Dibróm-1-[2-(trifluormetil)fenil]-1H-pirrol (53) [K93–3] 4.2.1.

Az 1-[2-(trifluormetil)fenil]-1H-pirrolt (34
21

, 20,0 mmol, 4,22 g) N,N-dimetil-

formamidban (DMF) oldottuk (30 ml), majd 0 °C-ra hűtöttük. Ezt követően N-bróm-

szukcinimid (40,0 mmol, 7,12 g) DMF-es oldatát (15 ml) adagoltuk lassan a kevert elegyhez. 

A reakció lejátszódása után (30 perc) desztillált víz (70 ml) hozzáadását követően a terméket 

hexánnal (3 × 25 ml) extraháltuk. A szerves fázisokat egyesítettük és az oldószer nagy részét 

lepároltuk. A maradékot egy rövid szilikagél oszlopon átszűrtük, hexánnal eluáltuk és 

bepároltuk. Termelés: 96% (7,37 g, regioizomer-tisztaság 99%). 

 

 Bróm-1-[2-karboxi-6-(trifluormetil)fenil]-1H-pirrol-2-karbonsav-származékok 4.2.2.

szintézise  

A megfelelő 1-[2-karboxi-6-(trifluormetil)fenil]-1H-pirrol-2-karbonsav-származékot 

(1,00 mmol) DMF-ben oldottuk (3,0 ml), majd 0 °C-ra hűtöttük. Ezt követően N-bróm-

szukcinimid (NBS) DMF-es oldatát (2,0 ml) adagoltuk lassan a kevert elegyhez. Két óra 

reakcióidő után desztillált víz (15 ml) hozzáadását követően a terméket etil-acetáttal 

(3 × 5 ml) extraháltuk. Az egyesített szerves fázist nátrium-szulfát felett szárítottuk, majd az 

oldószert lepároltuk. 
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4-Bróm-1-[2-karboxi-6-(trifluormetil)fenil]-1H-pirrol-2-karbonsav (54), [K93–4] 

Kiindulási vegyülete 35
21

 dikarbonsav volt. A reakciót 1,1 ekvivalens NBS (1,10 mmol, 

0,196 g) alkalmazásával végeztük. A nyersterméket kloroformból kristályosítottuk. 

Termelés: 91% (0,345 g), fehér kristály. 

 

4-Bróm-1-[2-metoxikarbonil-6-(trifluormetil)fenil]-1H-pirrol-2-karbonsav-metil-észter 

(55), [K93–6] 

Kiindulási vegyülete 50
85

 diészter volt. A reakciót 1 ekvivalens NBS (1,00 mmol, 0,178 g) 

alkalmazásával végeztük. Termelés: 98% (0,398 g), fehér kristály. 

 

4,5-Dibróm-1-[2-metoxikarbonil-6-(trifluormetil)fenil]-1H-pirrol-2-karbonsav-metil-

észter (56), [K93–7]  

Kiindulási vegyülete 50
85

 diészter volt. A reakciót 2 ekvivalens NBS (2,00 mmol. 0,356 g) 

alkalmazásával végeztük. A nyersterméket oszlopkromatográfiásan, toluol eluenst 

alkalmazva tisztítottuk. Termelés: 88% (0,427 g), színtelen olaj. 

 

2-Bróm-4,4,6,6-tetrafenil-10-(trifluormetil)-4H,6H-pirrolo-[1,2-a][4,1]-benzoxazepin 

(58), [K93–9] 

Kiindulási vegyülete 57
85

 volt. A reakciót 1 ekvivalens NBS (1,00 mmol, 0,178 g) 

alkalmazásával végeztük. Termelés: 96% (0,610 g), fehér kristály. 

 

 2-Bróm-1-[2-bróm-6-(trifluormetil)fenil]-1H-pirrol (59) [K93–10] 4.2.3.

A kálium-terc-butoxid (17,3 mmol, 1,94 g) nitrogén atmoszférában elkészített 

vízmentes dietil-éteres (30 ml) szuszpenzióját folyamatos keverés közben –75 °C-ra 

hűtöttük, majd n-butil-lítium hexános oldatát (17,3 mmol, 10,8 ml, 1,6 M) csepegtettük az 

elegyhez. A 34
21

 (7,11 mmol, 1,50 g) hozzáadását követően –40 °C-ra melegítettük a 

hűtőközeget és ezen a hőmérsékleten 1 órán át kevertettük az elegyet. A reakcióidő letelte 

után 1,2-dibróm-etánt adtunk a metallált vegyülethez –75 °C-ra való újbóli hűtést követően, 

majd hagytuk szobahőmérsékletre melegedni. Desztillált víz (12 ml) hozzáadása után a 

fázisokat elválasztottuk, a vizes fázist dietil-éterrel (5 × 5 ml) exraháltuk. A szerves fázisokat 

egyesítettük és az oldószert lepároltuk. A maradékot hexánban (10 ml) oldottuk és rövid 
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szilikagél oszlopon átszűrtük, hexánnal eluáltuk és bepároltuk. Termelés: 88% (2,31 g), 

fehér kristály. 

 

 2,5-Dibróm-1-[2-bróm-6-(trifluormetil)fenil]-1H-pirrol (60) [K93–11] 4.2.4.

A 2,5-dibróm-1-[2-(trifluormetil)fenil]-1H-pirrolt (53, 7,02 mmol, 2,58 g) 

N,N-dimetil-formamidban oldottuk (22 ml), majd 0 °C-ra hűtöttük. Ezt követően N-bróm-

szukcinimid (7,02 mmol, 1,25 g) DMF-es oldatát (8 ml) adagoltuk lassan a kevert elegyhez. 

A reakció lejátszódása után (30 perc) desztillált víz (60 ml) hozzáadását követően a terméket 

hexánnal (4 × 20 ml) extraháltuk. A szerves fázisokat egyesítettük és az oldószer nagy részét 

lepároltuk. A maradékot egy rövid szilikagél oszlopon átszűrtük, hexánnal eluáltuk és 

bepároltuk. Termelés: 94% (2,94 g), fehér kristály. 

 

4.3. Karbonsav-származékok szintézise bróm-1-[2-(trifluormetil)fenil]-1H-

pirrolokból 

A megfelelő brómvegyületet (0,50 mmol) száraz nitrogén atmoszféra alatt vízmentes 

dietil-éterben (4 ml) oldottuk, majd az elegyet –75 °C-ra hűtöttük. A kívánt hőmérséklet 

elérését követően (10 perc) n-butil-lítium hexános oldatát (0,05 mmol, 315 µl, 1,6 M) 

csepegtettük az elegyhez, melyet 10 percig kevertettünk. A reakcióidő letelte után 

cseppfolyós nitrogén alkamazásával megfagyasztottuk a reakcióelegyet, majd szárazjég nagy 

feleslegének hozzáadását követően, üvegbottal való folyamatos keverés/dörzsölés mellett 

hagytuk szobahőmérsékletre melegedni. Hígabb szuszpenzió állag elérése után mágneses 

keverőt alkalmaztunk a szilárd szén-dioxidos keverék homogenizálására. Desztillált víz 

(10 ml) hozzáadása után a fázisokat elválasztottuk, a vizes fázist dietil-éterrel (2 × 5 ml) 

exraháltuk. Etil-acetát hozzáadását követően (15 ml) a vizes fázist megsavanyítottuk (2 M 

sósavoldat, 5 ml), majd a fázisokat elválasztottuk és vizes fázist etil-acetáttal (3 × 5 ml) 

extraháltuk. Az egyesített szerves fázist nátrium-szulfát felett szárítottuk, szűrtük, majd az 

oldószert lepároltuk. 
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 2-Bróm-1-[2-(trifluormetil)fenil]-1H-pirrol-5-karbonsav (61) [K93–12] 4.3.1.

Kiindulási vegyülete 53 dibrómvegyület (0,50 mmol, 0,185 g) volt. A nyersterméket 

oszlopkromatográfiásan, hexán/etil-acetát 2/1 eluenst alkalmazva tisztítottuk. Termelés: 

85% (0,142 g), fehér kristály. 

 

 1-[2-(Trifluormetil)fenil]-1H-pirrol-2,5-dikarbonsav (62) [K93–13] 4.3.2.

Kiindulási vegyülete 61 brómvegyület (0,50 mmol, 0,167 g) volt. A reakciót 2 

ekvivalens n-butil-lítium hexános oldatának (0,10 mmol, 630 µl, 1,6 M) hozzáadásával 

végeztük. A nyersterméket oszlopkromatográfiásan, hexán/etil-acetát 2/1 eluenst 

alkalmazva tisztítottuk. Termelés: 80% (0,120 g), fehér kristály. 

 

 1-[2-(Trifluormetil)fenil]-1H-pirrol-2-karbonsav (63) [K93–14] 4.3.3.

Kiindulási vegyülete 61 brómvegyület (0,50 mmol, 0,167 g) volt. A reakciót 2 

ekvivalens n-butil-lítium hexános oldatának (0,10 mmol, 630 µl, 1,6 M) hozzáadásával 

végeztük, majd a metallált vegyülethez desztillált vizet adtunk. A nyersterméket 

oszlopkromatográfiásan, hexán/etil-acetát 2/1 eluenst alkalmazva tisztítottuk. Termelés: 

90% (0,115 g), fehér kristály. 

 

 Karbonsavak előállítása a tribróm-származék fémorganikus reakciójával 4.3.4.

A karbonsavak szintézisét a 60 brómvegyületből (0,05 mmol, 0,223 g) kiindulva a 

fentebb leírt (4.3. fejezet) karbonsavak szintéziséhez hasonlóan 1 ekvivalens n-butil-lítium 

hexános oldatának alkalmazásával (0,05 mmol, 315 µl, 1,6 M) végeztük. A reakciókat 

vízmentes dietil-éterben és tetrahidrofuránban (4 ml) is elvégeztük. A kísérletek során 

termékkeveréket kaptunk. A képződő karbonsavak (64 és 65) arányát a 7. táblázat 

szemlélteti. 

 

2,5-Dibróm-1-[2-karboxi-6-(trifluormetil)fenil]-1H-pirrol (64), [K93–15] 

2-Bróm-1-[2-bróm-6-(trifluormetil)fenil]-1H-pirrol-5-karbonsav (65), [K93–16] 
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 2-Bróm-1-[2-karboxi-6-(trifluormetil)fenil]-1H-pirrol-5-karbonsav (66) 4.3.5.

[K93–17] 

A szintézisét a 60 brómvegyületből (0,05 mmol, 0,223 g) kiindulva a fentebb leírt 

(4.3. fejezet) karbonsavak szintéziséhez hasonlóan 2 ekvivalens n-butil-lítium hexános 

oldatának alkalmazásával (0,10 mmol, 630 µl, 1,6 M) végeztük. A nyersterméket 

kloroformból történő átkristályosítással tisztítottuk. Termelés: 87% (0,165 g), fehér kristály. 

 

4.4. Atropizomer, 1-fenilpirrol alapvázú aminoalkoholok szintézise 

 

 (S)-1-[2-Metoxikarbonil-6-(trifluormetil)fenil]-1H-pirrol-2-karbonsav ((S)-49) 4.4.1.

[K102–(S)-2] 

Az (S)-35 dikarbonsav (16,7 mmol, 5,00 g, ee 99,8%) 0 °C-ra hűtött metanolos 

oldatához (75 ml) tionil-kloridot (117 mmol, 8,53 ml) csepegtettünk, majd az elegyet 48 órán 

át szobahőmérsékleten kevertettük. Az oldószert lepároltuk, majd a maradékot hexánban 

(40 ml) szuszpendáltuk. A keveréket fél órán át refluxáltattuk, majd szűrtük, a kristályokat 

hexánnal mostuk. Termék: 80% (4,19 g, ee 99,8%), fehér kristály. 

 

 (S)-1-[2-Karboxi-6-(trifluormetil)fenil]-1H-pirrol-2-karbonsav-metil-észter 4.4.2.

((S)-67) 

Az (S)-50
85

 diészter (17,1 mmol, 5,60 g, ee 99,8%) metanolos oldatához (50 ml) nátrium-

hidroxidot (51,3 mmol,  2,05 g) adtunk, majd az elegyet 24 órán át szobahőmérsékleten 

kevertettük. Az oldószert lepároltuk, a maradékot desztillált vízben oldottuk (40 ml), majd 

dietil-éterrel (2 × 10 ml) extraháltuk. A vizes fázist csökkentett nyomás alatt 

étermentesítettük, 5 M sósavoldattal a csapadékkiválás megszűnéséig savanyítottuk, majd a 

kristályokat szűrtük, desztillált vízzel (2 × 20 ml) mostuk, szárítottuk. Termék: 92% (5,36 g, 

ee 99,8%), fehér kristály. Op.: 97–98 °C. IR (KBr, max): 3124, 2910, 1713, 1600, 1542, 

1484, 1445, 1413, 1365, 1317, 1276, 1208, 1132 cm
-1

. 
1
H NMR (300 MHz, CDCl3) δ 9,93 

(széles s, 1H), 8,22 (d, J = 7,35 Hz, 1H), 7,97 (d, J = 7,8 Hz, 1H), 7,65 (t, J = 7,95 Hz, 1H ), 

7,06 (dd, J = 2,1, 1,8Hz, 1H), 6,83 (s, 1H), 6,32 (t, J = 3,6 Hz, 1H), 3,65 (s, 3H). 
13

C NMR 

(75 MHz, CDCl3) δ 168,08, 161,05, 138,90 (d, J = 1,5 Hz), 134,53, 130,78, 130,56 (q, J = 
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5,1 Hz), 130,21, 129,22 (q, J = 30,6 Hz), 128,79, 125,60, 122,59 (q, J = 274,2 Hz), 117,73, 

109,46, 51,12. 
19

F NMR (282 MHz, CDCl3) δ –60,59 (s). [α] 25

D  –41,7 (c 0,9, EtOH). 

 

 Általános előirat (S)-69a-f amidok szintézisére 4.4.3.

Az (S)-49 monoészer (6,40 mmol, 2,00 g, ee 99,8%) 0 °C-ra hűtött vízmentes 

toluolos oldatához (20 ml) egy csepp N,N-dimetil-formamidot és tionil-kloridot (7,68 mmol, 

0,56 ml) csepegtettünk. Az elegyet 2 órán át 80 °C-on kevertettük, majd az oldószert 

lepároltuk. A maradékot vízmentes toluolban (20 ml) oldottuk és hűtés mellett a megfelelő 

amint (19,2 mmol) hozzácsepegtettük. A reakció lejátszódása után (15 perc) sósavoldatot 

adtunk a reakcióelegyhez (1 M, 20 ml) és a fázisokat rázótölcsérben elválasztottuk. A 

toluolos fázist desztillált vízzel (10 ml) kiráztuk, nátrium-szulfát felett szárítottuk, majd 

szűrést követően az oldószert lepároltuk. 

 

N,N-Dietil-(S)-1-[2-metoxikarbonil-6-(trifluormetil)-fenil]-1H-pirrol-2-karbonsavamid 

((S)-69a) [K102–(S)-6a] Termelés: 99% (2,32 g), fehér kristály. 

N,N-Di-2-propil-(S)-1-[2-metoxikarbonil-6-(trifluormetil)-fenil]-1H-pirrol-2-

karbonsavamid ((S)-69b) [K102–(S)-6b] Termelés: 98% (2,48 g), fehér kristály. 

N-2-Propil-(S)-1-[2-metoxikarbonil-6-(trifluormetil)-fenil]-1H-pirrol-2-karbonsavamid 

((S)-69c) [K102–(S)-6c] Termelés: 98% (2,22 g), fehér kristály. 

N-Benzil-(S)-1-[2-metoxikarbonil-6-(trifluormetil)-fenil]-1H-pirrol-2-karbonsavamid 

((S)-69d) [K102–(S)-6d] Termelés: 98% (2,62 g), fehér kristály. 

N-[(R)-1-Fenil-etil]-(S)-1-[2-metoxikarbonil-6-(trifluormetil)-fenil]-1H-pirrol-2-

karbonsavamid ((S)-69e) [K102–(S)-6e] Termelés: 99% (2,62 g), fehér kristály. 

(S)-1-[2-Metoxikarbonil-6-(trifluormetil)-fenil]-1H-pirrol-2-karbonsavamid ((S)-69f) 

[K102–(S)-6f] A reakció feldolgozását megelőzően 40 ml toluolt adtunk az elegyhez. 

Termelés: 98% (1,94 g), fehér kristály. 

 

 Általános előirat (S)-70a-f primer-alkoholok szintézisére 4.4.4.

A megfelelő (S)-69a-f amidot (3,00 mmol) száraz nitrogén atmoszféra alatt 

vízmentes tetrahidrofuránban (9 ml) oldottuk, majd az elegyhez jól elporított nátrium-
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tetrahidrido-borátot (4,50 mmol, 0,17 g) és vízmentes etanolt (1 ml) adtunk. Az elegyet 48–

72 órán át szobahőmérsékleten kevertettük. A reakció lejátszódását követően az oldószert 

lepároltuk, a maradékot dietil-éterben (20 ml) szuszpendáltuk, majd hűtés mellett 

sósavoldatot (1 M, 10 ml) adagoltunk hozzá. A fázisokat rázótölcsérben elválasztottuk és a 

szerves fázist desztillált vízzel (5 ml), majd telített nátrium-klorid oldattal (5 ml) kiráztuk. A 

éteres fázist nátrium-szulfát felett szárítottuk, szűrtük, végül az oldószert lepároltuk. 

 

N,N-Dietil-(S)-1-[2-hidroximetil-6-(trifluormetil)-fenil]-1H-pirrol-2-karbonsavamid 

((S)-70a) [K102–(S)-7a] Termelés: 95% (0,97 g), fehér kristály. 

N,N-Di-2-propil-(S)-1-[2-hidroximetil-6-(trifluormetil)-fenil]-1H-pirrol-2-

karbonsavamid ((S)-70b) [K102–(S)-7b] Termelés: 96% (1,06 g), fehér kristály. 

N-2-Propil-(S)-1-[2-hidroximetil-6-(trifluormetil)-fenil]-1H-pirrol-2-karbonsav-amid 

((S)-70c) [K102–(S)-7c] Termelés: 95% (0,93 g), fehér kristály. 

N-Benzil-(S)-1-[2-hidroximetil-6-(trifluormetil)-fenil]-1H-pirrol-2-karbonsavamid 

((S)-70d) [K102–(S)-7d] Termelés: 92% (1,03 g), fehér kristály. 

N-[(R)-1-Fenil-etil]-(S)-1-[2-hidroximetil-6-(trifluormetil)-fenil]-1H-pirrol-2-

karbonsavamid ((S)-70e) [K102–(S)-7e] Termelés: 99% (1,11 g), fehér kristály. 

(S)-1-[2-Hidroximetil-6-(trifluormetil)-fenil]-1H-pirrol-2-karbonsavamid ((S)-70f) 

[K102–(S)-7f] Termelés: 95% (0,81 g), fehér kristály. 

 

 Általános előirat (S)-71a-c tercier-alkoholok szintézisére 4.4.5.

Brómbenzol (9,50 mmol, 1,50 g) száraz nitrogén atmoszféra alatt készített vízmentes 

tetrahidrofurános (15 ml) oldatát –75 °C-ra hűtöttük, majd n-butil-lítium hexános oldatát 

(9,50 mmol, 595 µl, 1,6 M) csepegtettük hozzá és 15 percig kevertettük. Ezt követően 

hozzádtuk a megfelelő (S)-69a-c amidot (3,00 mmol), majd 30 perc –75 °C-on történő 

kevertetés után hagytuk szobahőmérsékletre melegedni. Dietil-éter (30 ml) és telített 

ammónium-klorid oldat (15 ml) hozzáadása után a fázisokat rázótölcsérben elválasztottuk. A 

vizes fázist dietil-éterrel (2 × 25 ml) extraháltuk, majd az egyesített szerves fázist nátrium-

szulfát felett szárítottuk, végül szűrést követően az oldószert lepároltuk. A nyersterméket 

oszlopkromatográfiásan, hexán/etil-acetát eluenst alkalmazva tisztítottuk. 
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N,N-Dietil-(S)-1-[2-difenilhidroximetil-6-(trifluormetil)-fenil]-1H-pirrol-2-karbonsav-

amid ((S)-71a) [K102–(S)-8a] Termelés: 96% (1,42 g), fehér, amorf anyag. 

N,N-Di-2-propil-(S)-1-[2-difenilhidroximetil-6-(trifluormetil)-fenil]-1H-pirrol-2-

karbonsavamid ((S)-71b) [K102–(S)-8b] Termelés: 94% (1,47 g), fehér kristály. 

N-2-Propil-(S)-1-[2-difenilhidroximetil-6-(trifluormetil)-fenil]-1H-pirrol-2-karbonsav-

amid ((S)-71c) [K102–(S)-8c] Termelés: 93% (1,33 g), fehér kristály. 

 

 Szekunder-alkoholok szintézise 4.4.6.

 

4.4.6.1. N,N-Dietil-(S)-1-[2-benzoil-6-(trifluormetil)-fenil]-1H-pirrol-2-karbonsav-

amid ((S)-81) 

Brómbenzol (3,00 mmol, 0,474 g) száraz nitrogén atmoszféra alatt készített 

vízmentes tetrahidrofurános (10 ml) oldatát –75 °C-ra hűtöttük, majd n-butil-lítium hexános 

oldatát (3,00 mmol, 190 µl, 1,6 M) csepegtettük hozzá és 15 percig kevertettük. Ezt követően 

hozzádtuk a megfelelő (S)-69a amidot (3,00 mmol, 1,10 g, ee 99,8%), majd 30 perc –75 °C-

on történő kevertetés után hagytuk szobahőmérsékletre melegedni. Dietil-éter (15 ml) és 

telített ammónium-klorid oldat (10 ml) hozzáadása után a fázisokat rázótölcsérben 

elválasztottuk. A vizes fázist dietil-éterrel (2 × 15 ml) extraháltuk, majd az egyesített szerves 

fázist nátrium-szulfát felett szárítottuk, végül szűrést követően az oldószert lepároltuk. A 

nyersterméket oszlopkromatográfiásan, toluol/aceton 10/1 eluenst alkalmazva tisztítottuk. 

Termelés: 69% (0,86 g, ee 99,8%), színtelen olaj. Rf 0,26. 
1
H NMR (300 MHz, CDCl3) 

δ 7,95–7,84 (m, 1H), 7,81–7,68 (m, 2H), 7,61–7,47 (m, 3H), 7,36 (t, J = 7,7 Hz, 2H), 6,89 (s, 

1H), 6,38 (dd, J = 3,8, 1,4 Hz, 1H), 6,13 (t, J = 3,3 Hz, 1H), 3,16 (széles s, 4H), 1,05 (t, J = 

7,1 Hz, 6H). 
13

C NMR (75 MHz, CDCl3) δ 193,75, 161,57, 139,56, 137,55 (d, J = 1,7 Hz), 

135,95, 133,44, 131,67, 130,31, 129,03, 129,01, 128,57 (q, J = 4,7 Hz), 128,46 (q, J = 

31,0 Hz), 128,11, 128,08, 127,85, 127,50, 122,94 (d, J = 274,2 Hz),113,07, 107,70, 41,66, 

13,44. 
19

F NMR (282MHz, CDCl3) δ –59,57. [α] 25

D  –52,9 (c 1, CHCl3). 

 

4.4.6.2. N,N-Dietil-(S)-1-[2-(K)-(1-fenil-hidroximetil)-6-(trifluormetil)-fenil]-1H-

pirrol-2-karbonsav-amid ((S,K)-82) 

A szintézisét az (S)-81 ketonból (2,00 mmol, 0,828 g, ee 99,8%) kiindulva a 

fentebb leírt (4.4.4. fejezet) primer-alkoholok általános szintéziséhez hasonlóan végeztük. A 
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nyersterméket oszlopkromatográfiásan, toluol/aceton 15/1 eluenst alkalmazva tisztítottuk. 

Termelés: 88% (0,73 g, ee 99,8%), színtelen olaj. Rf 0,28. 
1
H NMR (500 MHz, CDCl3) 

δ 7,71 (d, J = 7,8 Hz, 1H), 7,66 (d, J = 7,8 Hz, 1H,), 7,53 (t, J = 7,8 Hz, 1H), 7,24–7,14 (m, 

5H), 6,50 (t, J = 5,5 Hz, 1H), 5,98 (széles s, 1H), 5,93–5,88 (m, 2H), 5,84 (s, 1H), 3,69 

(széles s, 2H), 3,25 (dd, J = 13,0, 6,6 Hz, 2H), 1,16 (széles s, 6H). 
13

C NMR (75 MHz, 

CDCl3) δ 163,47, 144,14, 143,57, 137,27 (d, J = 1,7 Hz), 134,67, 129,17, 128,86, 128,74 (q, 

J = 29,8 Hz), 127,83, 127,25, 126,57, 126,27 (q, J = 5,4 Hz), 125,46, 123,12 (q, J = 

274,1 Hz), 112,11, 106,91, 74,74, 44,02–38,44 (m), 13,16 (m). 
19

F NMR (282 MHz, CDCl3) 

δ –60,72. [α] 25

D  –117 (c 0,4, CHCl3). 

 

4.4.6.3. N,N-Dietil-(S)-1-[2-formil-6-(trifluormetil)-fenil]-1H-pirrol-2-karbonsav-

amid ((S)-84) 

Az (S)-70a benzil-alkohol-származék (3,00 mmol, 1,02 g, ee 99,8%) toluolos 

oldatához (15 ml) mangán-dioxidot (9,00 mmol, 0,78 g) adtunk. Az elegyet 2 napon át 

szobahőmérsékleten kevertettük, majd celiten szűrtük, toluollal mostuk. Az oldószert 

lepároltuk, majd a nyersterméket oszlopkromatográfiásan, hexán/etil-acetát 1/1 eluenst 

alkalmazva tisztítottuk. Termelés: 84% (0,85 g, ee 99,8%), fehér kristály. Rf 0,52. 

Op.: 79 °C. 
1
H NMR (300 MHz, CDCl3) δ 9,32 (s, 1H), 8,18 (d, J = 7,7 Hz, 1H), 7,92 (d, J = 

7,8 Hz, 1H), 7,65 (t, J =  7,8 Hz, 1H), 6,84 (s, 1H), 6,59 (s, 1H), 6,35 (s, 1H), 3,62 (széles s, 

2H), 3,45–3,08 (m, 2H), 1,15 (s, 6H). 
13

C NMR (75 MHz, CDCl3) δ 188,72, 162,06, 141,21 

(d, J = 1,5 Hz), 136,04, 130,93 (q, J = 5,0 Hz), 130,62, 130,05, 128,97, 128,25, 127,98 (q, 

J = 30,8 Hz), 122,79 (q, J = 274,0 Hz), 111,71, 108,73, 41,08, 13,26. 
19

F NMR (282 MHz, 

CDCl3) δ –60,34. [α] 25

D  –74,6 (c 0,75, CHCl3). 

 

4.4.6.4. N,N-Dietil-(S)-1-[2-(A)-(1-fenil-hidroximetil)-6-(trifluormetil)-fenil]-1H-

pirrol-2-karbonsav-amid ((S,A)-82) 

Az (S)-84 aldehidet (2,08 mmol, 0,70 g) száraz nitrogén atmoszféra alatt lantán-

triklorid tetrahidrofurános oldatában feloldottuk (2,1 mmol, 3,50 ml, 0,6 M ), majd az elegyet 

–50 °C-ra hűtöttük. Ezt követően fenil-magnézium-kloridot (4,00 mmol, 2,0 ml, 2 M 

tetrahidrofuránban) csepegtettünk a rekacióelegyhez, majd 10 perc kevertetés után hagytuk 

szobahőmérsékletre melegedni. Dietil-éter (20 ml) és sósavoldat (15 ml, 1 M) hozzáadása 

után a fázisokat rázótölcsérben elválasztottuk. A szerves fázist desztillált vízzel (2 × 10 ml) 

savmentesre mostuk, majd nátrium-szulfát felett szárítottuk, végül szűrést követően az 
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oldószert lepároltuk. A nyersterméket oszlopkromatográfiásan, hexán/etil-acetát 4/1 eluenst 

alkalmazva tisztítottuk. Termelés: 92% (0,80 g, ee 99,8%), színtelen olaj. Rf 0,30. 

