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1. Bevezetés 

Az 1-arilpirrolok kémiájának kutatása csoportunkban egy biológiai hatással rendelkező, 

4H,6H-pirrolo-[1,2-a][4,1]benzoxazepin gyűrűrendszert tartalmazó vegyület fémorganikus úton 

történő kialakításának vizsgálatával kezdődött.
1
 Az azóta eltelt időszakban részletes vizsgálatok 

folytak a benzolgyűrűn különböző szubsztituenseket tartalmazó 1-aril-1H-pirrolok regioszelektív 

metallálási lehetőségeinek feltárására. 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 kiralitás 

egy különleges jelenségét az atropizoméria meglétét mutatták. A munkámhoz kapcsolódó 

szerkezetű, első enantiomertiszta dikarbonsavat az 1-[2-(trifluormetil)fenil]-1H-pirrol 

biszfunkcionalizálását követő rezolválással állították elő.
2
 

Az atropizomer vegyületek aszimmetrikus szintézisekben ligandumként, vagy 

organokatalizátorként használhatók, mely terület a szintetikus szerves kémia egyik igen 

intenzíven kutatott ága. E vegyülettípus legismertebb képviselői például a BINOL
3
 és a BINAP,

4
 

melyeket elég széles körben alkalmazzák enantioszelektív átalakítások megvalósítására. Míg a 

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 nem írtak le példát. 

Doktori kutatómunkám során célul tűztük ki 1-fenil-1H-pirrol 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 1-[2-(trifluormetil)fenil]-1H-pirrol alapvegyület brómozásának, 

valamint az előállított bróm-származékok fémorganikus reakción keresztüli továbbalakításának 

vizsgálata is. 

 

                                                 
1
 Schlosser, M.; Faigl, F. Tetrahedron 1994, 50, 2071. 

2
 Fogassy, K.; Harmat, V.; Böcskei, Z.; Tárkányi, G.; Tőke, L.; Faigl, F. Tetrahedron: Asymmetry 2000, 11, 4771. 

3
 Brunel, J. M. Chemical Reviews 2005, 105, 857. 

4
 Arshad, N.; Kappe, C. O. In Advances in Heterocyclic Chemistry; Alan, R. K., Ed.; Academic Press: 2010; Vol. 99, 

p 33. 
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2. Irodalmi háttér 

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 

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.  

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.
5
 Az aszimmetrikus katalitikus szintéziseket a 

katalizátorok jellege szerint is feloszthatjuk, így megkülönböztethetünk enzim-, fémorganikus- és 

organokatalitikus szintéziseket. 

Az aminoalkohol típusú királis vegyületek (például a DAIB, 1)
6
 aszimmetrikus 

szintézisekben való alkalmazásának egyik lehetősége az aromás aldehidek és dietil-cink addícós 

reakciójában képződő 1-aril-1-propanol-származékok enantioszelektív módon történő előállítása. 

Az in situ képződő amino-cink-alkoxid katalizátor jelenlétében magas enantiomertisztasággal 

állíthatók elő a célvegyületek (1. ábra)
7
. 

 
 

  

85  (S)-10 (ee 98%) DAIB 1 

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

                                                 
5
 Fundamentals of Asymmetric Catalysis; Walsh, P. J.; Kozlowski, M. C., Eds.; Palgrave Macmillan, 2009. 

6
 Kitamura, M.; Okada, S.; Suga, S.; Noyori, R. Journal of the American Chemical Society 1989, 111, 4028. 

7
 A tézisfüzetben szereplő vegyületeket a doktori dolgozat vegyületszámozását követve jelöltem. 
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Optikailag aktív szekunder alkoholok szintézisére több királis aminoalkohol ligandumot is 

publikáltak, melyekkel hatékonyan valósították meg az aszimmetrikus addíciós reakciót. A 

vegyületek között megtalálhatóak biaril-struktúrájú
8
 és centrális kiralitáselemmel rendelkező 

N,N-dialkil-norefedrin-
9
, prolin-

10
 valamint -pinin-származékok

11
. 

