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1. BEVEZETÉS
A negyedik ipari forradalomként emlegetett technológiai fejlődés napjainkban is tart,
amely magába foglalja az infokommunikáció előretörését, az adatgyűjtést, az automatizálást,
valamint a gépi tanulást. A különböző iparágak képviselői ezáltal kiélezett versenyhelyzetbe
kényszerülnek a termelékenység, a fenntarthatóság, a gazdaságosság és a gyorsaság
tekintetében. Ez alól a vegyipar, illetve a szerteágazó, kémiai tudományokat alkalmazó ipari
tevékenységek sem képezhetnek kivételt. A fenti kihívásokra kínál egyfajta megoldást a
folyamatos üzemű áramlásos kémia (flow chemistry, FC), amely nem tekinthető új
megközelítésnek a vegyiparban, hiszen ipari méreteben a petrolkémiai eljárásokban a XX.
század közepétől általánosan alkalmazzák.1
A FC alkalmazásának egyik nagy előnye a paraméterek kitűnő szabályozhatósága,
amelyen keresztül fokozható a kémiai reakciók reprodukálhatósága, biztonságossága és
szelektivitása, illetve visszaszorítható a nemkívánatos melléktermékek, és hulladékok
képződése. Alkalmazásával ezáltal fenntartható és gazdaságos folyamatok kidolgozására
nyílik lehetőség. Ezen felül a FC-t számos esetben egyszerű méretnövelhetőség jellemzi,
amely lehetővé teszi az ipari léptékű eljárások költséghatékony és gyors bevezetését.
Kutatómunkám célja a FC eszköztárán belül a töltött ágyas reaktort (packed-bed
reactor, PBR) alkalmazó eljárások kidolgozása, valamint előnyös tulajdonságaik bemutatása
volt. Munkám első részét a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. Szintézistámogató
Laboratóriumában és a Gyógyszerkémiai Kutatólaboratórium II.-ben végeztem, ahol piridinokoronaéterek szintézisének gyűrűzárási lépését vizsgáltam töltött ágyas reaktor (PBR packed-bed reactor) alkalmazásával, majd királis koronaéter alapú állófázis (CSP)
elválasztóképességét tanulmányoztam HPLC-s módszerrel.
Kutatómunkám második részében gyógyszervegyületek metabolitjainak előállítását
céloztuk meg biomimetikus oxidációjára alkalmas módszer fejlesztésén keresztül, homogén
oldatban metalloporfirin katalizátor, valamint heterogenizált vas-porfirint tartalmazó PBR
alkalmazásával.
A doktori munkám harmadát dr. Székely György vezetésével a Manchesteri
Egyetemen végeztem, ahol a szerves oldószeres nanoszűrés (OSN), mint folyamatos
feldolgozási módszer és egy PBR összekapcsolásával létrehozott hibrid rendszer
tulajdonságait vizsgáltuk. PhD értekezésemben ezeken a területen végzett kutatásaim
eredményeit foglalom össze.

1

Értekezésem első része az érintett tématerületek irodalmi háttérét mutatja be, amely
kiterjed a FC alapelveire, valamint a hozzákapcsolható folyamatos feldolgozási műveletekre,
kiemelve a szerves oldószeres nanoszűrést. Bemutatom az enantiomertiszta piridino-18korona-6-éterek

előállítási

módjait,

enantiomer-felismerő-képességét,

illetve

királis

kromatográfiai alkalmazásukat. Az irodalmi részt a metabolitkutatás, valamint a porfirin alapú
biomimetikus oxidációk bemutatása zárja. A következő részben a PBR-ok alkalmazásának
elméleti vonatkozásait, valamint az eredmények értékelését ismertetem. Az értekezés érdemi
része a kísérleti munka részletes leírásával zárul. „Az értekezés alapját képező közlemények”
rész az értekezés alapját képező négy tudományos közleményt és az egyéb mejelent
közleményeimet tartalmazza, melyekhez kapcsolódóan itt jegyzem meg, hogy a rájuk való
hivatkozásokat a szögletes zárójelben római számmal jelöltem a dolgozatomban.
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2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS

2.1. Az áramlásos kémia alapjai
A petrolkémia gyártó eljárásainak hatékonysága, illetve fokozott termelékenysége
elképzelhetetlen lenne folyamatos üzemű zárt technológiák nélkül. Ezen technológiák
alkalmazása ugyanakkor sokáig nem terjedt el a gyógyszer- és finomvegyszer gyártás
területén,2 ahol mind laboratóriumi, mind üzemi méretben hagyományosan szakaszos üzemű
gyártás a jellemző. Az egyre élesedő piaci verseny és a szigorodó környezetvédelmi és
biztonságtechnikai szabályozások következtében szükséges azonban, az eddig alkalmazott
módszerek felülvizsgálata és lehetőség szerint minél hatékonyabb és fenntarthatóbb gyártási
módszerek kidolgozása. Ezekre a kihívásokra kínál megoldást a laboratóriumi méretben is
alkalmazható áramlásos kémia (FC),3 amelyet az ipari méretű folyamatos üzemű
technológiáktól megkülönböztet az áramlási csatornák átmérőjének jelentős csökkentése.
Elterjedését a témakörben az elmúlt években megjelenő publikációk száma is jól példázza
(1. ábra).
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1. ábra A „flow chemistry” kifejezésre kapott új találatok száma évenkénti lebontásban.
Forrás: Web of Science (2018.12.16.)

Folyamatos üzemű reaktor (continuous reactor) alatt olyan elrendezést értünk, ahol az
egyensúly beállta után a rendszerben a reaktánsok adagolása és a termékek elvétele
folyamatosan történik állandó anyagáram mellett, valamint a reaktor meghatározott be- és
kilépő pontjain történik a kiinduló- és a termékelegy adagolása, illetve elvétele.4,5
3

Áramlásos kémiai reaktor („flow reactor” vagy „continuous-flow (CF) reactor”) alatt
olyan folyamatos üzemű készülékelrendezést értünk, amelyekben a belépő anyagáram minden
komponensére jellemző, hogy − szűk tartózkodási idő eloszlással − azonos ideig tartózkodik a
reaktorban. A lamináris, vagy dugattyúszerű áramlás (plug flow) következtében ideális
esetben csak az áramlás irányára merőleges irányú keveredés (radiális diffúzió) fordul elő a
reaktorban. Geometriájukat tekintve a CF reaktorok jellemzően kis átmérőjű csatornákat
tartalmaznak, amelyek közül a leggyakrabban az ún. chip, spirális csőreaktor (coil) és töltött
ágyas reaktorokat (packed-bed reactor, (PBR)) alkalmazzák (2. ábra).

„Chip” reaktor
„chip”
reaktor

„Coil” reaktor
spirális
csőreaktor

Töltött reaktor

töltött ágyas reaktor

2. ábra Az általánosan alkalmazott áramlásos kémiai reaktortípusok.
A fentiek alapján elmondható, hogy míg a szakaszos reaktorok esetén a konverzió a
reakcióidőtől függ és ideális esetben a teljes reaktortérfogatban azonos, addig a CF
reaktorokban a konverzió az aktív reaktor zónában töltött idő, az ún. tartózkodási idő
függvénye. Adott reaktortérfogat esetén a tartózkodási idő és a reaktánsok aránya könnyen
szabályozhatók az áramlási sebesség változtatásával, amely különösen a gyors reakciók esetén
eredményez megnövekedett szelektivitást. Fontos megemlíteni a CF reaktorok nagyfokú
biztonságosságát, ami az ellenőrzött tartózkodási idő eloszláshoz köthető. Ezáltal a reaktorban
nem alakulhat ki nagy mennyiségű veszélyes anyag felhalmozódása.
Az

áramlási

csatornák

átmérőjének

csökkenésével

a

reaktorokra

jellemző

felület/térfogat aránya drámaian növekszik, valamint a jellemző diffúziós keveredés
hatékonysága is jelentősen javul a rövidebb diffúziós úthossz következtében. Az 1. táblázat
adatai alapján látható, hogy a mikroreaktorok kiemelkedően nagy felület/térfogat arányuk
(5000−50.000 m2/m3) révén kitűnő hőátadási és keveredési tulajdonságokkal bírnak, így
lehetővé teszik nagymértékben exoterm reakciók biztonságos kivitelezését. További előnyük,
hogy kis térfogatuknak köszönhetően kis anyagmennyiségek alkalmazása mellett végezhető
4

velük többparaméteres optimalizálás. Kialakításukból adódóan hátrányuk, hogy alacsony a
termelékenységük, illetve a kis átmérőjű áramlási csatornák könnyen elzáródhatnak a be nem
oldott, illetve kivált szilárd anyagszemcsék miatt.

1. táblázat Áramlásos kémiai mikro- és mezoreaktorok összehasonlítása
Reaktor típusa
Mikroreaktor
10−500 µm belső áramlási
csatornaátmérő

Mezoreaktor
(500 µm − néhány mm belső
áramlási csatornaátmérő)

Előny

Hátrány

nagy felület/térfogat arány
(5000−50.000 m2/m-3)

kis kapacitás

hatékony keveredés és hőátadás

nagy nyomásesés

kis anyagmennyiséget igényel

könnyen eltömődhet

közepes felület/térfogat arány
(100−10.000 m2/m-3)
alkalmas g−kg közötti
anyagmennyiségek előállítására

rosszabb hőátadási
és keveredési
tulajdonságok

kevésbé hajlamos az eltömődésre
töltött ágyas reaktorok is
alkalmazhatóak

Abban az esetben, amikor nincs szükség kivételesen nagy hőátadó képességre, a
valamivel nagyobb áramlási csatornákkal rendelkező ún. mezoreaktorok alkalmazhatóak.
Ezen reaktorok felület/térfogat aránya az áramlási csatornaátmérőtől függően 100−10000
m2/m3 közötti tartományba esik. Összehasonlításként egy 100 cm3-es gömblombiknak kb. 100
m2/m3 a felület/térfogat aránya, míg egy 1 m3-es autokláv esetén ez mérőszám mindössze ~6
m2/m3. Ezen példa alapján is látható, hogy a szakaszos üzemű technológiák méretnövelése
gyakran komoly kihívást jelent a fejlesztők számára, különösen a fokozottan exoterm reakciók
esetében, amely a szintézisút újra tervezését is eredményezheti.6 Ezzel szemben a CF
reaktorok esetében a méretnövelés könnyen és költséghatékonyan megvalósítható a jobb
hőátadási és keveredési tulajdonságok következtében.
A kiváló hőátadási, illetve áramlási tulajdonságaik következtében a CF reaktorokat
reakcióparaméterek pontos tartása jellemzi, amely megnövekedett biztonságosságot és
robusztusságot eredményez.7 Ennek következtében a CF reaktorokban olyan reakciókat is el
tudunk végezni, amelyek a szakaszos berendezésekben nem valósíthatók meg. Ilyenek például
a reaktív, robbanás veszélyes vagy korrozív kiindulási anyagokkal történő ipari méretű
szintézisek megvalósítása.7 A pontos hőmérséklettartás és a helyi túlmelegedések, az ún. „hot
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spot”-ok kiküszöbölése pedig a kémiai átalakítások szelektivitásának növekedését, ezáltat az
eltérő aktiválási energiájú mellékreakciók háttérbeszorulását eredményezheti (3. ábra).

3. ábra A reakcióelegyben mérhető hőmérsékleteloszlás hatása a melléktermékképződésre.
A CF reaktorok további előnyös tulajdonsága, hogy könnyedén alkalmassá tehetők
túlnyomás alatti munkavégzésre, ezáltal lehetőséget biztosítva az alkalmazott oldószerek
légköri forráspontja feletti reakcióvezetésre, amely a reakcióidő jelentős csökkenését
eredményezheti. Továbbá, magasabb nyomáson a gázok oldhatóságának növekedése révén, a
gáz-folyadék, illetve a gáz-szilárd-folyadék fázisú reakciók, például a katalitikus
hidrogénezések sebességének növekedése érhető el.
A valós idejű, ún. in-line analitikai technikák alkalmazásával a CF reaktorok
működése folyamatosan, akár távolról is nyomon követhető, valamint automatizálható.8 Több
irodalmi példa is ismert, ahol az automatizált CF reaktorrendszer alkalmazásával, emberi
beavatkozás nélkül, valósították meg a reakcióparaméterek optimalizálását.9,10
A folyamatos üzemű, CF és a szakaszos üzemű technológiák összehasonlítására
alkalmas mérőszám a reaktor- vagy volumetrikus produktivitás (space time yield, STY),
amely megadja az egy liter reaktortérfogatban (Vr) egy óra alatt (t) előállítható termék tömegét
(mt) (1. egyenlet).
𝑆𝑇𝑌 = 𝑚𝑡 ∙ 𝑉𝑟−1 ∙ 𝑡 −1 ; [𝑚𝑔 ∙ 𝑙 −1 ∙ ℎ−1 ]

6

1. egyenlet

2.1.1. Az áramlásos kémiai reaktorok csoportosítása
A CF rendszereket a reakcióban résztvevő anyagok fázisa, illetve kísérleti elrendezése
alapján négy csoportra oszthatjuk, amelyek sematikus ábrázolása a 4. ábrán látható.11 A
katalizátort nem alkalmazó I. típus esetén a szubsztrátok (A és B) reakciója a keveredést
követően, megfelelő körülmények között a CF reaktoron történő átáramlás során játszódik le.
A II. típusú elrendezésnél az egyik (B) reagens feleslegben, a reaktorban szilárd
hordozóhoz rögzített formában van jelen, melynek egyik előnye, hogy a nagy helyi
reagensfelesleg következtében elérhető a bevezetett reagens (A) teljes átalakulása. A módszer
hátránya, hogy a heterogenizált reagens (B) mennyisége folyamatosan csökken a használat
során, így időnként szükségessé válik a töltet cseréje, vagy regenerálása.