1
H NMR (500 MHz, CDCl3) δ 7,58 (dd, J = 7,4, 1,5 Hz, 1H), 7,43–7,37 (m, 4H), 7,34 (t, J = 

7,6 Hz, 2H), 7,25 (t, J = 7,3 Hz, 1H), 6,88 (s, 1H), 6,57 (dd, J = 3,8, 1,5 Hz, 1H), 6,36 (t, J = 

6,5 Hz, 1H), 6,30 (széles s, 1H), 5,40 (s, 1H), 3,92 (széles s, 1H), 3,47 (széles s, 1H), 3,30 

(széles s, 2H), 1,28 (széles s, 3H), 1,04 (széles s, 3H). 
13

C NMR (75 MHz, CDCl3) δ 163,48, 

156,08, 146,40, 142,15, 136,34 (d, J = 1,6 Hz), 133,18, 129,46, 129,37, 128,48, 128,12, 

127,88, 127,00, 126,83 (q, J = 30,0 Hz), 126,20, 125,38 (q, J = 5,2 Hz), 123,27 (q, J = 

273,7 Hz), 111,86, 108,53, 68,56, 43,29, 39,51, 14,27, 12,12. 
19

F NMR (282MHz, CDCl3) 

δ –60,42. [α] 25

D  –298 (c 0,95, CHCl3). 

 

 Általános előirat aminok előállítására boránnal történő redukcióval 4.4.7.

A megfelelő amidokat ((S)-70a-f, (S)-71a-c, (S,K)-82, (S,A)-82, 1,50 mmol) 

vízmentes toluolban (5 ml) oldottuk, majd borán dimetil-szulfid komplex (3,00 mmol, 

285 µl) hozzáadását követően 80 °C-on végeztük a reakciót. A primer-alkoholok esetében 

72 óra, a szekunder-alkoholok esetében 4 óra, a tercier-alkoholok esetében pedig 2 óra 

reakcióidőt alkalmaztunk. A kiindulási vegyület elreagálása után, hűtés közben metanolt 

(2 ml) csepegtettünk az elegyhez, majd az oldószert lepároltuk. A maradékot metanolban 

(6 ml) oldottuk és nátrium-hidroxidot (15 mmol, 0,60 g) adtunk az oldathoz. A hidrolízist 

50 °C-on végeztük. A komplex elbontását követően a metanolt lepároltuk, majd a 

maradékhoz desztillált vizet (20 ml) és toluolt (20 ml) adtunk. A fázisokat elválasztottuk és a 

vizes fázist toluollal extraháltuk (2 × 10 ml). Az egyesített szerves fázist nátrium-szulfát 

felett szárítottuk, az oldószert lepároltuk, majd a nyers maradékot oszlopkromatográfiásan, 

hexán/etil-acetát eluens alkalmazásával tisztítottuk. 

 

N,N-Dietil-(S)-2-aminometil-1-[2-hidroximetil-6-(trifluormetil)-fenil]-1H-pirrol 

((S)-75a) [K102–(S)-12a] Termelés: 75% (0,37 g), fehér kristály. A lítium-tetrahidrido-

alumináttal végzett redukció mellékterméke az N,N-dietil-(S)-2-aminometil-1-[2-

hidroximetil-6-(difluormetil)-fenil]-1H-pirrol ((S)-76) [K102–(S)-12a’] 

N,N-Di-2-propil-(S)-2-aminometil-1-[2-hidroximetil-6-(trifluormetil)-fenil]-1H-pirrol 

((S)-75b) [K102–(S)-12b] Termelés: 68% (0,36 g), fehér kristály. 
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N-2-Propil-(S)-2-aminometil-1-[2-hidroximetil-6-(trifluormetil)-fenil]-1H-pirrol 

((S)-75c) [K102–(S)-12c] Termelés: 82% (0,38 g), színtelen olaj. 

N-Benzil-(S)-2-aminometil-1-[2-hidroximetil-6-(trifluormetil)-fenil]-1H-pirrol ((S)-75d) 

[K102–(S)-12d] Termelés: 64% (0,35 g), színtelen olaj. 

N-[(R)-1-Fenil-etil]-(S)-2-aminometil-1-[2-hidroximetil-6-(trifluormetil)-fenil]-1H-

pirrol ((S)-75e) [K102–(S)-12e] Termelés: 87% (0,49 g), fehér kristály. 

(S)-2-Aminometil-1-[2-hidroximetil-6-(trifluormetil)-fenil]-1H-pirrol ((S)-75f) 

[K102–(S)-12f] Termelés: 71% (0,29 g), fehér kristály. 

N,N-Dietil-(S)-2-aminometil-1-[2-difenilhidroximetil-6-(trifluormetil)-fenil]-1H-pirrol 

((S)-77a) [K102–(S)-13a] Termelés: 74% (0,53 g), fehér, amorf anyag. 

N,N-Di-2-propil-(S)-2-aminometil-1-[2-difenilhidroximetil-6-(trifluormetil)-fenil]-1H-

pirrol ((S)-77b) [K102–(S)-13b] Termelés: 88% (0,67 g), fehér kristály. 

N-2-Propil-(S)-2-aminometil-1-[2-difenilhidroximetil-6-(trifluormetil)-fenil]-1H-pirrol 

((S)-77c) [K102–(S)-13c] Termelés: 79% (0,55 g), fehér kristály. 

N,N-Dietil-(S)-2-aminometil-1-[2-(K)-(1-fenil-hidroximetil)-6-(trifluormetil)-fenil]-1H-

pirrol ((S,K)-83) Termelés 78% (0,47 g), színtelen olaj. Rf 0,37 (hexán/etil-acetát 3/1). 

1
H NMR (300 MHz, CDCl3) δ 7,81 (d, J = 7,8 Hz, 1H), 7,75 (d, J = 7,8 Hz, 1H), 7,58 (t, J = 

7,8 Hz, 1H), 7,22–7,12 (m, 3H), 7,10–7,02 (m, 2H), 6,05 (dd, J = 3,2, 1,4 Hz, 1H), 5,81 (s, 

1H), 5,78 (t, J = 3,2 Hz, 1H), 5,70 (s, 1H), 3,13–2,98 (m, 2H), 2,73 (sext, J = 5,7 Hz, 2H), 

2,27 (sext, J = 6,1 Hz, 2H), 0,82 (t, J = 7,2 Hz, 6H). 
13

C NMR (75 MHz, CDCl3) δ 146,08, 

143,64, 136,20 (q, J = 1,6 Hz), 135,73, 130,63 (q, J = 29,7 Hz), 130,39, 129,44, 129,07, 

127,85, 126,70 (q, J = 5,5 Hz), 126,45, 125,26, 122,87 (q, J = 274,4 Hz), 110,04, 106,74, 

75,37, 47,47, 45,85, 10,08. 
19

F NMR (282MHz, CDCl3) δ –60,97. [α] 25

D  –96 (c 0,7, 

CHCl3). 

N,N-Dietil-(S)-2-aminometil-1-[2-(A)-(1-fenil-hidroximetil)-6-(trifluormetil)-fenil]-1H-

pirrol ((S,A)-83) Termelés 73% (0,44 g), színtelen olaj. Rf 0,46 (hexán/etil-acetát 3/1). 

1
H NMR (500 MHz, CDCl3) δ 7,72–7,61 (m, 2H), 7,48–7,41 (m, 2H), 7,35 (d, J = 7,6 Hz, 

2H), 7,31 (t, J = 7,6 Hz, 2H), 7,22 (t, J = 7,2 Hz, 1H), 6,85 (s, 1H), 6,32 (t, J = 3,2 Hz, 1H), 

6,27 (dd, J = 3,4, 1,5 Hz, 1H), 5,03 (s, 1H), 3,28 (d, J = 14,1 Hz, 1H), 3,13 (d, J = 14,1 Hz, 
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1H), 2,78 (d, J = 6,6 Hz, 2H), 2,26 (d, J = 6,6 Hz, 2H), 0,81 (t, J = 6,7 Hz, 6H).
13

C NMR 

(75 MHz, CDCl3) δ 148,66, 142,91, 134,81 (d, J = 1,6 Hz), 133,87, 131,26, 129,53, 128,09, 

127,90 (q, J = 30,0 Hz), 126,79, 125,99, 125,30 (q, J = 5,2 Hz), 124,69, 123,11 (q, J = 

273,8 Hz), 111,47, 108,55, 67,13, 46,97, 46,15, 9,84. 
19

F NMR (282MHz, CDCl3) δ –60,72. 

[α] 25

D  –128 (c 0,75, CHCl3). 

 

 Aminok előállítása során azonosított melléktermékek 4.4.8.

(S)-1-[2-Benzoil-6-(trifluormetil)fenil]-1H-pirrol-2-karboxamid ((S)-72) [K102–(S)-10] 

(RS)-1-[2-Aminokarbonil-6-(trifluoometil)fenil]-2-benzoil-1H-pirrol ((RS)-73) 

[K102–(RS)-11] 

10-Trifluormetil-4H-pirrolo[1,2-a][1,4]benzodiazepin-4,6-dion (74) [K102–9] 

1-[2-Hidroximetil-6-(trifluormetil)-fenil]-2-metil-1H-pirrol (78) 

Színtelen olaj. 
1
H NMR (500 MHz, CDCl3) δ 7,82 (d, J = 7,8 Hz, 1H), 7,74 (d, J = 7,8 Hz, 

1H), 7,59 (t, J = 7,8 Hz, 1H), 6,57 (s, 1H), 6,24 (t, J = 3,0 Hz, 1H), 6,05 (s, 1H), 4,25–4,19 

(m, 2H), 1,91 (s, 3H). 

1-[2-Difenilhidroximetil-6-(trifluormetil)-fenil]-2-metil-1H-pirrol (79) 

Színtelen olaj. 
1
H NMR (500 MHz, CDCl3) δ 7,76 (d, J = 7,8 Hz, 1H), 7,38 (t, J = 8,0 Hz, 

1H), 7,33–7,26 (m, 6H), 7,15–7,10 (m, 2H), 7,04 (d, J = 7,9 Hz, 1H), 7,00–6,97 (m, 2H), 

5,96 (s, 1H), 5,92 (t, J = 3,1 Hz, 1H), 5,75 (s, 1H), 2,38 (s, 1H), 1,95 (s, 3H). 

 

N-[(9,9-Difenil-5-(trifluormetil)-9H-pirrolo[1,2-a]indol-3-il)metil]-N,N-dietil-amin (80a) 

Színtelen olaj. 
1
H NMR (300 MHz, CDCl3) δ 7,57 (d, J = 8,0 Hz, 1H), 7,50 (d, J = 7,3 Hz, 

1H), 7,34– 7,10 (m, 11H), 6,52 (d, J = 3,5 Hz, 1H), 6,07 (d, J = 3,5 Hz, 1H), 3,86 (s, 2H), 

2,53 (q, J = 7,1 Hz, 4H), 0,98 (t, J = 7,1 Hz, 6H). 
13

C NMR (75 MHz, CDCl3) δ 145,88, 

145,71, 145,36, 138,17 (d, J = 1,5 Hz), 130,64, 129,99, 128,34, 127,95, 126,84, 126,57 (q, 

J = 5,9 Hz), 123,73 (q, J = 271,9 Hz), 122,89, 116,35, 115,15 (q, J = 32,8 Hz), 104,20, 

57,22, 51,68 (q, J = 7,8 Hz), 46,65, 11,65. 
19

F NMR (282MHz, CDCl3) δ –55,91. 
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N-[(9,9-Difenil-5-(trifluormetil)-9H-pirrolo[1,2-a]indol-3-il)metil]-N-2-propil-amin 

(80c) 

Színtelen olaj. 
1
H NMR (300 MHz, CDCl3) δ 7,59 (d, J = 8,0 Hz, 1H), 7,51 (d, J = 7,4 Hz, 

1H), 7,32–7,11 (m, 11H), 6,41 (d, J = 3,6 Hz, 1H), 6,07 (d, J = 3,6 Hz, 1H), 4,09 (s, 2H), 

2,87 (hept, J = 6,3 Hz, 1H), 1,08 (d, J = 6,3 Hz, 6H). 
13

C NMR (75 MHz, CDCl3) δ 145,98, 

145,72, 145,40, 138,05 (d, J = 1,5 Hz), 130,85, 130,58, 128,33, 127,92, 126,88, 126,48 (d, 

J = 6,1 Hz), 123,69 (d, J = 271,8 Hz), 123,02, 115,35, 115,00 (d, J = 32,7 Hz), 104,11, 

57,16, 48,00, 44,66 (d, J = 8,2 Hz), 22,92. 
19

F NMR (282MHz, CDCl3) δ –56,46. 

 

4.5. Általános előirat az enantioszelektív addíció királis aminoalkohol 

ligandummal való megvalósítására 

Az optikailag aktív (S)-77a aminoalkoholhoz (0,01 mmol, 1mol%) dietil-cink hexános 

oldatát (2,00 mmol, 2 ml, 1 M) adtuk, majd a kapott elegyet 2 órán át szobahőmérsékleten 

kevertettük. Ezt követően 0 °C-ra hűtöttük, és a megfelelő aromás aldehidet (1 mmol) 

hozzáadagoltuk, és ezen a hőmérsékleten 18 órán át kevertettük. Sósavoldat hozzáadása 

5 ml) után a fázisokat elválasztottuk, és a vizes fázist toluollal extraháltuk (3 × 5 ml). Az 

egyesített szerves fázist nátrium-szulfát felett szárítottuk, szűrtük, végül az oldószert 

lepároltuk. A maradékot rövid szilikagél oszlopon tisztítottuk. Az optikailag aktív 1-aril-1-

propanol-származékok enantiomerfelesleg értékének meghatározása GC analízissel királis 

BETA-DEX
TMP

 120 kapilláriskolonna, vagy HPLC méréssel királis állófázisú Lux 

Cellulose-1 kolonna használatával történt. 

 

(S)-1-Fenil-1-propanol ((S)-10)
107

 tisztítása hexán/etil-acetát 5/1 eluens alkalmazásával 

történt (Rf  0,38). Termelés: 95% (129 mg, ee 96%), színtelen olaj. Ee meghatározása GC 

módszerrel történt (T  60 → 140 °C, 10 °C/min), t(S)-10 = 18,3 perc, t(R)-10 = 18,7 perc. 

(S)-10 Abszolút konfigurációja specifikus forgatásának iránya alapján lett meghatározva 

(ee 96%, [α] 25

D  –44,6 (c 1,25, CHCl3. Irodalmi adat a tiszta (S)-enantiomerre [α] 25

D  –47,5 

(c 1, CHCl3)). 

 

1-(2-Fluorfenil)-1-propanol (86)
108

 tisztítása hexán/etil-acetát 4/1 eluens alkalmazásával 

történt (Rf  0,48). Termelés: 93% (143 mg, ee 85%), színtelen olaj. Ee meghatározása 

GC módszerrel történt (T  60 → 140 °C, 10 °C/min, 75 kPa), tmajor  18,4 perc, 
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tminor  18,8 perc. 
1
H NMR (300 MHz, CDCl3) δ 7,39–7,19 (m, 2H), 7,03 (t, J = 8,7 Hz, 2H), 

4,58 (t, J = 6,6 Hz, 1H), 1,88 (széles s, 1H), 1,86–1,63 (m, 2H), 0,90 (t, J = 7,4 Hz, 3H). 

 

1-(4-Fluorfenil)-1-propanol (87)
108

 tisztítása hexán/etil-acetát 4/1 eluens alkalmazásával 

történt (Rf  0,28). Termelés: 93% (143 mg, ee 95%), színtelen olaj. Ee meghatározása 

GC módszerrel történt (T  60 → 140 °C, 10 °C/min, 75 kPa), tmajor19,7 perc, 

tminor20,5 perc. 
1
H NMR (300 MHz, CDCl3) δ 7,45 (t, J = 7,5 Hz, 1H), 7,31–7,19 (m, 1H), 

7.15 (t, J = 7,4 Hz, 1H), 7,08–6,96 (m, 1H), 4,94 (t, J = 6,5 Hz, 1H), 1,95 (széles s, 1H), 

1,89–1,72 (m, 2H), 0,95 (t, J = 7,4 Hz, 3H). 

 

1-(4-Metoxifenil)-1-propanol (88)
108

 tisztítása hexán/etil-acetát 2/1 eluens alkalmazásával 

történt (Rf  0,68). Termelés: 80% (133 mg, ee 94%), színtelen olaj. Ee meghatározása GC 

módszerrel történt (T  60 → 140 °C, 10 °C/min 20 percig, utána 140 → 180 °C, 5 °C/min, 

75 kPa), tmajor = 36,8 perc, tminor = 37,1 perc. 
1
H NMR (300 MHz, CDCl3) δ 7,16 (d, J = 

8,5 Hz, 2H), 6,88 (d, J = 8,5 Hz, 2H), 4,21 (t, J = 6,2 Hz, 1H), 3,77 (s, 3H), 1,85–1,68 (m, 

2H), 1,63–1,46 (m, 1H), 0,76 (t, J = 7,4 Hz, 3H). 

 

1-(3-Benziloxi-4-metoxifenil)-1-propanol (89)
109

 tisztítása hexán/etil-acetát 2/1 eluens 

alkalmazásával történt (Rf  0,38). Termelés: 97% (264 mg, ee 92%), színtelen olaj. 

Ee meghatározása HPLC módszerrel történt (Lux Cellulose-1 kolonna, n-hexán/2-propanol 

90/10, 0,8 ml/min, 282 nm, 20 °C), tmajor = 16,1 perc, tminor = 17,6 perc. 
1
H NMR (300 MHz, 

CDCl3) δ 7,44 (d, J = 6,7 Hz, 2H), 7,40–7,26 (m, 3H), 6,91 (s, 1H), 6,89–6,80 (m, 2H), 5,14 

(s, 2H), 4,46 (t, J = 6,6 Hz, 1H), 3,86 (s, 3H), 1,85 (széles s, 1H), 1,81–1,54 (m, 2H), 0,83 (t, 

J = 7,4 Hz, 3H). 

 

1-Naftil-1-propanol (90)
110

 tisztítása hexán/etil-acetát 4/1 eluens alkalmazásával történt 

(Rf  0,38). Termelés: 97% (181 mg, ee 66%), színtelen olaj. Ee meghatározása 

GC módszerrel történt (T  60 → 160 °C, 10 °C/min, 100 kPa), tminor = 68,4 perc, 

tmajor = 70,7 perc. 
1
H NMR (500 MHz, CDCl3) δ 8,12 (d, J = 8,1 Hz, 1H), 7,88 (d, J = 

8,7 Hz, 1H), 7,78 (d, J = 8,2 Hz, 1H), 7,64 (d, J = 7,1 Hz, 1H), 7,56–7,44 (m, 3H), 5,40 (t, 

J = 6,0 Hz, 1H), 2,13–1,98 (m, 2H), 1,98–1,87 (m, 1H), 1,04 (t, J = 8,0 Hz, 3H). 
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5. Összefoglalás 

Doktori kutatómunkám célja új, atropizomériát mutató, 1-arilpirrol molekulavázzal 

rendelkező vegyületek előállítása és szintetikus alkalmazása volt. Dolgozatom ötvenhárom 

új vegyület – köztük harminchárom enantiomertiszta –, valamint négy ismert vegyület új 

eljárással történő előállítását tartalmazza. 

A megfelelő anilin származékokból kiindulva, a ciklokondenzációban p-toluol-

szulfonsav katalízist alkalmazva a hagyományos eljáráshoz képest (ecetsav) jobb 

hozamokkal jutottuk az 1-arilpirrol alapvegyületekhez (20 és 34), melyekből irányított 

dimetallálási lépéseken keresztül állítottuk elő az atropizomer 35
21

 és 46 dikarbonsav-

származékokat. A vegyületek forgási izomerjeinek elválasztását sóképzéses rezolválással 

valósítottuk meg, és az előállított enantiomertiszta ()-(S)-46 ismeretlen abszolút 

konfigurációját cirkuláris dikroizmus mérések és elméleti számítások alapján állapítottuk 

meg. 

Vizsgáltuk a 35
21

 dikarbonsav (R)-42 rezolváló ágens alkalmazásával megvalósított 

enantiomerelválasztását befolyásoló folyamatokat. A kísérletek során optimáltuk a 

kristályosítás paramétereit. Megállapítottuk, hogy a kidolgozott új módszer megvalósítása 

esetén, ekvivalens mennyiségű rezolválószer és rövid kristályosítási idő (2–4 óra) 

alkalmazásával közel enantiomertiszta vegyület állítható elő magas hozammal. Hosszabb 

reakcióidő a rezolválószer – alkalmazott körülmények közötti – racemizációját eredményezi, 

mely az enantiomerelválasztás hatékonyságát folyamatosan csökkenti. Az optikailag aktív 

(S)-35 rezolváló ágensként való alkalmazásának lehetőségére is végeztünk kísérleteket. Jó 

eredményeket értünk el 42 fordított rezolválása esetén, továbbá alkalmazásával másodrendű 

aszimmetrikus transzformációt is megvalósítottunk. A toluol/aceton/víz oldószerelegyben 

kivitelezett másodrendű aszimmetrikus transzformációban a racém 42 aminoészter közel 

egészét (92%) a kívánt (R)-enantiomerré (ee 95%) tudtuk alakítani. 

A kutatócsoportban ez idáig csak az alapvegyületek (például 34) közvetlen 

metallálásával állítottak elő 1-arilpirrol származékokat. Az 1-arilpirrol molekulaváz új 

módon történő funkcionalizálásának lehetőségét a vegyületek brómozásán keresztül 

vizsgáltuk. Részletes kutatásokat végeztünk a szelektív halogénezési reakciók megfelelő 

körülményeinek kidolgozására, melyek során az NBS, mint brómozó ágens DMF-ben való 

alkalmazását találtuk a leghatékonyabbnak. Optimális körülmények között a pirrolgyűrű C' 
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és C' helyzetében szelektíven valósítottunk meg halogénezési reakciókat. Megállapítottuk, 

hogy a 35 alapvegyület, és 2-brómpirrol-származékainak további reakciója a pirrolgyűrű C' 

pozíciójának brómozását eredményezi, azonban a pirrolgyűrű C2 helyzetében lévő 

elektronszívó szubsztituens a gyűrű C' helyzetű szubsztitúcióját eredményezi. A 

brómatomok pontos helyzetét egykristály-röntgendiffrakciós vizsgálatokkal igazoltuk. A 

brómozási kísérletek eredményeként kapott halogénvegyületekből fémorganikus úton (bróm-

lítium csere) karbonsav származékokat állítottunk elő. A kidolgozott magas 

regioszelektivitást eredményező halogénezési eljárások és a brómatomok fémorganikus úton, 

optimális reakciókörülmények közötti átalakításának megfelelő kombinálásával az 

1-[2-karboxi-6-(trifluormetil)fenil]-1H-pirrol-2-karbonsav (35) C' (66), illetve C' (54) 

helyzetekben halogénatomot tartalmazó regioizomerjeit is szelektíven állítottuk elő. A 

brómatomok további bróm-lítium kicserélődési reakciójának végrehajtásával, vagy egyéb 

szén-szén kapcsolási reakciókkal pedig a pirrolgyűrű változatos funkcionalizálásának 

lehetőségére adódik mód, mellyel könnyen befolyásolhatjuk az aminoalkohol célvegyületek 

elektronikus és sztérikus tulajdonságait hatékonyabb katalitikus hatású, vagy nagyobb 

optikai stabilitású származékokat előállítva. Az új brómvegyületekből kiinduló fémorganikus 

reakciókkal természetesen más funkciós csoportok is beépíthetők a vegyületekbe a karboxil-

csoportok helyett. A kidolgozott szintézismódszerek tehát jól alkalmazhatók lehetnek 

gyakorlati fontosságú (biológiailag aktív hatóanyagként, királis ligandumként, 

organokatalizátorként hasznosítható) többszörösen helyettesített 1-fenilpirrolok hatékony 

előállításában is. 

Az (S)-35 karboxil-funkcióinak szelektív észteresítésével eljárást dolgoztunk ki 

aszimmetrikusan szubsztituált származékok előállítására. Az (S)-49 monoészterből kiindulva 

primer-, tercier-, és diasztereoszelektív szintézisek megvalósításával szekunder-alkohol 

molekularészt tartalmazó aminoalkoholok ((S)-75a-f, (S)-77a-c, (S,K)-83, (S,A)-83) 

hatékony szintézisére dolgoztunk ki eljárásokat. A vegyületeket dietil-cink benzaldehidre 

történő addíciójában vizsgáltuk enantioszelektív katalizátorligandumként. Legjobb 

eredményeket az (S)-77a vegyülettel értünk el, mellyel a modellreakcióban képződő 1-fenil-

1-propanolt ((S)-10) 95% termeléssel és 96% enantiomerfelesleggel állítottuk elő, 

1 mol%-nyi katalizátor alkalmazásakor. Az enantioszelektív tesztreakciók eredményei 

alapján megállapítottuk, hogy sikerült az atropizomer 1-arilpirrol vegyületcsalád első, 

hatékony enantioszelektív katalitikus reakció megvalósítását lehetővé tevő származékait 

előállítanunk és eredményesen alkalmaznunk. A doktori munka során kidolgozott szelektív 
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szintézisutak megvalósításával előállított optikailag aktív aminoalkohol típusú vegyületek 

funkcióinak hatásvizsgálata után optimáltuk az (S)-1-fenil-1-propanol modellvegyület  

((S)-10) előállításának körülményeit. A módszert több aromás aldehid és dietil-cink 

enantioszelektív reakciójának megvalósítására is sikeresen alkalmaztunk (ee 66–96%). 
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6. Tézisek 

 

1. Kísérletekkel igazoltuk, hogy a 4,4,6,6-tetrametil-4H,6H-pirrolo[1,2-

a][4,1]benzoxazepin regioszelektív C-, orto-dimetallálása LIC-KOR szuperbázissal 

hatékonyan megvalósítható, majd a metallálást követő szén-dioxidos reakcióval 

előállítottuk az irodalomból eddig nem ismert 4,4,6,6-tetrametil-4H,6H-pirrolo[1,2-

a][4,1]benzoxazepin-1,10-dikarbonsavat. Megállapítottuk, hogy a vegyület stabilis 

forgási izomejeinek elválasztása sóképzéses rezolválással elvégezhető, és 

meghatároztuk a tiszta enantiomerek abszolút konfigurációját.
K94

 

 

2. Új módszert dolgoztunk ki az 1-[2-karboxi-6-(trifluormetil)fenil]-1H-pirrol-2-

karbonsav optikai izomereinek enantiomertiszta formában történő előállítására új 

rezolválószer, (R)-2-fenilglicin-metil-észter alkalmazásával, mely eljárás hatékonysága 

közel négyszeres az irodalomban publikált módszerhez képest. Megállapítottuk, hogy 

az optikailag aktív 1-[2-karboxi-6-(trifluormetil)fenil]-1H-pirrol-2-karbonsav rezolváló 

ágensként is eredményesen alkalmazható, használatával megvalósítottuk a racém 

2-fenilglicin-metil-észter enantiomerjeinek eddig nem ismert, hatékony elválasztását 

(fordított rezolválás).
K96

 

 

3. Kísérleti úton igazoltuk, hogy az optikailag aktív 1-[2-karboxi-6-(trifluormetil)fenil]-

1H-pirrol-2-karbonsav sztereokémiailag  stabil olyan körülmények között, amely 

alkalmas a 2-fenilglicin-metil-észter enantiomerjeinek racemizációjára és ezen 

megfigyelés felhasználásával kidolgoztunk egy új eljárást a 2-fenilglicin-metil-észter 

optikai izomerjeinek másodrendű aszimmetrikus transzformációval történő 

előállítására.
K96

 

 

4. Nagy regioszelektitású, széles körben alkalmazható módszert dolgoztunk ki az 

1-[2-(trifluormetil)fenil]-1H-pirrol és C, orto-diszubsztituált származékainak C és 

C brómozására, és ezen vegyületek felhasználásával új származékokat állítottunk elő 

halogén-fém kicserélődési reakciókon keresztül.
K93
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5. Az 1-[2-karboxi-6-(trifluormetil)fenil]-1H-pirrol-2-karbonsav karboxil-csoportjainak 

eltérő reaktivitását felismerve, új módszereket dolgoztunk ki a pirrol- és a 

benzolgyűrűn különböző funkciós csoportokat tartalmazó származékok előállítására. 