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. 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 történő funkcionalizálásának lehetőségét 

Shirley és csoportja vizsgálták először a múlt század közepén,
12

 de az 1-aril-1H-pirrolok 

metallálását tárgyaló irodalmat főként a tanszéki kutatócsoport elmúlt két évtizedben publikált 

közleményei fedik le. Az 1-fenil-1H-pirrol (20) metallálásának mechanizmusát Schlosser és 

Faigl vizsgálta elsőként.
13

 Időfüggő kísérletsorozatot végezve megállapították, hogy 20 

dimetallálása kinetikusan kontrollált folyamat. A feltételezett C2,C2'-dilítio-1-fenil-1H-pirrol 

képződését Cheesman és Greenberg publikálta,
14

 de a C2,C2'-dikarbonsav előállításának 

jó termeléssel (80%) való megvalósítását elsőként Schlosser és Faigl írták le a 

metallálás kinetikáját bemutató publikációjukban.
13

 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 előállított irányított dimetallálással. Modellvegyületem, 

a 2-trifluormetil helyettesítőt tartalmazó dikarbonsav (35) szintézisét pedig LIC–KOR 

szuperbázis alkalmazásával tudták a leghatékonyabban megvalósítani (2. ábra).
2
 

Fémorganikus 1-aril-1H-pirrol intermedierekhez, és ezek további reakciójával különböző, 

szubsztituált származékokhoz nem csak metallálások megvalósításával juthatunk, hanem 

brómtartalmú vegyületek fémorganikus reagensekkel végzett halogén-fém kicserélődési 

reakcióival is. 

                                                 
8
 Bringmann, G.; Breuning, M. Tetrahedron: Asymmetry 1998, 9, 667. 

9
 Soai, K.; Yokoyama, S.; Ebihara, K.; Hayasaka, T. Journal of the Chemical Society, Chemical Communications 

1987, 1690. 
10

 Soai, K.; Ookawa, A.; Ogawa, K.; Kaba, T. Journal of the Chemical Society, Chemical Communications 1987, 

467. 
11

 Binder, C. M.; Bautista, A.; Zaidle icz, M.; Krzemi ski, M.  .; Oliver, A.; Singaram, B. The Journal of Organic 

Chemistry 2009, 74, 2337. 
12

 Shirley, D. A.; Gross, B. H.; Roussel, P. A. The Journal of Organic Chemistry 1955, 20, 225. 
13

 Faigl, F.; Schlosser, M. Tetrahedron 1993, 49, 10271. 
14

 Cheeseman, G. W. H.; Greenberg, S. G. Journal of Organometallic Chemistry 1979, 166, 139. 
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34  35 

2. ábra Az 1-[2-karboxi-6-(trifluormetil)fenil]-1H-pirrol-2-karbonsav (35) szintézise 

Az 1-fenil-1H-pirrol (20) brómozási reakcióit néhány évtizede már vizsgálták, de 

legtöbbször csak közepes regioszelektiviással jutottak a várt termékekhez.
15

 Az elmúlt évben 

publikált, tengeri élőlényekből izolált pentaciklusos Lamerralin típusú vegyületek első 

totálszintézisét is N-Boc-pirrol brómozásán keresztül valósították meg,
16

 ezért a pirrol-

származékok nagy regioszelektivitású halogénezésével kapható intermedierek fontos vegyületek 

lehetnek a gyógyszeripar számára is.  

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

vizsgálata igen érdekes része a kutatócsoport ez irányú munkáinak, mert az előállított 

származékok nagy része 80–150 °C-ig sztereokémiailag stabil atropizomerek keveréke. 