4. ábra Az áramlásos kémiai rendszerek felosztása, ahol A és B reaktánsok, míg C a termék.
A CF reaktorokban hatékony homogén katalízis is megvalósítható, amelyet a 4. ábrán
a III. típus szemléltet. Hátránya, hogy a katalizátor a reakcióelegyben marad, amely további
elválasztási lépést tehet szükségessé.
A konszekutív kémiai lépések szempontjából a legelőnyösebb elrendezést a IV. típus
szemlélteti, ahol a reakció a heterogenizált katalizátorágyon keresztül történő átáramlás során
játszódik le. Az elrendezés előnye, hogy lehetővé teszi a katalizátor újrahasznosítást, egyúttal
kiküszöböli annak a reakcióelegytől történő elválasztását. Zöldkémiai szempontból e felosztás
IV. típusa a legkedvezőbb, amely a katalízis alkalmazása révén általánosságban alacsonyabb
energiafelhasználás mellett, jobb szelektivitással szolgáltatja a kívánt termékeket, továbbá a
katalizátor újrahasznosíthatóságának biztosítása mellett mellőzi a katalizátor reakcióelegytől
történő elválasztását.
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A IV. típusba tartozó heterogén katalizátort alkalmazó reakciókat a reaktor felépítése,
illetve a katalizátor rögzítési módja szerint további osztályokba sorolhatjuk.
A katalitikus kapilláris reaktorok belső fala jellemzően kovalens kötésen keresztül
rögzített katalizátorbevonattal van ellátva. Az elrendezés előnye, hogy a kapacitásnak
megfelelő áramlásisebesség tartományban, alacsony nyomásesés mellett üzemeltethető,
hatékony fázisérintkeztetést tesz lehetővé kiemelkedő hőátadási tulajdonságok mellett.12,13
A polimer14- vagy szervetlen15 monolitikus katalizátor töltetek a katalizátort
tartalmazó,

illetve

egyéb

monomerek

kopolimerizációjával

állíthatók

elő,

amely

eredményeként szabálytalan mikro- és mezopórusos csatornák jönnek létre. Szerkezetüknek
köszönhetően

az

egyszerű

PBR-ekhez

képest

magasabb

nyomásállóság,

nagyobb

áramlásisebesség tolerancia, jobb anyagátadás és hatékonyabb katalitikus aktivitás jellemzi a
monolitikus tölteteket.16
A heterogén katalizátorszemcsékkel vagy porokkal töltött oszlopok, vagyis a PBR-ok
is a fenti felosztás szerinti IV. típusba sorolhatók, ahol a kémiai reakció a szilárd részecskék
véletlenszerű elhelyezkedésével létrejött katalizátorágyon történő keresztül áramoltatás során
játszódik le. Egyszerű, illetve széleskörű alkalmazhatóságuk, valamint a töltetek kézenfekvő
karakterizálhatósága következtében a PBR alapú módszerek a legelterjedtebbek a CF
heterogén katalízis megvalósítására. Ugyanakkor egyszerűségükből adódóan a PBR-ok
alkalmazását a fenti módszerekhez viszonyítva esetenként rosszabb áramlási tulajdonságok,
magasabb nyomásesés, illetve korlátozott hőátadási képesség jellemzi. A továbbiakban az
értekezés e megközelítés bemutatására szorítkozik.

2.1.2. Töltött ágyas reaktorok alkalmazása
A heterogén fázisú CF katalízis jelenetős fejlődésen ment keresztül az elmúlt tizenöt
évben17,18. PBR-t legszélesebb körben a heterogén katalitikus hidrogénezés19, az
aszimmetrikus szintézisek20,21, az átmenetifém katalizált reakciók,22,23 az enzimatikus
reakciók,24,25 a fotokémia26 átalakítások, illetve a sav-bázis katalizált C−C vagy C−O kötés
kialakítási reakciókban alkalmazzák. Ezek közül a sav-bázis katalizált C−C vagy C−O kötés
kialakulásával járó addíciós vagy addíciós-eliminációs reakciók ideális reakciótípusok a CF
megvalósítás szempontjából, ugyanis lejátszódásuk melléktermék képződés nélkül, vagy
kismolekulás könnyen eltávolítható melléktermék képződése mellett megy végbe. A
következőkben a dolgozat kísérleti részéhez szorosan kapcsolódó, PBR-ban szilárd
hordozóhoz kötött sav-bázis katalízissel megvalósított reakciótípusok áttekintése következik.
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McQuade és munkatársai metakrilát alapú Amberzyme Oxirane szilárd hordozó
felületéhez rögzítettek szerves bázisokat, úgymint 1,5,7-triazabiciklo-[4.4.0]undek-3-én(TBD-AO,) és 4-dimetilamino-piridin-származékokat (AO-DMAP, 1) alkalmaztak PBR-ben
benzaldehid és etil-cianoacetát Knoevenagel-kondenzációjának, illetve szek-fenil-alkohol (2)
acetilezésének katalízisére (5. ábra).27 A módszer a kondenzációs reakció esetében 93%-os
konverzió elérését tette lehetővé, míg kvantitatív termelést eredményezett az O-acilezett
termékre (3) nézve. PBR alkalmazásával magasabb katalitikus aktivitást tapasztaltak mindkét
esetben az ugyanazon heterogén katalizátorokkal lombikban végzett összehasonlító
reakciókhoz képest. A katalizátor regenerálását meghatározott időközönként ammónia oldat
átáramoltatásával végezték.

5. ábra szek-Fenil-alkohol acetilezése polimer hordozóhoz rögzített 4-dimetil-amino-piridin
típusú (AO-DMAP) katalizátorral.
A poláris királis organokatalizátorok a reakcióelegyből történő eltávolításának
kiküszöbölése céljából Pericàs és munkatársai polisztirol alapú Merrifield-gyanta felületéhez
rögzített prolin-származékokat alkalmaztak (6. ábra).28 A PS-4, -5, illetve 6 heterogén
katalizátorokat sikerrel alkalmaztak aldehidek (7) és N-(p-metoxifenil)-etil-glioxilát imin (8)
Mannich-típusú reakcióiban. A leghatékonyabb katalízist a PS-4 esetén tapasztalták, ahol a
lombikreakcióhoz viszonyítva negyed akkora anyagmennyiségű katalizátorral >95%
konverzió, illetve >99% enantiomer felesleg, valamint magas diasztereomer szelektivitás
(szin/anti > 97:3) mellett nyerték a 9 terméket. A PBR alapú módszer 5 és fél órás folyamatos
üzemeltetés után sem veszített hatékonyságából.
Kovalens kötéssel rögzített prolin-származék (SiO2-10), illetve ionos kötésen keresztül
immobilizált prolin-szerű (SiO2-11) szilikagél alapú organokatalizátorok alkalmasnak
bizonyultak ciklohexanon (12) és 4-nitrobenzaldehid (13) aldol kondenzációjának
katalízisében (7. ábra).29 A SiO2-10 heterogén katalizátor alkalmazása lehetővé tette a 14
9

addukt 24 órán keresztül történő előállítását 67% termelés, 78% enantiomerfelesleg, illetve
jelentős diasztereomer szelektivitás (anti/szin > 4:1) elérése mellett. Ezt követően a katalitikus
aktivitás csökkenését tapasztalták, és 72 óra folyamatos üzemeltetést követően a katalizátor
teljes mértékben dezaktiválódott. Ezzel szemben az ionos kötéssel rögzített SiO2-11
katalitikus aktivitása, vélhetően a katalizátor lemosódása miatt már 2 óra elteltével csökkenni
kezdett.

6. ábra Polisztirolhoz kötött prolin-katalizátorok alkalmazása enanatioszelektív Mannichreakciókban.

7. ábra Kovalens, illetve ionos kötésen keresztül rögzített prolin-, illetve prolinszerűszármazékok alkalmazása aldol-kondenzációban.
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Celentano és munkatársai szilikagélhez rögzített MacMillan-féle katalizátort
tartalmazó PBR alkalmazásával kapták ciklopentadién (15), illetve transz-fahéjaldehid (16)
Diels-Alder reakciója során a 17-2-endo-3-exo vagy a -2-exo-3-endo terméket (8. ábra).30 A
királis imidazolidinon-tetrafluoroborát- (18a), illetve a trifluoroacetát (18b) sójának
alkalmazása jó termeléssel (~94%) és elfogadható enantiomer felesleg elérése mellett (~85%)
eredményezte a kívánt termékeket (de(endo/exo)=47:53). A folyamatos üzemeltetés mellett 150
óra elteltével a katalitikus aktivitás enyhe csökkenését tapasztalták, amely HBF4 tartalmú
vizes acetonitrilben történő forralás útján visszaállíthatónak bizonyult.

8. ábra Szilikagél alapú MacMillan-féle katalizátor PBR-ben történő alkalmazása Diels-Alder
reakció katalízisében.
Polisztirol gyöngyökhöz kovalens kötéssel rögzített 1,1’-binaftil-származék foszfátészterét (19) alkalmazták PBR-ben Pericàs és munkatársai N-szulfonil-imid (20) és indol (21)
Friedel-Crafts reakciójában (9. ábra).31 A töltet 9,3 perc tartózkodási időt követően >97%
konverzió, illetve >91% enantiomerfelesleg elérését tette lehetővé a lombikreakcióban
használt katalizátormennyiség kevesebb, mint 10% -ának alkalmazása mellett.
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9. ábra A 20 N-szulfonil-imid és az indol (21) Friedel-Crafts reakciója.
A hagyományosan alkalmazott organokatalizátorok esetében a szelektivitás javítására
általában korlátozott számú kémiai módosítási lehetőség áll rendelkezésre. Ezzel szemben
például a tripeptidek alkalmazása széles mozgásteret biztosít a heterogén katalizátorok
tervezésére, finomhangolására, illetve előállítására, amely könnyen megvalósítható heterogén
peptidszintézisek jól ismert módszereivel.32,33 Linker nélküli polisztirolhoz kötött tripeptid
alapú organokatlizátort (23a) alkalmaztak Ötvös és munkatársai aldehidek (24), illetve
β-nitrosztirol (25) konjugált addíciójában (10. ábra).34
A szakaszos üzemű reakciók 12−24 órás reakcióidejével szemben 7 perc tartózkodási
időt

követően

22−93%

konverzióval,

illetve

magas

enantiomerfelesleg

elérésével

(ee=91−95%, szin/anti=9−50:1) nyerték a kívánt adduktokat (26). A tripeptid és a polisztirol
közé 2, 5 vagy 10 szénatomos linker beékelésével kapott 23b katalizátorok alkalmazásával a
katalitikus aktivitás és a szelektivitás növekedését érték el.35

10. ábra Polisztirolhoz rögzített tripeptid organokatalizátorok alkalmazása konjugált
addícióban.
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Számos további organokatlizátort fejlesztettek ki PBR-t alkalmazó aszimmetrikus
Michael-addíciós reakciók katalízisére, úgymint cinkona-aminok,36,37 négyzetsav-amidok38
vagy királis fluorozott pirrolidin-származékok.39
2.1.3. Folyamatos üzemű feldolgozási és tisztítási technikák
A hagyományos, szakaszos üzemű vegyipari gyártások esetében a feldolgozási
eljárások a gyártási költségek 2/3 részét, valamint az energiafelhasználás 50%-át teszik ki.40,41
Ezen felül a gyógyszeripar tekintetében az oldószerfelhasználásból fakadó hulladék
önmagában a teljes hulladék mennyiségének 80−90%-át teszi ki.42 Ehhez képest a CF
eljárások során jellemzően híg oldatok kerülnek alkalmazásra a szilárdanyag kiválás
esélyének csökkentése érdekében. Tekintettel arra, hogy a nagymennyiségű oldószerhulladék
ökológiai lábnyoma jelentős, jellemzően a reaktánsok híg oldataival üzemeletetett CF
eljárások csak az oldószer visszaforgatása mellett tekinthetők ténylegesen fenntarthatónak.43,44
Köszönhetően annak, hogy a folyamatos üzemű reakciókat gyakran szakaszos üzemű
feldolgozási műveletek követik, a rendelkezésre álló folyamatos feldolgozási módszerek
száma meglehetősen korlátozott.45–47
A folyamatos üzemű feldolgozási eljárásokat két csoportra oszthatjuk.48 Az egyes
reakciólépésekhez kapcsolt ún. in-line feldolgozási műveletek során legtöbbször a
reagensekből képződő szennyezőanyagok vagy a reagens feleslegének eltávolítására kerül sor.
Ettől megkülönböztethetjük a végtermékek folyamatos üzemű tisztítását, amely során a
termékhez hasonló szerkezetű nem kívánt melléktermékek elválasztása, valamint a tisztasági
kritériumok teljesítése a cél. A következőkben terjedelmi korlátok miatt csak az in-line
feldolgozási műveletek bemutatására térek ki.
2.1.3.1. „In-line” folyamatos üzemű feldolgozási műveletek
Reakcióelegyek egyes szennyezőinek eltávolítására vagy megkötésére szilárd
hordozóhoz rögzített, vagy szilárd reagenst tartalmazó tölteten keresztül történő áramoltatás
módszerét számos esetben leírtak az irodalomban. Kappe és munkatársai a fungicid hatású
Boscalid® szintézisének folyamatos üzemű megvalósítása során a Suzuki−Miyaura kapcsolási
reakciót követően a homogén palládium katalizátor megkötésére egy szilárd hordozóhoz
kötött tiokarbamid-származékot tartalmazó töltetet alkalmaztak.49 Hasonló stratégiát követve
McQuade és munkatársai 3 Å molekulaszitát alkalmaztak az aceton és malonitril
Knoevenagel-kondenzációs reakciójában keletkező víz megkötésére.50
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A CF reakciókban alkalmazott vagy azok során keletkező gázok eltávolítása különösen
nagy jelentőséggel bír a többlépéses CF szintézisek esetében, ugyanis a gázbuborékok
összenyomódása vagy kitágulása kiszámíthatatlan tartózkodási idő eloszláshoz, ezáltal
nemkívánatos

mellékreakciók

kialakulásához

vezethet.