Szelektív, köztük diasztereoszelektív szintézisek megvalósításával elsőként állítottunk 

elő primer-, szekunder-, és tercier-alkohol molekularészt tartalmazó királis, 1-arilpirrol 

alapvázú aminokat.
K102

 

 

6. Igazoltuk, hogy az általunk előállított új, enantiomertiszta aminoalkoholok dietil-cink 

és benzaldehid enatioszelektív addíciós reakciójában királis ligandumként 

alkalmazhatók.
K102

 A vegyületeket benzaldehiddel való modellreakcióban vizsgálva 

megállapítottuk, hogy az 1-arilpirrol vegyületcsalád első hatékony 

katalizátorliganduma az N,N-dietil-(S)-2-aminometil-1-[2-difenilhidroximetil-6-

(trifluormetil)-fenil]-1H-pirrol. Kísérletileg bizonyítottuk, hogy a vegyület 1 mol%-os 

mennyiségben is hatékony és széles körben alkalmazható szubsztituált aromás 

aldehidek közel kvantitatív termeléssel végbemenő enantioszelektív addíciós 

reakciójának megvalósítására (ee 66–96%). 
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8. Jelölések és rövidítések jegyzéke 

 

de diasztereomerfelesleg 

ee enantiomerfelesleg 

RSz rezolválószer 

FEA 1-fenil-etil-amin 

AA aminoalkohol 

ekv. ekvivalens 

EtOAc etil-acetát 

EtOH etanol 

THF tetrahidrofurán 

DMSO dimetil-szulfoxid 

DMF N,N-dimetil-formamid 

NBS N-bróm-szukcinimid 

BuLi n-butil-lítium 

t
BuOK kálium-terc-butoxid 

LIC–KOR kálium-terc-butoxid aktivált n-butil-lítium 

TMEDA N,N,N',N'-tetrametil-etilén-diamin 

PMDTA N,N',N',N'',N''-pentametil-dietilén-triamin 

BINOL 1,1'-binaftil-2,2'-diol 

BINAP 2,2'-bisz(difenilfoszfino)-1,1'-binaftil 

DDQ 2,3-diklór-5,6-diciano-p-benzokinon 

DPPF 1,1'-bisz(difenilfoszfino)ferrocén 

SSA kénsavval kezelt szilikagél 

ECD elektronikus cirkuláris dikroizmus 

XRD röntgendiffrakció 

DBNE N,N-dibutil-norefedrin 

DPMPM difenil(1-metil-pirrolidin-2-il)metanol 

3-MAP (1R,2S,3R,5R)-6,6-dimetil-3-morfolinobiciklo[3.1.1]heptan-2-ol 
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Optimized consecutive regioselective dimetallation and carboxylation of 4,4,6,6-tetramethyl-4H,6H-pyr-
rolo[1,2-a][4,1]benzoxazepine provided the corresponding dicarboxylic acid as a new, structurally rigid
member of the atropisomeric 1-arylpyrrole family. Resolution of the new racemate was accomplished
with several chiral bases and the absolute configurations of the pure enantiomers were determined by
the combined application of ECD spectroscopy and quantum chemical calculations.

� 2010 Elsevier Ltd. All rights reserved.
1. Introduction

Axially chiral biaryls are common structural motifs in biologi-
cally active products and are the core for many of the most effec-
tive chiral ligands.1 Oxidative aryl coupling reactions were
successfully used in the synthesis of these diverse axially chiral
natural products and related compounds in the fields of biphenyls,
biscarbazoles and bisnaphthylisoquinolines.2 A special group of the
biaryl type of atropisomeric compounds is the family of 1-arylpyr-
roles. There are also practically important compounds among these
molecules with antibiotic,3 calmodulin inhibiting,4 antiviral5 and
5HT receptor agonist6 activities. Recently, organometallic ap-
proaches have been developed in our laboratories for the efficient
functionalization of 1-arylpyrroles7–9 and new atropisomeric 1-
arylpyrrole derivatives were prepared using our methods.10,11

These methods were also applied by others in the synthesis of
the phosphane derivatives of 1-arylpyrroles in order to provide
mono- and bidentate ligands of palladium or rhodium in homoge-
nous catalytic reactions.12,13

Even the aforementioned 1-arylpyrrole derivatives may act as
efficient ligands or may be used as chiral organocatalysts in
enantioselective reactions, the functionalization of 4,4,6,6-tetra-
methyl-4H,6H-pyrrolo[1,2-a][4,1]benzoxazepine 17 in the C1 and
C10 positions (Scheme 1) could provide difunctionalized com-
pounds with more rigid structures. In addition, the two functions
(those connected to C1 and C10) could be situated closer to each
other than that which was observed in the bicyclic dicarboxylic
acid derivatives, because the dihedral angle between the pyrrole
ll rights reserved.

+36 1 463 3648.
and the benzene ring should be smaller.10 Our previous calcula-
tions and temperature dependent 1H NMR experiments have
provided data on the conformational stabilities of the mother com-
pound 1 and its C1 or/and C10 substituted derivatives.11 From
these data it was clear that even the activation energy of the C–N
bond rotation in compound 1 is small enough to be flexible at
ambient temperature but the aforementioned mono- and disubsti-
tuted derivatives should be stable enough for the separation of the
atropisomers and be able to keep their conformation for a pro-
longed time. According to these ideas we herein report on the syn-
thesis, resolution and absolute configuration determination of a
new dicarboxylic acid derivative of 1.

2. Results and discussion

2.1. Synthesis of racemic 4,4,6,6-tetramethyl-4H,6H-pyrrolo[1,2-
a][4,1]benzoxazepine-1,10-dicarboxylic acid 2

Simultaneous C1,C10 difunctionalization of compound 1 was
accomplished by site selective dimetallation followed by dicarb-
oxylation (Scheme 1).

Mono- and dimetallations of 1-arylpyrrole derivatives have
already been studied in several cases7–11 and preliminary metalla-
tion experiments were also carried out on compound 1 earlier,14

but the conditions for dimetallation of 1 had to be optimized in
our laboratory. We have found that diethyl ether is the best solvent
and Schlosser’s superbase (a one to one molar mixture of potas-
sium tert-butoxyde and butyllithium: LiC-KOR) is the most suitable
reagent for dimetallation. The highest yield was achieved when the
dimetallation was carried out at -50 �C for 90 min. Dicarboxylation
was accomplished by the addition of a large excess of dry ice to the

http://dx.doi.org/10.1016/j.tetasy.2010.12.005
mailto:ffaigl@mail.bme.hu
http://dx.doi.org/10.1016/j.tetasy.2010.12.005
http://www.sciencedirect.com/science/journal/09574166
http://www.elsevier.com/locate/tetasy
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1 2 2a

Scheme 1. Synthesis of dicarboxylic acid 2 via consecutive dimetallation and dicarboxylation. Reagents and conditions: (a) BuLi, KOtBu, diethyl ether, �50 �C; (b) CO2; (c)
HCl/H2O.

Table 1
Resolution of (±)-2 with different chiral amines

Resolving agent Molar ratio Solvent Diastereoisomeric salt

Yielda (%) de (config) (%)

3 1:1 EtOH 59 73 (S)b

3 1:1 EtOAc 135 0
4 1:1 EtOH 164 7 (R)
5 1:1 EtOH 95 69 (S)b

a Yields were calculated to the half of the racemate.
b Optically active seeding crystals were used to induce crystallization.
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solid reaction mixture (previously it was frozen by liquid nitrogen
cooling) followed by a slow warm up procedure. Under these con-
ditions the crude dicarboxylic acid 2 could be isolated in 78 % yield.
Pure 2 was obtained by recrystallization of the crude product from
ethyl acetate. As a minor product, monocarboxylic acid 2a was iso-
lated from the filtrate of the recrystallization.

2.2. Resolution of (±)-2

Three different resolving agents were tested for the separation
of the enantiomers of 2: (S)-1-phenylethylamine 3, (S)-a-naphthyl-
ethylamine 4 and methyl (R)-1-phenylglycinate 5. Diastereo-
isomeric salt formations were accomplished in ethanol and the
resolving agents were applied in equivalent as well as half an
equivalent amounts related to the racemate (Scheme 2).

The results are collected in Table 1. It can be seen that enantio-
mer separation could be achieved with an equivalent amount of
resolving agent in ethanol solution. In apolar solvent the yield
was high (both diastereoisomeric salts crystallized) but a racemic
mixture of 2 was found in the solid phase. Good results were
achieved in ethanol when seeding crystals were used to initiate
the precipitation of the salt.

Enantiomerically pure dicarboxylic acid could be obtained by
the repeated resolution of nonracemic 2 by either of the above
resolving agents. In this way the pure enantiomer could be obtined
in 31 % yield (calculated to the half of the original amount of race-
mic 2). Enantiomeric excess (ee) of the resolved and liberated
dicarboxylic acid samples were determined by HPLC and specific
rotation of the pure samples was also measured ([a]D: + 363 (c 1,
EtOH)).

2.3. Absolute configuration of the dicarboxylic acid
enantiomers (+)- and (�)-2

As crystals suitable for single crystal X-ray analysis have not
been found in the samples of the dicarboxylic acid enantiomers
or their diastereoisomeric salts, the absolute configurations of
the new optically active 1-arylpyrrole derivatives (+)-2 and (�)-2
have been determined by ECD spectroscopy. The absolute configu-
rations have been obtained from the ECD spectra by two indepen-
dent methods: (i) by comparing the spectra of the enantiomers to
+
N

O
COOH

COOH
Ar

RH2N
H

(±)-2 3: Ar= Ph, R = M
4: Ar = α-Naphth
5: Ar = Ph, R = C

a

Scheme 2. Diatereoisomeric salt formation with a
the spectrum of (S)-1-(2-methoxycarbonyl-6-trifluoromethyl-
phenyl)pyrrole-2-carboxylic acid 6, an analogue with known
absolute configuration; (ii) by analysing the spectra on the basis
of quantum chemical calculations. Compound 6 was prepared
from its dicarboxylic acid derivative15 by simple esterification
(Scheme 3). Monoester 6, formed in high selectivity due to the
higher reactivity of the benzoic acid moiety and related to the car-
boxylic function, was connected to the pyrrole ring. The structure
of compound 6 was confirmed by 1H and 13C NMR spectroscopic
measurements (data are given in the Section 4).

As can be seen in Figure 1, the ECD spectrum of (S)-6 shows a
close similarity to the spectrum of (�)-2, whereas it resembles
the mirror image of the spectrum of (+)-2. The enhanced intensity
of the bands in the spectra of (�)-2 and (+)-2, related to the spec-
trum of 6, is due to the more rigid structure of 2 caused by the link-
age of the phenyl and pyrrole rings via the C–O–C moiety of the
oxepine ring.

2.3.1. Calculation of the ECD-spectra by quantum chemical
methods

The calculations were carried out for the (S)-enantiomer of 2.
They involved a conformational analysis, the determination of
the equilibrium geometry of the most stable conformer by the den-
sity functional theory (DFT) method, and the computation of the
characteristics of its UV and ECD spectra (excitation energies, oscil-
latory strengths, rotatory strengths) by time-dependent DFT (TD-
DFT) method. The experimentally obtained UV and ECD spectra
of the enantiomeric pair of dicarboxylic acids and the theoretically
e                    
, R = Me
OOMe

 (S)-(+)-2*3   +  (R)-(-)-2*3

(S)-(+)-2*5   +  (R)-(-)-2*5

(S)-(-)-2*4    +  (R)-(-)-2*4
)

mines 3, 4 and 5. Conditions: ethanol, 25 �C.



N COOH

F3C COOH

N COOH

F3C COOCH3

a)

(S)-6

Scheme 3. Preparation of (S)-6. Reagents and conditions: SOCl2, methanol, 25 �C,
12 h.
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-40

-20

0

20

40

Δε
 [d

m
3
M

-1
cm

-1
]

wavelength [nm]

 (+)-2  measured 
 (-)-2  measured 
 (S)-2 calculated 

200 225 250 275 300 325 350

200 225 250 275 300 325 350

0
5000

10000
15000
20000
25000

ε  
[d

m
3
M

-1
cm

-1
]  (-)-2 [and (+)-2] measured 

 (S)-2 calculated

Figure 2. Comparison of the observed UV absorption and ECD spectra of (+)- and
(�)-2 to the calculated spectra of (S)-2.
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Scheme 4. Steric arrangements of (S)-6, (�)-(R)-2 and (+)-(S)-2.
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calculated spectra are displayed in Figure 2. For easy comparison,
the calculated spectra were shifted to higher wavelengths by
13 nm. As can be seen, the signs of the individual bands in the cal-
culated ECD spectrum of (S)-2 agree with the signs of the corre-
sponding Cotton effects in the experimental spectrum of (+)-2.

The absolute configurations of the two enantiomers obtained by
the comparative method and by the theoretical calculations are in
agreement if one takes the C.I.P. convention into consideration.
Actually, the analogous steric structures in the cases of compounds
2 and 6 have to be labelled with different prefixes. In other words,
(S)-6 as an axially chiral molecule has a similar stereostructure as
(R)-(�)-2. Consequently, (+)-2 has the (S) configuration as shown
in Scheme 4.

3. Conclusions

Site selective di metallation of 4,4,6,6-tetramethyl-4H,6H-pyr-
rolo[1,2-a][4,1]benzoxazepine provided experimental evidence of
the priority of the a- and o-positions of the 1-arylpyrrole deriva-
tives for hydrogen/metal exchange in superbase promoted-dimet-
allation reactions; the oxepine ring probably prevented the pyrrole
and the benzene rings from being co-planar during dimetallation.
Such a planar structure of the diaryl backbone was observed earlier
in the single crystals of the N,N,N0,N0-tetramethylethylenediamine
complex of a,o-dilithio-1-biphenyl,16 but significant deviation
from co-planarity was calculated in the case of 2,20-dilithio-l,l0-
binaphthyl (dihedral angle: 43�).17 Under optimized conditions,
the corresponding dicarboxylic acid 2 could be prepared in good
yield. In spite of the fact that compound 2 has only C1 symmetry,
resolutions via diastereoisomeric salt formations provided the
enantiomers in poor to medium yields. On the other hand, the high
value of the specific rotation ([a]D = +363 (c 1, EtOH)) makes a rigid
helical structure of the atropisomers probable. The rigid structure
was also useful when the absolute configuration of the new atrop-
isomeric dicarboxylic acid was determined by comparative ECD
spectroscopic investigations and quantumchemical calculations.
The prepared and fully characterised new, stable atropisomers
may be used as intermediates for chiral ligands or as catalysts for
enantioselective catalytic reactions.

4. Experimental

4.1. General

All commercial starting materials were purchased from
Sigma–Aldrich and Merk–Schuchardt and were used without fur-
ther purification. Diethyl ether and tetrahydrofuran were obtained
anhydrous by distillation from sodium wire after the characteristic
blue colour of in situ generated sodium diphenylketyl had been
found to persist. TMEDA and PMDTA were also distilled from sodium
wire before use. All experiments were carried out in Schlenk-flasks
under a dry nitrogen atmosphere.

Routine 1H NMR and 13C NMR spectra were recorded in CDCl3

solution or in DMSO-d6 on a BRUKER AV 300 and DRX 500 spec-
trometers. Proton chemical shifts are reported in ppm relative to
the internal standard tetramethylsilane (dTMS = 0 ppm). IR spectra
were recorded on an appliance type Perkin–Elmer 1600 with a
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Fourier Transformer. Specific rotation of the optically active sam-
ples were determined on a Perkin–Elmer 245 MC polarimeter
using a sodium lamp (589 nm). The UV absorption and ECD spectra
were measured in ethanol solution. The UV spectra were recorded
on an Agilent 8453 diode array spectrometer, the ECD spectra were
obtained with a Jasco J-810 spectropolarimeter. Mass spectra were
recorded on a Finnigan MAT 95SQ mass spectrometer. Melting
points were determined on a Gallenkamp Melting Point Apparatus
(in capillaris).
4.2. 4,4,6,6-Tetramethyl-4H,6H-pyrrolo[1,2-a][4,1]
benzoxazepine 17

At first, 1-phenylpyrrole (14 mmol, 2.0 g) was dissolved in dry
diethyl ether (30 ml) under nitrogen atmosphere and the solution
was cooled to 0 �C. Then N,N,N0,N0-tetramethylethylenediamine
(TMEDA, 28 mmol, 4.2 ml) was poured into it followed by the
dropwise addition of butyllithium solution in hexane (28 mmol,
17.6 ml, 1.6 mol/l). After 30 min of stirring the reaction mixture
was cooled down to �70 �C and dry acetone (28 mmol, 2.1 ml)
was poured into it and the mixture was allowed to warm up to
room temperature.

Water (15 ml) was added during continuous stirring then the
phases were separated and the organic phase was washed with
5% hydrochloric acid (3 � 15 ml), followed by brine (15 ml) and it
was dried over sodium sulfate. The organic solvent was evaporated
and the residue was dissolved in toluene (15 ml), then silica gel
(3.2 g) was added into it. The mixture was stirred at 65 �C for 5 h
(TLC eluent: hexane/ethyl acetate = 3:1). Then the solvent was
evaporated and the residue was purified by column chromatogra-
phy (eluent: 100% hexane, then hexane/ethyl acetate = 4:1). The
product 1 is a yellow oil (2,13 g, 63 %). 1H NMR (CDCl3, 300 MHz)
dH (ppm): 7.5 (1H, d, J 7.8 Hz), 7.38 (2H, br s), 7.26 (1H, br s),
6.94 (1H, s), 6.27 (1H, s), 6.20 (1H, s), 1.80–0.50 (12H, br m). 13C
NMR (CDCl3, 75 MHz) dC (ppm): 140.07, 137.23, 136.62, 128.79,
126.54, 126.07, 122.47, 121.28, 108.96, 107.11, 74.74, 71.12, 30.72
(br m), 27.33 (br m).
4.3. (±)-4,4,6,6-Tetramethyl-4H,6H-pyrrolo[1,2-a][4,1]
benzoxazepine-1,10-dicarboxylic acid 2

Potassium tert-butoxide (19.5 mmol, 2.18 g) was suspended in
dry diethyl ether (25 ml) under dry nitrogen atmosphere then it
was cooled down to �75 �C stirred continuously and a butyllith-
ium solution in hexane (19,45 mmol, 12,23 ml, 1.6 mol/l) was
added dropwise into the reaction mixture. The cooling bath
was changed to another one which was set to �50 �C and 4,4,6,6-
tetramethyl-4H,6H-pyrrolo[1,2-a][4,1]benzoxazepine 1 (8.8 mmol,
2.13 g) was added into it. After 1.5 h stirring at �50 �C the mixture
was frozen by a liquid nitrogen bath and a large excess of dry ice
was poured into the flask. The liquid nitrogen bath was removed
and the reaction mixture was continuously stirred, first with a
glass stick then with magnetic stirrer, until it warmed up. Water
(25 ml) and diethyl ether (15 ml) was consecutively added then
the two liquid phases were separated. The organic solvent content
of the aqueous solution was stripped off in vacuo then the residue
was acidified with a 37 % solution of hydrochloric acid (4 ml) until
pH 1. The white precipitate was filtered off and washed with dis-
tilled water to yield the crude dicarboxylic acid 2 (2.26 g). A pure
sample was prepared by recrystallization from ethyl acetate
(45 ml), which dissolves the side product monocarboxylic acid
but the pure dicarboxylic acid 2 (1.27 g, 44%) crystallized from it
at 20 �C. Monocarboxylic acid 2a was isolated from the filtrate
and identified after recrystallization from the same solvent.
4.3.1. (±)-4,4,6,6-Tetramethyl-4H,6H-pyrrolo[1,2-a][4,1]
benzoxazepine-1,10-dicarboxylic acid 2

Mp: 215–217 �C (decomp). IR (KBr, cm�1): 3572 (mOH), 1697
(mC@O). 1H NMR (DMSO, 300 MHz) dH (ppm): 12.41 (2H, br s,
COOH), 7.79 (1H, d, J 7.5), 7.69 (1H, d, J 7.8), 7.45 (1H, t, J 7.8),
6.90 (1H, d, J 2.7), 6.23 (1H, d, J 3.0), 1.58 (3H, s), 1.52 (3H, s),
0.84 (3H, s), 0,73 (3H, s). 13C-NMR (DMSO, 75 MHz) dC (ppm):
166.98, 161.0, 141.15, 138.35, 137.15, 130.60, 129.34, 128.70,
127.27, 125.03, 117.69, 106.39, 74.66, 70.57, 31.51, 30.94, 26.96,
25.79. MS (CI) m/z = 329 (M+), 314, 286, 270, 210. Anal. Calcd for
C18H19NO5 (329.35): C, 65.64; H, 5.81. Found: C, 66.01; H, 6.10.
4.3.2. (±)-4,4,6,6-Tetramethyl-4H,6H-pyrrolo[1,2-a][4,1]
benzoxazepine-1-carboxylic acid 2a

Mp: 194–196 �C (decomp). IR (KBr, cm�1): 3428 (mOH), 1660
(mC@O). 1H NMR (DMSO, 500 MHz) dH (ppm): 12.28 (1H, br s,
COOH), 7.53 (1H, d, J 8.0), 7.41–7.27 (2H, m), 7.28 (1H, d, J 75),
6.97 (1H, d, J 3.5), 6.22 (1H, d, J 4.0), 1.58 (3H, s), 1.51 (3H, s),
0.89 (3H, s), 0.77 (3H, s), 13C NMR (DMSO, 75 MHz) dC (ppm):
161.09, 141.99, 137.56, 136.53, 127.81, 127.70, 127.06, 125.66,
123.08, 118.58, 106.40, 74.30, 7056, 30.95, 30.80, 27.17, 26.54.
MS (CI) m/z = 286 (M+1+), 228, 210, 167, 115. Anal. Calcd for
C17H19NO3 (285.34): C, 71.56; H, 6.71. Found: C, 71.68; H, 6.71.
4.4. Resolution of dicarboxylic acid 2, a typical example

Racemic dicarboxylic acid 2 (1.30 g, 3.95 mmol) was dissolved
in ethanol (13 ml) and (S)-1-phenylethylamine ((S)-3, 0.481 g,
3.95 mmol) was added to it. The mixture was warmed until a clear
solution was obtained then it was left to cool down, while it was
seeded with crystals of the (S)-2*(S)-3 salt. The diastereoisomeric
salt was filtered off after 2 h of crystallization at 8–10 �C, the crys-
tals were washed with cold ethanol and dried to yield 0.53 g of a
white solid salt (59%).

The salt was suspended in water (1.5 ml) and saturated sodium
carbonate solution (5.1 ml) was poured into it. The resolving agent
was extracted with dichloromethane (3 � 7.0 ml) then the aqueous
solution was acidified with hydrochloric acid solution until pH 1.
After 1 h of stirring at 5 �C, the precipitate was filtered off, washed
with ice water and dried. This way optically active 2 was provided
(0.31 g, 48%, ee 76%). This material was subjected to a repeated res-
olution analogously to the original one to yield an enantiomerically
pure sample (0.20 g, ee >98%), [a]D = +363 (c 1, EtOH).

The optically active dicarboxylic acid samples 2 were quantita-
tively converted into their bis(trimethylsilyl)methyl esters before
HPLC analysis. HPLC measurements were carried out on a Phenom-
enex Lux Cellulose-2 column (5 lm, 250 � 4.6 mm), eluent hex-
ane/ethanol = 99:1, 0.6 mL/min, 238 nm UV detector, retention
time for (R)-2 ester: 22 min, for (S)-2 ester: 25 min).

4.5. (S)-1-(2-Methoxycarbonyl-6-trifluoromethylphenyl)
pyrrole-2-carboxylic acid (S)-6

At first, (S)-1-(6-carboxy-2-trifluoromethylphenyl)pyrrole-2-
carboxylic acid (26.7 mmol, 8.0 g) was dissolved in methanol
(150 ml) and cooled down to 0 �C. Under continuous stirring, thio-
nyl-chloride (187 mmol, 13.7 ml) was added into it dropwise, and
then the cooling bath was removed and the solution was kept at
room temperature. Consumption of the starting material was mon-
itored time to time by TLC (eluent hexane/ethyl acetate = 2:1). The
solvent was evaporated in vacuo and the residue was suspended in
hexane. The suspension was boiled for 1.5 h and filtered in warm.
The solid material was dried to yield (S)-6 in crystalline form
(6.67 g, 80%).
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4.5.1. (S)-1-(2-Methoxycarbonyl-6-trifluoromethylphenyl)
pyrrole-2-carboxylic acid (S)-6

Mp: 159–160 �C. IR (KBr, cm�1): 3434 (mOH), 1735 (mC@O), 1664
(mC@O). 1H NMR (CDCl3, 300 MHz) dH (ppm): 8.16 (1H, d, J 8.5),
7.92 (1H, d, J 8.5), 7,64 (1H, t, J 8.5), 7.14 (1H, dd, J: 3.9, 1.8), 6.85
(1H, br s), 6.34 (1H, dd, J 3.9, 3.0), 3.64 (3H, s). 13C-NMR (CDCl3,
75 MHz) dC (ppm): 164.64, 164.60, 134.09 131.51, 131.25, 130.02
(q, J 5), 129.17 (q, J 31), 128.96, 128.83, 125.10, 122.65 (CF3, q,
J: 272 Hz), 119.42, 109.68, 52.68. Anal. Calcd for C14H10F3NO4

(313.23): C, 53.68; H, 3.22; N, 4.47. Found: C, 54.01; H, 3.78; N
4.60. ½a�25

D ¼ �55:5 (c 1.2; EtOH).

4.6. Calculations

The conformational analysis and the geometry optimization
were performed with the aid of DFT using B3LYP functional18

and 6-31++G** basis set.19 The excitation energies, the oscillatory
strengths and the rotatory powers (velocity gauge) were then cal-
culated with time-dependent DFT (TD-DFT)20 method at the opti-
mized geometry, using the above functional and basis set. For the
quantum chemical calculations the GAUSSIAN 03 package21 was used.
Simulated UV and ECD spectra were obtained by fitting Gaussians
of width r = 0.4 eV.
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a b s t r a c t

A novel, highly efficient method has been developed for the separation of the optical isomers of 1-[2-car-
boxy-6-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrrole-2-carboxylic acid with methyl (R)-2-phenylglycinate. The
structural aspects of chiral discrimination have been discussed via comparison of the molecular struc-
tures and the packing energies of the diastereoisomeric salts determined by single crystal X-ray diffrac-
tion measurements. Reciprocal resolution and a new, highly efficient second order asymmetric
transformation of racemic methyl 2-phenylglycinate with the pure enantiomer of the previously resolved
atropisomeric carboxylic acid are also reported.

� 2011 Elsevier Ltd. All rights reserved.
1. Introduction

1-Phenylpyrrole derivatives are known as important building
blocks for antibiotics,1,2 antiviral,3 and cytostatic4 compounds. Re-
cently, mineralcorticoid receptor antagonist effects of atropisomer-
ic 1-phenylpyrrole derivatives have been recognized.5 Optically
active 1-phenylpyrrole derivatives have also been used as chiral re-
agents, ligands, and organocatalysts.6 A useful intermediate of the
synthesis of atropisomeric 1-phenylpyrrole derivatives was pre-
pared several years ago in our laboratory. The pure enantiomers
of 1-[2-carboxy-6-(trifluoro-methyl)phenyl]-1H-pyrrole-2-carbox-
ylic acid 1 were prepared from the racemate via diastereoisomeric
salt formation which is one of the easiest methods for the separa-
tion of carboxylic acid enantiomers.7 (R)-a-Methylbenzylamine 2,
(S)-a-naphthylethylamine, (S)-a-hydroxymethylbenzylamine, and
(R,R)-2-amino-1-phenyl-1,3-propanediol were tested for the sepa-
ration of the isomers of 1, and the best result was achieved with
(R)-a-methylbenzylamine. In this case the efficiency (‘S’) of the res-
olution (‘S’ = yield � ee � 0.01)8 of (R)-1 was about 0.28 (ee 95%,
yield 30%) and the single enantiomer of 1 could only be obtained
after recrystallization of the primary diastereoisomeric salt causing
a further decrease in the yield. The absolute configuration of the
carboxylic acid enantiomers was determined from the single crys-
tal X-ray diffraction measurements of the diastereoisomeric salts.7
ll rights reserved.

+36 1 463 4648.
In order to find a more efficient resolution method for racemic
dicarboxylic acid 1, detailed experimental studies were carried out
and are reported herein.

2. Results and discussion

2.1. Highly selective method for the resolution of (R,S)-1

As a result of resolution trials, we have found that methyl (R)-2-
phenylglycinate (R)-3 was a much better resolving agent for 1 than
amine 2. Diastereoisomeric salt formation was accomplished in
ethanol and after 2 h of crystallization, the precipitated diastereo-
isomeric salt contained the (�)-(S)-1 enantiomer in excellent enan-
tiomeric purity (ee >96%). The optically active acid was liberated in
a dichloromethane/water mixture with aqueous sodium carbonate
followed by phase separation. Compound (S)-1 was isolated from
the aqueous solution by acidification with 15% hydrochloride acid
solution and filtration in good yield (Scheme 1).

The (R)-1 isomer (ee >99%) was obtained by recrystallization of
(R > S)-1 (ee 80%), which was regenerated from the filtrate of the
salt formation reaction. The recrystallization was carried out in
ethyl acetate. The resolving agent could also be regenerated from
the organic phases of the diastereoisomeric salt decomposition
and the filtrate decomposition in good yield (85%).