Az enantiomerkeverékek elválasztásának (rezolválás) kutatása több évtizedes 

hagyományokra tekint vissza Tanszékünkön.
17

 A tapasztalatoknak köszönhetően a 

kutatócsoportban előállított atropizomer dikarbonsavak közül többet is sikerült enantiomerjeire 

bontani diasztereomer sóképzéses rezolválással. Optikailag aktív 1-fenil-etil-aminnal minden 

esetben sikerült enantiomer-megkülönböztetést elérni, de a körülmények esetenként eltérőek 

voltak.
18,19

 Az általam vizsgált vegyületcsaládon belül az első rezolválást az 1-[2-karboxi-6-

(trifluormetil)fenil]-1H-pirrol-2-karbonsav (35) esetében valósították meg.
2
 

 

3. Kísérleti módszerek 

A szintetikus munka során preparatív szerves kémiai módszereket alkalmaztunk. A 

fémorganikus és redukciós reakciókat Schlenk csövekben végeztük, az inert atmoszférát 

Schlenk-technika alkalmazásával, száraz nitrogén, vagy argon gáz használatával biztosítottuk. A 

reakciók előrehaladását vékonyréteg-kromatográfiával követtük. Az anyagok tisztítására oszlop-, 

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

                                                 
15

 Gilow, H. M.; Burton, D. E. The Journal of Organic Chemistry 1981, 46, 2221. 
16

 Hasse, K.; Willis, A. C.; Banwell, M. G. European Journal of Organic Chemistry 2011, 2011, 88. 
17

 Optikai izomerek előállítása; Fogassy, E.; Ács, M.; Tőke, L., Eds.; Akadémiai Kiadó: Budapest, 1987; Vol. 65. 
18

 Faigl, F.; Vas-Feldhoffer, B.; Kudar, V.; Czugler, M.;  ál, K.; Kubinyi, M. Chirality 2009, 21, 905. 
19

 Faigl, F.; Vas-Feldhoffer, B.; Kubinyi, M.;  ál, K.; Tárkányi, G.; Czugler, M. Tetrahedron: Asymmetry 2009, 20, 

98. 
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alkalmaztunk. Az anyagok tisztaságának ellenőrzésére 
19

F NMR és gázkromatográfiás 

vizsgálatokat, vékonyréteg-kromatográfiát, optikai forgatóképesség-mérést, illetve 

olvadáspontmérést használtunk. Az optikailag aktív vegyületek enantiomerösszetételét 

nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiával királis állófázisú kolonnák alkalmazásával, vagy 

GC analízissel királis kapillárkolonna használatával határoztuk meg. Az előállított vegyületek 

szerkezetét 
1
H, 

13
C, 

19
F NMR, IR, MS (HRMS) spektroszkópiai és egykristály-röntgendiffrakciós 

módszerekkel igazoltuk. A szemiempírikus elméleti számítások a kereskedelmi forgalomban 

kapható InsightII
® 
MO AC szoftvercsomagjával történtek. 

 

4. Eredmények 

A megfelelő anilin származékokból kiindulva, a ciklokondenzációban p-toluol-szulfonsav 

katalízist alkalmazva, a hagyományos eljáráshoz képest (ecetsav) jobb hozamokkal jutottuk az 

1-aril-1H-pirrol alapvegyületekhez (20 és 34) [3], melyekből irányított dimetallálási lépéseken 

keresztül állítottuk elő az atropizomer 35
2
 (2. ábra) és 46 (3. ábra) dikarbonsav-származékokat. 

A vegyületek optikai izomerjeit sóképzéses rezolválással választottuk szét, és az enantiomertiszta 

()-(S)-46 ismeretlen abszolút konfigurációját cirkuláris dikroizmus mérések és elméleti 

számítások alapján állapítottuk meg (4. és 5. ábra). [1, 2] 

     

20  45  46 

3. ábra A 4,4,6,6-tetrametil-4H,6H-pirrolo[1,2-a][4,1]benzoxazepin-1,10-dikarbonsav (46) előállítása 

 

 

 
  

46  (S)-47  ()-(S)-46 

4. ábra A 4,4,6,6-tetrametil-4H,6H-pirrolo[1,2-a][4,1]benzoxazepin-1,10-dikarbonsav (46) rezolválása 
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35  (R)-42 
 

(S)-35 

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

Részletesen vizsgáltuk a 35
2
 dikarbonsav (R)-42 rezolváló ágenssel megvalósítható 

enantiomerelválasztását. A kísérletek során optimáltuk a kristályosítás paramétereit. 