Többlépéses

CF

reakciók

hidrogénezési lépését követően a H2 felesleg eltávolítására gyakran alkalmaznak légkörre
nyitott egyszerű puffertartályt.51,52 Amennyiben az átalakítás nem engedi meg a nyitott
rendszer

alkalmazását,

úgy

gázokra

féligáteresztő

membrán

(Teflon

AF2400®)

alkalmazásával valósítható meg a gázmentesítés.53,54
Folyamatos üzemű in-line szűrés abban az esetben valósítható meg, ha a számunkra
hasznos anyag a szűrletben marad. Jó példa erre a Ley és munkatársai által alkalmazott
többlépéses reakciósorba integrált folyamatos üzemű szűrőberendezés, melyet a szilárd
anyagként kiváló szervetlen sók eltávolítására alkalmaztak.55
Folyamatos üzemű extrakció alkalmas lehet a reagensfelesleg,56 a reagensből képződő
melléktermék,57 az oldószer vagy koszolvens58 eltávolítására. Az egymással nem elegyedő
fázisok megfelelő fázisérintkeztetést követő elválasztására több módszer ismert. A
fázisszeparáció történhet sűrűségkülönbség59 vagy membránszeparátor alkalmazásával
polaritáskülönbségen alapuló módszerrel60 (pl.: egy apoláris oldószer jól nedvesíti a hidrofób
membrán pórusait, ezért átjut a membránon, míg a poláris molekulákat a hidrofób membrán
visszatartja).
A fáziselválasztáson felül egyéb membrántechnológián alapuló elválasztási módszerek
is üzemeltethetők in-line módban, amelyek közül a szerves oldószeres nanoszűrést mutatom
be részletesen.
2.1.3.1.1. Szerves oldószeres nanoszűrés
Loeb és Sourirajan az ipari méretű membrángyártásnak az 1960-as években történt
kidolgozásával új elválasztástechnikai eljárások kidolgozását tették lehetővé a vegyipar
számára.61 A szintetikus membránok alkalmazásának azonban sokáig korlátot szabott a
szerves oldószerekben mutatott alacsony stabilitásuk. Az első kereskedelmi forgalomban
kapható szerves oldószereknek is ellenálló nanoszűrő membránok (organic solvent
nanofiltration (OSN)) megjelenése a ’90-es évekig váratott magára.62 A névből adódóan ezen
membránok aktív rétegének pórusátmérője a nanométeres mérettartományba esik, így a
membránműveletek felosztása tekintetében az ultraszűrés, illetve a reverz ozmózis között
foglal helyet. Felhasználhatóságát tekintve az OSN nyomáskülönbség hatására alkalmas a
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molekulák méretük alapján történő megkülönböztetésére, illetve elválasztására, az 50−2000
Da molekulatömeg tartományban.
A membránok molekulatömegre vonatkozó visszatartási értékét, az ún. vágási értékkel
(molecular weight cut-off, MWCO) jellemezhetjük. MWCO alatt definíció szerint, az a
molekulatömeget értjük, amely molekulatömeggel rendelkező molekulákat a membrán 90%ban visszatart.63
A

membránműveletek

részletesebb

tárgyalásához

szükséges

a

terület

terminológiájának rövid összefoglalása. Permeátnak vagy permeátumnak nevezzük a
membránon átjutó anyagáramot. A membrán betáplálás oldalán visszamaradt anyag a retentát
vagy retentátum. A membránok jellemzésére használatos továbbá a fluxus (J), amely megadja
az egységnyi idő (t) alatt, egységnyi membránfelületen (A) áthaladt folyadék térfogatát (V) (2.
egyenlet). Az ún. permeabilitás (P) a fluxus és a membrán két oldala közötti
nyomáskülönbség (transmembrane pressure (TMP)) hányadosa (3. egyenlet). Egy adott
anyagra vonatkozóan az elválasztás hatékonyságát általában az ún. visszatartással (R) szokás
jellemezni. A membrán szelektivitásának köszönhetően a permeát az adott komponensben
szegényedik, míg a retentát dúsul. Az i-edik anyag visszatartás értékét %-ban a betáplálási(cf) és a permeátum-koncentráció (cp) ismeretében a 4. egyenlet alapján számoljuk.
𝐽 = 𝑉𝑝𝑒𝑟𝑚𝑒á𝑡𝑢𝑚 ∙ 𝑚−2 ∙ 𝑡 −1

2. egyenlet

𝑃 = 𝐹 ∙ 𝑇𝑀𝑃−1

3. egyenlet

𝑅i =

𝐶R,i −𝐶P,i
𝐶R,i

𝐶

∙ 100 = (1 − 𝐶P,i ) ∙ 100
R,i

4. egyenlet

Összehasonlításképpen a kereskedelmi forgalomban jelenleg elérhető kémiai, illetve
mechanikai hatásokkal szemben ellenálló kerámia membránok közül az Inopor TiO2 0,9 mm
rendelkezik a legalacsonyabb MWCO-val (450 Da).64 Ezzel szemben a kereskedelmi polimer
alapú membránok elérik a MWCO = 150 Da értéket.65 Utóbbiak alacsonyabb ára, illetve
egyszerűbb méretnövelhetősége ellenére hátrányuk, hogy a kerámia membránokhoz
viszonyítva kevésbé ellenállók.
Az újabb generációs membránok ezáltal lehetőséget biztosítanak új, akár folyamatos
üzemű tisztítási, termék koncentráció növelő vagy oldószer visszanyerésre alkalmas
módszerek kidolgozására.40,66 Annak ellenére, hogy a folyamatos üzemű reaktorok és az OSN
membrán modulok könnyen integrálhatóak, valamint együttes alkalmazásuk számos előnnyel
járhat, a szakirodalomban erre ezidáig csak kevés példa található. Hasonló összeállításban az
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főleg

OSN-t

homogén

katalizátorok

visszaforgatására,67

valamint

oldószercsere

megvalósítására használták (2. táblázat).
2. Táblázat Példák katalitikus folyamatos üzemű reakciók, illetve szerves oldószeres nanoszűrés
(OSN) együttes alkalmazására (PFR: áramlásos kémiai reaktor (plug flow reactor); m-CSTR:
membránszeparátor és folyamatos kevert tankreaktor (membrane separator-continuous stirred tank
reactor)).
Sor

Membránfelhasználás

1.

Katalizátor visszatartás
és oldószercsere46

Membrán
Reakció
típus
PEEK és
Heck-reakció
Duramem 150

2.

Katalizátor eltávolítás68

Inopor TiO2

3.

Katalizátor visszaforgatás69

4.

Katalizátor visszatartás70

Reaktor

Oldószer

PFR-m-CSTR

DMF→EtOH

Suzuki-reakció

Coil reaktor

EtOH, iPrOH

PEEK

Enantioszelektív
hidrogénezés

PBR

toluol, tBuOH

PEEK

Heck-reakció

PFR-m-CSTR

DMF

2.2. Piridino-18-korona-6-éterek előállítása és szelektivitása
2.2.1. Piridino-18-korona-6-éterek szelektivitása
Az élő szervezetben lejátszódó biológiai folyamatok jelentős hányadában találunk
szelektív transzformációkat vagy transzportfolyamatokat. Ezekre példa az enzimkatalizált
átalakítások, vagy a biológiai membránokon keresztül történő szelektív iontranszport. A
szelektivitást minden esetben a molekuláris felismerés jelenségével magyarázhatjuk, amely
alatt egy molekula (gazdamolekula) azon képességét értjük, hogy az azt körülvevő
anyaghalmazból

képes

szelektíven

kiválasztani

egy

másik

molekulát

vagy

iont

(vendégmolekula) és azzal rendezett szerkezetet (komplexet) alkotni. Az így létrejött
komplexeket intermolekuláris másodlagos kötőerők tartják össze, amelyek több ponton
hatnak. Az 1960-as évekig a molekuláris felismerést kizárólag biológiai jelenségként tartották
számon, amely elképzelést C. J. Pedersen a koronaéterek szintézisével és komplexképzésük
vizsgálatával változtatott meg.71
A molekuláris felismerés speciális esete az enantiomer-felismerés, amely a
vendégmolekulák enantiomerjeinek királis gazdamolekulával történő megkülönböztetését
jelenti. A királis koronaéterek enantiomer-felismeréséről elsőként Cram és munkatársai
számoltak be protonált primer aminok enantiomerjeinek sikeres elválasztását követően.72 Ma
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a királis koronaétereket szelektív komplexképző képességük miatt széles körben alkalmazzák
mesterséges szelektormolekulákként.
A makrogyűrűben piridin-egységet tartalmazó koronaétert (27) elsőként Cram és
munkatársai állították elő (11. ábra).73 Komplexképzésüket vizsgálva azt találták, hogy a
vendégmolekulák

a

makrogyűrűben

elhelyezkedő

nitrogénatommal

hidrogénkötéseket képeztek, mint a makrogyűrű oxigénatomjaival.

74,75

erősebb

Emiatt, valamint az

aromás gyűrűnek köszönhetően megnövekedett komplex stabilitást tapasztaltak a 18-korona6-éterhez viszonyítva protonált primer aminok és nehézfém ionok esetében.76

Y

Y
N

R

O

O

O

O

R

Koronaéter
27
28
(S,S)-29
S,S)-30

R
H
H
Me
Me

Y
H2
O
O
H2

O

11. ábra Az első piridino-18-korona-6-éterek szerkezete.
Jones és munkatársai állították elő az első olyan akirális (28), valamint királis
piridino-koronaétereket

[(S,S)-29],

amelyek

a

4-es

helyzetben

nem

tartalmaztak

szubsztituenst, és a makrogyűrűben nem csak éteroxigént, hanem észterfunkciót is
tartalmaztak.77 Az észter típusú koronaéterek komplexképzését vizsgálva megállapították,
hogy jobb enantiomer-felismerő-képességgel rendelkeznek, mint a csak éterkötéseket
tartalmazó piridino-koronaéterek, viszont alkalmazhatóságuknak határt szab nukleofilekkel
szembeni rekciókészségük.78
Nagyobb

mennyiségben

elsőként

Izatt

és

munkatársai

szintetizálták

az

szimmetriacentrumain metilcsoportokat, a makrogyűrűben csak éteroxigént tartalmazó
piridino-koronaétert [(S,S)-30].78 A piridino-koronaéterek szintéziséről azonban elmondható,
hogy jellemzően egy többlépéses lineáris szintézissor utolsó lépése a makrociklizáció, amely
általában hosszú reakcióidő alatt közepes vagy gyenge termeléssel szolgáltatja a
végtermékeket.

Ennél

fogva

a

királis

piridino-koronaéterek

szenzor-,

illetve

szelektormolekulaként történő alkalmazásához szükséges nagyobb anyagmennyi előállítása
igen költséges és időigényes feladat.
A királis piridino-koronaéterek komplexképzését vizsgálva megfigyelték, hogy
jelentős enantiomerfelismerő-képességgel rendelkeznek protonált primer aminocsoportot
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tartalmazó királis vegyületekkel szemben.76,78 Az egyes diasztereomer komplexek stabilitását
a gazda- és vendégmolekulák között fellépő kölcsönhatások határozzák meg:
1. Hárompontos hidrogénkötés a vendégmolekula protonált primer aminocsoportja és a
makrogyűrű heteroatomjai között.
2. Sztérikus taszítás az aszimmetriacentrumon lévő szubsztituensek és a vendégmolekula
megfelelő molekularésze között.
3. – kölcsönhatás az elektronhiányos piridingyűrű és a vendégmolekula elektronban
gazdag aromás gyűrűi között.76,78,79

S,S-R

S,S-S

12. ábra S,S-R heterokirális- és S,S-S homokirális komplexek lehetséges szerkezetei.
A homo- és heterokirális komplexek szerkezete és a stabilitáskülönbség oka az (S,S)30 makrociklus és az 1-NEA enantiomerjeinek példáján a 12. ábrán látható. Az egymáshoz
közel kerülő csoportok, illetve atomok sztérikus feszültsége okozza az enantiomer-felismerést.
Ezen komplexek vizsgálata során megfigyelték, hogy a heterokirális komplexek stabilabbak a
homokirális társaiknál. Ennek megfelelően elmondható, hogy egy S,S-koronaéter és az 1-NEA
R-enantiomerje által képzett komplex (S,S-R) stabilabb, mint az ugyanezen gazdamolekula és
az azzal azonos konfigurációjú protonált primer amin komplexe (S,S-S).76,78,80

2.2.2. Piridino-18-korona-6-éterek makrociklizációja
Az enantiomertiszta piridino-18-korona-6 éterek előállítását hagyományosan hosszú
lineáris szintézis útján végzik, amelynek kritikus lépése a makrociklizáció. A gyűrűzárást
Williamson-féle éter szintézissel valósítják meg, ahol a 31 bifunkciós primer-, illetve (S,S)-32
vagy (S,S)-33 szekunder-alkoholok NaH-del történő deprotonálását követően az O-alkilezés a
34−37 bifunkciós tozilátokkal történik (13. ábra).78,81–87 A szakaszos üzemű reakciók lassan
játszódnak le (3−120 h), emellett csak közepes vagy rossz termeléssel szolgáltatják a kívánt
koronaétereket (38−(S,S)-47).
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13. ábra Piridino-18-korona-6-éterek makrociklizációja kétlépéses egyedényes szintézissel.