The effect of the amount of resolving agent was also studied.
The results are collected in Table 1. We observed that better enan-
tiomer separation could be achieved with an equivalent amount of
resolving agent than with the half equivalent method. The

http://dx.doi.org/10.1016/j.tetasy.2011.10.021
mailto:ffaigl@mail.bme.hu
http://dx.doi.org/10.1016/j.tetasy.2011.10.021
http://www.sciencedirect.com/science/journal/09574166
http://www.elsevier.com/locate/tetasy


Figure 1. (S)-1�(R)-3 salt crystal structure with atomic numbering and 50%
probability anisotropic displacement ellipsoids for non-H atoms.9

Table 2
Crystallographic cell data for (S)-1�(R)-3 and (R)-1�(R)-2 crystals

(S)-1�(R)-3 (R)-1�(R)-27

Formula C22H19F3N2O6 C21H19F3N2O4

Molecular weight 464.39 420.38
Space group P21 P21

a (Å) 11.9804(5) 12.3977(12)
b (Å) 7.8115(3) 7.4905(14)
c (Å) 12.9927(5) 12.5196(14)
b (�) 118.25(2) 118.95(6)
V (Å3) 1071.1(1) 1017.4(2)
Z 2 2
Dx (g cm�3) 1.440 1.372

N COOH

COOHF3C
ethanol

COOCH3

H2N
H+

RT, 2h

(R,S)-1 (R)-3

(S)-1·(R)-3

a) aq. Na2CO3

b) 15% aq. HCl

N COOH

COOHF3C(S)-1·(R)-3

(S)-1

ee >96%
yield 80%

Scheme 1. Resolution of racemic 1 with methyl (R)-2-phenylglycinate (R)-3.

Table 1
Resolution of 1 in case of different molar ratiosa

Resolving agent Molar ratio Diastereoisomeric salt Efficiency (‘S’)

Yieldb (%) de (config)c (%)

(R)-3 1:0.5 70 95 (S) 0.67
(R)-3 1:1 85 96 (S) 0.82

a Crystallization was carried out for 2 h in ethanol.
b Yields were calculated to the half of the racemate.
c Configuration of 1 in the diastereoisomeric salt.
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efficiency of the optimized resolution was high (‘S’ = 0.82), with it
being almost three times better than the previously reported
method.

2.2. Single-crystal X-ray diffraction, PXD and DSC studies

Previous X-ray studies proved the absolute configuration of the
(+)-(R)-1�(R)-27 salt.

We prepared single crystals from the new (S)-1�(R)-3 diastereo-
isomeric salt for X-ray studies by crystallization from methanol.
The structure of the (S)-1�(R)-3 salt is shown in the ORTEP-like dia-
gram9 in Figure 1. To compare the crystal structure of these two
diastereoisomeric salts, one has to invert the (+)-(R)-1�(R)-27 struc-
ture into the mirror image (S)-1-(S)-2 structure. Such a comparison
may shed some light on the details of the chiral discrimination pro-
cess during separation of the atropisomers of 1.

Unit cell data for these crystals can be seen in Table 2, and in-
clude the previously reported (R)-1�(R)-2 salt. From a comparison
of the two data series, the similarity of the two diastereoisomeric
salt crystals is apparent. It is noteworthy that the (S)-1�(R)-3 salt
has a larger density indicating a somewhat bigger thermodynamic
stability.

The packing energies10,11 were calculated12 for the (S)-1�(R)-3
and (S)-1�(S)-2 salts as well using normalized hydrogen positions.
The total packing energy is �272.7 kJ/mol in the (S)-1�(R)-3 crystal,
while it is �250.8 kJ/mol in the (S)-1�(S)-2 case. The total packing
energy difference of 21.9 kJ/mol between the two crystal struc-
tures is partitioned the following way. The 1 molecules have a sim-
ilar interaction energies (�151.3 and �156.7 kJ/mol) in the two
crystal. However, the difference is larger between the two cationic
components 3 (�116.0 kJ/mol) and 2 (�99.5 kJ/mol), amounting to
approximately 2/3rd of the total energy difference between the
two salt pairs crystal structures. Thus the chemical change from
a-methylbenzylamine 2 for the phenylglycine methyl ester 3 is re-
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flected in the respective packing energies of the crystals. It seems
that the resolution effectivity may be correlated to the packing en-
ergy differences, with the (S)-1�(R)-3 crystal structure being more
stable by ca. 22 kJ/mol than the (S)-1�(S)-2 one. A comparison of
the related molecular positions from a fit of 13 C and N atoms of
1 molecules of the two crystal structures also shows distinct
changes in the substituent alignments, although the salt H-bridges
are virtually identical in terms of geometry and energy aspects
(Fig. 2).
Figure 2. The overlay fit10 of all C and N atoms of (S)-1 and the inverted (R)-1 from
the (S)-1�(R)-3 and from the inverted (R)-1�(R)-2 salt. The former salt pair is shown
with 30% displacement probabilities, while the latter is a stick model.9
Attempts to prepare single crystals from the more soluble (R)-
1�(R)-3 salt were unsuccessful, as amorphous solid material was
formed during the evaporation of the solvent under reduced pres-
sure. Differences between (S)-1�(R)-3 and (R)-1�(R)-3 diastereoiso-
meric salts were investigated by powder XRD and DSC methods.
Powder XRD studies of the salts have shown that (R)-1�(R)-3 is
amorphous having no peaks in the diffractogram, however the
powder XRD analysis curve of the (S)-1�(R)-3 salt suggests a crys-
talline solid (Fig. 3).
Figure 3. The powder XRD spectrum of (S)-1�(R)-3 and (R)-1�(R)-3 salts.

Figure 4. Effect of the duration of the crystallization on the ee of (S)-1 in the (S)-
1�(R)-3 salt.

Table 3
Change of the ee of (S)-1 in the diastereoisomeric salt (S)-1�(R)-3 during
crystallization

Timea (h) eeb (%) ‘S’

0.25 96.6 0.82
1 97 0.81
4 97.6 0.82
8 97.8 0.82

15 91.5 0.77
30 45.3 0.49
40 38.5 0.40
68 22.3 0.25
75 24.6 0.32

115 18.8 0.23
161 12.1 0.14
330 4.7 0.05

a Independent experiments.
b ee was determined by HPLC analysis using a chiral stationary phase (Chiralpak

AD–H).
The measured and the calculated powder XRD analysis curves
show a good agreement. From the DSC studies, similar results were
obtained. The less soluble (S)-1�(R)-3 salt melted at 191 �C, but it
decomposed before completion of the melting. The DSC analysis
curve of (R)-1�(R)-3 salt showed a small, wide endothermic peak
followed by a big exothermic peak at about 120 �C. This means that
this salt decomposed at a much lower temperature than the less
soluble one. Such a difference between the two diastereoisomeric
salts (S)-1�(R)-3 and (R)-1�(R)-3 clarify the observed high efficiency
of the new resolution method.

2.3. Effect of the duration of the crystallization on the efficiency
of the resolution

We observed that the enantiomeric excess of 1 in the crystalline
diastereoisomeric salt strongly depends on the duration of the
crystallization. Thus, practically pure (�)-(S)-1 (ee >96%) could be
isolated when the salt was filtered off after 2 h, while the ee de-
creased with increasing crystallization time and racemic 1 was iso-
lated from the salt after 2 weeks.

In order to determine the process of the decreasing enantio-
meric purity and the optimal duration of the crystallization a series
of experiments were carried out. We found that the enantiomeric
excess is very good and in fact increased slightly over a short per-
iod; however after 8 h the ee decreased dramatically. After 330 h,
the enantiomeric purity was only 4.7% (Fig. 4 and Table 3).

The observed phenomenon can be rationalized by taking into
consideration the stereochemical stability of the resolving agent
(R)-3. It is known from the literature that the esters of 2-phenylgly-
cine are stable in substantia but slow racemisation occurs in solu-
tion, in the presence of acids (e.g., tartaric acid).13 The rate of
racemisation dramatically increases if the amino group is con-
verted into a Schiff base (the addition of acetone or other oxo com-
pounds into the reaction mixture).13,14

Under the applied experimental conditions, racemisation of
compound 3 was observed without changing the stoichiometry
of the diastereoisomeric salt. A 1:1 mixture of (S)-1�(R)-3 and



Table 4
Results of the reciprocal resolution and the second order asymmetric transformation
of (R,S)-3a

Entry Solvent Yieldb (%) (S)-1�(R)-3 eec (%) (R)-3 Time (h) ‘S’
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(R)-1�(S)-3 salts was in the solid phase after a prolonged crystalli-
zation time. It should be mentioned that the transesterification of
compound 3 did not occur in the ethanolic solution within the
161 h reaction time.
1e MeOH 40d 83 2.5 0.33
2e MeOH 63 99 360 0.62
3 Tol/Ac 10/3 95 50 3 0.48
4 Tol/Ac 10/3 95 90 20 0.86
5 Tol/Ac 10/3 96 90 40 0.86
6 Tol/Ac 10/4 86 93 20 0.82
7 Tol/Ac 10/5 82 95 20 0.78
8f Tol/Ac 10/5 92 95 20 0.87

a All reactions were carried out in 0.34 M solution at 40 �C.
b Yield was calculated to the whole amount of the racemate.
c ee was determined by HPLC analysis using a chiral stationary phase (Kromasil

5-AmyCoat).
d Yield was calculated to the half of the racemate.
e 25 �C.
f 10 mol % water was added.
2.4. Application of optically active 1 as a resolving agent

In reciprocal resolution the roles of substrate and resolving
agent are interchanged, that is resolution of a racemic mixture of
a compound used in the primary process as the resolving agent
is attempted with one of the enantiomers of the compound, which
had been originally subjected to resolution.

Reciprocal resolution of (R,S)-3 with (S)-1 was accomplished in
methanol. When the diastereoisomeric salt was filtered after 2.5 h
of crystallization, the enantiomeric excess was moderate and the
yield was poor. When increasing the duration of the crystallization
the diastereoisomeric salt contained more of the (R)-3 enantiomer.
Finally, after 360 h the salt crystallized in good yield and it con-
tained practically pure (R)-3 (ee 99%, Scheme 2).

Higher than 50% yield of the diastereoisomeric salt (in this case
the yield was calculated with regards to the whole amount of the
racemate) was due to a second order asymmetric transformation
of 3. In order to improve the yield of the diastereoisomeric salt
(S)-1�(R)-3, further studies were carried out by changing the sol-
vent. We found that the yield of the desired salt was at its highest
when toluene was used as a solvent; the addition of acetone accel-
erated the racemisation of methyl (S)-2-phenylglycinate resulting
in better enantiomeric excesses in the crystallized diastereoiso-
meric salt. When 30% of acetone was used, the enantiomeric purity
of (R)-3 was higher, however the yield decreased. The addition of
10% of water resulted in 92% yield and the ee of (R)-3 in the salt
was as high as it was in the absence of water (‘S’ = 0.87). The results
of the reciprocal resolution and the second order asymmetric
transformation are summarized in Table 4.

From the experimental data we concluded that optically active
1 can be used as an efficient resolving agent for the separation of
methyl 2-phenylglycinate enantiomers and the second order
asymmetric transformation could be achieved by prolonged reac-
tion time or by the addition of acetone into the reaction mixture.
The atropisomeric dicarboxylic acid was stereochemically stable
under the conditions of the second order asymmetric transforma-
tion (40 �C, 40 h) and it was regenerated in good yield. The optimal
conditions of such a transformation were a toluene–acetone–water
solvent mixture, 20 h and 40 �C. Under these conditions we ob-
tained (R)-3 from the crystalline diastereoisomeric salt in 92% yield
and >95% enantiomeric excess. The mechanism of this second or-
der asymmetric transformation with an equivalent amount of opti-
cally active 1 related to the racemate of methyl 2-phenylglycinate
is shown in Scheme 3.
3. Conclusion

On the basis of our experimental results, we conclude that 1-[2-
carboxy-6-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
+
N C

CF3C

(S)-1

COOCH3

NH2

(RS)-3

Scheme 2. Reciprocal resolution of racemic
1 and methyl 2-phenylglycinate 3 are good resolving agents for
each other. Within this pair of compounds, the stereochemical sta-
bility of 3 determines the applicable duration of the crystallization
of the diastereoisomeric salts, and it can be used to govern the out-
come of the resolution processes.

Thus, one should separate the crystalline diastereoisomeric salt
from the reaction mixture of (R,S)-1 and (R)-3 within 2–3 h in order
to obtain the (S)-1�(R)-3 diastereoisomeric salt in high de. In this
case, the efficiency of the resolution is excellent (‘S’ = 0.87), much
better then that of the previously published method, where (S)-
or (R)-2 was used as resolving agent (‘S’ = 0.28). A comparison of
the X-ray crystal structures and the packing energies of the two
diastereoisomeric salts (S)-1�(R)-3 and (S)-1�(S)-2 showed a very
similar H-bridge system in the salts and larger packing energy dif-
ference between the cationic species of the salts. Furthermore, the
diastereoisomeric pair, that is (R)-1�(S)-2 of (S)-1�(S)-2 could easily
be isolated in crystalline form while the diastereoisomeric pair,
that is (R)-1�(R)-3 of (S)-1�(R)-3 remained amorphous under the
conditions investigated, showing a bigger difference between the
latter mentioned pairs of diastereoisomeric salts. All of the above
mentioned differences may explain the much higher efficiency of
the resolution accomplished with (R)-3 compared to the previously
described one (with (S)-2).

On the other hand, the reciprocal resolution and, as a more use-
ful method, second order asymmetric transformation of (R,S)-3
with a pure enantiomer of 1, could be accomplished when a pro-
longed crystallization time was used and/or the racemisation of
the enantiomers of 3 was accelerated with an additive (acetone),
in toluene solution. Practically pure (R)-3 (ee >95%) could also be
isolated from the diastereoisomeric salt in high yield (92%, calcu-
lated to the whole amount of racemic 3) when the reaction mixture
contained 10% of water.

All of the aforementioned results demonstrate that optically ac-
tive atropisomeric dicarboxylic acid 1 can be prepared easily and,
in addition to its application as a chiral precursor of other atropiso-
meric 1-phenylpyrrole derivatives,6 it can also be used as an excel-
lent resolving agent.
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RT, 360h
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Scheme 3. Second order asymmetric transformation of methyl 2-phenylglycinate 3.
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4. Experimental

4.1. General

All commercial starting materials were purchased from Sigma–
Aldrich and Merk-Schuchardt and were used without further
purification.

Routine 1H NMR spectra were recorded in DMSO-d6 solution on
a BRUKER AV 300 spectrometer. Proton chemical shifts are re-
ported in ppm relative to the solvent (dDMSO = 2.50 ppm). IR spectra
were recorded on an appliance type PERKIN ELMER 1600 with a
Fourier Transformer. Data are given in cm�1. The specific rotations
of the optically active samples were determined on a PERKIN EL-
MER 245 MC polarimeter using a sodium lamp (589 nm).

Powder X-ray diffraction patterns were recorded with a
PANalytical X’pert Pro MPD (PANalytical Bv., The Netherlands)
multipurpose X-ray diffractometer using Cu-Ka radiation, Ni
filter, X’celerator detector, and ‘zero background’ single crystal
silicon sample holder in the range of 2h = 2–42�. Differential
scanning calorimetry (DSC) measurements were performed using
a DSC 2920 device (TA Instruments Inc., USA). The samples
(1–8 mg) were measured in sealed Al-pans at a heating rate of
10 K/min.

4.2. Resolution of dicarboxylic acid 1; a typical example

Racemic dicarboxylic acid 1 (0.5 g, 1.67 mmol) was dissolved in
ethanol (5 mL) and methyl (R)-2-phenylglycinate (0.276 g,
1.67 mmol) was added to it. The clear solution of the mixture
was stirred at room temperature and after a short time it was
seeded with the crystals of the (S)-1�(R)-3 salt. The diastereoiso-
meric salt was filtered off after 2 h crystallization. The crystals
were washed with cold ethanol and dried to yield 0.33 g of a white
solid (85%).
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The salt was suspended in water (1 mL) and a saturated sodium
carbonate solution (5 mL) was poured into it. The resolving agent
was extracted with dichloromethane (3 � 5.0 mL), then the aque-
ous solution was acidified with hydrochloric acid solution until
pH 1. After half an hour of stirring at 5 �C, the precipitate was fil-
tered off, washed with ice water and dried. Thus optically active
1 was obtained (0.20 g, 80%, ee 96%), ½a�25

D ¼ �43:1 (c 1.0, EtOH).
The optically active dicarboxylic acid samples 1 were quantita-

tively converted into their bismethyl esters before HPLC analysis.
HPLC measurements were carried out on Chiralpak AD–H column
(5 lm, 250 � 4.6 mm), eluent hexane/2-propanol = 98/2, 0.8 mL/
min, UV detector 256 nm, 20 �C, retention time for (S)-1 ester:
9.8 min, for (R)-1 ester: 11.3 min.

4.2.1. 1-[2-Carboxy-6-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrrole-2-
carboxylic acid methyl 2-phenylglycinate salt (after 161 h
crystallization)

IR (KBr, cm�1): 3481, 3122, 2854, 2635, 2502, 2080, 1994, 1750,
1676, 1529, 1433, 1316, 1252, 1131. 1H NMR (DMSO-d6, 300 MHz)
dH (ppm): 7.94 (1H, d, J = 7.8 Hz), 7.90 (1H, d, J = 7.8 Hz), 7.41–7.35
(5H, m), 6.81 (1H, s), 6.74 (1H, dd, J = 2.1, 3.3 Hz), 6.19 (1H, t,
J = 3.2 Hz), 4.89 (1H, s), 3.65 (3H, s). Anal. Calcd for C22H19F3N2O6

(464.39): C, 56.90; H, 4.12; N, 6.03. Found: C, 56.86; H, 3.90; N,
6.13.

4.3. Enantiomeric enrichment of the dicarboxylic acid 1 from
the filtrate of the resolution; a typical example

An enantiomeric mixture of (R > S)-1 was isolated from the fil-
trate of the diastereoisomeric salt formation reaction. The solvent
was evaporated, and the residue was worked up in an analogous
way to the work-up procedure of the crystalline diastereoisomeric
salt (see Section 4.2). Pure (R)-1 isomer was obtained by recrystal-
lization of (R > S)-1 (0.25 g, 0.84 mmol, ee 80%) from ethyl acetate
(1 mL). The crystalline product was 0.185 g (74%, ee >99%).

4.4. Second order asymmetric transformation of methyl 2-
phenylglycinate 3; a typical example

Racemic methyl 2-phenylglycinate 3 (0.276 g, 1.67 mmol) was
dissolved in toluene (3 mL) and (S)-1-[2-carboxy-6-(trifluoro-
methyl)phenyl]-1H-pyrrole-2-carboxylic acid (S)-1 (0.5 g,
1.67 mmol, ee >99%) in acetone (1.5 mL) was added to it. Water
(0.5 mL) was poured into the reaction mixture and stirred at
40 �C. The diastereoisomeric salt (S)-1�(R)-3 was filtered off after
20 h. The crystals were washed with toluene and dried to yield
0.714 g of a white solid (92%).

The salt was suspended in water (2 mL) after which saturated
sodium carbonate solution (10 mL) was added. Amine was ex-
tracted with dichloromethane (3 � 8.0 mL) and then the organic
phase was dried over sodium sulfate. The organic solvent was
evaporated. Thus optically active 3 was obtained (0.248 g, 90%,
ee 95%), ½a�25

D ¼ �154 (c 1.0, EtOH).
The filtrate of the diastereoisomeric salt formation was concen-

trated under reduced pressure and then was added to an aqueous
solution of the salt decomposition. It was then acidified with
hydrochloric acid until pH 1. After half an hour of stirring at 5 �C,
the precipitate was filtered off, washed with ice water and dried.
Thus optically active 1 was recovered (0.45 g, 90%, ee >99%).

The HPLC measurements of optically active amino ester sam-
ples 3 were carried out on Kromasil 5-AmyCoat column (5 lm,
250 � 4.6 mm), eluent hexane/2-propanol = 90/10, 0.5 mL/min,
UV detector 222 nm, 20 �C, retention time for (S)-3: 18.4 min., for
(R)-3: 22.0 min.

4.5. Crystal structure determination

A selected single crystal (0.4 � 0.3 � 0.2 mm) of (S)-1�(R)-3 was
mounted on a Rigaku R-AXIS RAPID diffractometer (graphite
monochromator Cu-Ka radiation, k = 1.54187 Å). Data collection
was performed at room temperatures (T = 295 ± 2 K). Crystal data
for (S)-1�(R)-3: C22H19F3N2O6, Fwt.: 464.39, colorless, chunk, mono-
clinic, space group P21, a = 11.9804(5) Å, b = 7.8115(3) Å, c =
12.9927(5) Å, b = 118.252(2)�, V = 1071.07(7) Å3, Z = 2, Dx =
1.440 g/cm3. Initial structure model was obtained by SHELXS-97,
completed by successive difference Fourier syntheses and refined
to convergence by SHELXL-97.15 Anisotropic full-matrix least-
squares refinement on F2 for all non-hydrogen atoms yielded
R1 = 0.0356 and wR2 = 0.0982 for 1332 [I >2s(I)] and R1 = 0.0375
and wR2 = 0.1002 for all (3395) intensity data, (number of param-
eters = 302, goodness-of-fit = 1.070, extinction coefficient =
0.0052(7), absolute structure parameter x = 0.05(15)).

CCDC 844299 contains the supplementary crystallographic data
for this paper. These data can be obtained free of charge from The
Cambridge Crystallographic Data Centre via www.ccdc.cam.ac.uk/
data_request/cif.
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Highly regioselective mono-, di- and tribrominations of 1-[2-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrrole and
several derivatives were accomplished with N-bromosuccinimide under mild conditions. Combined
applications of these brominations with organometallic (e.g., bromine/lithium exchange or metalation)
reactions provided a novel regioflexible route to new multifunctionalised 1-phenylpyrrole derivatives.
The structures of the new products were determined by spectroscopic methods and confirmed in three
cases with single crystal X-ray diffraction measurements.

� 2012 Elsevier Ltd. All rights reserved.
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Scheme 1. General scheme of regioselective mono- and dimetalations of substituted
1-phenyl-1H-pyrroles.
1. Introduction

Multisubstituted 1-phenylpyrrole derivatives are among the
known building blocks of active pharmaceutical ingredients having
cytostatic,1,2 antiviral,3 antibiotic4 activities or mineral corticoid
receptor antagonist effect.5 Preparation of these practically im-
portant compounds is usually accomplished by classical synthetic
methods.1e5 Recently, regioselectivemetalation processes have also
been developed for elaboration of 1-phenyl-1H-pyrrole derivatives
containing methoxy,6 halogen,7,8 alkyl9,10 or trifluoromethyl11

substituents on the aromatic ring. These organometallic ap-
proaches enable the introduction of new substituents selectively
into the Ca position of the pyrrole ring or, in other cases, into the
neighbouring position of the phenyl substituent (Scheme 1).

Furthermore, regioselective dimetalation methods were also
developed in order to introduce substituents into the pyrrole
and the benzene ring in Ca and C2 positions, simultaneously
(Scheme 1).

All reactions were straightforward and expeditious. For exam-
ple, 1-[2-(trifluoromethyl)phenyl]pyrrole (1) was dimetalated
according to the latter mentioned protocol in the synthesis of 1-[2-
carboxy-6-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
þ36 1 463 3648; e-mail ad-

All rights reserved.
(2, Scheme 2), the key intermediate of several new atropisomeric 1-
phenyl-1H-pyrrole derivatives.12

However, further functionalization of such compounds (e.g., 2)
could not be accomplished using the above mentioned organo-
metallic route. Selective, stepwise introduction of different sub-
stituents into the Ca and C2 positions as well as regioselective
introduction of any substituent into Cb position of the pyrrole ring
required another synthetic approach.

In spite of the fact that no data have been available on the
brominations of 1-[2-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrrole (1),

mailto:ffaigl@mail.bme.hu
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http://dx.doi.org/10.1016/j.tet.2012.03.070
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Table 1
Synthesis of brominated 1-[2-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrroles in different
conditionsa,b

Entry Solvent Brominated productsc

2- 2,5- 2,3- and 2,4-d 2,3,5-

1 THF 12 55 13 19 1
2 CHCl3 <1 74 10 3 12
3 DMF 9 89 1 1 d

4e DMF <1 99 <1 <1 d

5e,f,g DMF 88 6 d d d

a NBS (2 M equiv) was used at 25 �C.
b Results are given in %.
c Positions of the bromine are given below.
d Results in the first column belong to compound dF �58.8 ppm and the results in

the second column belong to compound dF �58.9 ppm (282 MHz DMSO-d6).
e The reaction was carried out at 0 �C.
f NBS (1 M equiv) was used.
g Conversion of the starting material was 94%.
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N
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COOH
2) CO2
3) H+/H2O
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Scheme 2. Synthesis of dicarboxylic acid 2.
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DMF, 0 °C
98%

N
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BrBr

Scheme 4. Synthesis of 2,5-dibromo-1-[2-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrrole (3).
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detailed investigations of such reactions were carried out in our
laboratory with the aim of developing highly regioselective bro-
minations of 1 and several other 1-phenyl-1H-pyrrole derivatives.
According to our strategy, combinations of regioselective bromi-
nations and organometallic reactions (e.g., metalations and halo-
gen/metal exchange reactions) could serve as efficient, regioflexible
methods for multifunctionalization of the above mentioned 1-
phenyl-1H-pyrrole derivatives.

2. Results and discussion

2.1. Improved synthesis of 1-[2-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-
pyrrole (1)

In initial studies, compound 1 was prepared from 2-(tri-
fluoromethyl)aniline and cis,trans-2,5-dimethoxytetrahydrofuran
according to the classical synthesis, in glacial acetic acid.11,16

However, product 1 is acid sensitive, so the reaction resulted
in the formation of tarry by-products. The desired product
was obtained in higher yield when only a catalytic amount
(1 mol %) of p-toluenesulfonic acid was added into the toluene
solution of the reactants. Under these conditions much less by-
product formed and the workup procedure was also easier
(Scheme 3).
N
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NH2
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toluene, reflux
92%

OMeO OMe
+

Scheme 3. Synthesis of 1-[2-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrrole (1).
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Scheme 5. Selective b0-bromination of dicarboxylic acid 2.
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Scheme 6. Selective b0-bromination of the diester 5.
2.2. Regioselective dibromination of 1-[2-(trifluoromethyl)
phenyl]-1H-pyrrole (1)

Bromination of compound 1 was initially attempted using N-
bromosuccinimide (NBS) under a variety of conditions similar to
the literature procedure.13e15 Mono, and dibromo derivatives
were isolated, and a small amount of 2,3,5-tribromo-1-[2-(tri-
fluoromethyl)phenyl]-1H-pyrrole was also found in one reaction.
Separation of the above mentioned products from their mixture is
complicated and purification steps cause significant waste of these
materials. In addition, monobromination provided the desired
product in 88% selectivity, only (Table 1, entry 5).

Therefore dibromination was carried out with 2 equiv of NBS.
As a result of the trials DMF was found to be a more suitable
solvent for the reaction than tetrahydrofuran or chloroform.
Under the optimized conditions (at 0 �C), formation of 2,5-
dibromo-1-[2-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrrole (3) occurred
with very high regioselectivity (99%) and in good yield (Scheme
4, Table 1).
2.3. Regioselective bromination of 1-[2-carboxy-6-
(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrrole-2-carboxylic acid (2) and
its dimethyl ester (5)

Recently we have reported the synthesis and optical
resolution of 1-[2-carboxy-6-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrrole-
2-carboxylic acid (2).12 A good opportunity to improve the optical
stability of 2 is the introduction of a bulky substituent into the
unsubstituted side of the pyrrole ring (in Ca0 or Cb0 position).
Therefore bromination of 2 was carried out under the same con-
ditions as it was made at the parent compound (1). A slight excess
of NBS (10 mol %) was necessary to achieve complete conversion of
2 into the Cb0 brominated compound (4, 4-bromo-1-[2-(tri-
fluoromethyl)phenyl]-1H-pyrrole, sole product, Scheme 5).
Bromination of methyl 1-[2-methoxycarbonyl-6-(tri-
fluoromethyl)phenyl]-1H-pyrrole-2-carboxylate (5) was in-
vestigated under the same reaction conditions. Using 1 equiv of
NBS, 6 was obtained as a sole product (Scheme 6).
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The structure of 6 was determined by 1H NMR spectroscopic
methods and the Cb0 position of bromine was confirmed by single
crystal X-ray diffraction measurement (Fig. 1).
Fig. 1. Ortep style diagram of the final crystal structure of 6 with atomic numbering
and 30% probability anisotropic displacement ellipsoids for non-H atoms.17
As mentioned above, earlier attempts to achieve selective bro-
mination of methyl 1H-pyrrole-2-carboxylate using a selection of
brominating agents were unseccesful.13 The best results reported
by these authors were obtained with bromine in carbon tetra-
chloride when the Cb0/Ca0 substitution ratios were in between 6/1
to 10/1, furthermore random bromination of the different pyrrole
positions was observed when N-bromosuccinimide was used as
brominating agent. Comparison of these results with our experi-
mental findings, let us to conclude that the observed very high Cb0-
regioselectivities in the cases of bromination of compounds 2 and 5
are due to two effects. One is the electron-withdrawing effect of the
carboxylic group or the carboxylic ester group in position Ca, the
other is the sterical effects of the two ortho substituents (at C2 and
C6) on the phenyl moiety.