Megállapítottuk, hogy a kidolgozott új módszerrel, ekvivalens mennyiségű rezolválószer és rövid 

kristályosítási idő (2–4 óra) alkalmazásával, közel enantiomertiszta vegyület állítható elő magas 

hozammal (5. ábra). Hosszabb reakcióidő a rezolválószer – alkalmazott körülmények közötti – 

racemizációját eredményezi, mely az enantiomerelválasztás hatékonyságát folyamatosan 

csökkenti. A diasztereomersóban lévő dikarbonsav ((S)-35) enantiomertisztasága 330 óra után 

mindössze 4,7% volt (6. ábra). 

 

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

Az optikailag aktív (S)-35 rezolváló ágensként való alkalmazásának lehetőségére is 

végeztünk kísérleteket. Jó eredményeket értünk el 42 fordított rezolválásakor, továbbá (S)-35 

alkalmazásával 42 másodrendű aszimmetrikus transzformációját is megvalósítottuk. 

A toluol/aceton/víz oldószerelegyben kivitelezett új másodrendű aszimmetrikus 

transzformációban racém 42 közel egészét (92%) a kívánt (R)-42 enantiomerré (ee 95%) tudtuk 

alakítani (7. ábra). [2] 
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1 mól (RS)-42  1 mól (S)-35  0,92 mól 

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

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. Kísérleteket 

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 regiospecifikusan a pirrolgyűrű C' vagy C' helyzetébe sikerült 

brómatomot beépíteni (8. ábra). Megállapítottuk, hogy a 34 alapvegyület, és 2-brómpirrol-

származékainak további reakciója a pirrolgyűrű C' pozíciójának brómozását eredményezi, 

azonban a pirrolgyűrű C2 helyzetében lévő elektronszívó szubsztituens a heteroaromás gyűrű 

C' helyzetű szubsztitúcióját eredményezi. A brómatomok pontos helyzetét egykristály-

röntgendiffrakciós vizsgálatokkal igazoltuk. A brómozással kapott halogénvegyületekből 

fémorganikus úton (bróm-lítium csere) karbonsav származékokat állítottunk elő (8. ábra). 

 

  
 

  

8. ábra Az 1-[2-(trifluormetil)fenil]-1H-pirrol C, orto-szubsztituált származékainak C' és C' brómozása, és 

halogén-fém kicserélődési reakciókon keresztül új vegyületek előállítása 

A kidolgozott, nagy regioszelektivitást eredményező halogénezési és fémorganikus 

módszerek 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 reakciójával, vagy 

egyéb szén-szén kapcsolási reakciókkal pedig a pirrolgyűrű változatos funkcionalizálásának 

lehetőségére adódik mód, mellyel könnyen befolyásolhatjuk az aminoalkohol típusú 
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célvegyületek elektronikus és sztérikus tulajdonságait hatékonyabb katalitikus hatású, vagy 

nagyobb optikai stabilitású származékokat előállítva. [3] 

Az (S)-35 karboxil-funkcióinak szelektív észteresítésével hatékony módszert dolgoztunk ki 

új, aszimmetrikusan szubsztituált származékok szintézisére. Az (S)-49 monoészterből kiindulva 

primer-, tercier-, és diasztereoszelektív szintézisek megvalósításával szekunder-alkohol 

molekularészt tartalmazó aminoalkoholokat ((S)-75a-f, (S)-77a-c, (S,K)-83, (S,A)-83) állítottunk 

elő. [4] 