2.2.3. Piridino-koronaéter alapú királis állófázisok
Elsőként Bradshaw és munkatársai számoltak be optikailag aktív dimetil-szubsztituált
piridino-18-korona-6-éterek szintéziséről és közönséges szilikagélhez történő rögzítéséről
[(S,S)-CSP-48] (14. ábra (20. oldal)). A kromatográfiás tulajdonságok vizsgálata során
eluensként először metanol-aceton elegyet használva, még nem sikerült megfelelő elválasztást
elérni. Később racém 1-NEA esetén tisztán metanolos mozgófázis alkalmazásával, légköri
nyomáson jó elválasztást értek el.88,89
A későbbi kutatások során előállították a megfelelő difenil-piridino-18-korona-6-éterszármazékot, majd oszlopkromatográfiás elválasztásokhoz használatos közönséges szilikagél
felületére történő kötésével kapták az (R,R)-CSP-49 királis állófázist. A kromatográfiás
vizsgálatok során csak gyenge enantiomer-felismerő képességet tapasztaltak.89 Ennek az lehet
a fő oka, hogy a fenilcsoport planáris szerkezete miatt az egyszeres szén−szén kötés körüli
elfordulással csökkenteni tudja a sztérikus feszültséget, aminek köszönhetően kisebb lesz az
enantiorszelektivitás.76
Az aszimmetriacentrumokon lévő alkilcsoportok szelektivitásra gyakorolt hatását
vizsgálva azt tapasztalták, hogy a nagyobb térkitöltésű csoportokkal szubsztituált
koronaéterek

a

fokozottan

fellépő

sztérikus

taszítás

miatt

megnövekedett

enantioszelektivitással, viszont ezzel együtt csökkent komplexstabilitással bírnak.90
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Az enantiomertiszta di-terc-butilpiridino-18-korona-6-éter származékot 1999-ben
kötötték elsőként közönséges szilikagél felületéhez [(R,R)-CSP-50]. Az 1-NEA, a PEA,
valamint a Phe-OMe és a PhGly-OMe enantiomerjeit légköri nyomáson vizsgálva megfelelő
elválasztási értékeket tapasztaltak.91,92

14. ábra Piridino-koronaéter alapú királis állófázisok.
A későbbiekben az enantiomerelválasztás hatékonyságának növelése céljából HPLC
minőségű szilikagél felületére kötötték a di-terc-butilpiridino-18-korona-6-éter megfelelő
származékját oly módon, hogy a piridingyűrű 4-es helyzetében kapcsolódó kar savamid
egységet is tartalmazott [(R,R)-CSP-51]. HPLC körülmények között racém 1-NEA és PEA
esetén nagyfokú enantiomer-elválasztást tapasztaltak, míg aminosav származékok esetén nem
történt enantiomerelválasztás.93
Farkas és munkatársai a királis protonált aralkil aminok enantiomerjeivel stabilabb
komplexet képző, az aszimmetriacentrumain metilcsoportokat tartalmazó enantiomertiszta
piridino-koronaéter származékot rögzítettek szférikus, HPLC minőségű szilikagélhez [(S,S)CSP-52]. Az előállított királis állófázison az 1-NEA, a 2-NEA, a PEA és az aromás oldalláncú
aminosav-származékok enantiomerjei esetén, HPLC-s módszer alkalmazása mellett, hatékony
elválasztást tapasztaltak.80
Az eddig felsorolt piridin-egységet tartalmazó koronaéterek a piridingyűrű 4-es
helyzetében oxigénatomon keresztül kapcsolódtak a szilárd hordozóhoz (pl.: szilikagél,
20

Merrifield-féle polimer gyanta). Kutatócsoportunkban sikeresen állítottak elő olyan királis
állófázisokat, amelyek a szelektormolekula piridingyűrűjének 4-es helyzetében szén- vagy
nitrogén atomon keresztül kapcsolódnak a szilárd hordozó felületéhez (15. ábra).94 Erre példa
a dimetil-szubsztituált piridino-18-korona-6-éter szelektormolekulát tartalmazó (S,S)-CSP-53
állófázis, amely a piridingyűrű 4-es helyzetében egy karbamid-egységen keresztül
kapcsolódik a szilikagél felületéhez. Az így előállított állófázis alkalmasnak bizonyult aromás
egységet tartalmazó primer aminok enantiomerjeinek elválasztására.

15. ábra A dimetil-szubsztituált piridino-18-korona-6-éter alapú (S,S)-CSP-53 és (S,S)-CSP54 állófázisok.
Az aromás vendégmolekulákkal alkotott komplexek π−π kölcsönhatás révén történő
stabilitásának növelése céljából Kupai és munkatársai létrehozták a piridingyűrű 4-es
helyzetében fenilcsoporton keresztül rögzített (S,S)-CSP-54 királis állófázist. Protonált primer
aminok, úgymint 1-NEA, 2-NEA, Br-PEA és NO2-PEA enantiomer-elválasztása során a
korábban ismert piridino-18-korona-6-éter szelektort tartalmazó királis állófázisoknál jobb
elválasztást, illetve kémiai stabilitást tapasztaltak.94
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2.3. A gyógyszermetabolizmus vizsgálata
A hatóanyagok emberi szervezetben lejátszódó metabolizmusának vizsgálata a
gyógyszerkutatás egyik kiemelt feladata. Ennek kapcsán −a kutatás korai fázisában− a célzott
szerkezeti optimalizálás

során elsősorban a gyógyszerjelölt vegyületek metabolikus

stabilitását vizsgálják. A keletkező metabolitok azonosítása lehetőséget biztosíthat a
metabolikusan érzékeny szerkezeti részletek felderítésére és ezáltal irányított optimalizáción
keresztül a kívánt metabolikus viselkedés elérésére.95 A preklinikai fázisban a gyógyszerjelölt
vegyületek metabolikus stabilitásának vizsgálata az egyre szigorodó jogszabályok miatt
kiterjed az egyes metabolitok szerkezetének, illetve farmakológiai hatásának meghatározására
is,96,97 amelyek során a fő cél a reaktív metabolitok által kiváltott nem kívánt mellékhatások,
illetve toxicitás azonosítása, háttérbe szorítása.
Az emberi szervezetben lejátszódó metabolikus átalakulásokért felelős enzimek
legnagyobb arányban a májban találhatóak. A megfelelő in vitro – in vivo transzláció
biztosítása céljából, az elsődleges metabolizmus vizsgálata jellemzően májsejtek, máj
mikroszóma vagy izolált enzimek felhasználásával történik.98 Habár a felsorolt in vitro
modellek kemo-, illetve regioszelektivitását a biológiai eredetük biztosítja, hátrányuk, hogy
viszonylag költségesek és alkalmazásuk során csak kis anyagmennyiségben képződnek a
kérdéses metabolitok. Ebből adódóan, valamint a minták összetett biológiai mátrixa
következtében, legtöbbször csak HPLC-hez kapcsolt nagyfelbontású tömegspektroszkópiai
(HRMS)

mérések

alapján

történik

a

metabolitok

azonosítása.

A

pontos

szerkezetmeghatározáshoz (NMR, IR, stb.) szükséges néhány mg-os mennyiség izolálása is
nehezen megvalósítható.99
Amennyiben az egyes metabolitok farmakológiai vagy toxikológiai vizsgálatához
szükség van a nagyobb anyagmennyiségben történő előállításukra, azt a legtöbb esetben a
HRMS vizsgálatok alapján feltételezett szerkezetük alapján végzett totálszintézissel oldják
meg. Gyakori azonban, hogy ehhez idő- és költségigényes új szintézisút fejlesztésére van
szükség, illetve fennáll annak a veszélye, hogy a feltételezett szerkezet alapján szintetizált
anyag nem azonos a szervezetben keletkező metabolittal.
Fontos megemlíteni, hogy napjainkban számos számításos kémiai (in silico)
megközelítés is elérhető a gyógyszerjelölt vegyületek metabolizmusának modellezésére,
amelyek akár 80−90%-os pontossággal képesek a képződő metabolitok szerkezetét
előrejelezni.100–103 Felhasználásuknak azonban korlátot szab, hogy a képződő metabolitok
mennyiségének becslésére nem alkalmasak, így arra vonatkozóan nem adnak információt,
hogy amelyek a várt fő, illetve minor metabolikus utak. Emiatt alkalmazásuk inkább csak a
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vezérmolekula optimalizálás szakaszában, a metabolikusan instabil szerkezeti motívumok
azonosítására, illetve az in vivo és az in vitro kísérleti eredmények kiegészítésére,
értelmezésére korlátozódik. Így segítséget nyújthatnak az in vivo/in vitro kísérletekben
keletkező, HRMS mérési eredményei alapján feltételezett metabolitok szerkezetének
alátámasztásában vagy pontosításában.
A fenti problémák kiküszöbölésére számos biomimetikus, vagyis a szervezetben
lejátszódó, általában a citokróm P450 (cytochrome P450, CYP450) enzimek működését
modellező in vitro kémiai rendszer alkalmazására van példa, amelyeket a 2.3.2. fejezetben
ismertetek.

2.3.1. A citokróm P450 enzimrendszer
A CYP450 izoenzimcsalád tagjai a monooxigenázok közé tartoznak és az élőlények
valamennyi nemzetségének képviselőiben megtalálhatók. Evolúciójuk104 nyomán számos
izoformájuk alakult ki, amelyek kémiai átalakítások széles spektrumában vesznek részt. Aktív
centrumukban hem, azaz vas-ionnal komplexált protoporfirin IX prosztetikus csoport
található, ahol a vascentrum koordinációjában a porfirin aromás rendszer síkjához képest
axiális helyzetben egy cisztein tiolcsoportja vesz részt (16. ábra). Az enzimcsalád a szénmonoxiddal alkotott komplexének jellegzetes 450 nm körüli elnyelése alapján kapta a
nevét.105,106

16. ábra A citokróm P450 aktív centrumában található hem szerkezete.
A magasabb rendű élőlények, így az ember szinte minden szövetében megtalálhatók a
CYP450 enzimek, azonban legnagyobb mennyiségben a májban, azon belül is a hepatociták
endoplazmatikus retikulumának membránjában fordulnak elő. Az izoenzimcsalád mind
endogén, mind exogén anyagok Fázis I metabolizmusában szerepet játszik.107,108 Elmondható,
hogy az emberi szervezetbe kerülő idegen anyagok enzimatikus átalakításainak >90%-ában
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vesznek részt a CYP450 enzimek, míg a gyógyszerhatóanyagok metabolizmusának kb. 75%áért felelősek.109 A CYP450 katalizált főbb oxidatív folyamatok közé tartoznak az alifás- és
aromás hidroxiláció, epoxidáció, N-hidroxiláció, N-, O-, illetve S-dealkilezés, valamint az Nés O-oxidáció (3. táblázat). Működésüket tekintve a CYP450 enzimek ún. kevert típusú
monooxigenázok, mivel a reakciók lejátszódásához szükség van mind oxidáló (molekuláris
oxigén), mind pedig redukáló (NADPH) ágensre. A katalitikus ciklust a 17. ábra mutatja
be.110,111
3. Táblázat A citokróm P450 függő főbb reakciók csoportosítása típusuk és mechanizmusuk szerint.95
Típus
A) sp3 Szén

Mechanizmus
i) hidrogén atom leszakítás
ii) oxigén visszakötés

Biotranszformáció
1. benzil helyzetű szén hidroxiláció
2. allil-helyzetű szén hidroxiláció
3. alifás szén hidroxiláció
4. alkohol/aldehid oxidáció

B) sp2 Epoxidáció

i) hidrogén atom leszakítás
ii) oxigén visszakötés

5. alkén epoxidáció
6. aromás hidroxiláció

C) Heteroatom feltárás

i) nemkötő elektron leszakítás
ii) hidrogén atom absztrakció
iii) oxigén visszakötés
iv) nem enzimatikus
átrendeződés

7. N-dealkilezés/deaminálás
8. O-dealkilezés
9. oxidatív hasítás

D) Heteroatom oxidáció

i) nemkötő elektron leszakítás
ii) nemkötő elektron
absztrakció
iii) oxigén visszakötés

10. N-oxidáció
11. S-oxidáció

hidroxiláció

Alapállapotban az enzim aktív helyén található Fe(III) ion komplexe (I) legtöbbször
vízzel koordinálva van jelen.112 Az első lépésben a víz kilépése mellett kialakul az enzimszubsztrát (RH) komplex (II). Ezt követően a NADPH-CYP reduktáz egyelektronos
elektrontranszfer-láncon keresztül a komplexben található Fe(III) iont (II) Fe(II) ionná (III)
redukálja. Ezután a molekuláris oxigén koordinációjával egy instabil, ún. CYP450-dioxigén
komplex (IV) jön létre, melyből egy elektron (V) és egy proton addíciójával ún. vashidroperoxo komplex vagy más néven Cpd 0 (VI) keletkezik. Az O–O kötés heterolitikus
hasadásával keletkezik a rendkívül aktív oxo-gyökkation (Cpd I) komplex (VII),113 amely
képes a szubsztrát molekuláról egy hidrogénatom leszakítására, miközben szubsztrát-gyök és
vas-hidroxi intermedier keletkezik (VIII). A képződő intermedier indítja az oxigén
visszakötődést (IX), hátrahagyva a hidroxilálódott terméket és a Fe(III) ion tartalmú
komplexet.114 Ezt követően a ciklus újraindul.
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17. ábra A citokróm P450 katalitikus ciklusa.
A 17. ábrán a szaggatott nyilak az aktív és inaktív formák egymásba alakulásának
alternatív lehetőségét jelzik. A VII-es komplex spontán vízvesztés közben II-vé alakulhat.115
Ehhez hasonlóan az ún. „peroxid sönt” során VI-ból II keletkezik, egy molekula víz kilépése
közben. A reakció megfordítható, azaz, ha II-höz valamilyen oxigén donort (pl.: peroxisavak,
hidrogén- vagy alkilhidro-peroxidok) adunk, akkor a VI-os aktivált komplexet kapjuk. Ezáltal
lehetőség nyílik a drága és érzékeny reagensek, mint a NADPH és a CYP-reduktáz enzimek
elhagyására a modellreakciókban. Továbbá a CYP450 enzimek működését modellező
fémkomplexek aktiválása is megvalósítható a fent említett oxidálószerekkel. Ennek
eredményeként az oldhatósági, illetve feldolgozási problémák kiküszöbölhetők, ezáltal a
reakciókat akár vízmentes közegben (pl.: acetonitril, diklórmetán) is el lehet végezni.