We observed the slow formation of the Ca0,Cb0-dibrominated
product (7) when an excess of NBS was used. Therefore addition of
the accurate amount of NBS is very important to produce the de-
sired monohalogenated derivative (6) in pure form. On the other
hand, compound 7 can be prepared by the addition of 2 equiv of
NBS into the DMF solution of the starting material 5 (Scheme 7).
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Scheme 7. Dibromination of compound 5.
2.4. Regioselective bromination of 4,4,6,6-tetraphenyl-10-
trifluoromethyl-4H,6H-pyrrolo[1,2-a][4,1]benzoxazepine (8)

The combined directing effects of the above mentioned elec-
tronic and steric behaviours of the substituents could also be
observed in the bromination reaction of compound 8. The synthesis
of this tricyclic 1-phenyl-1H-pyrrole derivative was accomplished
several years ago in our laboratory.18 The bromination using NBS in
DMF was much slower than in the above mentioned cases. Despite
the smaller electron-withdrawing effect of the substituent in Ca
(compared to themethyl carboxylate group in case of compound 5),
the reaction was as Cb0 selective as in case of 5. The high selectivity
can be rationalized if one takes into consideration that the
CaeNeC1eC2 torsional angle is much smaller than it can be in the
cases of 2 or 5 because the benzoxazepine ring keeps the pyrrole
and phenyl rings close to the coplanar position. Therefore the steric
effect of the C6 substituent (CF3 group) is more significant.

The structure of 9 was determined by 1H NMR spectroscopic
methods and the Cb0 position of bromine was confirmed by single
crystal X-ray diffraction measurements (Fig. 2).

The reaction was also carried out starting from optically active
(R)-8, which gave benzoxazepine derivative (R)-9 in almost quan-
titative yield, with no loss of ee (Scheme 8).
2.5. Regioselective synthesis of the Ca,C2-dibrominated (10)
and the Ca,Ca0,C2-tribrominated (11) derivatives of 1-[2-
(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrrole (1)

As shown in Scheme 4 and Table 2, dibromination of 1
occurred in two consecutive reactions and resulted in the 2,5-
dibromo compound (3). Another regioisomer, namely the Ca,C2-
dibrominated compound could be prepared via regioselective
dimetalation followed by a metal/halogen exchange reaction
(Scheme 9). Metalation of 1-[2-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyr-
role (1) was accomplished according to our previously reported
method.12 The Ca,C2-dilithiated organometallic compound formed
with high regioselectivity, and its reaction with 1,2-dibromoethane
gave compound 10 in good yield (88%).

Compound 10 was found to be stable, and could easily be
converted into the Ca,Ca0,C2-tribrominated derivative (11)
using 1 M equiv of NBS with excellent regioselectivity (>99%)
(Scheme 10).

This new and highly efficient synthesis of compound 11 and
preparation of the other, above mentioned brominated derivatives
of 1 have opened new routes to produce new, multifunctionalised
atropisomeric 1-arylpyrrole derivatives having C1-symmetry. This
route is the step by step transformation of the halogen atoms into
the suitable groups by organometallic reactions, especially bro-
mine/lithium exchange reactions followed by addition of electro-
philic reagents. In the following we demonstrate that
advantageous chemical transformation strategy with several ex-
amples where carbon dioxidewas used as the electrophile. It has to
be mentioned, that the precursors to the acids having invariably
been lithium species, any functional entity besides the carboxylic
group could have been introduced into the aromatic nucleus in the
same way.
2.6. Stepwise transformation of the brominated compounds
(3 and 11) into different carboxylic acid derivatives

First the symmetrically substituted 2,5-dibromo-1-[2-(tri-
fluoromethyl)phenyl]-1H-pyrrole (3) was tested for the synthesis of
mono- and dicarboxylic acid derivatives via a bromine/lithium
exchange followed by the reaction with carbon dioxide. The re-
action of 3 with an equivalent amount of n-butyllithium followed
by carboxylic acid formation gave the corresponding mono-
brominated acid (12) (Scheme 11).

The structure of 12 was determined by 1H NMR spectroscopy
and the Ca0 position of bromine was confirmed by single crystal X-
ray diffraction (Fig. 3).



Fig. 2. Ortep style diagram of the final crystal structure of 9 with atomic numbering and 30% probability anisotropic displacement ellipsoids for non-H atoms.17
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Scheme 9. Regioselective Ca,C2-dibromination of 1 via dimetalation.
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Scheme 10. Synthesis of the tribrominated compound 11.
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Scheme 11. Formation of monocarboxylic acid 12 via a bromine/lithium exchange
reaction.

Table 2
Reaction of 11 with 1 equiv of n-butyllithiuma followed by the reaction with carbon
dioxide

Entry Solvent Product ratiob (15/16) Yieldc (%)

1 THF 35/65 89
2 Et2O 80/20 60

a All reactions were carried out at �75 �C for half an hour.
b Product ratios were determined by 19F NMR spectroscopy.
c Yield of the crude product mixture.

Fig. 3. Ortep style diagram of the final crystal structure of 12 with atomic numbering
and 30% probability anisotropic displacement ellipsoids for non-H atoms.17
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When 2 equiv of n-butyllithium were used the expected di-
carboxylic acid (13) was obtained in low yield. The step by step
exchange of the bromines proved to be more efficient. Thus we
could prepare 13 from 12 in good yield (Scheme 12, 80%).
N
F3C

13

1)  2 eq. n-BuLi,

80%

N
F3C

12

COOHHOOCCOOHBr

2)  CO2
3)  H+/H2O

Et2O, − 75 °C

Scheme 12. Preparation of dicarboxylic acid 13.

1711

87%

Scheme 15. Selective synthesis of dicarboxylic acid 17.
Compound 13 is potentially a valuable intermediate in the
synthesis of new atropisomeric 1-phenyl-1H-pyrrole derivatives
having C1-symmetry because of the possible selective trans-
formation of the carboxylic groups.

Previous investigations into the regioselective mono- and dime-
talations of compound 1 followed by carboxylation enabled us to
prepare dicarboxylic acid 2 and 2-pyrrolo-3-trifluoromethylbenzoic
acid but we could not synthesize the regioisomeric 1-[2-(tri-
fluoromethyl)phenyl]-1H-pyrrole-2-carboxylic (14) by direct metal-
ation. With the monobrominated monocarboxylic acid 12 in hand
compound 14 could be easily prepared by consecutive bromine/lith-
ium exchange reaction followed by aqueous hydrolysis of the or-
ganometallic intermediate (Scheme 13).
N
F3C
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1)  2 eq. n-BuLi,

90%

N
F3C

12

COOHCOOHBr

2)  H2O    
3)  H+/H2O

Et2O, − 75 °C

Scheme 13. Synthesis of carboxylic acid 14.
Stepwise bromine/lithium exchange starting from the tri-
brominated compound 11 is an exciting challenge. First one
bromine atom was exchanged to lithium using 1 equiv of n-butyl-
lithium in different solvents (Scheme 14).
N
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1) 1 eq. n-BuLiN
F3C

11

BrBrBrBr

2)       CO2
Br COOH

N
F3C

16

COOHBr

Br+

Scheme 14. Reaction of 11 with 1 equiv of n-butyllithium followed by the reaction
with carbon dioxide.
In tetrahydrofuran the product ratio reflected the statistically
expected numbers (Table 2, entry 1), but in diethyl ether formation
of 15 dominated against 16.

The observed strong solvent effect can be explained if the
electron-withdrawing effect of the trifluoromethyl substituent of
the benzene ring is also taken into consideration beside the dif-
ferent solvating abilities of tetrahydrofuran and diethyl ether.

When the bromine/lithium exchange reaction was accom-
plished with 2 equiv of n-butyllithium in diethyl ether, the reaction
resulted in the selective formation of the Ca,C2-dilithiated com-
pound, which was converted into 5-bromo-1-[2-carboxy-6-(tri-
fluoromethyl)phenyl]-1H-pyrrole-2-carboxylic acid by reaction
with an excess of dry ice (Scheme 15).
In this case, probably the ortho directing effect of the Ca- (or
C2) monolithiated moiety determined the structure of the position
of the second bromine/lithium exchange. This reaction sequence
also provided a new, practically useful product (17). The bromo
substituent in the Ca0 position could be converted into any other
functions by another consecutive bromine/lithium exchange,
electrophile substitution reaction sequence, while the two car-
boxylic acids could potentially be transformed into any other
functions.
3. Conclusion

Combined application of regioselective brominations and or-
ganometallic (metalation and/or bromine/metal exchange) re-
actions enabled us to prepare several new multisubstituted 1-
phenyl-1H-pyrrole derivatives. All selective brominations were
accomplished with NBS in dimethylformamide solution under mild
conditions.

Comparison of the directing effects of the two different Ca
substituents (bromine in preparation 3 and 11, carboxylic func-
tions in preparation of 4 and 6) led us to conclude that the dif-
ferent electronic effects of these substituents significantly
influence the result of the next bromination reaction. Even though
both substituents have �I effects they have different mesomeric
effects. This difference, together with the steric (and electronic)
effects of the substituents in the C2 and C6 positions of the ben-
zene ring resulted in highly regioselective brominations in Ca0 of
the 2-bromopyrrole moiety (products 3 and 11) and clean Cb0

bromination of the 2-carboxyl group containing compounds
(products 4 and 6). These findings led us to develop novel,
regioflexible methods for the synthesis of multisubstituted de-
rivatives of 1-phenylpyrroles by consecutive applications of bro-
mination and lithium/bromine exchange reactions followed by
addition of carbon dioxide.

The synthetized new compounds (3, 4, 6, 9,10e17) demonstrate
the usefulness of the novel regioflexible synthetic method.
4. Experimental section

4.1. General

All commercial starting materials were purchased from
SigmaeAldrich and Merck-Schuchardt and were used without
further purification. Tetrahydrofuran and diethyl ether were
obtained anhydrous by distillation from sodium wire after the
characteristic blue colour of the in situ generated sodium
diphenylketyl had been found to persist. The organometallic re-
actions and the reductions were carried out in Schlenk-flasks
under a dry nitrogen atmosphere. TLC was carried out on Kie-
selgel 60 F254 (Merck) sheets (called front with UV or the aqueous
solution of (NH4)6Mo7O24, Ce(SO4)2 and sulfuric acid). Routine 1H,
13C and 19F NMR spectra were recorded in CDCl3, acetone-d6 or
DMSO-d6 solution on a BRUKER AV 300 or DRX 500 spectrometer.
Proton chemical shifts are reported in parts per million relative to
the internal standard (dTMS¼0 ppm) or solvents (dAcetone¼2.05,
dDMSO¼2.50 ppm), carbon chemical shifts are reported in ppm
relative to the solvent (dChloroform¼77.0). The equipment was
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calibrated to CFCl3 (dFluorotrichloromethane¼0 ppm) for fluorine
chemical shifts. IR spectra were recorded on an appliance
type PERKIN ELMER 1600 with a Fourier Transformer. Data-
are given in cm�1. Specific rotation of the optically active sample
was determined on a PERKIN ELMER 245 MC polarimeter using
sodium lamp (589 nm). Melting points were determined on
a Gallenkamp Melting Point Apparatus (in capillaries). High res-
olution mass spectra (HRMS) were recorded on Waters LCT Pre-
mier XE spectrometer in electrospray ionization (ESI, 2.5 or
3.5 kV) mode using water (0.035% trifluoroacetic acid)/acetoni-
trile (0.035% trifluoroacetic acid) as eluent in gradients (5e95%
acetonitrile); samples were made up in acetonitrile. The 79Br
isotope (M¼78.91834) was used for the calculation and data
interpretation of the bromine containing compounds. Single
crystal X-ray diffraction measurements were accomplished
using a Rigaku R-AXIS RAPID diffractometer (graphite mono-
chromator Cu Ka radiation, l¼1.54187 �A).

CCDC 851927 (for 6), CCDC 851926 (for 9) and CCDC 851925 (for
12) contain the supplementary crystallographic data for this paper.
These data can be obtained free of charge from The Cambridge
Crystallographic Data Centre via www.ccdc.cam.ac.uk/data_-
request/cif.

4.2. Synthesis

4.2.1. 1-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrrole (1).11 2-(Trifluoro-
methyl)aniline (100 mmol, 12.4 mL) and cis,trans-2,5-dimethoxy-
tetrahydrofuran (105 mmol, 13.6 mL) were dissolved in toluene
(40 mL). After the addition of p-tolunesulfonic acid (1.00 mmol,
0.17 g, 1 mol %) the reaction mixture was heated at reflux for 1 h.
The solution was washed with aqueous sodium carbonate (2 M,
10 mL), water (20 mL) and dried over sodium sulfate. The toluene
was evaporated and the residue was distillated in vacuo to yield
pure 1 as a colourless oil (19.4 g, 92%); bp: 64 �C/0.3 mmHg; dH
(250MHz CDCl3) 7.79 (1H, dd, J 7.6,1.0 Hz), 7.61 (1H, td, J 7.6,1.0 Hz),
7.50 (1H, t, J 7.8 Hz), 7.40 (1H, d, J 7.8 Hz), 6.88e6.80 (2H, m), 6.33
(2H, t, J 2.1 Hz).

4.2.2. 2,5-Dibromo-1-[2-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrrole (3). A
solution ofN-bromosuccinimide (40.0mmol, 7.12 g) in DMF (15mL)
was added dropwise over 15 min to a stirred solution of 1-[2-(tri-
fluoromethyl)phenyl]-1H-pyrrole 1 (20.0 mmol, 4.22 g) in DMF
(30 mL) at 0 �C. Stirring was continued for 20min after the addition
of NBS was complete. The reaction was monitored by TLC (hexane,
Rf¼0.44). Hexane (40 mL) and water (70 mL) were added, the
phases were separated and the aqueous phase was extracted with
hexane (3�25 mL). The organic solutions were collected and most
of the solvent was evaporated. The residue was filtered through
a short silica column, eluted with hexane and concentrated in
vacuo to yield pure 3 as a white crystalline material (7.37 g, 96%,
regioselectivity 99%). The samples were analyzed by GC (Agilent
4890 D instrument equipped with an Agilent J&W HP-1 capillary
column (0.250 mm/0.25 mm, 30 m, 70e160 �C, 10 �C/min, 100 kPa))
and 19F NMR (282 MHz DMSO-d6) measurements. Retention time:
14.8 min; mp: 40e41 �C; nmax (KBr) 3133, 3076, 1651, 1504, 1460,
1426, 1388, 1317, 1139 cm�1; dH (500 MHz DMSO-d6) 7.99 (1H, d, J
7.8 Hz), 7.90 (1H, t, J 7.8 Hz), 7.83 (1H, t, J 7.8 Hz), 7.49 (1H, d, J
7.8 Hz), 6.45 (2H, s); dC (75 MHz DMSO-d6) 134.8 (d, J 1.8 Hz), 133.9,
132.4, 131.1, 127.5 (q, J 30.6 Hz), 127.3 (q, J 4.9 Hz), 122.8 (q, J
274.2 Hz), 112.4, 103.3; dF (282 MHz DMSO-d6) �59.6 (s); HRMS
(ESI): MHþ, found 367.8911. C11H7Br2F3N requires 367.8897.

4.2.3. 2-Bromo-1-[2-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrrole. The halo-
genation of 1 (1.00 mmol, 0.211 g) was carried out with 1 mol equiv
amount of NBS (1.00 mmol, 0.178 g) using the procedure described
above, to yield 2-bromo-1-[2-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrrole
as colourless oil (0.270 g, 93%, purity 88%). Analyses were obtained
from measurements of the product mixture. Retention time:
10.3 min; dH (300 MHz DMSO-d6) 7.94 (1H, dd, J 7.5, 1.2 Hz), 7.85
(1H, t, J 7.5 Hz), 7.76 (1H, t, J 7.5 Hz), 7.48 (1H, d, J 7.5 Hz), 7.04 (1H, s),
6.34 (1H, dd, J 3.3, 1.8 Hz), 6.27 (1H, t, J 3.3 Hz); dC (75 MHz DMSO-
d6) 136.5, 133.5, 131.7, 130.0, 126.9 (q, J 5.6 Hz), 126.4 (q, J 27.3 Hz),
125.5, 122.8 (q, J 274.2 Hz), 111.1, 109.7, 103.1; dF (282 MHz DMSO-
d6)�59.9. HRMS (ESI): MHþ, found 289.9799. C11H7Br2F3N requires
289.9792.

The dibromination was tested with 2 M equiv amount of NBS in
THF, chloroform and DMF solvents at room temperature as well.
The relative amounts of bromo-1-[2-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-
pyrroles are given in Table 1. The other halogenated products
formed [compound, retention time (GC), 19F NMR (282MHz DMSO-
d6)]: 2,3- and 2,4-dibromo-1-[2-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyr-
roles, 17.5 min, dF �58.9 and 17.7 min, dF �58.8; 2,3,5-tribromo-1-
[2-(trifluoromethyl)-phenyl]-1H-pyrrole, 28.1 min, dF �59.5.

4.2.4. 4-Bromo-1-[2-carboxy-6-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-
pyrrole-2-carboxylic acid (4). To a stirred solution of 1-[2-carboxy-
6-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrrole-2-carboxylic acid12 2
(1.00 mmol, 0.300 g) in DMF (3 mL) a solution of N-bromosucci-
nimide (1.10 mmol, 0.196 g) in DMF (2 mL) was added dropwise at
0 �C. Stirring was continued for 2 h after the addition of NBS. Ethyl
acetate (5 mL) and water (15 mL) were added, the phases were
separated and the aqueous phase was washed with ethyl acetate
(3�5 mL). The organic solutions were collected and dried over
sodium sulfate and concentrated in vacuo. The residue was crys-
tallised from chloroform (2 mL) to yield 4 as a white crystalline
solid (0.345 g, 91%); mp: 217e218 �C (decomp.); nmax (KBr) 3130,
3008, 2896, 1707, 1678, 1485, 1434, 1283, 1149, 1133 cm�1; dH
(300MHz acetone-d6) 9.07 (2H, br s), 8.20 (1H, d, J 7.8 Hz), 7.90 (1H,
d, J 7.8 Hz), 7.62 (1H, t, J 7.8 Hz), 7.05 (1H, d, J 1.8 Hz), 6.82 (1H, s); dC
(75 MHz acetone-d6) 165.3, 160.5, 138.7 (d, J 1.6 Hz), 135.7, 133.1,
131.0 (q, J 5.2 Hz), 130.8, 130.5, 129.4 (q, J 30.3 Hz), 127.8, 124.1 (q, J
273.4 Hz), 119.5, 97.2; dF (282 MHz acetone-d6) �60.6 (s); HRMS
(ESI): MHþ, found 377.9600. C13H8BrF3NO4 requires 377.9589.

4.2.5. Methyl 4-bromo-1-[2-methoxycarbonyl-6-(trifluoromethyl)-
phenyl]-1H-pyrrole-2-carboxylate (6). Methyl 1-[2-methoxy-car-
bonyl-6-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrrole-2-carboxylate16 5
(1.00 mmol, 0.327 g) was dissolved in DMF (3 mL). A solution of N-
bromosuccinimide (1.00 mmol, 0.178 g) in DMF (2 mL) was added
dropwise to the stirred solution at 0 �C. Stirring was continued for
2 h after the addition of NBS. The reaction was monitored by TLC
(toluene, Rf¼0.15). Ethyl acetate (5 mL) and water (15 mL) were
added, the phases were separated and the aqueous phase was
washed with ethyl acetate (3�5 mL). The organic solutions were
collected and dried over sodium sulfate and concentrated in vacuo
to yield 6 as a white crystalline solid (0.398 g, 98%); mp: 90e92 �C;
nmax (KBr) 3133, 2956, 1736, 1720, 1535, 1457, 1440, 1267, 1219,
1137 cm�1; dH (300 MHz CDCl3) 8.18 (1H, d, J 7.8 Hz), 7.95 (1H, d, J
7.8 Hz), 7.67 (1H, t, J 7.8 Hz), 7.06 (1H, s), 6.83 (1H, s), 3.69 (3H, s),
3.66 (3H, s); dC (75MHz CDCl3) 164.3, 159.9,137.5, 134.3,131.4, 130.1
(q, J 5.1 Hz), 129.2, 129.1 (q, J 30.8 Hz), 126.2, 122.6 (q, J 274.1 Hz),
119.0, 117.1, 97.3, 52.8, 51.4; dF (282 MHz CDCl3) �60.3 (s); HRMS
(ESI): MHþ, found 405.9903. C15H12BrF3NO4 requires 405.9902.

4.2.6. Methyl 4,5-bromo-1-[2-methoxycarbonyl-6-(trifluoromethyl)-
phenyl]-1H-pyrrole-2-carboxylate (7). Methyl 1-[2-methoxy-car-
bonyl-6-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrrole-2-carboxylate16 5
(1.00 mmol, 0.327 g) was dissolved in DMF (3 mL). A solution of
N-bromosuccinimide (2.00 mmol, 0.356 g) in DMF (4 mL) was
added dropwise to the stirred solution at 0 �C. Stirring was con-
tinued for 2 h after the addition of NBS. The reaction was moni-
tored by TLC (toluene, Rf¼0.3). Ethyl acetate (5 mL) and water

http://www.ccdc.cam.ac.uk/data_request/cif
http://www.ccdc.cam.ac.uk/data_request/cif
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(15 mL) were added, the phases were separated and the aqueous
phase was washed with ethyl acetate (3�5 mL). The organic so-
lutions were collected, dried over sodium sulfate and concen-
trated in vacuo. The crude product was purified by flash
chromatography in toluene to yield 6 as a colourless oil (0.427 g,
88%); nmax (KBr) 3132, 3003, 2955, 1735, 1721, 1606, 1477, 1439,
1260, 1148 cm�1; dH (300 MHz CDCl3) 8.31 (1H, d, J 7.8 Hz), 8.00
(1H, d, J 7.8 Hz), 7.72 (1H, t, J 7.8 Hz), 7.14 (1H, s), 3.72 (3H, s), 3.65
(3H, s); dC (75 MHz CDCl3) 163.7, 159.3, 136.8 (d, J 1.4 Hz), 134.9,
130.9, 130.7 (q, J 5.0 Hz), 129.8, 129.6 (q, J 30.9 Hz), 126.6, 122.3 (q,
J 274.4 Hz), 119.4, 114.3, 100.6, 52.8, 51.5; dF (282 MHz CDCl3)
�60.9 (s); HRMS (ESI): MHþ, found 482.8935. C15H11Br2F3NO4
requires 482.8929.

4.2.7. (R)-2-Bromo-4,4,6,6-tetraphenyl-10-(trifluoromethyl)-4H,6H-
pyrrolo-[1,2-a][4,1]benzoxazepine (9). Compound (R)-817 (1.00mmol,
0.558 g) was dissolved in DMF (5 mL) and a solution of N-bromo-
succinimide (1.00mmol, 0.178 g) in DMF (2mL)was added dropwise
to the stirred solution at 0 �C. Stirring was continued for 2 h after the
addition of NBS. The reaction was monitored by TLC (hexane/ethyl
acetate¼10/1, Rf¼0.5). Ethyl acetate (5 mL) and water (20 mL) were
added, the phases were separated and the aqueous phase was
washed with ethyl acetate (3�5 mL). The organic solutions were
collected, dried over sodium sulfate and concentrated in vacuo to
yield (S)-9 as awhite solid (0.610 g, 96%); mp:>250 �C; ½a�25D �326.2
(c 0.5, CHCl3); nmax (KBr) 3447, 3150, 3094, 3058, 3026, 1599, 1482,
1462, 1447, 1313, 1172, 1129, 1026 cm�1; dH (500 MHz CDCl3) 8.55
(1H, br s), 7.80 (2H, d, J 7.5 Hz), 7.62 (1H, d, J 7.5 Hz), 7.60 (1H, br s),
7.41 (1H, d, J 7.5 Hz), 7.35e7.29 (4H, m), 7.25e7.22 (2H, m), 7.18 (1H,
br s), 7.07 (1H, t, J 7.3 Hz), 7.02e6.93 (5H, m), 6.86 (1H, t, J 7.3 Hz),
6.80 (1H, d, J 8.0 Hz), 6.67 (1H, br s), 6.63e6.59 (2H, m), 5.53 (1H, d, J
1.5 Hz); dC (75 MHz CDCl3) 145.6, 145.0, 144.5, 143.9, 139.7, 137.1,
135.8, 134.9, 129.9, 128.5, 128.1 (q, J 5.3 Hz), 127.9, 127.6, 127.2, 127.0,
126.8,126.7,126.5,126.4,126.4,126.3,124.3,124.3 (q, J 30.4 Hz),124.2
(q, J 3.8 Hz), 123.2 (q, J 273.6 Hz), 117.1, 97.0, 85.4, 80.7; dF (282 MHz
CDCl3) �56.5 (s); HRMS (ESI): MHþ, found 636.1152. C37H26BrF3NO
requires 636.1150.

4.2.8. 2-Bromo-1-[2-bromo-6-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrrole
(10). Potassium tert-butoxide (17.3 mmol, 1.94 g) was suspended
in dry diethyl ether (30 mL) under a dry nitrogen atmosphere
then it was cooled to �75 �C stirred continuously and a hexane
solution of n-butyllithium (17.3 mmol, 10.8 mL, 1.6 M) was added
dropwise into the reaction mixture. After stirring for 30 min, 1-[2-
(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrrole 1 (7.11 mmol, 1.50 g) was
added. The cooling bath was changed to �40 �C and stirring was
continued for 1 h at the given temperature. The mixture was
cooled to �75 �C and 1,2-dibromoethane (17.5 mmol, 1.5 mL) was
added and the reaction mixture was allowed to warm up. At
25 �C, water (12 mL) was added, then the phases were separated
and the aqueous phase was extracted with diethyl ether
(5�5 mL). The organic solutions were collected and the solvent
was evaporated. The residue was dissolved in hexane (10 mL)
filtered through a short silica column, eluted with hexane and
concentrated in vacuo, to give 10 as a white solid (2.31 g, 88%);
mp: 79e80 �C; nmax (KBr) 3129, 3108, 3080, 1973, 1911, 1722, 1647,
1594, 1461, 1313 cm�1; dH (300 MHz CDCl3) 7.91 (1H, d, J 8.0 Hz),
7.77 (1H, d, J 8.0 Hz), 7.47 (1H, t, J 8.0 Hz), 6.72 (1H, s), 6.35 (2H,
s); dC (75 MHz CDCl3) 136.8, 131.1 (q, J 31.2 Hz), 130.5, 127.7, 125.9
(q, J 5.1 Hz), 123.6, 122.2 (q, J 274.4 Hz), 111.8, 110.6, 109.2, 103.7; dF
(282 MHz CDCl3) �60.6 (s). HRMS (ESI): MHþ, found 367.8888.
C11H7Br2F3N requires 367.8897.

4.2.9. 2,5-Dibromo-1-[2-bromo-6-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyr-
role (11). A solution of N-bromosuccinimide (7.02 mmol, 1.25 g) in
DMF (8mL) was added dropwise to a stirred solution of 2-bromo-1-
[2-bromo-6-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrrole 10 (7.02 mmol,
2.58 g) in DMF (22 mL) at 0 �C. Stirring was continued for 20 min
after the addition of NBS was complete. Hexane (30 mL) and water
(60 mL) were added, the phases were separated and the aqueous
phase was washed with hexane (3�20 mL). The organic solutions
were collected andmost of the solvent was evaporated. The residue
was filtered through a short silica column, eluted with hexane and
concentrated in vacuo to yield pure 11 as a white crystalline ma-
terial (2.94 g, 94%); mp: 68e69 �C; nmax (KBr) 3422, 1524, 1476,
1458, 1311, 1291, 1211, 1178, 1133, 1089 cm�1; dH (300 MHz CDCl3)
7.95 (1H, d, J 8.1 Hz), 7.81 (1H, d, J 8.1 Hz), 7.52 (1H, t, J 8.1 Hz), 6.37
(2H, s); dC (75 MHz CDCl3) 136.9, 135.1 (d, J 0.8 Hz), 131.7 (q, J
31.5 Hz), 131.2, 128.2, 126.2 (q, J 3.7 Hz), 121.9 (q, J 274.9 Hz), 113.1,
102.7; dF (282 MHz CDCl3) �61.0 (s). HRMS (ESI): MHþ, found
445.8013. C11H6Br3F3N requires 445.8002.