 

(S)-35 (S)-49 (S)-69a-f 

 

 

 

 

 

 (S)-75a-f, (S)-77a-c, 

 (S,K)-83, (S,A)-83 

9. ábra Optikailg aktív aminoalkoholok előállítása 

Az aminoalkoholokat dietil-cink benzaldehidre történő addíciójában vizsgáltuk 

enantioszelektív katalizátorligandumként. Az optikailag aktív aminoalkohol típusú vegyületek 

funkcióinak hatásvizsgálata után optimáltuk az (S)-1-fenil-1-propanol modellvegyület ((S)-10) 

előállításának körülményeit. Legjobb eredményeket az (S)-77a vegyülettel értünk el, mellyel a 

képződő optikailag aktív 1-fenil-1-propanolt ((S)-10) 95% termeléssel és 96% 

enantiomerfelesleggel állítottuk elő, 1 mol%-nyi katalizátor alkalmazásakor (10. ábra).  

 
 

 
 

85  (S)-10 (ee 96%, 95%) (S)-77a 

10. ábra Optikailag aktív 1-fenil-1-propanol (10) szintézise 1 mol% (S)-77a jelenlétében 
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Ezt követően a módszert több aromás aldehid és dietil-cink enantioszelektív reakciójának 

megvalósítására is sikeresen alkalmaztunk (ee 66–96%, 10.ábra, 1. táblázat).  

1. táblázat 1-Fenil-1-propanol-származékok előállítása (S)-77a 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
  reparatív termelések. 

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

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

Az új (S)-77a katalizátor ligand hatékonyságát mutatja, hogy 1 mol%-nyi mennyiségben 

alkalmazva legtöbb esetben 90% feletti konverzióval és az említett nagy 

enantioszelektivitásokkal játszódtak le a vizsgált reakciók. A tesztreakciók eredményei alapján 

megállapítottuk, hogy sikerült egy új, 1-aril-1H-pirrol alapvázú, királis katalizátorligandumként 

alkalmazható vegyületcsalád első, hatékony enantioszelektív katalitikus reakció megvalósítását 

lehetővé tevő származékait előállítanunk és eredményesen alkalmaznunk. 

 

5. 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. [1] 
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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). [2] 

 

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. [2] 

 

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. [3] 

 

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. [4] 

 

6. Igazoltuk, hogy az általunk előállított új, enantiomertiszta aminoalkoholok dietil-cink és 

benzaldehid enatioszelektív addíciós reakciójában királis ligandumként alkalmazhatók. [4]  

A vegyületeket benzaldehiddel végzett modellreakcióban vizsgálva megállapítottuk,  

hogy az 1-aril-1H-pirrol 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 és dietil-cink közel kvantitatív terme-

léssel végbemenő enantioszelektív addíciós reakciójának megvalósítására (ee 66–96%). 
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6. Alkalmazási lehetőségek 

Az optikailag aktív (S)-35 atropizomer dikarbonsav rezolváló ágensként eredményesen 

alkalmazható, valamint felhasználásával 2-fenilglicin-metil-észter másodrendű aszimmetrikus 

transzformációja is megvalósítható. [2] 

Az előállított, új brómvegyületekből kiinduló fémorganikus reakciókkal 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-fenil-1H-pirrolok hatékony előállításában is. [3] 

A szintetizált 1-fenil-1H-pirrol alapvázzal rendelkező atropizomer aminoalkoholok  

(például (S)-77a) optikailag aktív 1-aril-1-propanolok enentioszelektív előállításában királis 

ligandumként alkalmazhatók [4]. A vegyületek várhatóan más fémorganikus cinkvegyületek 

és aromás aldehidek reakciójában is alkalmazhatók, valamint az irodalomból ismert  

más – aminoalkoholokkal katalizált – enantioszelektív reakciók hatékony katalizátorai, illetve 

katalizátor ligandumai is lehetnek. 
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