2.3.2. Biomimetikus oxidáció
Általánosan

az

emberi

szervezetbe

kerülő

idegen

anyagok

−

például

gyógyszermolekulák − metabolizmusát végző monooxigenáz enzimek működését másoló
modelleket tekintjük biomimetikus oxidáló rendszereknek. A továbbiakban ezek közül csak a
25

CYP450 enzimek által katalizált oxidatív folyamatok modellezését célzó módszerekre térek ki
részletesebben.116,117 Ezen módszerek kifejlesztésének elsődleges célja a várható metabolitok
szelektív,

gyors

és

olcsó

direkt

szintézise

az

azonosításhoz

és

a

pontos

szerkezetmeghatározáshoz szükséges mennyiségben. Segítségükkel más a gyógyszerkutatás
korai fázisában értékes információ nyerhető a gyógyszerjelölt molekulák metabolizmusáról,
metabolikus stabilitásáról, illetve a metabolitok szerkezete alapján a várható toxicitásukról.
A fenti célok elérésére szélesebb körben alkalmazott in vitro módszerekben izolált
enzimeket vagy valamilyen májpreparátumot használnak. Magasfokú szelektivitásuk mellett
megjegyzendő, hogy a metabolitokat csak kis mennyiségben szolgáltatják, valamint az
összetett biológiai mátrix jelenléte miatt a metabolitok izolálása nehézkes és költséges (4.
Táblázat).
Ezzel szemben az enzimek működéséhez szükséges elektrondonor (NADPH)
elektrokémiai úton történő kiváltása képes mellőzni a költséges kofaktor alkalmazását.118
Emellett az elektród felületéhez rögzített enzimek bioszenzorként is alkalmazhatók. A
módszer alkalmazása során azonban nehézségek adódhatnak pl. enzim deneturálódás vagy a
lassú diffúziókontrollált reakció következtében.119
Az elektrokémiai oxidáció elméleti alapját a teljes in vivo enzimatikus redoxrendszer
elektródok által létrehozott, redox potenciálkülönbséggel történő helyettesítése adja.120 Az
elektrokémiai cellák (EC) alkalmazása számos esetben gyors, olcsó és nagy mennyiségű
metabolit előállítását teszi lehetővé. További előnyük, hogy a gyakran folyamatos üzemű
elrendezés könnyen kapcsolható on-line analitikai módszerekkel, így MS vagy HPLC-MS
technikákkal, ezáltal rövid idő alatt szerkezeti információ nyerhető a képződött termékekről,
valamint reaktív metabolitok vizsgálata is lehetővé válik.121 Korábban a módszer alkalmazását
korlátozta az oxidációs potenciál, amely csak egyelektronos oxidációs reakciókat, például Ndealkilezést, S-, illetve P-oxidációt, hidroxilcsoport oxidációt vagy dehidrogénezési
reakciókat tett lehetővé. A Karst és munkatársai122 által kifejlesztett új típusú elektrokémiai
cella 2 V-os oxidációs potenciálja, azonban már lehetővé tette alifás és aromás szénatomok
oxidációját is. Az EC alkalmazásának hátránya, hogy más kémiai oxidációs módszerekhez
hasonlóan nem, vagy csak kis mértékben regioszlektív, ezért a szervezetben képződő
metabolitok előállítására csak korlátozottan alkalmas.

26

4. táblázat Metabolit előállításra alkalmazott módszerek összehasonlítása.
Módszer

Előny

Hátrány

Biokatalitikus

szelektív,

enzimeket és kofaktorokat alkalmaz,

rendszerek

Fázis I. és Fázis II. metabolikus

nehezebb kezelhetőség, fehérje

folyamatokat is modellez

kötődés,
kis anyagmennyiség,
etikai kérdéseket vet fel

Elektrokémiai úton

szelektív, nincs szükség

enzim denaturáció jelentkezhet,

aktivált enzimatikus

kofaktorra

nehezen kezelhető

Elektrokémiai

olcsó, könnyen kezelhető,

nem szelektív

oxidáció

nagyobb anyagmennyiség is

rendszerek

előállítható
Fenton reakció

olcsó, könnyen kezelhető,

nem szelektív

nagyobb anyagmennyiség is
előállítható
Fémkomplexek

olcsó, könnyen kezelhető,

korlátozott szelektivitás, katalizátor

nagyobb anyagmennyiség is

degradáció

előállítható

A Fenton reakcióban Fe2+ ionok és valamilyen redukálószer jelenlétében hidrogénperoxidból hidroxilgyökök keletkezik. A hidroxilgyök, mint agresszív elektrofil képes aromás
gyűrűt vagy kettőskötést tartalmazó vegyületekkel reagálni, valamint szerves vegyületekről
hidrogénatom leszakítására, ezáltal számos metabolit előállítására alkalmas. A reakcióban
keletkező Fe3+ ionok redukciójára akár egy EC elektród is alkalmazható.117 A módszer
hátránya, hogy az EC-hez hasonlóan nem regioszelektív.
Biomimetikus oxidációkban különböző Fe, Mn, Ru, Co vagy Cu tartalmú
fémkomplexeket is alkalmaznak oxigéndonorok jelenlétében, ahol a komplexképzők a
CYP450 enzimek vas tartalmú hem prosztetikus csoportjának szerkezetét másolják le.123,124 A
Fenton reakcióhoz képest kiemelhető, hogy a leggyakrabban alkalmazott vas-komplexek a
reakciókörülmények függvényében megnövekedett kemo-, illetve regioszelektivitással bírnak.
A területen intenzív kutatás folyik a szelektív, enyhe körülmények között lejátszódó
szintetikus szénatom-funkcionalizálás terén bizonyított alkalmazhatóságának köszönhetően.125
Az értekezés terjedelemi korlátai miatt a továbbiakban csak a gyógyszermetabolit-kutatásban
legelterjedtebben alkalmazott vas-porfirin komplexek működését mutatom be.
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2.3.3. Vas-porfirinek alkalmazása biomimetikus oxidációkban
2.3.3.1. Metalloporfirinek szerkezete
A hem-fehérjék modellezésére elsőként a szintetikusan egyszerűen előállítható mezotetrafenil-porfirinek komplexeit (FeTPP) (55) alkalmazták biomimetikus reakciókban,
azonban az ún. I. generációs porfirinek oxidációs reakciókban történő felhasználása során azt
tapasztalták, hogy könnyen degradálódnak az oxidatív közeg hatására. Emellett az oldószertől
vagy a közeg pH-jától függően jellemző rájuk az inaktív, ún. µ-oxo-dimerek (B) képződése126
(18. ábra).
B)

18 ábra A) Szintetikus porfirinek szerkezete és csoportosítás. B) A µ-oxo-dimer
egyszerűsített szerkezete.127,128
A porfirin gyűrű aromás rendszerének jellemzően mezo-helyzetben történő oxidációja,
valamint a dimer képződés visszaszorításának céljából az ún. II. generációs porfirinek,
fenilcsoportjaik orto-helyzetében nagy térkitöltésű csoportokat tartalmaznak. Továbbá a
fenilcsoportok halogénnel, O-alkil-, szulfonil-, karboxil- vagy egyéb csoportokkal történő
szubsztitúciójával

lehetőség

nyílik

a

porfirin

aromás

gyűrű

elektronsűrűségének

befolyásolására is. Ezen felül poláris- (56) vagy apoláris funkciós csoportok bevitelével (57,
58) a porfirin komplexek oldhatósága is befolyásolható.129
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A III. generációs porfirinek esetén a pirrol gyűrűk β-helyzetében halogénatomok
találhatók, melyek tovább csökkentik az aromás rendszer elektronsűrűségét, ezáltal jobban
polarizálják az aktivált komplexben található vas-oxigén kötést. Ennek következtében a III.
generációs

porfirinek

megnövekedett

reaktivitással

rendelkeznek,

amely

ellenben

szelektivitásuk csökkenését eredményezi.
A porfirin makrogyűrűt tartalmazó vaskomplexek szerkezetének módosítására
reaktivitásuk, szelektivitásuk vagy stabilitásuk fokozása céljából számos további stratégia
ismert.130 A modellrendszerek tervezésének első szintje a porfiringyűrű funkcionalizálása,
mellyel a központi vasion elektronsűrűsége, egyúttal reaktivitása, valamint a komplexek
fizikai-kémiai paraméterei is finomhangolhatók. Ennél összetettebb rendszerek a kovalensen
kötött vagy a reakcióközeghez adagolt axiális ligandumokat tartalmazó modellek. A harmadik
szinten előtérbe kerülnek a szubsztrát molekulák és a porfirinvázhoz kapcsolódó
molekularészek közötti kölcsönhatások a szelektivitás növelése céljából. A legösszetettebb
rendszerek a fehérjekörnyezet stabilitást és szelektivitást növelő hatását mesterségesen
másolják, amely a porfirinek különböző hordozók felületéhez vagy mátrixokban történő
rögzítésével valósítható meg.
2.3.3.2. A biomimetikus rendszer működési mechanizmusa
A vas-porfirinek biomimetikus oxidációkban történő aktiválása tekintetében kétféle
redox rendszert különböztethetünk meg.128 A molekuláris oxigén és redukálószer (pl.
aszkorbinsav, NaBH4) párosán alapuló módszer, a CYP450 enzimek működésének teljes
ciklusát modellezi. Ennél elterjedtebbek a CYP450 enzimek „peroxid sönt” mechanizmusán
alapuló módszerek, ahol például H2O2, mCPBA, PhIO, NaIO4 vagy NaOCl oxigén donorokat
alkalmaznak. A továbbiakban csak az utóbbi módszer jellemzőit ismertetem.
A szintetikus metalloporfirinekből oxidálószer hatására az oxidálószer minőségétől, a
porfirin ligandum szerkezetétől, a jelenlévő axiális ligandumtól, a reakcióközegtől és annak
pH-jától függően különböző aktivált állapotú komplexek képződnek, melyek aránya és
szerkezete határozza meg a szubsztrátokkal szemben makroszkópikusan megfigyelhető
reaktivitásukat.
A biomimetikus rendszer alapállapotában a központi Fe(III) oxidációs állapotból
oxidálószer hatására reaktív, magas oxidációs állapotú oxo-metalloporfirin keletkezik (19.
ábra). Peroxid-típusú oxidálószerek hatására az aktiválódás első lépésében az enzimekhez
hasonlóan egy hidroperoxi-származék keletkezik (Cpd 0), amely önmagában is katalitikusan
aktív. A peroxid kötés homolitikus vagy heterolitikus hasadásával kétfajta oxo-metalloporfirin
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is keletkezhet. Peroxibenzoesav-származékokat alkalmazva az oxo-fém(IV) porfirin
gyökkation (Cpd I) keletkezik.131 Azonban a biológiai rendszerek modellezésében fontosabb
hidrogén-peroxid vagy alkil-hidroperoxidok esetében a reakciókörülményektől függően oxofém(IV) porfirin (Cpd II) és egyensúlyi elegye keletkezik.132
A szakirodalomban gyakori az enzimkutatásból átvett elnevezések használata, úgy,
mint a CYP450 enzimek aktivált formájára utaló Cpd I rövidítés, amely a oxo-fém(IV)
porfirin gyökkationnal izoelektronos szerkezetet jelöl az enzim aktív helyének környezetében.
Ugyanígy a torma peroxidáz enzim aktivált formáját jelölő Cpd II, használatos az oxofém(IV) porfirin aktivált komplex megnevezésére.133

19. ábra Porfirinek aktiválódási mechanizmusai.
Wolak és munkatársai által mezo-(2,4,6-trimetil-szulfonátofenil)-porfirin-vas(III)
dihidráttal (59) végzett vizsgálat alapján a pH jelentősen befolyásolta a katalizátor
szelektivitását és degradációjának sebességét, amit röviden a következőkben ismertetek.134
Feltételezésük szerint a porfirin komplex oxidációja vagy más néven aktiválódása
lehet ligandum központú, amely során a porfirin váz egy gyökkationná alakul (PP∙+), vagy
történhet a központi fématom oxidációjával (Fe(III)Fe(IV)) (20. ábra). A két folyamat közül
az első nem függ a pH változásától, mivel lejátszódásakor nem történik protonfelvétel vagy
leadás. Ezzel szemben az oxo ligandumot eredményező Fe(III)Fe(IV) oxidáció függ a közeg
0′
0′
0′
pH-jától. Így az 𝐸𝐹𝑒
𝐼𝑉 /𝐹𝑒 𝐼𝐼𝐼 pH függésének következtében az 𝐸𝐹𝑒 𝐼𝑉 /𝐹𝑒 𝐼𝐼𝐼 és a 𝐸𝑃 ∙+ /𝑃 relatív

elhelyezkedése a pH skálát három részre osztja, amely egyben meghatározza a
termodinamikailag legstabilabb oxidált forma szerkezetét is.
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20. ábra Az 59 oxidációs potenciál függése a közeg pH-jától.
A 20. ábrán megjelölt három pH tartományban ennek megfelelően a következő
oxidációs folyamatok a kedvezményezettek:
tartomány (pH<3,5):