4.2.10. General procedure for the synthesis of carboxylic acids
from bromo-1-[2-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrroles. The bromo-
compound (0.50 mmol) was dissolved in dry diethyl ether (4 mL)
under a dry nitrogen atmosphere and was cooled to �75 �C. A
hexane solution of n-butyllithium (0.50 mmol, 315 mL, 1.6 M) was
added dropwise and after 15 min stirring the reaction mixture was
cooled to �190 �C with liquid nitrogen. Dry ice was added to the
solid mixture and the melting suspension was continuously stirred
with a glass stick. After warming up to room temperature the sol-
vent was changed to ethyl acetate and a solution of aqueous hy-
drogen chloride (2 M, 2 mL) was added into it. The phases were
separated and the aqueous phase was washed with ethyl acetate
(3�4mL) then the collected organic phases were dried over sodium
sulfate and concentrated in vacuo.

4.2.11. 2-Bromo-1-[2-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrrole-5-
carboxylic acid (12). The reaction was carried out starting
from compound 3 (0.50 mmol, 0.185 g). The crude product was
purified by column chromatography (hexane/ethyl acetate¼2/1,
Rf¼0.22e0.35). The pure product 12 is a white solid (0.142 g,
85%); mp: 163e166 �C (decomp.); nmax (KBr) 3423, 2880, 2662,
2609, 1673, 1539, 1442, 1414, 1317, 1128 cm�1; dH (300 MHz CDCl3)
10.30 (1H, br s), 7.77 (1H, d, J 7.2 Hz), 7.64 (1H, t, J 8.1 Hz), 7.59
(1H, t, J 8.1 Hz), 7.24 (1H, d, J 7.2 Hz), 7.11 (1H, d, J 3.3 Hz), 6.38
(1H, d, J 3.3 Hz); dC (75 MHz CDCl3) 164.0, 136.5 (d, J 1.5 Hz), 132.4,
130.8, 129.5, 128.3 (q, J 31.1 Hz), 127.0 (q, J 4.9 Hz), 125.6, 122.7 (q,
J 273.8 Hz), 120.3, 114.1, 112.7; dF (282 MHz CDCl3) �61.4 (s).
HRMS (ESI): MHþ, found 333.9683. C12H8BrF3NO2 requires
333.9690.

4.2.12. 1-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrrole-2,5-dicarboxylic
acid (13). The reaction was carried out starting from the cooled
diethyl ether solution of compound 12 (0.50 mmol, 0.167 g) by
addition of 2 M equiv amount of n-butyllithium (1.00mmol, 625 mL,
1.6 M, hexane solution). The crude product was purified by column
chromatography (hexane/ethyl acetate¼2/1, Rf¼0.05e0.18). Pure 13
is a white solid (0.120 g, 80%); mp: >250 �C; nmax (KBr) 3423, 2925,
2745, 1697, 1533, 1459, 1419, 1353, 1320, 1260, 1170 cm�1; dH
(300 MHz DMSO-d6) 12.62 (2H, br s), 7.78 (1H, d, J 7.5 Hz), 7.69 (1H,
t, J 7.5 Hz), 7.62 (1H, t, J 7.5 Hz), 7.41 (1H, d, J 7.5 Hz), 6.99 (2H, s); dC
(75 MHz DMSO-d6) 160.3, 137.8 (q, J 2.1 Hz), 132.5, 130.5, 130.0,
128.8, 126.1 (q, J 4.9 Hz), 125.8 (q, J 30.0 Hz), 123.4 (q, J 273.3 Hz),
116.4; dF (282 MHz DMSO-d6) �60.0 (s); HRMS (ESI): MHþ, found
300.0478. C13H9F3NO4 requires 300.0484.

4.2.13. 1-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
(14). The reaction was carried out starting from compound 12
(0.50 mmol, 0.167 g). In this case, after the addition of the hexane
solution of n-butyllithium (1.00 mmol, 625 mL, 1.6 M), water was
poured into the reaction mixture and it was allowed to warm up to
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room temperature. The crude product was purified by column
chromatography (hexane/ethyl acetate¼2/1, Rf¼0.3). Pure 14 is
a white solid (0.115 g, 90%); mp: 140e141 �C; nmax (KBr) 3046, 2880,
2626, 2563, 1677, 1609, 1538, 1441, 1322, 1298, 1138 cm�1; dH
(300 MHz CDCl3) 10.21 (1H, br s), 7.74 (1H, d, J 7.2 Hz), 7.58 (1H, t, J
7.7 Hz), 7.53 (1H, t, J 7.7 Hz), 7.30 (1H, d, J 7.2 Hz), 7.14 (1H, d, J
1.8 Hz), 6.90 (1H, s), 6.31 (1H, d, J 1.8 Hz); dC (75 MHz CDCl3) 165.0,
138.4 (d, J 1.4 Hz), 132.2, 131.4, 130.1, 128.8, 127.5 (q, J 30.8 Hz), 126.6
(q, J 5.0 Hz), 124.3, 123.0 (q, J 273.5 Hz), 119.9, 109.6; dF (282 MHz
CDCl3) �60.6 (s); HRMS (ESI): MHþ, found 256.0574. C12H9F3NO2
requires 256.0585.

4.2.14. Synthesis of carboxylic acids 15 and 16. The reactions were
carried out starting from compound 11 (0.50 mmol, 0.223 g) in dry
diethyl ether as well as in dry tetrahydrofuran (4 mL) and after
30 min stirring the reaction mixture was cooled with liquid nitro-
gen according to the general procedure. The product ratios of the
formed compounds and the yields of the crude products are given
in Table 2. Analyses were obtained from the mixture of compounds
15 and 16.

4.2.14.1. 2,5-Dibromo-1-[2-carboxy-6-(trifluoromethyl)phenyl]-
1H-pyrrole (15). dH (300 MHz DMSO-d6) 13.38 (1H, br s), 8.30 (1H,
d, J 7.8 Hz), 8.19 (1H, d, J 7.8 Hz), 7.93 (1H, t, J 7.8 Hz), 6.39 (2H, s); dC
(75MHz DMSO-d6) 164.7, 135.1, 134.2, 134.1 (d, J 1.7 Hz), 131.4, 130.6
(q, J 4.9 Hz), 129.0 (q, J 30.9 Hz), 122.5 (q, J 274.6 Hz), 112.3, 103.7; dF
(282 MHz DMSO-d6) �59.2 (s); HRMS (ESI): MHþ, found 411.8804.
C12H7Br2F3NO4 requires 411.8796.

4.2.14.2. 2-Bromo-1-[2-bromo-6-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-
pyrrole-5-carboxylic acid (16). dH (300MHz DMSO-d6) 12.53 (1H, br
s), 8.15 (1H, d, J 8.1 Hz), 7.94 (1H, d, J 7.8 Hz), 7.67 (1H, t, J 8.0 Hz),
7.05 (1H, d, J 3.9 Hz), 6.57 (1H, d, J 3.9 Hz); dC (75 MHz DMSO-d6)
159.8, 137.2, 135.9 (d, J 1.6 Hz), 131.5, 128.8 (q, J 30.5 Hz), 126.4 (q, J
4.9 Hz), 126.3, 126.2, 122.4 (q, J 274.4 Hz), 118.4, 112.7, 111.2; dF
(282 MHz DMSO-d6) �60.2 (s); HRMS (ESI): MHþ, found 411.8791.
C12H7Br2F3NO4 requires 411.8796.

4.2.15. 2-Bromo-1-[2-carboxy-6-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyr-
role-5-carboxylic acid (17). The reaction was carried out starting
from compound 11 (0.50 mmol, 0.223 g) using the general pro-
cedure. In this case 2 M equiv of n-butyllithium (1.00 mmol, 625 mL,
1.6 M, hexane solution) was added to the precooled reaction mix-
ture. The crude product was recrystallized from chloroform to yield
pure 17 as a white solid (0.165 g, 87%); mp: 200e202 �C (decomp.);
nmax (KBr) 3422, 3047, 2925, 1710, 1677, 1542, 1325, 1284, 1156,
1138 cm�1; dH (300 MHz acetone-d6) 8.38 (1H, dd, J 8.1 Hz, 1.2 Hz),
8.09 (1H, dd, J 8.1 Hz, 1.2 Hz), 7.85 (1H, t, J 8.1 Hz), 7.85 (1H, d, J
3.9 Hz), 6.41 (1H, d, J 3.9 Hz); dC (75 MHz acetone-d6) 165.0, 160.6,
138.2 (q, J 1.6 Hz), 136.0, 133.1, 131.4 (q, J 5.2 Hz), 130.9, 130.1 (q, J
30.5 Hz), 128.3, 124.0 (q, J 273.7 Hz), 118.9, 113.2, 113.0; dF (282 MHz
acetone-d6) �61.2 (s); HRMS (ESI): MHþ, found 377.9597.
C13H8BrF3NO4 requires 377.9589.
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INTRODUCTION
Bifunctionalized atropisomeric biaryls are widely used in dif-

ferent enantioselective reactions as chiral ligands, auxiliaries,
or optically active organocatalysts.1 2,2´-Disubstituted 1,1´-
binaphtalenes and 1,1´-biphenyls, both with C2 symmetry, are
classical representatives of these compounds.2,3 Most fre-
quently, they have two hydroxyl, amino, or phosphino groups
in the C2 and C2´ positions.1 Simultaneous or separate modifi-
cations of the chemically identical groups of these biaryls are
simple, applying the reactants in suitablemolar ratios. Similarly,
the simultaneous transformation of both functional groups of a
bifunctionalized chiral compound of C1 symmetry is relatively
easy. For example, the dimethyl ester, two tetrasubstituted diol
derivatives, and two pyrrolobenzoxazepine derivatives of
optically active 1-[2-carboxy-6-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-
pyrrole-2-carboxylic acid (1) were prepared in our laboratory,
using the reagents in excess.4 The selective modification of
one functional group of the two identical ones in atropisomeric
compounds with C1 symmetry, such as dicarboxylic acid 1,
requires a different strategy. With a careful selection of the
reagents and conditions, however, the reactivity differences
between the two carboxylic acid functions can be exploited.
In the present study, which was a part of our ongoing

project on the chemistry of atropisomeric 1-phenylpyrrole
derivatives, our aim is to develop a synthesis for new chiral
amino alcohols, starting from dicarboxylic acid 1. Optically
active amino alcohols are among the most frequently applied
compounds in enantioselective reactions. Recently, several
papers have been published on the synthesis and application
of b-amino alcohols,5,6 and promising results have been
published about the application of 1,4-amino alcohols7 as
chiral additives in enantioselective reactions.
In the designed new amino alcohols, the amino and the

hydroxyl groups are separated by a six-atom chain, yet, they
must be close in space, because they are both attached to
dicals, Inc.
the rotationally restricted 1-phenylpyrrole backbone. Therefore,
these amino alcohols were expected to serve as new ligands in
enantioselective reactions.
For an efficient synthesis for the target molecules to be

found, detailed experimental studies were carried out in our
laboratory.

EXPERIMENTAL
General

All commercial starting materials were purchased from Sigma Aldrich
Kft. (Budapest, Hungary) and Merck Kft. (Budapest, Hungary) and were
used without further purification. Tetrahydrofuran was obtained anhy-
drous by distillation from sodium wire, after the characteristic blue color
of the in situ generated sodium diphenylketyl had been found to persist.
The organometallic reactions and the reductions were carried out in
Schlenk flasks under a dry nitrogen atmosphere. Thin-layer chromatogra-
phy (TLC) was carried out on Kieselgel 60 F254 (Merck) sheets (visuali-
zation of the products was made by exposing the plate to UV radiation or
by staining it with the aqueous solution of (NH4)6Mo7O24, Ce(SO4)2, and
sulphuric acid. Routine 1H, 13C and 19F NMR spectra were recorded in
CDCl3, acetone-d6 and DMSO-d6 solution on a Bruker AV 300 or DRX 500
spectrometer (Bruker BioSpin GmbH, Rheinstetten, Germany). Proton
chemical shifts are reported in ppm relative to the internal standard
(dTMS = 0 ppm) or solvents (dAcetone = 2.05, dDMSO = 2.50 ppm), and car-
bon chemical shifts are reported in ppm relative to the solvents
(dChloroform = 77.00). The enantiomeric ratios of the optically active
samples of 12a were determined from the 1H spectra recorded at
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25 �C on a Varian Inova400 spectrometer in the presence of (R)-1. The
enantiomeric ratios of the optically active samples of 2 and 13a–c
were determined by high-performance liquid chromatography (HPLC)
measurements carried out on Phenomonex (Torrance, USA) Lux
Cellulose-2 or Amylose-2 columns (5 mm, 250� 4.6mm) (eluent
hexane/ethanol). Infrared (IR) spectra were recorded on an appliance
type PerkinElmer (Waltham, USA) 1600 with a Fourier Transformer.
Data are given in cm�1. Specific rotation of the optically active
samples was determined on a PerkinElmer 245 MC polarimeter using
sodium lamp (589 nm). Melting points were determined in capillary
tubes, using a Gallenkamp (Loughborough, UK) melting point appara-
tus. Computations were performed at the AM1 semiempirical level
implemented in the MOPAC (Stewart Computational Chemistry,
Colorado Springs, USA) package of InsightIIW commercial software.
High-resolution mass spectra (HRMS) were recorded on Waters (Waters
Kft., Budapest, Hungary) LCT Premier XE spectrometer in electrospray
ionization (ESI, 2.5kV) mode, using water (0.035% trifluoroacetic acid)/
acetonitrile (0.035% trifluoroacetic acid) as eluent in gradient elution (5–95%
acetonitrile); samples were made up in acetonitrile.

Synthesis
(S )-1-[2-Methoxycarbonyl-6-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrrole-

2-carboxylic acid ((S)-2). (S)-1-[2-Carboxy-6-(trifluoromethyl)
phenyl]-pyrrole-2-carboxylic acid (1, 16.7mmol, 5.00 g, ee 99.8%) was
dissolved in methanol (75ml), and the solution was cooled down to
0 �C. Then thionyl chloride (116.9mmol, 8.53ml) was added dropwise
into it, and the reaction mixture was stirred at room temperature for
48 h. The reaction was monitored by TLC (ethyl acetate/methanol =
3/1) until 1 was consumed. The solvent was evaporated in vacuo,
and hexane (40ml) was poured to the residue. The mixture was
refluxed for an hour, and the solid was filtered off, washed with
hexane to yield monoester (S)-2 as white crystalline material
(4.19 g, 80%, ee 99.8%). mp 159–160 �C (from hexane). IR (KBr,
cm�1): 3434, 1735, 1664, 1540, 1484. 1H NMR (CDCl3, 300MHz)
dH 8.16 (1H, d, J = 8.5 Hz), 7.92 (1H, d, J = 8.5Hz), 7.64 (1H, t,
J = 8.5Hz), 7.14 (1H, dd, J = 3.9, 1.8Hz), 6.85 (1H, br s), 6.34 (1H,
dd, J = 3.9, 3.0Hz), 3.64 (3H, s). 13C NMR (CDCl3, 75MHz) dC
164.64, 164.60, 134.09, 131.51, 131.25, 130.02 (q, J = 5Hz), 129.17
(q, J = 31Hz), 128.96, 128.83, 125.10, 122.65 (q, J = 272Hz), 119.42,
109.68, 52.68. 19F NMR (CDCl3, 282MHz) dF �60.47. Anal. Calcd
for C14H10F3NO4 (313.23): C, 53.68; H, 3.22; N, 4.47. Found: C,

54.01; H, 3.78; N 4.60. a½ �25D =�55.5 (c 1.2; EtOH).Eewas determined after
the quantitative conversion into their dimethyl esters4 (3) by HPLC
analysis using a chiral stationary phase, Phenomonex Lux Cellulose-2
column (5 mm, 250� 4.6mm), eluent hexane/ethanol = 97/3, 0.8ml/
min, UV detector 256 nm, 20 �C, retention time for (S)-3: 12.2min., for
(R)-3: 13.6min.

General Procedure for the Synthesis of Amides 6a–f
(S)-1-[2-Methoxycarbonyl-6-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrrole-2-

carboxylic acid ((S)-2, 3.2 mmol, 1.00 g, ee 99.8%) was dissolved in
dry toluene (10ml) and thionyl chloride (3.84 mmol, 0.28 ml), and
one drop dry dimethylformamide was added dropwise. The reac-
tion mixture was stirred at 80 �C for 2 h. The solvent was evapo-
rated in vacuo. The residue was dissolved in dry toluene (10ml).
A solution of the respected amine (8.0 mmol) in dry toluene
(5 ml) was added dropwise at 0 �C, and the mixture was stirred
for 15 min. 1-M solution of hydrogen chloride (10ml) was added,
the phases were separated, and the organic solution was washed
with water (5 ml), then brine (5ml) before drying over sodium sulfate
and concentrated in vacuo.

N,N-Diethyl-(S )-1-[2-methoxycarbonyl-6-(trifluoromethyl)phenyl]-
1H-pyrrole-2-carboxamide ((S )-6a). The reaction was monitored
by TLC (hexane/ethyl acetate = 1/1, Rf = 0.45). Pure (S)-6a is a white
solid (1.16 g, 99%). Mp: 57–58 �C (from toluene). IR (KBr, cm�1):
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3099, 2977, 2952, 1738, 1616, 1544, 1479, 1330, 1289. 1H NMR
(CDCl3, 300MHz) dH 8.13 (1H, dd, J = 7.8, 1.5 Hz), 7.87 (1H, dd,
J = 7.5, 1.5Hz), 7.57 (1H, t, J = 8.1 Hz), 6.78 (1H, br s), 6.55 (1H, dd,
J = 3.6, 1.5 Hz), 6.30 (1H, dd, J = 3.6, 3.0Hz), 3.67 (3H, s), 3.52
(2H, m), 3.39 (2H, m), 1.12 (6H, t, J = 5.4 Hz). 13C NMR (CDCl3,
75MHz) dC 164.84, 162.02, 139.06 (d, J = 1.6 Hz), 133.86, 132.22,
129.69 (q, J = 5.2Hz), 128.64 (q, J = 31Hz), 128.18, 127.56, 122.93
(q, J = 273Hz), 111.59, 107.68, 52.49, 41.00, 40.43, 13,27. 19F
NMR (CDCl3, 282MHz) dF �60.02. HRMS (EI) m/z calcd. for

C18H19F3N2O3 (M)+: 368.1366, found 366.1348. a½ �25D =�88.9 (c 1.0; EtOH).

N,N-Diisopropyl-(S )-1-[2-methoxycarbonyl-6-(trifluoromethyl)phe-
nyl]-1H-pyrrole-2-carboxamide ((S )-6b). After the addition of
diisopropyl amine, the reaction mixture was stirred for 24 h at 25 �C
and was monitored by TLC (hexane/ethyl acetate = 3/1, Rf = 0.40).
After general work-up, pure (S )-6b was yielded as white solid
(1.24 g, 98%). Mp: 76–78 �C (from toluene). IR (KBr, cm�1): 3099,
3009, 2973, 2933, 1748, 1614, 1540, 1438, 1246, 1211. 1H NMR
(CDCl3, 500MHz) dH 8.14 (1H, d, J = 8.0 Hz), 7.87 (1H, d, J = 8.0Hz),
7.56 (1H, t, J = 8.0Hz), 6.73 (1H, s), 6.45 (1H, dd, J = 3.5, 1.5 Hz),
6.27 (1H, t, J = 3.3 Hz), 5.80–2.40 (2H, br s), 3.67 (3H, s), 1.27
(6H, d, J = 6.5 Hz), 1.21 (6H, d, J = 6.5 Hz). 13C NMR (CDCl3,
75MHz) dC 165.05, 161.91, 139.27 (d, J = 1.4 Hz), 134.27, 132.38,
129.94 (q, J = 5.1 Hz), 128.76 (q, J = 30.3 Hz), 128.31, 127.11, 123.19
(q, J = 274.2 Hz), 110.81, 107.59, 52.63, 21.08, 20.99. 19F NMR (CDCl3,

282MHz) dF �59.64. a½ �25D =�83.9 (c 1.0; EtOH).

N-Isopropyl-(S)-1-[2-methoxycarbonyl-6-(trifluoromethyl)phenyl]-
1H-pyrrole-2-carboxamide ((S)-6c). The reaction was monitored
by TLC (hexane/ethyl acetate = 1/1, Rf = 0.45). Pure (S)-6c is a white
solid (1.11 g, 98%). Mp: 133–134 �C (from toluene). IR (KBr, cm�1):
3323, 3275, 2974, 1733, 1628, 1551, 1484. 1H NMR (CDCl3,
300MHz) dH 8.15 (1H, d, J = 7.8 Hz), 7.91 (1H, d, J = 7.8 Hz), 7.60
(1H, t, J = 8.0 Hz), 6.75 (1H, br s), 6.63 (1H, dd, J = 3.75, 1.5 Hz), 6.30
(1H, t, J = 3.0Hz), 5.60 (1H, d, J = 7.8 Hz), 4.03 (1H, octet, J = 6.9Hz)
3.67 (3H, s), 1.13 (3H, d, J = 1.5Hz), 1.11 (3H, d, J = 1.5 Hz). 13C
NMR (CDCl3, 75MHz) dC 164.64, 159.80, 139.40, 133.94, 131.38,
129.94 (q, J = 5.1 Hz), 129.32, 128.79 (q, J = 30.4Hz), 128.34, 122.85
(q, J = 274.0Hz), 110.45, 108.55, 96.12, 52.50, 40.90, 22.92, 22.90. 13C
DEPT (CDCl3, 75MHz) dC 133.94, 129.94 (q, J = 5.1Hz), 128.34,
110.45, 108.55, 52.50, 40.90, 22.92, 22.90. 19F NMR (CDCl3, 282MHz)
dF �60.33. HRMS (EI) m/z calcd. for C17H17F3N2O2 (M)+: 354.1201,

found 354.1191. a½ �25D =�69.6 (c 0.78; EtOH).

N-Benzyl-(S )-1-[2-methoxycarbonyl-6-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-
pyrrole-2-carboxamide ((S )-6d). The reaction was monitored by
TLC (hexane/ethyl acetate = 1/1, Rf = 0.50). Pure (S)-6d is a white
solid (1.31 g, 98%). Mp: 123–125 �C (from toluene). IR (KBr, cm�1):
3352, 3288, 1735, 1637, 1558, 1482. 1H NMR (CDCl3, 500MHz) dH
8.17 (1H, d, J = 8.0Hz), 7.93 (1H, d, J = 7.5 Hz), 7.61 (1H, t,
J = 8.0 Hz), 7.31–7.16 (5H, m) 6.78 (1H, br s), 6.67 (1H, dd, J = 3.5,
1.5Hz), 6.31 (1H, dd, J = 4.0, 3.0Hz), 6.09 (1H, br s), 4.42 (2H, d,
J = 5.5 Hz), 3.66 (3H, s). 13C NMR (CDCl3, 75MHz) dC 164.62,
160.39, 139.30, 138.46, 134.03, 131.32, 130.02 (q, J = 5.0Hz), 128.88
(q, J = 31Hz), 128.74, 128.59, 128.46, 127.60, 127.35, 122.85
(q, J = 274Hz), 111.07, 108.74, 52.54, 43.02. 19F NMR (CDCl3,
282MHz) dF �60.24. HRMS (EI) m/z calcd. for C21H17F3N2O3 (M)+:

402.1187, found 402.1191. a½ �25D =�45.5 (c 0.7; EtOH).

N-[(R)-1-phenylethyl]-(S)-1-[2-methoxycarbonyl-6-(trifluoromethyl)
phenyl]-1H-pyrrole-2-carboxamide ((S)-6e). The reaction was
monitored by TLC (hexane/ethyl acetate=1/1, Rf =0.75). Pure (S)-6e is a
white solid (1.31g, 99%). Mp: 132–134 �C (from toluene). IR (KBr, cm�1):
3316, 1735, 1722, 1627, 1482, 1147. 1H NMR (CDCl3, 300MHz) dH 8.12
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(1H, d, J=7.8Hz), 7.91 (1H, d, J=7.2Hz), 7.58 (1H, t, J=7.8Hz), 7.32–7.21 (5H,
m), 6.76 (1H, br s), 6.76 (1H, dd, J=3.9, 1.5Hz), 6.29 (1H, t, J=3.3Hz), 6.03 (1H,
d, J=8.4Hz), 5.09 (1H, quint, J=7.4Hz), 3.58 (3H, s), 1.45 (3H, d, J=6.9Hz). 13C
NMR (CDCl3, 75MHz) dC 164.84, 159.92, 143.54, 139.42 (d, J= 1.5), 134.21,
131.63, 130.16 (q, J= 5.1Hz), 129.23, 128.95 (q, J= 30.5Hz), 128.82, 128.72,
128.63, 127.34, 126.29, 123.28 (q, J= 274.1Hz), 111.19, 108.87, 52.67, 48.19,

21.96. 19F NMR (CDCl3, 282MHz) dF �60.23. a½ �25D =+27.2 (c 0.85; EtOH).

(S )-1-[2-Methoxycarbonyl-6-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrrole-
2-carboxamide ((S )-6f). To the solution of the acid chloride in dry
toluene (10ml) aqueous ammonia (15M, 8.0mmol, 1.88ml) was added
at 0 �C, then the mixture was stirred for 15min. The reaction was
monitored by TLC (pure ethyl acetate, Rf = 0.42). 1-M solutions of
hydrogen chloride (10ml) and toluene (40ml) were added, the phases
were separated, and the organic solution was washed with water (10ml),
then brine (10ml) before drying over sodium sulfate and concentrated
in vacuo to yield pure (S)-6f as white solid (0.97 g, 98%). Mp: 104–105 �C
(from toluene). IR (KBr, cm�1): 3497, 3428, 3355, 2952, 1741, 1729,
1635, 1608, 1483, 1448. 1H NMR (CDCl3, 300MHz) dH 8.15 (1H, d,
J = 7.4Hz), 7.92 (1H, d, J = 7.8Hz), 7.60 (1H, t, J = 8.0Hz), 6.79 (1H, s),
6.74 (1H, dd, J=3.9, 1.5Hz), 6.32 (1H, t, J=3.3Hz), 5.38 (1H, br s), 3.67 (3H, s).
13C NMR (CDCl3, 75MHz) dC 164.88, 162.24, 139.39 (d, J= 1.7Hz), 134.23,
131.57, 130.23 (q, J = 5.1Hz), 129.52, 129.10 (q, J= 30.6Hz), 128.70, 128.09,
123.05 (q, J= 274.2Hz), 112.92, 109.11, 52.80. 19F NMR (CDCl3, 282MHz)
dF �60.32. HRMS (ESI) m/z calcd. for C14H12F3N2O3 (M+H)+: 313.2513,

found 313.2504. a½ �25D =�60.0 (c 0.5; EtOH).
General Procedure for the Synthesis of Primary
Alcohols 7a–f

Compound (S)-6a–f (3.0mmol) was dissolved in dry tetrahydrofuran
(9ml) under nitrogen atmosphere, and well-powdered sodium
tetrahydridoborate (4.50mmol, 0.17 g) and ethanol (1ml) were added.
The reaction mixture was stirred at room temperature for 48–72 h.
The reaction was monitored by TLC (hexane/ethyl acetate) until 6a–f
was consumed. The solvent was evaporated in vacuo. The residue
was dissolved in diethyl ether (20ml), and 1-M solution of hydrogen
chloride (10ml) was added at 0 �C. The phases were separated, and
the organic solution was washed with water (5ml), then brine (5ml)
before drying over sodium sulfate and concentrated in vacuo.