[𝐹𝑒 𝐼𝐼𝐼 (𝑃)(𝐻2 𝑂)2 ] → [𝐹𝑒 𝐼𝐼𝐼 (𝑃∙+ )(𝐻2 𝑂)2 ] + 1 𝑒 −

tartomány (3,5<pH<6,5): [𝐹𝑒 𝐼𝐼𝐼 (𝑃)(𝐻2 𝑂)2 ] → [𝐹𝑒 𝐼𝑉 (𝑃∙+ )(𝑂)𝐻2 𝑂] + 2 𝑒 − + 2 𝐻 +
tartomány (7≤pH):

[𝐹𝑒 𝐼𝐼𝐼 (𝑃)(𝐻2 𝑂)2 ] → [𝐹𝑒 𝐼𝑉 (𝑃)(𝑂)𝐻2 𝑂] + 1 𝑒 − + 𝐻 +

5. egyenlet
6. egyenlet
7. egyenlet

A fentiek alapján a 59 porfirin komplex, mint redox partner a peroxid kötést
tartalmazó oxidálószerek O−O (jódtartalmú oxidálószerek esetén O−I) homolitikus
kötéshasadását segíti elő a pH<3,5 és pH>7 tartományokban (egyelektronos oxidáció). Míg a
0′
0′
pH 4−7 tartományban, ahol 𝐸𝐹𝑒
𝐼𝑉 /𝐹𝑒 𝐼𝐼𝐼 ≈𝐸𝑃 ∙+ /𝑃 , a heterolitikus O−O kötéshasadás a

termodinamikailag kedvezményezett folyamat (kételektronos oxidáció). Megjegyzendő, hogy
a bemutatott pH tartományokat és így a reaktivitást számos tényező befolyásolja.135 Ilyenek a
porfirin komplex szerkezete, az oxidálószer és az axiális ligandum minősége, a reakcióközeg,
és annak pH-ja. A fenti tényezők közül a disszertációban az alkalmazott oxidálószer
minőségét, valamint a közeg pH változtatásának hatását mutatom be részletesen.
2.3.3.3. Porfirinek oxidatív degradációja
A porfirinkomplexek katalitikus aktivitását a fentiek mellett nagymértékben
befolyásolja az oxidatív közegben mutatott kémiai stabilitásuk. A porfirinek degradációjának
sebessége függ a szerkezetüktől, a reakcióközegtől, valamint az alkalmazott oxidálószer
minőségétől (21. ábra). Az ábrán látható vas tartalmú porfirinek (60−62) gyorsan degradációt
szenvednek az oxidatív közegben, azonban a rövid élettartamuk alatt hatékonyan katalizálják
például az olefinek epoxidációját, amely a mezo-helyzetben p-hidroxifenil-csoportokkal
31

szubsztituált porfirin (61) esetében is kb. 400 TON érték elérését teszi lehetővé
(TON=nepoxid/nkatalizátor).136

21. ábra Különböző porfirinek UV-vis elnyelésének csökkenése az idő függvényében H2O2
hatására.136
Az

alapállapotú

komplex

vagy

valamely

aktivált

származék

degradációja

bekövetkezhet az oxidálószer, a reakcióközegben keletkező gyök vagy egy további aktivált
porfirin komplex által. Így a degradációban résztvevő porfirin komplexek száma alapján
mono-, illetve bimolekuláris folyamatokat különböztethetünk meg.
A porfirinek degradációjának visszaszorítására az egyik legkorábbi stratégia az
elektronhiányos aromás gyűrűkkel történő szubsztitúció mezo- vagy β-helyzetben. Traylor és
munkatársai epoxidáció termékprofilja alapján azt állapították meg, hogy az elektronhiányos
porfirinek oxidálószer hatására prótikus közegben nagyobb mértékben alakultak kételektronos
oxidációval oxo-Fe(IV)-porfirin gyökkationná, mint az egyelektronos oxidáció nyomán
keletkező oxo-Fe(IV)-porfirin aktivált komplex-szé.137 A fenti folyamatok porfirinek
stabilitására gyakorolt hatására Cunningham és munkatársai mutattak rá szubsztrát nélkül
végzett oxidációs kísérletekkel, amely során arra a következtetésre jutottak, hogy az oxoFe(IV)-porfirin aktivált forma felelős a komplex degradációjáért.138
Egy további stratégia a mezo-helyzetű arilgyűrűk orto-pozíciójában nagy térkitöltésű
csoportok bevitele, amely a sztérikus taszítás miatt nehezen hozzáférhetővé teszi a
porfiringyűrű mezo-helyzetű szénatomjait. A szerkezet ilyen módosításának további hatása az
intermolekuláris

kölcsönhatások

lehetőségének

háttérbeszorítása,

mint

például

egy

alapállapotú porfirin komplex, egy további aktivált oxo-Fe(IV)-porfirin gyökkation általi
oxidációját (8. egyenlet).139 Homogén rendszer esetén a bimolekuláris degradációt a
következő egyenletekkel írhatjuk le:
[𝐹𝑒 𝐼𝐼𝐼 (𝑃)] + [𝐹𝑒 𝐼𝐼𝐼 (𝑃∙+ )] → [𝐹𝑒 𝐼𝑉 (𝑃)(𝑂)] + 𝑖𝑛𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣á𝑙ó𝑑𝑜𝑡𝑡 𝑝𝑜𝑟𝑓𝑖𝑟𝑖𝑛
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8. egyenlet

2[𝐹𝑒 𝐼𝑉 (𝑃∙+ )(𝑂)] → [𝐹𝑒 𝐼𝑉 (𝑃)(𝑂)] + 𝑖𝑛𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣á𝑙ó𝑑𝑜𝑡𝑡 𝑝𝑜𝑟𝑓𝑖𝑟𝑖𝑛

9. egyenlet

Harmadik stratégiaként említhetjük a katalizátorhoz képest nagy szubsztrátfelesleg
alkalmazását, amely szintén az aktivált porfirin komplex általi bimolekuláris degradáció
lehetőségének csökkentésén alapul.137
A nagy térkitöltésű csoportok bevitelén túl a porfirin komplexek szilárd hordozó
felületéhez rögzítése is kézenfekvő megoldás a katalizátor komplexek térközelségének
elkerülésére. A degradáció várható visszaszorítása mellett a szilárd mátrix és a
metalloporfirinek kölcsönhatása révén a reaktivitás is befolyásolható.140 Számos kutatócsoport
vizsgált agyagásványokat,141 mezopórusos szilikagélt,136,142,143 zeolitokat,144 illetve egyéb
szilárd hordozókat145 a porfirinek rögzítésére és oxidációs reakciókban történő alkalmazására.
A legtöbb esetben az immobilizált porfirin katalizátorok 3−5-ször újrahasznosíthatónak
bizonyultak a katalitikus aktivitás elfogadható mértékű csökkenése mellett.
Megjegyzendő azonban, hogy az utóbbi három módszer csak a feltételezett
bimolekuláris129 degradáció visszaszorítására kínál megoldást.
A porfirinek, valamint a hem tartalmú enzimek oxidálószer, illetve a reakcióközegben
keletkező gyökök által indukált ún. monomolekuláris degradációs folyamatainak felderítése
szintén nagy érdeklődésre tart számot. Az élőlényekben a toxikus szabad hemin-komplexek
lebontását a hem oxigenáz (HO) enzimek végzik. A folyamat három lépése a következő: (1) a
porfiringyűrű mezo-helyzetű hidoxilációja, amelyhez egy molekula O2 és két e- szükséges; (2)
gyors autooxidáció, amely CO molekula és verdohem képződésével jár, további O2 és egy efelhasználásával; (3) egy molekula O2 és négy e- felhasználásával biliverdin és szabad vasion
keletkezik (ld. analóg folyamat a 22. ábrán).146 Az antioxidáns biliverdin oxidációt követően
bilirubinként távozik a szervezetből.
Az enzimatikus hem oxidációhoz hasonló köztitermékeket találtak Karlin és
munkatársai porfirinkomplexek cérium(IV)-ammónium-nitrát (CAN), illetve Kitagishi és
munkatársai H2O2 által végzett oxidációk során.147,148
Lente és Fábián a 63 FeTSPP vízoldható porfirin komplex H2O2, illetve KHSO5 által,
2−4 közötti pH tartományban végzett degradációját vizsgálták megállított áramlásos (stoppedflow) UV-vis detektálással.149 Reakciókinetikai mérések alapján megállapították, hogy a
porfirin komplexek monomolekuláris oxidációt szenvednek, amely három egymást követő
lépésben játszódik le, és végtermékekként a 64 biliverdin-származékot, valamint a 65 4szulfonilbenzoesavat eredményez (22. ábra). Az oxidáció intermedierjeinek pontos
szerkezetét nem határozták meg, de feltételezéseik alapján, valamint a fent említett
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eredmények fényében nagy valószínűséggel a 66 Fe(IV)TSPP gyökkation-, 67 izoporfirin-, 68
Fe(III) benzoil-biliverdin-, valamint a 69 verdohem-származékon keresztül történik a 64
biliverdin-származék képződése, és egyben a porfirinkomplex degradációja oxidatív
közegeben.

22. ábra Az FeTSPP degradációjának feltételezett lépései H2O2, illetve KHSO5 jelenlétében
2−4 közötti pH tartományú vizes közegben.149,150
2.3.3.4. Gyógyszermolekulák vas-porfirin katalizált biomimetikus oxidációja
Szintetikus metalloporfirineket 1979-ben Groves és munkatársai alkalmaztak először
biomimetikus oxidációs reakciókban. A mezo-tetrafenilporfirin–vas(III) katalizátor és jodozilbenzol oxidálószer alkalmazásával sikeresen modellezték a CYP450 által katalizált
hidroxilációs- és epoxidációs reakciókat egyszerű alkánok és olefinek esetében.151
Az első munkákat, amelyekben gyógyszervegyületek szintetikus porfirin komplexek
által katalizált metabolizmusát vizsgálták, a ’90-es évek elején közölték. Chauhan és
munkatársai az 70 etodolak nem–szteroid gyulladáscsökkentő biomimetikus oxidációját
hajtották végre halogénezett és perhalogénezett vas-porfirinekkel, jodozil-benzol oxidálószer
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jelenlétében 30-40%-os termeléssel, amely során fő termékként a patkányban keletkező fő
metabolitot és egy további oxidált származékot izoláltak (23. ábra).152 A görcsoldó hatású 71
denaverin biomimetikus oxidációjáról Göbert és Smolinka számoltak be, amelyet hidrogénperoxiddal perfluorozott vas- és mangán-porfirinek jelenlétében valósítottak meg.153

23. ábra Példák metalloporfirin alapú biomimetikus oxidációkban vizsgált
gyógyszerhatóanyagokra (a nyílak az átalakulás helyét jelölik).
A helyi érzéstelenítő és antiaritmiás szerként alkalmazott 72 lidokain metabolitjainak
biomimetikus oxidáció útján történő előállításán többen is dolgoztak,154 közülük Chorghadenek és munkatársainak sikerült a szervezetben keletkező összes metabolit előállítására
alkalmas módszert kifejleszteniük. Megjegyzendő azonban, hogy a kívánt termékek mellett
számos melléktermék is keletkezett.155
A fent bemutatott példák rávilágítanak a biomimetikus rendszerek azon korlátjára,
hogy sok esetben nem képesek az élő szervezetben lezajló összes folyamatot modellezni.
Emiatt kiemelt jelentőséggel bír a biomimetikus modellek továbbfejlesztése, működésük
további vizsgálata. Mindezekkel együtt a szintetikus metalloporfirinek fontos szerepet
játszhatnak a metabolitkutatásban, mert segítségükkel a szervezetben a kismolekulás
gyógyszerek metabolitjai előrejelezhetők.156,157

2.3.3.5. Vas-porfirinek rögzítési módszerei
Az ammóniaszintézistől, a szén-szén kapcsolásokon át egészen a szintetikus
polimerek előállításáig az ipari katalitikus átalakítások széles körében használatosak
heterogén katalizátorok.158 Alkalmazásuk megkönnyíti a katalizátor elválasztását a
termékelegytől, továbbá könnyebb újrahasznosítást tesz lehetővé. További előnyük, hogy a
szilárd hordozóhoz kötött katalizátorok sokszor megnövekedett élettartammal rendelkeznek a
homogén társaikhoz képest, valamint a kimerült heterogén katalizátorok gyakran könnyebben
regenerálhatók. Ezek alapján a szintetikus metalloporfirinek szilárd hordozóhoz való kötése
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nagymértékben javíthatja a felhasználhatóságukat, amit a szakirodalomban fellelhető példák is
alátámasztanak. A porfirinek rögzítése történhet fizikai kölcsönhatás révén úgy, mint
koordinációs vagy ionos kötés, illetve kovalens kötésen keresztül. Hordozóként különféle
módosított szilikagélek,159 polimer gyanták160 vegyes hidroxidok és zeolitok161 alkalmazása
ismert a szakirodalomban.
A metalloporfirinek rögzítése történhet a központi fémion és egy szabad, nemkötő
elektronpárral rendelkező nitrogént tartalmazó axiális ligandum között létrejövő koordinációs
kötéssel. Ebben az esetben az axiális ligandumot kovalens kötéssel rögzítik a szilárd hordozó
felületéhez. Ilyen axiális ligandumok lehetnek például a 73 piridingyűrűt tartalmazó polivinilpiridin (PVP), a szilikagél felületére rögzített 74 piridin- (SiO2-Py), illetve az 75 imidazolszármazékok (SiO2-Im) (24. ábra).162,163