N,N-Diethyl-(S)-1-[2-hydroxymethyl-6-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-
pyrrole-2-carboxamide ((S)-7a). The reaction was monitored by TLC
(hexane/ethyl acetate =1/1, Rf = 0.35). Pure (S)-7a is a white solid (0.97g,
95%). Mp: 121–123 �C (from diethyl ether). IR (KBr, cm�1): 3332, 1600,
1542, 1482, 1320. 1H NMR (CDCl3, 500MHz) dH 7.79 (1H, dd, J=7.2,
0.5Hz), 7.65 (1H, dd, J=7.5, 1.0Hz), 7.55 (1H, t, J=7.5Hz), 6.69 (1H, br s),
6.54 (1H, dd, J=3.75, 1.5Hz), 6.31 (1H, dd, J=3.75, 3.0Hz), 5.37 (1H, br s),
4.27 (2H, s), 3.90–3.26 (4H, m), 1.28–1.03 (6H, m). 13C NMR (CDCl3,
75MHz) dC 163.46, 142.18, 136.97, 134.63, 129.40, 128.24, 127.70, 127.44
(q, J=32Hz), 125.83 (q, J=6.0Hz), 123.21 (q, J=273Hz), 111.69, 108.26,
60.74, 43.24, 39.41, 14.10, 12.15. 19F NMR (CDCl3, 282MHz) dF �60.62.
HRMS (EI) m/z calcd. for C17H19F3N2O (M)+: 340.1418, found 340.1399.

a½ �25D =�173.3 (c 0.86; EtOH).
A selected single crystal (0.4� 0.3� 0.2mm) of (R)-7a was mounted

on a Rigaku (Rigaku Europe SE, Berlin, Germany) R-AXIS RAPID diffrac-
tometer (graphite monochromator Cu Ka radiation, l = 1.54187Å). CCDC
846790 contains the supplementary crystallographic data for this article.
These data can be obtained free of charge from the Cambridge Crystallo-
graphic Data Centre website at www.ccdc.cam.ac.uk/data_request/cif.

N,N-Diisopropyl-(S)-1-[2-hydroxymethyl-6-(trifluoromethyl)
phenyl]-1H-pyrrole-2-carboxamide ((S)-7b). The reaction was
monitored by TLC (hexane/ethyl acetate = 3/1, Rf = 0.25). Pure (S)-7b
is a white solid (1.06 g, 96%). Mp: 143–146 �C (from diethyl ether). IR
(KBr, cm�1): 3304, 3001, 2970, 2936, 2879, 1590, 1466, 1323, 1164,
1126. 1H NMR (CDCl3, 500MHz) dH 7.78 (1H, d, J = 7.5 Hz), 7.65
(1H, d, J = 8.0 Hz), 7.54 (1H, t, J = 7.5Hz), 6.65 (1H, s), 6.46 (1H, dd,
J = 2.5 Hz), 6.29 (1H, t, J = 3.0 Hz), 5.77 (1H, d, J = 7.5, 3.0Hz), 4.68
(1H, br s), 4.27–4.20 (2H, m), 3.42 (1H, br s), 1.32 (6H, d, J = 6.5Hz),
1.18 (6H, s). 13C NMR (CDCl3, 75MHz) dC 163.11, 142.31, 137.02
(d, J = 1.5Hz), 134.64, 129.69, 129.23, 127.40, 127,27 (q, J = 30.1Hz),
125.69 (q, J = 5.2 Hz), 119.63 (q, J = 273.7Hz), 110.98, 107.91, 60.62,

50.50, 46.47, 20.75, 19.95. 19F NMR (CDCl3, 282MHz) dF �60.30. a½ �25D
=�163.4 (c 0.5; EtOH).

N-Isopropyl-(S)-1-[2-hydroxymethyl-6-(trifluoromethyl)phenyl]-
1H-pyrrole-2-carboxamide ((S)-7c). The reaction was monitored
by TLC (hexane/ethyl acetate = 1/1, Rf = 0.32). Pure (S)-7c is a white,
amorphous material (0.93 g, 95%). IR (KBr, cm�1): 3323, 2976, 2935,
2878, 1635, 1552, 1481, 1322, 1165, 1133. 1H NMR (CDCl3, 300MHz)
dH 7.79 (1H, d, J = 7.2Hz), 7.67 (1H, d, J = 7.5 Hz), 7.55 (1H, t,
J = 7.8 Hz), 6.69 (1H, br s), 6.63 (1H, dd, J = 3.6, 1.5Hz), 6.29
(1H, t, J = 3.0Hz), 5.97 (1H, br s), 4.39 (1H, br s), 4.26 (2H, m), 4.01
(1H, octet, J = 7.1Hz), 1.14 (3H, d, J = 6.6 Hz), 1.09 (3H, d, J = 6.6Hz).
13C NMR (CDCl3, 75MHz) dC 161.50, 141.50, 136.83 (d, J = 1.7 Hz),
133.75, 129.31, 129.22, 128.66, 127.28 (q, J = 30.3 Hz), 125.86
(q, J = 5.2Hz), 123.09 (q, J = 273.7 Hz), 111.50, 108.74, 60.35, 41.34,
22.57, 22.47. 19F NMR (CDCl3, 282MHz) dF �60.74. HRMS (EI) m/z

calcd. for C16H17F3N2O2 (M)+: 326.1260, found 326.1242. a½ �25D =�71.6
(c 0.86; EtOH).

N-Benzyl-(S)-1-[2-hydroxymethyl-6-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-
pyrrole-2-carboxamide ((S)-7d). The reaction was monitored by
TLC (hexane/ethyl acetate = 1/1, Rf = 0.36). Pure (S)-7d is a white,
amorphous material (1.03 g, 92%). IR (KBr, cm�1): 3422, 2925, 1639,
1552, 1480, 1321, 1130. 1H NMR (CDCl3, 500MHz) dH 7.82 (1H, d,
J = 7.5Hz), 7.70 (1H, d, J = 8.0Hz), 7.58 (1H, t, J = 7.5Hz), 7.33–7.21
(5H, m), 6.74 (1H, br s), 6.69 (1H, d, J = 3.75Hz), 6.31 (1H, t, J = 3.0Hz),
6.27 (1H, br s), 4.44 (2H, sym m), 4.29 (2H, s), 4.04 (1H, br s). 13C NMR
(CDCl3, 75MHz) dC 162.39, 143.31, 141.81, 137.97, 137.04, 134.23, 129.67,
129.53, 129.05, 128.98, 127.86, 127.74 (q, J= 29.4Hz), 126.34 (q, J = 5.0Hz),
123.39 (q, J = 273.9Hz), 112.28, 109.25, 60.80, 43.67. 19F NMR (CDCl3,
282MHz) dF �60.69. HRMS (EI) m/z calcd. for C20H17F3N2O2

(M)+: 374.1233, found 374.1242. a½ �25D =�63.2 (c 1.0; EtOH).

N-[(R)-1-phenylethyl]-(S )-1-[2-hydroxymethyl-6-(trifluoromethyl)
phenyl]-1H-pyrrole-2-carboxamide ((S )-7e). The reaction was
monitored by TLC (hexane/ethyl acetate = 2/1, Rf = 0.22). Pure (S)-7e is
a colorless oil (1.11 g, 99%). IR (KBr, cm�1): 3315, 3063, 2976, 2930, 1633,
1548, 1481, 1416, 1321, 1154. 1H NMR (CDCl3, 300MHz) dH 7.81
(1H, dd, J = 7.6, 0.5Hz), 7.70 (1H, d, J = 7.8Hz), 7.58 (1H, t, J = 7.8Hz),
7.39–7.27 (5H, m), 6.72 (1H, s), 6.67 (1H, dd, J = 3.9, 1.5Hz), 6.30
(1H, dd, J = 3.7, 2.9Hz), 6.17 (1H, d, J = 8.0Hz), 5.16–5.03
(1H, quintet, J = 7.5Hz), 4.25 (2H, s), 3.98 (1H, br s), 1.45 (3H, d,
J = 6.9Hz). 13C NMR (CDCl3, 75MHz) dC 161.74, 142.96, 141.85, 137.01
(d, J = 1.8), 134.25, 129.66, 129.35, 129.33, 128.98, 127.71, 127.69
(q, J = 30.4Hz), 126.32 (q, J = 5.2Hz), 126.31, 123.41 (q, J = 273.7Hz),
112.03, 109.19, 60.78, 48.82, 21.92. 19F NMR (CDCl3, 282MHz)

dF �60.78. a½ �25D =�56.8 (c 0.4; CHCl3).

(S )-1-[2-Hydroxymethyl-6-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrrole-
2-carboxamide ((S )-7f). The reaction was monitored by TLC
(pure ethyl acetate, Rf = 0.35). Pure (S)-7f is a white solid (0.81g, 95%).
Mp: 160–161 �C (from diethyl ether). IR (KBr, cm�1): 3516, 3375, 3172,
3115, 1668, 1623, 1484, 1435, 1320, 1134. 1H NMR (CDCl3, 300MHz) dH
7.83 (1H, d, J= 6.9Hz), 7.68 (1H, d, J= 6.3Hz), 7.62 (1H, t, J = 7.7Hz), 7.49
(1H, br s), 6.99 (1H, dd, J= 3.9, 1.5Hz), 6.82 (1H, s), 6.74 (1H, br s), 6.27
Chirality DOI 10.1002/chir

http://www.ccdc.cam.ac.uk/data_request/cif


FAIGL ET AL.
(1H, t, J = 3.3Hz), 5.25 (1H, t, J = 5.4Hz), 4.10 (1H, dd, J= 14.9, 5.4Hz), 3.93
(1H, dd, J= 14.9, 5.4Hz). 13C NMR (CDCl3, 75MHz) dC 164.33, 144.74,
137.78 (q, J = 1.7Hz), 132.28, 129.26, 129.12, 129.06, 127.37 (q, J= 29.9Hz),
125.51 (q, J = 5.3Hz), 124.42 (q, J= 273.1Hz), 114.62, 110.48, 60.92. 19F
NMR (CDCl3, 282MHz) dF �58.85. HRMS (ESI) m/z calcd. for

C13H12F3N2O2 (M+H)+: 285.2412, found 285.2419. a½ �25D =�94.0 (c 0.65;
acetone).

General Procedure for the Synthesis of Tertiary
Alcohols 8a–c

A solution of bromobenzene (9.5mmol, 1.5 g) in dry tetrahydrofuran
(15ml) was cooled down to �75 �C, and a hexane solution of butyllithium
(9.5mmol, 14.2ml, 1.5mol/L solution) was added into the stirred solution
under nitrogen atmosphere. Compound (S)-6a–c (3.0mmol) was added
to the stirred reaction mixture for 15min, and the stirring was continued
for an additional 30min at �75 �C. At room temperature, saturated
aqueous ammonium chloride solution (15ml) and diethyl ether (30ml)
were added into it. The phases were separated, the aqueous phase was
washed with diethyl ether (2� 25ml), the collected organic solutions
were washed with brine (25ml), dried over sodium sulfate, concentrated
in vacuo, and the residue was purified by column chromatography
(Kieselgel, eluent hexane/ethyl acetate).

N,N-Diethyl-(S )-1-[2-diphenylhydroxymethyl-6-(trifluoromethyl)
phenyl]-1H-pyrrole-2-carboxamide ((S )-8a). The reaction was
monitored by TLC, and the residue was purified by column chromatogra-
phy (hexane/ethyl acetate = 4/1, Rf = 0.6). Pure (S)-8a is a white,
amorphous material (1.42 g, 96%). IR (KBr, cm�1): 3196, 2984, 1593,
1542, 1466, 1316, 1285, 1166, 1133, 1110. 1H NMR (CDCl3, 500MHz) dH
8.14 (1H, s), 7.63 (1H, d, J = 7.5Hz), 7.32 (1H, t, J = 7.5Hz), 7.30–7.20
(8H, m), 7.16 (2H, m), 7.12 (1H, d, J = 8.0Hz), 6.47 (1H, d, J = 2.5Hz),
5.79 (1H, t, J = 3.3Hz), 5.55 (1H, s), 3.97 (1H, br s), 3.52 (1H, br s), 3.32
(2H, sextet, J = 7.0Hz), 1.28 (3H, br s), 1.07 (3H, br s). 13 C NMR (CDCl3,
75MHz) dC 164.46, 148.94, 147.63, 146.33, 137.50 (d, J = 1.4Hz), 134.98,
129.31, 129.22 (q, J = 29.3Hz), 128.40, 127.79, 127.60, 127.44, 127.30,
127.04, 126.86, 126.75, 126.01 (q, J = 5.5Hz), 123.22 (q, J = 272.6Hz),
112.18, 106.27, 81.19, 43.07, 39.28, 14.09, 12.21. 19F NMR (CDCl3,
282MHz) dF �60.48. HRMS (ESI) m/z calcd. for C29H28F3N2O2

(M+H)+: 493.2103, found 493.2089. a½ �25D =�130.8 (c 6.0; CHCl3).

N,N-Diisopropyl-(S )-1-[2-diphenylhydroxymethyl-6-(trifluoro-
methyl)phenyl]-1H-pyrrole-2-carboxamide ((S )-8b). The reac-
tion was monitored by TLC, and the residue was purified by column
chromatography (hexane/ethyl acetate = 4/1, Rf = 0.65). Pure (S)-8b is a
white solid (1.47 g, 94%). Mp: 148–149 �C (from ethyl acetate). IR
(KBr, cm�1): 3190, 2973, 2937, 2872, 2792, 1587, 1538, 1465, 1317, 1165.
1H NMR (CDCl3, 500MHz) dH 8.50 (1H, s), 7.64 (1H, d, J = 8.0Hz), 7.33
(1H, t, J = 8.0Hz), 7.30–7.21 (8H, m), 7.16–7.12 (3H, m), 6.41 (1H, dd,
J = 3.5, 1.5Hz), 5.81 (1H, t, J = 6.5Hz), 5.55 (1H, s), 4.77 (1H, br s), 3.46
(1H, br s), 1.42–1.12 (12H, m). 13C NMR (CDCl3, 75MHz) dC 164.54,
149.87, 148.01, 146.58, 137.78 (d, J = 1.3Hz), 135.32, 129.38 (q, J= 29.0Hz),
129.19, 128.74, 128.60, 128.43, 128.04, 127.66, 127.03, 126.96, 126.00
(q, J = 5.5Hz), 123.56 (q, J = 274.3Hz), 50.54, 46.66, 21.63, 21.39, 20.86,

20.05. 19F NMR (CDCl3, 282MHz) dF �60.08. a½ �25D =�124.3 (c 1.0; EtOH).

N-Isopropyl-(S )-1-[2-diphenylhydroxymethyl-6-(trifluoromethyl)
phenyl]-1H-pyrrole-2-carboxamide ((S )-8c). The reaction was
monitored by TLC, and the residue was purified by column chromatogra-
phy (hexane/ethyl acetate = 4/1, Rf = 0.58). Pure (S)-8c is a white solid
(1.33 g, 93%). Mp: 127–129 �C (from ethyl acetate). IR (KBr, cm�1):
3313, 3130, 3066, 3026, 2975, 2768, 1602, 1550, 1464, 1315. 1H NMR
(acetone-d6, 300MHz) dH 7.77 (1H, d, J = 7.8Hz), 7.57 (1H, s), 7.53
(2H, t, J = 7.2Hz), 7.35–7.17 (11H, m), 6.60 (1H, s), 5.65 (1H, s), 5.60
(1H, s), 4.10 (1H, octet, J = 6.8Hz), 1.22 (3H, d, J=6.6Hz), 1.11 (3H, d,
J=6.6Hz). 13C NMR (acetone-d6, 75MHz) dC 164.03, 150.65, 149.48,
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148.32, 140.07, 136.64, 131.62, 131.11 (q, J = 29.5 Hz), 130.16, 129.90,
129.56, 129.24, 128.87, 128.76, 128.49, 128.29, 128.17 (q, J = 5.6Hz),
125.28 (q, J = 273.9 Hz), 113.37, 108.33, 82.68, 43.08, 23.76, 23.46. 19F
NMR (acetone-d6, 282MHz) dF �60.93. HRMS (ESI) m/z calcd.

for C28H26F3N2O2 (M+H)+: 479.1946, found 479.1944. a½ �25D =�86.0
(c 0.4; EtOH).

Reaction of Primary Amide (S)-6f with Grignard’s Reagent
Phenylmagnesium bromide (4.8mmol, 0.87 g) was prepared in dry

diethyl ether (10ml) by the addition of bromobenzene to magnesium
turnings. A solution of (S)-1-[2-methoxycarbonyl-6-(trifluoromethyl)
phenyl]-1H-pyrrole-2-carboxamide ((S)-6f, 1.6mmol, 0.5 g, ee 99.8%) in
dry tetrahydrofuran (5ml) was added into the stirred solution at 0 �C
under nitrogen atmosphere. The reaction mixture was stirred for 30min
at 0 �C. When the mixture warmed to room temperature, saturated
aqueous ammonium chloride solution (15ml) and diethyl ether (30ml)
were added, the phases were separated, the aqueous phase was washed
with diethyl ether (15ml), the collected organic solutions were washed
with brine (25ml), dried over sodium sulfate, concentrated in vacuo,
and the residue was purified by column chromatography (Kieselgel,
eluent hexane/ethyl acetate = 1/1) to yield (S)-10 and (R,S)-11.

(S)-1-[2-Benzoyl-6-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrrole-2-
carboxamide ((S)-10). White solid (0.26 g, 45%, Rf = 0.3). Mp:
181–183 �C (from ethyl acetate). IR (KBr, cm�1): 3466, 3300, 3189,
1661, 1610, 1475, 1444, 1333, 1286, 1116. 1H NMR (DMSO, 500MHz)
dH 7.99 (1H, dd, J = 8.0, 1.0 Hz), 7.73 (1H, t, J = 7.8Hz), 7.70–7.66
(3H, m), 7.60 (1H, t, J = 7.5 Hz), 7.42 (2H, t, J = 7.8Hz), 7.32 (1H, br s),
6.87 (1H, s), 6.78 (1H, dd, J = 3.5, 1.5Hz), 6.66 (1H, br s), 6.04 (1H, t,
J = 3.2Hz). 13C NMR (DMSO, 75MHz) dC 193.27, 161.32, 139.79, 137.17
(q, J= 1.8Hz), 135.70, 133.52, 131.82 129.76 129.70, 128.57, 128.16, 128.00
(q, J = 5.1Hz), 127.08 (q, J = 30.1 Hz), 122.97 (q, J = 274.1 Hz), 112.96,

107.84. 19F NMR (DMSO, 282MHz) dF �54.22. a½ �25D =�17.4 (c 0.9;
EtOH, ee 24%). Ee was determined by HPLC analysis using a chiral
stationary phase (Phenomonex Lux Cellulose-2 column (5mm,
250� 4.6mm), eluent hexane/ethanol = 85/15, 1.0ml/min, UV detector
256 nm, 20 �C, retention time for (S)-10: 19.2min, for (R)-10: 29.5min.

(�)-1-[2-Aminocarbonyl-6-(trifluoromethyl)phenyl]-2-benzoyl-1H-
pyrrole ((R,S)-11). White solid (0.17 g, 30%, ee 0%, Rf = 0.2). Mp:
195–197 �C (from ethyl acetate). IR (KBr, cm�1): 3405, 3163, 3127,
1689, 1622, 1314, 1156, 1129, 726. 1H NMR (DMSO, 500MHz) dH
7.93 (1H, d, J = 7.5 Hz), 7.80 (1H, d, J = 7.0 Hz), 7.74 (1H, t, J = 7.8 Hz),
7.70 (2H, d, J = 7.5Hz), 7.60 (1H, t, J= 7.5Hz), 7.50 (2H, t, J = 7.5Hz),
7.42 (1H, s), 7.33 (1H, s), 7.26 (1H, s), 6.79 (1H, dd, J= 4.0, 1.5Hz), 6.37
(1H, t, J = 3.3Hz). 13C NMR (DMSO, 75MHz) dC 183.97, 166.89, 138.33,
138.27, 135.47 (q, J = 1.7Hz), 133.05, 132.89, 131.77, 131.74, 129.01,
128.81, 128.14, 127.23 (q, J= 5.1Hz), 126.39 (q, J = 30.0Hz), 123.01
(q, J= 273.9Hz), 121.36, 109.28. 19F NMR (DMSO, 282MHz) dF �54.28.

a½ �25D = 0 (c 1.0; EtOH).

10-Trifluoromethyl-4H-pyrrolo[1,2-a][1,4]benzodiazepine-4,6-
dione (9). To a solution of KOtBu (1.1mmol, 0.12 g) in dry
tetrahydrofuran (3ml), (S)-1-[2-methoxycarbonyl-6-(trifluoromethyl)
phenyl]-1H-pyrrole-2-carboxamide ((S)-6f, 1.0mmol, 0.31 g) was added
at 0 �C. After stirring for 10min, 1-M solution of hydrogen chloride
(5ml) and ethyl acetate (15ml) were added, the phases were separated,
and the organic solution was washed with water (5ml), then brine (5ml)
before drying over sodium sulfate and concentrated in vacuo to yield
pure 9 as white solid (0.25 g, 90%, Rf = 0.9 in pure ethyl acetate). Mp:
207–208 �C (from tehtrahydrofuran). IR (KBr, cm�1): 3463, 3417, 3363,
3159, 2991, 1735, 1643, 1610, 1480, 1387. 1H NMR (acetone-d6,
300MHz) dH 10.24 (1H, s), 8.29 (1H, dd, J = 7.8, 1.2Hz), 8.19 (1H, dd,
J = 8.1, 1.5Hz), 7.80 (1H, t, J = 7.8Hz), 7.38 (1H, quint, J = 1.5Hz), 7.13
(1H, dd, J = 3.8, 1.8 Hz), 6.54 (1H, t, J = 3.3Hz). 13 C NMR (acetone-d6,
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75MHz) dC 166.86, 160.03, 137.81, 136.68 (d, J = 1.4Hz), 134.79
(q, J = 5.3Hz), 132.99, 132.61 (q, J = 4.5 Hz), 130.50, 129.76, 126.42
(q, J = 31.4Hz), 125.28 (q, J = 273.1Hz), 122.67, 113.13. 19F NMR
(acetone-d6, 282MHz) dF �56.54.

General Procedure for the Synthesis of Amino Alcohols
12a–f and 13a–c

Compound (S)-7a–f or (S)-8a–c (1.5mmol) was dissolved in dry
toluene (4ml), and borane dimethysulfide complex (3.0mmol, 0.285ml)
was added dropwise. The reaction mixture was stirred at 80 �C for 72 h
in case of primary alcohols or for 2 h in case of tertiary alcohols. Methanol
(2ml) was added slowly dropwise at 0 �C; the solvent was evaporated in
vacuo. The residue was dissolved in methylene chloride (1ml), and 5-M
solution of hydrogen chloride (2ml) was added. The mixture was
stirred for 30min. Then methylene chloride (5ml) and aqueous sodium
hydroxide (5-M, 5ml) were added, the phases were separated, and the
aqueous phase was washed with methylene chloride (5ml), whereas
the collected organic phases were dried over sodium sulfate and
concentrated in vacuo. The crude residue was purified by column
cromatography.

(S )-N,N-Diethyl-2-aminomethyl-1-[2-hydroxymethyl-6-(trifluoro-
methyl)phenyl]-1H-pyrrole ((S )-12a). The reaction was moni-
tored by TLC, and the residue was purified by column chromatography
(hexane/ethyl acetate = 1/1, Rf = 0.10–0.45). Pure (S)-12a is a white
solid (0.37 g, 75%, ee 99.8%). Mp: 62–63 �C (from ethyl acetate). IR
(KBr, cm�1): 3362, 1486, 1321. 1H NMR (CDCl3, 300MHz) dH 7.81
(1H, d, J = 7.5Hz), 7.73 (1H, d, J = 7.5Hz), 7.58 (1H, t, J = 7.5Hz), 6.64
(1H, br s), 6.24 (2H, d, J = 9.6Hz), 4.13 (1H, d, J= 11.4Hz), 3.93 (1H, d,
J= 11.4Hz), 3.21 (1H, d, J = 14.1Hz), 3.07 (1H, d, J = 14.1Hz), 2.71
(2H, m), 2.20 (2H, m), 0.76 (6H, t, J = 7.2Hz). 13C NMR (CDCl3, 75MHz)
dC 144.34, 135.59, 135.36, 131.09, 129.46, 128.60 (q, J = 30Hz), 125.89
(q, J = 5Hz), 124.59, 123.01 (q, J = 274Hz), 111.10, 108.10, 59.24, 53.39,
49.97, 45.89, 9.82. 19F NMR (CDCl3, 282MHz) dF �63.27. HRMS

(EI) m/z calcd. for C17H21F3N2O (M)+: 326.1611, found 326.1606. a½ �25D
=�75.6 (c 0.8; EtOH).

(S )-N,N-Diethyl-2-aminomethyl-1-[2-hydroxymethyl-6-(difluoro-
methyl)phenyl]-1H-pyrrole ((S )-12a´). 1H NMR (CDCl3,
300MHz) dH 7.81 (1H, d, J = 7.5Hz), 7.73 (1H, d, J = 7.5Hz), 7.58 (1H, t,
J = 7.5Hz), 6.64 (1H, br s), 6.24 (2H, d, J = 9.6Hz), 5.76 (1H, t,
J = 54.5Hz, –CHF2), 4.13 (1H, d, J = 11.4Hz), 3.93 (1H, d, J = 11.4Hz),
3.21 (1H, d, J = 14.1Hz), 3.07 (1H, d, J = 14.1Hz), 2.71 (2H, m), 2.20
(2H, m), 0.76 (6H, t, J = 7.2Hz). 19F NMR (CDCl3, 376MHz) dF �110.47
(1F, dd, 2JFF = 309.1Hz, 2JHF = 55.1Hz), �114.82 (1F, dd, 2JFF = 309.1Hz,
2JHF = 55.1Hz).

(S )-N,N-Diisopropyl-2-aminomethyl-1-[2-hydroxymethyl-6-
(difluoromethyl)phenyl]-1H-pyrrole ((S)-12b). The reaction was
monitored by TLC, and the residue was purified by column chromatog-
raphy (hexane/ethyl acetate = 1/1, Rf = 0.05–0.2). Pure (S)-12b is a
white solid (0.36 g, 68%, ee 99.8%). Mp: 78–80 �C (from ethyl acetate).
IR (KBr, cm�1): 3374, 3110, 2970, 2938, 2889, 1597, 1487, 1321, 1182,
1163. 1H NMR (acetone-d6, 500MHz) dH 7.94 (1H, d, J = 7.5Hz), 7.80
(1H, d, J = 7.5Hz), 7.71 (1H, t, J = 7.8Hz), 6.64 (1H, s), 6.17 (2H, s), 4.87
(1H, br s), 4.22 (1H, d, J = 13.5 Hz), 4.16 (1H, d, J = 13.5Hz), 3.41
(1H, d, J = 14.5 Hz), 3.22 (1H, d, J = 14.5 Hz), 3.09 (2H, sextet,
J = 6.6Hz), 0.90 (6H, d, J = 6.5Hz), 0.72 (6H, d, J = 6.5Hz). 13C NMR (ace-
tone-d6, 75MHz) dC 146.52, 137.21 (q, J = 1.8 Hz), 134.78, 134.20, 131.15,
129.72 (q, J = 29.9 Hz), 127.17 (q, J = 5.3 Hz), 125.43 (q, J = 273.3 Hz),
125.02, 111.99, 109.79, 60.74, 48.07, 41.03, 22.25, 19.78. 19F NMR (ace-
tone-d6, 282MHz) dF �60.52. HRMS (ESI) m/z calcd. for C19H26F3N2O

(M+H)+: 355.1997, found 355.1991. a½ �25D = +34.2 (c 0.5; EtOH).
(S )-N-Isopropyl-2-aminomethyl-1-[2-hydroxymethyl-6-(difluoro-
methyl)phenyl]-1H-pyrrole ((S )-12c). The reaction was moni-
tored by TLC, and the residue was purified by column chromatography
(hexane/ethyl acetate = 1/1, Rf = 0.05–0.2). Pure (S )-12c is a colorless
oil (0.38 g, 82%, ee 99.8%). IR (KBr, cm�1): 3261, 3106, 2968, 2871,
1596, 1486, 1321. 1H NMR (CDCl3, 300MHz) dH 7.82 (1H, d,
J = 7.5 Hz), 7.72 (1H, d, J = 7.5 Hz), 7.58 (1H, t, J = 7.5Hz), 6.61 (1H, br
s), 6.26 (1H, t, J = 3.3 Hz), 6.22 (1H, m), 4.14 (1H, d, J = 12.0Hz), 3.89
(1H, d, J = 12.0Hz), 3.66 (1H, d, J = 12.9Hz), 3.02 (1H, d, J = 12.9Hz), 2.72
(1H, sextet, J = 6.3Hz), 1.02 (3H, d, J = 6.3Hz), 0.78 (3H, d, J = 6.3Hz). 13C
NMR (CDCl3, 75MHz) dC 144.52, 135.35 (q, J = 1.7Hz), 135.25, 133.42,
129.47, 128.59 (q, J = 30Hz), 125.81 (q, J= 5.1Hz), 124.34, 123.03
(q, J = 273.7Hz), 108.52, 108.39, 58.64, 48.40, 41.13, 22.88, 20.90. 19F NMR
(CDCl3, 282MHz) dF �60.87. HRMS (ESI) m/z calcd. for C16H20F3N2O

(M+H)+: 313.3375, found 313.3366. a½ �25D = +52.9 (c 1.07; EtOH).

N-benzyl-(S)-2-aminomethyl-1-[2-hydroxymethyl-6-(trifluoromethyl)
phenyl]-1H-pyrrole ((S)-12d). The reaction was monitored by TLC,
and the residue was purified by column chromatography (hexane/ethyl
acetate = 1/1, Rf = 0.1–0.25). Pure (S)-12d is a colorless oil (0.35 g, 64%, ee
99.8%). IR (KBr, cm�1): 3294, 3064, 2927, 2849, 1597, 1486, 1321, 1163,
1132. 1H NMR (CDCl3, 300MHz) dH 7.83 (1H, d, J= 7.5Hz), 7.70 (1H, d,
J = 7.5Hz), 7.59 (1H, t, J = 8.0Hz), 7.29–7.17 (5H, m), 6.60 (1H, br s), 6.26
(1H, t, J = 3.0Hz), 6.23 (1H, dd, J = 2.1, 1.5Hz), 4.17 (1H, d, J = 12.0Hz),
3.91 (1H, d, J = 12.0Hz), 3.71 (1H, d, J= 13.0Hz), 3.69 (1H, d, J = 13.5Hz),
3.63 (1H, d, J = 13.0Hz), 3.10 (1H, d, J = 13.5Hz). 13C NMR (CDCl3,
75MHz) dC 144.34, 137.99, 135.34 (d, J= 1.5Hz), 135.16, 132.73, 129.56,
128.63 (q, J= 30.2Hz), 128.57, 128.33, 127.38, 125.91 (q, J= 5.2Hz), 124.55,
122.98 (q, J = 273.9Hz), 109.19, 108.53, 58.85, 53.12, 43.11. 19F NMR (CDCl3,
282MHz) dF �60.90. HRMS (EI) m/z calcd. for C20H19F3N2O (M)+:

360.1442, found 360.1449. a½ �25D = +52.7 (c 0.73; EtOH).

N-[(R)-1-phenylethyl]-(S )-2-aminomethyl-1-[2-hydroxymethyl-6-
(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrrole ((S )-12e). The reaction was
monitored by TLC, and the residue was purified by column chroma-
tography (hexane/ethyl acetate = 2/1, Rf = 0.05–0.3). Pure (S)-12e is
a white solid (0.49 g, 87%, ee 99.8%). Mp: 98–103 �C (from ethyl acetate).
IR (KBr, cm�1): 3312, 2960, 2852, 1594, 1487, 1321, 1157, 1129. 1H NMR
(CDCl3, 300MHz) dH 7.89 (1H, t, J= 4.7Hz), 7.60–7.58 (2H, m), 7.12–7.09
(3H, m), 6.98–6.95 (2H, m), 6.59 (1H, s), 6.25 (1H, t, J = 3.3Hz), 6.22
(1H, dd, J = 3.5, 1.6Hz), 4.21 (1H, d, J = 11.7Hz), 3.96 (1H, d, J = 11.7Hz),
3.81 (1H, q, J= 6.6Hz), 3.45 (1H, d, J = 13.2 Hz), 2.87 (1H, d,
J = 13.2Hz), 1.28 (3H, d, J = 6.9 Hz). 13C NMR (CDCl3, 75MHz) dC
144.05, 142.73, 135.13, 133.15, 129.39, 128.56 (q, J = 30.1Hz), 128.37,
126.98, 126.50, 125.87 (q, J= 5.3Hz), 124.55, 122.82 (q, J = 273.7Hz),
109.30, 108.45, 59.10, 58.07, 41.68, 24.15. 19F NMR (CDCl3, 282MHz)
dF �59.68. HRMS (ESI) m/z calcd. for C21H22F3N2O (M+H)+:

375.4068, found 375.4060. a½ �25D = +74.7 (c 0.7; EtOH).

(S)-2-Aminomethyl-1-[2-hydroxymethyl-6-(trifluoromethyl)phe-
nyl]-1H-pyrrole ((S)-12f). The reaction was monitored by TLC,
and the residue was purified by column chromatography (pure ethyl
acetate, Rf = 0.05–0.25). Pure (S)-12f is a white solid (0.29 g, 71%, ee
99.8%). Mp: 97–98 �C (from ethyl acetate). IR (KBr, cm�1): 3360, 3188,
3111, 2924, 2850, 1596, 1570, 1486, 1320, 1134. 1H NMR (CDCl3,
300MHz) dH 7.83 (1H, d, J = 7.5Hz), 7.72 (1H, d, J = 7.8Hz), 7.59 (1H, t,
J = 7.7Hz), 6.61 (1H, s), 6.28–6.24 (2H, m), 4.18 (1H, d, J = 12.0Hz), 3.95
(1H, d, J = 13.5Hz), 3.29 (1H, d, J = 12.0Hz), 3.14 (1H, d, J = 13.5Hz),
2.99 (3H, br s). 13C NMR (CDCl3, 75MHz) dC 144.38, 135.35 (d,
J = 1.5Hz), 135.14, 134.60, 129.58, 128.69 (q, J = 30.0Hz), 125.92 (q,
J = 5.3Hz), 124.56, 123.01 (q, J = 273.9Hz), 108.56, 108.42, 58.65, 35.91.
19F NMR (CDCl3, 282MHz) dF �60.89. HRMS (ESI) m/z calcd.
Chirality DOI 10.1002/chir



Scheme 1. Selective monoesterification of (S)-1.
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for C13H14F3N2O (M+H)+: 271.2577, found 271.2588. a½ �25D = +22.6
(c 1.0; EtOH).

N,N-Diethyl-(S )-2-aminomethyl-1-[2-diphenylhydroxymethyl-6-
(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrrole ((S)-13a). The reaction was
monitored by TLC, and the residue was purified by column chromatogra-
phy (hexane/ethyl acetate = (8/1, Rf = 0.05–0.25). Pure (S)-13a is a white
solid (0.53g, 74%, ee 99.8%). Mp: 113–114 �C (from ethyl acetate). IR
(KBr, cm�1): 3100, 3086, 2978, 2881, 2825, 1589, 1481, 1449, 1315, 1165.
1H NMR (CDCl3, 500MHz) dH 8.32 (1H, br s), 7.74 (1H, d, J= 7.5Hz),
7.36 (1H, t, J = 8.0Hz), 7.28 (2H, t, J = 7.3Hz), 7.24–7.19 (6H, m), 7.14
(1H, d, J = 8.0 Hz), 7.05 (2H, m), 6.08 (1H, s), 5.77 (1H, t, J = 3.0 Hz),
5.41 (1H, s), 3.27 (1H, d, J = 14.5Hz), 3.05 (1H, d, J = 14.5Hz), 2.81
(2H, hextet, J = 7.0 Hz), 2.29 (2H, sextet, J = 7.0 Hz), 0.83 (3H, t,
J = 7.0Hz). 13 C NMR (CDCl3, 75MHz) dC 148.98, 148.93, 147.13,
137.19 (d, J = 1.4Hz), 135.12, 131.13 (q, J = 29.2Hz), 130.40, 128.22,
127.80, 127.68, 127.45, 127.23, 126.80, 126.69, 126.49 (q, J = 5.5 Hz),
125.43, 129.99 (q, J = 274.5Hz), 109.80, 105.77, 80.73, 48.33, 45.95,
10.13. 19F NMR (CDCl3, 282MHz) dF �60.75. HRMS (ESI) m/z calcd.

for C29H30F3N2O (M+H)+: 479.2310, found 479.2301. a½ �25D = +81.3 (c 0.5;
CHCl3). Ee was determined by HPLC analysis using a chiral stationary
phase, Phenomonex Lux Amylose-2 column (5 mm, 250� 4.6mm),
eluent hexane/ethanol = 98.5/1.5, 0.5ml/min, UV detector 222nm, 15 �C,
retention time for (R)-13a: 9.5min, for (S)-13a: 12.0min.

N,N-Diisopropyl-(S)-2-aminomethyl-1-[2-diphenylhydroxymethyl-
6-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrrole ((S)-13b). The reaction
was monitored by TLC, and the residue was purified by column chromatog-
raphy (hexane/ethyl acetate = 5/1, Rf = 0.15–0.35). Pure (S)-13b is a white
solid (0.67 g, 88%, ee 99.8%). Mp: 113–114 �C (from ethyl acetate). IR
(KBr, cm�1): 3089, 3057, 2965, 2879, 2750, 1590, 1480, 1458, 1312,
1162. 1H NMR (acetone-d6, 500MHz) dH 7.91 (1H, d, J = 8.0 Hz), 7.58
(1H, t, J = 8.0Hz), 7.39–7.33 (4H, m), 7.29–7.21 (5H, m), 7.06–7.05 (2H,
m), 6.91 (1H, s), 6.02 (1H, s), 5.63 (1H, t, J = 6.0Hz), 5.35 (1H, s), 3.47
(1H, d, J = 14.5 Hz), 3.35 (2H, sextet, J = 6.5 Hz), 3.23 (1H, d,
J = 14.5Hz), 1.01 (6H, d, J = 6.5Hz), 0.87 (6H, d, J = 6.5Hz). 13C NMR
(acetone-d6, 75MHz) dC 150.50, 150.01, 149.63, 138.93 (d, J = 1.2Hz),
137.04, 133.10, 132.81 (q, J = 29.1Hz), 130.24, 129.62, 129.29, 128.87,
128.86 (q, J = 5.5Hz), 128.61, 126.46, 125.19 (q, J = 274,1 Hz), 111.93,
107.89, 82.63, 48.05, 40.78, 22.82, 19.11. 19F NMR (acetone-d6,
282MHz) dF �60.90. HRMS (ESI) m/z calcd. for C31H34F3N2O

(M+H)+: 507.2623, found 507.2634. a½ �25D = +73.4 (c 0.5; EtOH). Ee
was determined by HPLC analysis using a chiral stationary phase,
Phenomonex Lux Amylose-2 column (5mm, 250� 4.6mm), eluent
hexane/ethanol = 98.5/1.5, 0.5ml/min, UV detector 222nm, 15 �C,
retention time for (R)-13b: 7.6min, for (S)-13b: 7.9min.

N-Isopropyl-(S )-2-aminomethyl-1-[2-diphenylhydroxymethyl-6-
(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrrole ((S )-13c). The reaction was
monitored by TLC, and the residue was purified by column chromatogra-
phy (hexane/ethyl acetate = 3/1, Rf = 0.05–0.25). Pure (S)-13c is a white
solid (0.55 g, 79%, ee 99.8%). Mp: 117–119 �C (from ethyl acetate). IR
(KBr, cm�1): 3422, 3298, 3086, 2965, 2751, 1587, 1481, 1447, 1315, 1137.
1H NMR (CDCl3, 300MHz) dH 7.74 (1H, dd, J = 7.9, 1.3Hz), 7.38 (1H, t,
J = 7.9Hz), 7.33–7.13 (9H, m), 7.05 (2H, dd, J = 6.7, 3.0Hz), 6.10 (1H, dd,
J = 3.3, 1.5Hz), 5.82 (1H, t, J = 3.2Hz), 5.48 (1H, s), 3.77 (2H, br s), 3.68
(1H, d, J = 13.7Hz), 3.18 (1H, d, J = 13.7Hz), 2.77 (sextet, J = 6.3Hz), 1.09
(3H, d, J = 6.3Hz), 0.82 (3H, d, J = 6.2Hz). 13 C NMR (CDCl3,75MHz,)
dC 210.99, 148.65, 147.00, 137.21 (d, J = 1.3Hz), 135.42, 132.97, 131.25
(q, J = 29.4Hz), 128.53, 128.00, 127.83, 127.77, 127.43, 127.17, 127.10,
126.65 (q, J = 5.5Hz), 125.21, 123.23 (q, J = 274.5Hz), 108.10, 106.65,
81.55, 48.24, 41.82, 23.24, 21.62. 19F NMR (CDCl3, 282MHz) dF �60.67.
HRMS (ESI) m/z calcd. for C28H28F3N2O (M+H)+: 465,5299, found
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465,5292. a½ �25D = +51.7 (c 0.9; CHCl3). Ee was determined by HPLC
analysis using a chiral stationary phase, Phenomonex Lux Amylose-2
column (5mm, 250� 4.6mm), eluent hexane/ethanol = 98.5/1.5,
0.5ml/min, UV detector 222 nm, 15 �C, retention time for (R)-13c:
13.6min, for (S)-13c: 16.2min.

General Procedure for the Enantioselective Addition of
Diethyl Zinc to Benzaldehyde using Chiral Amino Alcohol

(S)-13c
Optically active amino alcohol (S)-13c (0.01mmol, 5mg, ee 99.8%) was

dissolved in dry toluene (1ml), a solution of diethyl zinc in hexane
(1mol/L, 0.4mmol, 0.4ml) was added, and the mixture was stirred for
an hour at room temperature. After the addition of benzaldehyde
(0.2mmol, 20ml), the mixture was stirred overnight. Saturated aqueous
ammonium chloride solution (5ml) and toluene (10ml) were added,
and the phases were separated. The aqueous phase was washed with
toluene (5ml), and the collected organic phases were dried over
sodium sulfate and concentrated in vacuo. The crude residue was
purified by column chromatography (hexane/ethyl acetate = 5/1) to
yield (S)-1-phenylpropanol (15, 21.6mg, 80%) with 86% enantiomeric
excess. The ee was determined by gas chromatography analysis on an
Agilent (Santa Clara, USA) 4890 D instrument equipped with a BETA-
DEXPTMP 120 fused silica capillary column (0.25nm/0.25mm, 30m,
Supelco, Sigma-Aldrich, 70 to 140 �C, 10 �C/min, retention time for (R)-
15: 17.4min, for (S)-15: 17.7min). The absolute configuration of 15 was
determined by the specific rotation of the product (ee 86%, a½ �25D =�40.9
(c 1.25; CHCl3),

11: a½ �25D =�47.5 (c 1; CHCl3) for the pure S enantiomer).

RESULTS AND DISCUSSION
Synthesis of the Key Compound Monoester (2) by Selective

Esterification of (S)-1
The synthesis of the desired atropisomeric amino alcohols

was performed using (S)-1 as starting material, via 2, the
monomethyl ester of the dicarboxylic acid 1. The key
compound 2 was obtained in high selectivity by the esterifica-
tion of the carboxylic group connected to the phenyl ring in
dicarboxylic acid 1. This monoesterification was carried out
with thionyl chloride in methanol (Scheme 1). The formation
of the monoester and the diester (compounds 2 and 34) are
consecutive reactions, for which the optimal conditions had
to be determined. Varying the reaction conditions systemati-
cally, we found that the optimal amount of the thionyl chloride
is 7 eq. The usage lower amounts of thionyl chloride resulted
in lower monoester/diester product ratios and increased the
reaction time as well. Higher temperatures favored the
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formation of the dimethyl ester. After 48 h, a 85:15 mixture of
monomethyl and dimethyl esters was obtained using optimal
conditions. The formation of the other possible monoester
4—by the esterification of the carboxylic group connected
to the pyrrole ring—was not detected in the crude product
because of the big difference between the electron densities
on the carbonyl carbon atoms connected to the phenyl and
the pyrrole rings (Fig. 1). That difference is caused by two
effects: the electron withdrawing CF3 group connected to
the phenyl ring and the electron excessive heterocyclic
pyrrole ring, which decreases the electron deficiency on the
carbonyl carbon atom connected to the a carbon atom of
the ring. Pure (�)-(S)-2 was obtained after recrystallization
of the crude product from hexane in 80% yield.
The positions of the methoxycarbonyl and the carboxylic

groups in (S)-2 were proved by single crystal X-ray diffraction
studies based on the structure of its mirror image derivative
(+)-(R)-7a (Fig. 3). The latter compound was synthesized
from (+)-(R)-2. The positions of the amide and the hydroxy-
methyl functions in (R)-7a have certified the structure of
(R)-2 and, consequently, confirmed the constitution of (S)-2.
The free carboxylic group of compound (S)-2 was con-

verted into an acid chloride (S)-5 followed by acid amide
formation ((S)-6, Scheme 2).

Preparation of Optically Active Amino Alcohol
Derivatives of (S)-1

The method could be applied for a wide range of amines.
We prepared primary, secondary, and tertiary amides as well
with excellent yields in all cases (>95%). The formation of the
alcoholic function from the ester groups was implemented in
two ways. First, primary alcohols (S)-7a–f were synthesized
by the reduction of the benzoic acid ester moiety by using
sodium tetrahydridoborate (Scheme 3).
It was found that the mixture of tetrahydrofuran and etha-

nol is the most suitable solvent for the reduction. When 10%
ethanol was used, the reaction was complete after 72 h and
the usage of 1.5 Eq reducing agent was found enough. In pure
alcoholic solvents, the reduction was never complete, even
when sodium tetrahydridoborate was applied in large excess,
Fig. 1. Relative electron deficiencies on the carbonyl carbon atoms
connected to the rings of (S)-1.

Scheme 2. Preparation o
because the decomposition of the reducing agent was faster
than the formation of the target compounds.
Tertiary alcohols (S)-8a–c were prepared by the addition of

Grignard’s reagents or phenyl lithium to the benzoic acid
ester derivatives (S)-6a–c (Scheme 4) in excellent yields.
The reactions were carried out at low temperature, and
in situ formed organolithium reagents were used.
In one case, when (S)-6f was used as starting material, the

aforementioned tertiary alcohol formation reaction failed.
With the use of 3 Eq of Grignard’s reagent, two main products
10 and 11 were obtained (in 1.5/1.0 ratio).
The anticipated product 10 was obtained in only 24% ee,

whereas the unexpected compound 11 in racemic form,
despite the enantiopure starting material. The supposed routes
of formation of the two ketones can be seen in Scheme 5.
Our hypothesis was that compound 11 could be formed

through an imide derivative (9). Compound 9 should be the
product of the ring closure reaction of the functions in (S)-
6f´, and this latter compound could serve as an intermediate
for 10 as well. To confirm the formation of 9, a separate
reaction was carried out in which the starting material (S)-
6f was treated with potassium tert-butoxide. Compound 9
was isolated after an acidic work-up procedure in excellent
(95%) yield, but in racemic form. This phenomenon explains
the observed low optical activities of products 10 and 11.
The rotational energy barrier around the C–N bond has to
be much smaller in 9 than in 10 and 11, hence the stereo-
chemically labile intermediate is the reason for the formation
of racemic products.
It has to mentioned that the observed side reaction, namely

formation of compound 11 from 6f, represents an interesting,
unexpected amino group migration from the pyrrole-bonded
carboxamide group into the methoxycarbonyl substituent of
the benzene ring in the presence of phenylmagnesium
bromide. The structure of 11 was confirmed by 2D NMR
spectroscopic measurements. The results can be seen in
Figure 2a and b. First, the 1H–1H COSY (correlation spectros-
copy) experiment was performed (Fig. 3), and the proton sig-
nals were separated into four spin systems: namely, (a) the
pyrrole ring protons between 6.37 and 7.26 ppm, (b) the pro-
ton signals of the trisubstituted phenyl ring between 7.71
and 7.93 ppm, and (c) the signals of the phenyl ring between
7.50 and 7.70 ppm. The two amide hydrogen signals appear
separately at 7.42 and 7.33 ppm, and although these broad
signals do not show any splitting, on the basis of the COSY
spectrum, they form the fourth (AB) spin system. After the
full assignment of the 1H NMR spectrum, the structure can
be postulated via the HMBC experiment. We have two
carbonyl signals in the 13C spectrum, one at 183.97 ppm, the
other at 166.89 ppm. The former should belong to an unsatu-
rated ketone, and the latter is in the range of amide carbonyl
signals. In the HMBC spectrum, the signal at 189.97 ppm
f amides (S)-6a–f.

Chirality DOI 10.1002/chir



Scheme 4. Transformation of the benzoic acid ester functions of (S)-6a–c
into tertiary alcohols ((S)-8a–c).

Scheme 5. Unexpected side reactions during the transformation of the
benzoic acid ester moiety of (S)-6f.

Scheme 3. Chemoselective reduction of the benzoic acid ester moiety of
(S)-7a–f.

Fig. 2. 2D NMR spectra of 11. 1H-1H COSY spectru
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shows correlations with the pyrrole 3-H (6.79 ppm) and the
2,6-H (ortho) signal (7.70 ppm) of the monosubstituted phenyl
ring, whereas the signal at 166.89 ppm correlates with the two
amide protons and the 3-H (7.80 ppm) signal of the trisubsti-
tuted phenyl ring. These correlations give unambiguous proof
for the structure of compound 11.
The synthesis of amino alcohols was completed by the

reduction of the amide groups of (S)-7a–f and (S)-8a–c.
When lithium tetrahydridoaluminate was chosen as reduc-

ing agent, a defluorination side reaction was observed
(Scheme 6). The usual purification attempts to produce pure
12a have failed; therefore, the structure of compound 12a´
was determined from the 1H and 19F NMR spectra of the
mixture of 12a and 12a´. Brabander and co-workers ob-
served a similar phenomenon, using lithium tetrahydridoalu-
minate for the reduction of CF3 group containing compounds.8

The formation of the undesired side product could be avoided
by using borane complexes.
The reduction rates of the amides containing primary

alcohol function, using borane dimethysulfide complex,
was moderate. After a 2-day reaction time, the optically ac-
tive bifunctional atropisomeric derivatives ((S)-12a–f ) were
obtained as precipitates, in excellent (up to 90%) yields
(Scheme 7).
The similar reduction of amides (8a–c) containing tertiary

alcoholic functions proved to be much easier: the starting
materials consumed within 2 h (Scheme 8).

Single-Crystal X-Ray Diffraction Studies
On the basis of previous X-ray studies of (+)-1�(R)-1-

phenylethylamine salt, it is known that the absolute configura-
tion of (+)-1 is R.
We could also prepare single crystals from (+)-7a for X-ray

studies by crystallization from diethyl ether. The structure of
(+)-(R)-7a is shown in Figure 3. The structure is in agreement
with the configuration of its starting material (+)-(R)-1. There
is a well-defined intramolecular hydrogen bond between the
oxygen atom of the amide group and the hydrogen of the hy-
droxyl group (Fig. 3). This sterically favorable intramolecular
hydrogen bridge may be among the reasons for the unusual
low reactivity of the primary hydroxyl group containing
amides (7a–f) during the reduction with borane complexes.
m and the main part of the HMBC spectrum.



Fig. 3. X-ray crystal structure and solid-state conformation of (+)-(R)-7a.

Scheme 6. Reduction of amide (S)-7a with LiAlH4.

Scheme 7. Preparation of amino alcohols (S)-12a–f.

Scheme 8. Preparation of amino group containing tertiary alcohols (S)-13a–c.

Fig. 4. 1H NMR signals of methylene protons of amino alcohol 12a in the
presence of a molar equivalent chiral dicarboxylic acid (+)-(R)-1.

NEW ATROPISOMERIC AMINO ALCOHOLS
Determination of the Ee Values and the Rotational
Energy Barriers

A solution 1H NMR spectroscopic method has been devel-
oped to assess the enantiomeric composition of 12a. The
enantiomeric purity was determined with the help of a well-
established methodology9: by adding an optically active chiral
solvating agent to the solution of 12a in apolar aprotic
solvents. The application of chiral solvating agents in NMR
is often a method of choice when other chiral selectors (e.g.,
lanthanide shift reagents or cyclodextrins) fail to work
properly. For the determination of the optical purity of amino
alcohol 12a, we employed its parent compound, dicarboxylic
acid 1. In a previous study, the effective application of 1-[2-
carboxy-6-(trifluoromethly)phenyl]-2-carboxylic acid (R)-1
was described as a chiral shift reagent for the determination
of the enantiomeric ratio of oxetanes and cis-but-2-ene-1,4-diol
derivatives, too.10 Figure 4 shows the enantiomeric splitting of
Pyr–CH2–N (in 12a) in the presence of (R)-1. Other
resonances did not show enantiomeric splitting, but the
signals of Pyr–CH2–N (both enantiomer at ~3.65 ppm) were
found to be adequate for the determination of ee. The signal
ratio of the racemic form is 1:3, which means 1 and 1 + 2
protons (for the two enantiomers). From the ratio of the
signals, the enantiomeric purity can be calculated.
Further measurements were carried out from the enantio-

merically pure amino alcohol 12a and from the enantiomeric
mixture made by the addition of a small amount of the
racemic form to the enantiopure compound (Fig. 5). The
results have confirmed that the synthesis of the amino
alcohol 12a occurred without any racemization.
Recently, we have described the determination of the

activation energy of rotation around the C–N bonds for
compound 1.4 Molecular modeling calculations were carried
out, with a parallel experimental determination of DG#. We
found that DG# = +31.6 kcal/mol for compound 1. The theo-
retically and the experimentally determined DG# values were
in good agreement. To obtain more information about the
optical stability of the target compounds, further computa-
tional studies were performed. The activation energy values
were estimated using AM1 semiempirical quantum chemical
method. The geometries of the transition states of 6a and
12a model compounds are visualized in Figure 6, whereas
the calculated and experimentally determined activation
energy values are collected in Table 1.
By viewing the growing order of the activation energies

1<6a<12a, one can generally state that the increased size
of the transformed carboxylic acid functions causes higher
steric resistance. By reduction of the carboxylic acid deriva-
tive, the relative space filling of the formed groups will be
greater because of their increased freedom of movement.
Chirality DOI 10.1002/chir



Fig. 6. Transition state geometries of 6a and 12a calculated by AM1
method (red: oxygen, blue: nitrogen, green: fluoro atom).

TABLE 1. Calculated and experimentally determined activa-
tion energies for isomerisation of compounds 1, 6a, and 12a

Compound DG#
calculated (kcal/mol) DG#

measured (kcal/mol)

1 32.9 31.6
6a 42.4 –

12a 64.5 –

Fig. 5. Determination of the ee values for compound 12a by 1H NMR anal-
ysis. Spectra were recorded in the presence of (R)-1. The racemate was added
to the solution in one case (middle spectrum) to check the validity of the NMR
method and to confirm the chemical shift and the enantiomeric purity.

Scheme 9. Enantioselective addition of diethyl zinc to benzaldehyde using
chiral amino alcohol (S)-13c.

FAIGL ET AL.
The optical stability of amino alcohol 12a is twice as high as
that of compound 1.

Application of Optically Active Amino Alcohol Derivative
(S)-13c as Catalyst

The addition of diethylzinc to benzaldehyde was chosen to
test the utility of the prepared new chiral amino alcohols as
enantioselective organocatalysts. Herein, we report the first
successful example for the application of (S)-13c as an
efficient catalyst of the aforementioned addition reaction.
The (S) enantiomer of 1-phenylpropanol was obtained in a
good (80%) yield and with 86% enantiomeric excess by using
5mol% amino alcohol (S)-13b (Scheme 9).

CONCLUSION
The significant reactivity difference between the two carbox-

ylic groups of dicarboxylic acid1 could be utilized for the selec-
tive transformation of these groups into amino and hydroxyl
functions, respectively. The selective monoesterification of di-
carboxylic acid 1 served as the key step of the synthesis. The
same phenomena—namely the increased electrophylicity of
the carbonyl function connected to the substituted phenyl
group and the decreased electrophylicity of the carbonyl
function connected to the pyrrole ring—could be used for the
further selective transformations of the functions. Thus, highly
selective hydride reduction of the methylester group in
compounds 4a–f into 7a–f could be achieved while the amide
functions remained intact, independently of the substituents
of the amide nitrogen atom. Furthermore, the deprotonated
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primary amide nitrogen of 6f could easily attack the carbonyl
carbon atom of the ester group to form compound 9.
A smaller difference between the reactivities of the two

carbonyl groups was observed during the reaction of 9 with
phenylmagnesium bromide, where ketones 10 and 11 were
formed in the same order of magnitude. Finally, a highly
selective addition of phenyllithium to the aforementioned
ester group could also be achieved in the cases of 6a-c to
yield the new optically active compounds 8a–c.
The relative stereochemical stabilities of the prepared

compounds were in accordance with the relative values of
rotational energy barriers, calculated for the starting material
(1) and two new products (6a and 12a). The height of the
rotational energy barrier for 1 was also determined by NMR
spectroscopic experiments, which produced a value close to
the calculated one.
The enantioselective addition of diethylzinc to benzaldehyde

in the presence of a catalytic amount of (S)-13c demonstrated
on the first occasion that the prepared new atropisomeric amino
alcohols ((S)-12a–f and (S)-13a–c) can be used as efficient
catalysts in such reactions.
Until now, chiral b-aminoalcohols has been known from the

literature as good ligands; therefore, it is important to men-
tion that the synthesized new atropisomeric amino alcohols
represent the first examples of such chiral aminoalcohols in
which the two functions are connected to each other across
a six-atom long chain.
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