24. ábra Immobilizált axiális ligandumok
A módszer hátránya, hogy poláris prótikus oldószerek molekulái kompetitív
versenyben vannak az axiális ligandummal, ezért a kötött katalizátor a hordozó felületéről
folyamatosan távozik. Ez az ún. vérzés vagy „bleeding”, amelynek elkerülése érdekében
célszerű apolárisabb reakcióelegyet alkalmazni.
Heterogén rendszer alkalmazása esetén több kutatócsoportban is megfigyeltek
termelésnövekedést a homogén katalízishez viszonyítva.111 Látványos különbséget Brulé és
munkatársai tapasztaltak epoxi-ciklooktán előállításakor a 75 kötött vas tartalmú porfirin
felhasználásával, amely során heterogén fázisban 50%-os, míg homogén katalízis esetén
csupán 12%-os termelést értek el.162
Metalloporfirinek szilárd hordozóhoz történő rögzítése lehetséges ionos kötéssel is.
Ebben az esetben mind a porfirin komplexen, mind pedig a szilárd hordozó felületén töltéssel
rendelkező csoportok jelenléte szükséges. Erre a célra kationként főleg protonált alifás
aminok- vagy kvaterner ammónium ionok használatosak (76, 77), míg a negatív töltést
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valamilyen erős sav anionja szolgáltatja, mint például a 78 esetében a szilikagél felületéhez
rögzített szulfonátcsoport (25. ábra).159

25. ábra Töltéssel rendelkező csoportokat tartalmazó módosított szilikagélek.
Nakagaki és munkatársai aminocsoportokkal módosított kaolinitra rögzítették a 79
2,6-difluoro-3-szulfonilfenil-csoportokkal szubsztituált vasporfirint (26. ábra), amelynek
segítségével 90%-nál magasabb termelést értek el ciklooktén oxidációjában.164 A katalizátort
többször, különböző porfirin/oxidálószer arányok alkalmazása mellett hasznosították újra,
amely során nem tapasztalták a konverzió számottevő csökkenését. A porfirin rögzítése során
a hordozó előkezelésének hatását vizsgálva, az aminocsoportokkal módosított hordozó
sósavas előkezelése esetén tapasztalták a legnagyobb felületi borítottságot.
Az ionosan rögzített metalloporfirin rendszerek alkalmazásakor nem célszerű nagy
ionerősségű reakcióelegyet, így ionos oxidálószert, például NaIO4-ot alkalmazni, mivel ezek
elősegíthetik a porfirin lemosódását a felületről.

26. ábra Nakagaki és munkatársai által alkalmazott porfirin szerkezete.
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A kovalens porfirin rögzítést széles körben vizsgálták, amely során a szimmetrikus
vagy aszimmetrikus porfirinek rögzítése kémiai kötéssel történt a hordozó felületére.165–167
Például a 80 harmadik generációs porfirint SNAr reakcióban kötötték 3-aminopropilcsoportokkal szubsztituált szilikagél felületéhez (27. ábra). A kapott heterogén katalizátorokat
sikeresen alkalmazták alkének epoxidációja és alkánok hidroxilálása során jodozil-benzol
oxidálószer alkalmazása mellett. A 80 kötött katalizátor aktivitása nem tért el jelentősen a
homogén reakcióban mutatotthoz képest, emellett

többször újrahasznosítható volt

aktivitáscsökkenés nélkül.162

27. ábra SNAr reakcióval rögzített aszimmetrikus porfirinek.
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3. KUTATÁSI CÉLOK

Doktori munkám során három innovatív módszer kidolgozásán keresztül kívántam
bemutatni a folyamatos üzemű töltött ágyas reaktorok alkalmazhatóságát és előnyeit.
Célunk egy oldószer és reagens felesleg visszaforgatását lehetővé tevő, folyamatos
üzemű töltött ágyas reaktort alkalmazó és egy in-line feldolgozó egységet tartalmazó kapcsolt
rendszer összeállítása és vizsgálata volt. A rendszer kifejlesztésével az CF reaktorok
fenntarthatóságát kívántuk javítani.
Kutatásaink egyik célja koronaéterek makrociklizációjának megvalósítása volt töltött
ágyas reaktorban. A módszer alkalmazásával a koronaéter szintézisek jellemzően legrosszabb
kihozatallal megvalósítható, makrociklizációs lépését kívántuk optimalizálni. Célunk a királis
kromatográfiában alkalmazható enantiomertiszta koronaéter szelektormolekulák szintéziséhez
szükséges idő és a fajlagos előállítási költség csökkentése volt.
Célul tűztük ki a kutatócsoportunkban már korábban előállított enantiomertiszta
szelektormolekulát tartalmazó (S,S)-CSP-68 piridino-18-korona-6-éter alapú, királis állófázis
kromatográfiás alkalmazhatóságának további vizsgálatát, az analitok körének kiterjesztését.
Harmadik tématerületen célunk metalloporfirin alapú biomimetikus oxidációk
vizsgálata és fenntarthatóságának növelése volt a katalizátor élettartamának növelésén
keresztül. A katalizátor mono- és bimolekuláris degradációjának visszaszorítását az oxidációs
reakciók paraméterinek optimalizálásával, valamint a metalloporfirinek szilárd hordozó
felületéhez történő rögzítésével kívántunk megvalósítani.
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4. EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK
4.1. Oldószer és reagensfelesleg visszaforgatása membrántechnológiával [I.]
Alábbi

vizsgálatunkban

célul

tűztük

ki,

hogy

CF

reaktorból

és

OSN

membránmodulból elsőként hozzunk létre egy hibrid rendszert, amely ötvözi a hatékony CF
szintézis és az in-line kapcsolt folyamatos üzemű feldolgozási módszer előnyeit, valamint
szemlélteti szinergizmusukat. A hibrid rendszer alkalmazhatóságát az oldószer és a
reagensfelesleg visszanyerése alapján vizsgáltuk.
A modellreakció típusának kiválasztása során a robusztus szén-szén kötés kialakítására
alkalmas,

széles

körben

alkalmazott

Michael-addíciót

választottuk.

A

reagensek

megválasztásánál a membránszeparációt figyelembe véve törekedtünk a megfelelően
kismolekulatömegű Michael-donor, valamint −a termék >200 Da molekulatömegének elérése
érdekében− kellően nagy mólsúlyú Michael-akceptor páros megtalálására. Modellreakcióként
így a nitrometán (81), a transz-kalkonra (82) történő báziskatalizált addícióját választottuk,
amely a 269 Da molekulatömegű nitrovegyületet (83) eredményezi (28. ábra).

28. ábra A kiválasztott modellreakció (zárójelben a molekulatömegek szerepelnek).
4.1.1. A modellreakció optimalizálása
A szakaszos üzemű előkísérletek során heterogén báziskatalizátorokat alkalmaztunk az
újrahasznosíthatóság, valamint a feldolgozás során a homogén bázisok semlegesítését követő
sóképződés elkerülése céljából. Ennek megfelelően bázikus Al2O3, Ba(OH)2, 4 Å
molekulaszita, K2CO3 és polimerhez kötött tercier-amin bázisokat vizsgáltunk. Minden
esetben tapasztaltunk katalitikus aktivitást a bázist nem tartalmazó reakcióval történő
összehasonlítás során, azonban teljes konverziót a legrövidebb reakcióidőkkel a 84
Amberlyst® A21 trialkil-aminocsoportokat tartalmazó polisztirol vagy a 85 Amberlite® IRA67
poliakrilamid alapú polimergyanta katalizátorok esetén értünk el (29. ábra). Így a
továbbiakban ezzel a két katalizátorral folytattuk a modellreakció optimalizálását.
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29. ábra A polisztirol alapú Amberlyst® A21 (84) és a poli-akrilamid alapú Amberlite®
IRA67 (85) heterogén bázisok szerkezete.
Ezt követően a szakaszos üzemben végzett reakció oldószerfüggését vizsgáltuk
különböző hőmérsékleteken (5. táblázat). A legjobb eredményeket aceton esetében kaptuk,
ahol már 50 °C-on, 24 óra reakcióidő alatt teljes konverziót értünk el.

5. Táblázat A szakaszos üzemben végzett reakció konverziójának hőmérsékletfüggése.
Katalizátor
Amberlyst® A21 (84)

Amberlite® IRA67 (85)

Oldószer
30

40

T [°C]
50

MeOH
EtOH

8
23

17
34

32
41

51
53

56
61

CH3NO2
iPrOH
EtOAc
aceton
MeCN

11
42
77
78
61

18
67
89
91
76

20
81
100
100
91

21
92
−
−
100

27
96
−
−
−

MeOH
EtOH

6
13

15
19

29
37

52
58

61
73

CH3NO2
iPrOH
EtOAc
aceton
MeCN

7
55
71
76
74

15
78
84
87
83

23
90
97
100
96

32
100
100
−
100

44
−
−
−
−

60

70

Ezt követően a bázikus polimergyantákat oszlopba töltve PBR-ként alkalmaztuk (30.
ábra). Elsőként a 84 bázist használtuk, mellyel a teljes konverziót a 0,1−1 ml/min áramlási
sebesség tartományban kívántuk elérni, tekintettel a későbbi memránszeparációval történő
kapcsolásra. Ennek megfelelően a hőmérséklet növelése során azt tapasztaltuk, hogy 50 °C-on
a reaktorból kilépő 1 ml/perc áramlási sebességű folyadékáramban csak a termék és a reagens
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felesleg volt kimutatható, amely 9,3 perc átlagos tartózkodási időnek és 41,7 g/l/h STY-nek
felelt meg.
Nagynyomású
pumpa

Töltött ágyas reaktor (PBR)

Fűtött köpeny

Reagensek

Termékelegy

30. ábra A PBR-t alkalmazó folyamatos üzemű vizsgálatban alkalmazott kísérleti elrendezés.
A hosszútávú folyamatos üzemeltetés során azonban a katalitikus aktivitás nem várt
csökkenését tapasztaltuk, amely 48 óra elteltével elérte az 50%-ot. Figyelembe véve, hogy az
acetonban végzett kísérletekhez hasonló eredményre jutottunk THF-oldószerben is, a
továbbiakban az oldószer helyett a reaktánsok dezaktiváló hatását vizsgáltuk. A katalizátor
hatékonyságcsökkenés okának felderítéséhez a használat előtti és a dezaktiválódott katalizátor
IR spektrumait hasonlítottuk össze (31. ábra).

31. ábra Polimerhez kötött báziskatalizátorok IR spektruma használat előtt (A és C), illetve
48 óra folyamatos Michael-addícióban való használatot követően 1 ml/perc áramlási sebesség
mellett 50 °C-on (B), valamint 60 °C-on (D).

42

A katalizátorok használata előtt felvett spektrumokban azonosítottuk az alifás trialkilamin molekularészre jellemző közepes intenzitású C−N vegyértékrezgést 1203 cm-1-nél (31.
ábra A és C). A használt katalizátorok IR spektrumában a fenti sáv elnyelése csökkent,
mellyel egyidejűleg 1576 cm-1-nél (aszimmetrikus) és 1371 cm-1-nél (szimmetrikus) nagy
intenzitású feltehetően N−O vegyértékrezgések jelentek meg (31. ábra B és D).
Az IR spektrumokon látható változás feltételezett oka és mechanizmusa a 32. ábrán
látható. A katalizátor dezaktiválódásának első lépése vélhetően megegyezik az általunk
vizsgált Michael-addíció első lépésével, ahol a polimerhez kötött trialkil-amin bázis
(konjugált sav: pKa= 8,98) egyensúlyi reakcióban protont hasít le a C−H savas 80
nitrometánról (pKa= 10,2). A reakció az ambidens nukleofil nitronát aniont eredményezi,
amely a Michael-addíció során a szubsztrát lágy elektrofil centrumával reagál. Az enyhe
reakciókörülmények miatt, mint az alacsony hőmérséklet, a kis reagensfelesleg és a rövid
reakcióidő, a HSAB (hard and soft acid−base) elméletnek megfelelően a nukleofil addíció
válik kinetikailag kedvezményezetté. Ezzel szemben magasabb hőmérsékleten, hosszabb
reakcióidő és nagyobb reagensfelesleg mellett előtérbe kerül a katalizátor dezaktiválódását
eredményező nukleofil szubsztitúció. Ennek során a protonálódás következtében a szilárd
hordozóhoz kötött bázis elektrofil karakterűvé vált α-helyzetű szénatomjával szemben indít
támadást a nitronát-anion, amit a dialkil-amin lehasadása követ. Míg az 84 benzil-helyzetű αszénatomja révén stabilizálja a mellékreakció közbenső termékét, addig az 85 esetében nem
számolhatunk hasonló stabilizációval. A fenti elméletet támasztják alá a katalizátor
dezaktiválódásának vizsgálatára irányuló kísérleteink, melyek alapján az 85 katalitikus
aktivitásának jelentősebb csökkenését csak 60 °C-on tapasztaltuk, ami 10 °C-kal magasabb a
84 esetében tapasztalt értéknél.

..

..

32. ábra A katalizátor dezaktiválódásának feltételezett mechanizmusai. A) Amberlyst® A21
(84); B) Amberlite® IRA67 (85).
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A továbbiakban a stabilabb 85 szilárd hordozóhoz kötött bázis viselkedését vizsgáltuk
különböző reakcióhőmérsékleten és reagensfelesleg alkalmazása mellett (32. ábra).
Körülbelül 8 óra folyamatos üzemeltetést követően 30, illetve 40 °C-on állandósult 80,
valamint 88% konverziót mértünk, ami az egy hetes folyamatos üzemeltetés alatt állandónak
bizonyultak. Magasabb hőmérsékleteken az egyensúlyi konverzióértékek beállását már 3−4
óra elteltével tapasztaltuk. 5 ekvivalens nitrometán-felesleg alkalmazása esetén, már 50 °C-on
a kiinduló anyag teljes konverzióját tapasztaltuk. 60, illetve 70 °C-on azonban négy, illetve
két nap elteltével a katalitikus aktivitás fent tárgyalt csökkenését tapasztaltuk (33. ábra (A)).

33. ábra A) a reakció hőmérsékletének hatása a konverzióra 5 ekvivalens nitrometán és
1 ml/perc áramlási sebesség mellett. B) az alkalmazott reagensfelesleg hatása a konverzióra
50 °C-on 1 ml/perc áramlási sebesség alkalmazása mellett. Minden kísérletet aceton
oldószerben végeztünk 85 katalizátortöltettel.
Vizsgálataink alapján megállapítható, hogy adott tartózkodási idő és hőmérséklet
mellett, a reakcióban elérhető konverzió jelentős mértékben függ az alkalmazott
reagensfelesleg mennyiségétől (33. ábra (B)). A katalizátor hatásfokának csökkenését még
nem előidéző 50 °C hőmérsékleten 3, 4, valamint 5 ekvivalens nitrometán esetében rendre
70%, 90% és 100% egyensúlyi konverzióértékeket kaptunk. Így a folyamatos üzemű hibrid
rendszerben a hosszútávon stabilan üzemeltethető és teljes konverziót biztosító 85 szilárd
hordozóhoz kötött bázist tartalmazó PBR-t alkalmaztuk 50 °C-on, 5 ekvivalens nitrometán
jelenlétében.
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4.1.2. A membránmodul működésének optimalizálása
A PBR-hez kapcsolt OSN membránmodul, mint folyamatos feldolgozó egység
alkalmazásával célunk a termék minél nagyobb visszatartása, illetve a reakcióban használt
oldószer és reagensfelesleg hatékony visszaforgatása, valamint a termék koncentrációjának
növelése volt. A membránmodul hatékony működtetéséhez szükség volt a nyomás, a
hőmérséklet és az alkalmazott membrán, mint az elválasztást leginkább befolyásoló tényezők
optimalizálására. Ennek megfelelően, a termék molekulatömegét figyelembe véve a Duramem
150, a GMT-oNF-2, valamint a SolSep NF030705 kereskedelmi forgalomban kapható és egy
saját készítésű polibenzimidazol (PBI) oldószerrel szemben ellenálló membránt alkalmaztunk
a 34. ábrán látható elrendezésben.

34. ábra A membránmodul működésének optimalizálásnál használt kísérleti elrendezés, ahol
a szerves oldószeres nanoszűrő (OSN) membrán felülete 0,021 m2, míg a membránmodul
térfogata 35 ml volt.
A reagenseket és a terméket rendre 1 g/l koncentrációban tartalmazó oldatot egy
HPLC pumpa segítségével 1−100 ml/perc áramlási sebességgel juttattuk a membráncellákat
és egy recirkulációs pumpát tartalmazó körbe. A retentátum oldalon 1 l/perc keringtetési
sebességet biztosító recirkulációs pumpát a membránszűrés során a membrán felületéhez
közel fellépő koncentrációpolarizáció csökkentésére alkalmaztuk. A retentátum elvételét, a
nyomást, valamint a permeátum/retentátum arányának szabályozását a cirkulációs körbe
épített

szelep

tette

lehetővé.

A

membrán

kondicionálása

és

az

egyensúlyi

koncentrációviszonyok beállása érdekében minden mintavételt 1-2 órás üzemeltetés után
végeztük. Ily módon határoztuk meg a termékre és a kiinduló anyagokra vonatkozó
visszatartás értékeket, továbbá a különböző membránokra kimértük a fluxust különböző
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nyomásértékek mellett (10−40 bar) (35. ábra). A 83 addukt esetében a legmagasabb retenciós
értékeket (kb. 100%) a Duramem 150 membrán esetén kaptuk elfogadható fluxus és
kismértékű nitrometán (81) visszatartása mellett. Így további kísérleteinkben ezt a membránt
alkalmaztuk.

35. ábra A visszatartás alakulása a nyomás függvényében a Duramem 150 (A), GMT-oNF-2
(B), a SolSep NF030705 (C) és a PBI (D) membránok esetében.
4.1.3. A hibrid rendszer hosszútávú üzemeltetése
Az egyes részek működésének optimalizálása után, a PBR membránmodulhoz történő
kapcsolásával, összeállítottuk a hibrid rendszert. Az indítást megelőzően a csőszakaszokat, a
pumpát, a PBR-t és a membránmodult is acetonnal töltöttük fel (36/A. ábra). Ezt követően a
82 szubsztrát (9,3 mM), valamint a 81 reagenst tartalmazó oldatot (46,5 mM, 5 ekv.)
folyamatosan 1 ml/perc áramlási sebességgel áramoltattuk keresztül az 50 °C-os
hőmérsékletre beállított PBR-on, amelyet előzetesen a 85 szilárd hordozóhoz kötött
katalizátorral (8,2 g) töltöttünk meg.
Így a reaktorból kilépő reakcióelegy 6,25 perc tartózkodási időt követően a kiindulási
anyag teljes konverziójával a 83 terméket és a 81 reagens felesleg elegyét (4 ekv.) tartalmazta,
mielőtt a membránmodulba jutott.
A membránmodul teljes membránfelszíne 0,021 m2, míg térfogata 35 ml volt, melynek
köszönhetően a 40 bar üzemi nyomás hatására a belépő térfogatáram 91%-a jutott rajta
keresztül. A nagy molekulaméretű termékben dúsított reakcióelegy elvételére retentátumként
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0,091 ml/perc térfogatáram mellett volt lehetőség. Az egyensúlyi koncentráció eléréséig a
permeátumot nem hasznosítottuk újra, ezt követően azonban egy dinamikus keverőegységen
keresztül visszavezettük a folyamat elejére (36/B. ábra).
A)

B)

36. ábra A) A hibrid rendszer kísérleti elrendezése az egyensúlyi koncentrációk beálltáig.
B) A hibrid rendszer kísérleti elrendezése a reagens és oldószer visszaforgatásakor.
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Az oldószer és reagensfelesleg visszaforgatása során az első HPLC pumpa áramlási
sebességét és a kiinduló anyagok koncentrációját úgy állítottuk be, hogy a keverő egységben
az eredeti koncentrációjú kiinduló elegyet szolgáltassa a második HPLC pumpa számára.
Ezáltal az első HPLC pumpa 0,091 ml/perc áramlási sebességgel adagolta a kiindulási
anyagok (82, 102 mM; 81, 1,4 ekv.) megnövelt koncentrációjú acetonos oldatát.
A folyamatos üzemeltetés indítását követően a retentátum, illetve a permeátum
koncentráció viszonyai a 37. ábrán láthatóak. Az egyensúlyi koncentráció eléréséhez
szükséges időt (ekvilibrium idő) a hosszútávú üzemeltetés során kapott egyensúlyi
koncentráció 98%-a elérésének időpontjaként definiáltuk, amely a permeátum esetében 2,5
óra után következett be. Ezt követően kezdtük meg a permeátum visszaforgatását a dinamikus
keverőelem segítségével (36/B. ábra).
Megjegyzendő, hogy a permeátum egyensúlyi koncentrációjának eléréséhez
viszonyítva, a retentátum egyensúlyi koncentrációjának (27,5 g/l) elérése jelentősen hosszabb
időt vett igénybe (25 óra). Ezzel együtt a hibrid rendszer hat héten keresztül történő
folyamatos üzemeltetése során stabil működést mutatott, mialatt a termelékenysége STY-ben
kifejezve 7,6 g/l/h-nak adódott és a 83 termék acetonos oldatát a 81 szennyező reagens mellett
91,5%-os tisztasággal szolgáltatta. A hosszútávú vizsgálat során nem tapasztaltuk sem a
katalizátor dezaktiválódását, sem pedig a membránszeparáció hatékonyságának csökkenését.

37. ábra A hibrid rendszer membránmoduljából kilépő folyadékáramok koncentráció
viszonyai. A rendszer a permeátum áram egyensúlyi koncentrációjának eléréséig (2,5 óra) a
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felfutási üzemmódban üzemelt (36/A. ábra), azt követően a pedig a reagens és oldószer
visszaforgatásával működtettük (36/B. ábra).
4.1.4. A hibrid rendszer hosszútávú üzemeltetésének fenntarthatóság vizsgálata
A szakirodalomban számos példa mutat rá arra, hogy a szakaszos eljárásról CF
szintézisre történő áttérés csökkenti az adott folyamat környezetterhelését.168–171 Ugyanakkor
fontos megjegyezni, hogy a CF szintézisekben a képződő hulladék legnagyobb részéért
jellemzően a magas oldószerfelhasználás a felelős.172,173 Fontosnak tartottuk ezért
összehasonlítani önmagában a CF szintézis, illetve az oldószer és reagensfelesleg
visszaforgatását alkalmazó hibrid rendszer fenntarthatóságát. Az összehasonlítás elvégzéséhez
kiszámítottuk a Scheldon-féle E-faktort, illetve a termék előállításának ökológiai lábnyomát
(10. és 11. egyenlet).
𝐸 − 𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 =

ℎ𝑢𝑙𝑙𝑎𝑑é𝑘[𝑘𝑔]

10. egyenlet

𝑡𝑒𝑟𝑚é𝑘 [𝑘𝑔]

Ö𝑘𝑜𝑙ó𝑔𝑖𝑎𝑖 𝑙á𝑏𝑛𝑦𝑜𝑚 =

𝑒𝑘𝑣𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑠 𝐶𝑂2 [𝑘𝑔]
𝑡𝑒𝑟𝑚é𝑘 [𝑘𝑔]

11. egyenlet

Az E-faktor megmutatja, hogy adott mennyiségű végtermék előállítása mekkora
mennyiségű hulladék képződésével jár. Számítása során a folyamatban újrahasznosított
anyagok nem gyarapítják a hulladék mennyiségét, így az újrahasznosítás hatékonyságát jól
szemlélteti, azonban a gyártási folyamathoz szükséges energiamennyiség nem jelenik meg
ebben a mérőszámban. Ezzel szemben az ökológiai lábnyom számítása az egységnyi termék
előállítására vonatkozó ekvivalens CO2 tömegének számítása magába foglalja a folyamatban
felhasznált anyagok előállítása során, illetve az adott termelő eljáráshoz szükséges
energiamennyiség előállításához szükséges CO2 mennyiséget.
A folyamatos reaktor és az OSN modul összekapcsolásával elérhetővé vált az oldószer
90,9%-ának, valamint a reagens felesleg 90%-ának visszaforgatása az OSN nélküli
folyamatos üzemű szintézishez viszonyítva. Ez a 83 termék esetében kilogrammonként 287
kg oldószer-, illetve 0,814 kg nitrometán felhasználás csökkentést tesz lehetővé (38. ábra). Ez
az E-faktor kb. 91%-os csökkenését jelenti.
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38. ábra Az A) E-faktor és a B) ökológiai lábnyom alakulása az oldószer és reagens
visszaforgatásával.
Az OSN nagymértékben növeli a folyamat fenntarthatóságát, ugyanis mind
energiaigénye, mind pedig a membrán hulladékkezelés csupán 0,4%-kát teszi ki a teljes
ökológiai lábnyomnak. Emellett a szükséges oldószer, illetve reagensfelesleg csökkenése
révén a referencia folyamathoz viszonyítva a hibrid rendszer alkalmazása 19% CO2 kibocsátás
csökkenést eredményez.
Fontos megjegyezni, hogy oldószer visszaforgatás nélkül a reaktor fűtéséhez használt
termosztát energiafelhasználása tette ki a termékelőállítás ökológiai lábnyomának 78%-át
(2257 kg/kg), amely arány a reagensfelesleg és az oldószer visszaforgatásával 97%-ra nőtt.
Megfelelő szigetelés, hőenergiavisszanyerés vagy gyártó eljárások esetén más gyártások
hőáramának hasznosításával a reaktor fűtésének energiaigénye nagymértékben csökkenthető,
amely esetben a reagens és oldószervisszanyerés hatása a termék előállításának ökológiai
lábnyoma tekintetében még markánsabb lehet.
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4.2. Piridino-koronaéter szintézisek gyűrűzárási lépésének optimalizálása töltött ágyas
reaktorban [II.]
4.2.1. Az alkalmazott kísérleti elrendezés megválasztása, valamint a reakcióparaméterek
optimalizálása
Tekintettel arra, hogy a megfelelő funkciós csoportokat tartalmazó enantiomertiszta
koronaéterek a koronaéter alapú királis állófázisok (CSP) kulcsintermedierjei, így
reprodukálható és költséghatékony szintézisük kidolgozása kiemelt jelentőséggel bír. A jobb
kihozatal

elérése

érdekében

célunk

volt

a

piridino-18-korona-6-éter

szintézisek

makrociklizációs lépésének optimalizálása CF rendszerben. A szakaszos üzemű szintézis
során szerves oldószerben kismértékben oldódó NaH-et alkalmaznak a bifunkciós alkoholok
deprotonálásra, amely heterogén reakcióelegyet eredményez. A szilárd−folyadék heterogén
reakciók megvalósítása azonban az áramlási csatornák eltömődésének veszélye miatt − a PBR
alkalmazásától eltekintve− általában kerülendő a CF területén. Első közelítésben ezért szerves
oldószerben homogén oldatként kezelhető bázisokkal és a szakaszos üzemű szintézisben
alkalmazott

kiindulóanyagokkal,

úgy

mint

az

(S,S)-32

az

aszimmetriacentrumain

metilcsoportokat tartalmazó, tetraetilén-glikol (diMeTEG) és a piridingyűrű 4-es helyzetben
funkciós csoportot nem tartalmazó 34 ditoziláttal kíséreltük meg az (S,S)-39 piridinokoronaéter folyamatos üzemű szintézisét egy spirális csőreaktorban (39. ábra).

Keverőelem

bázis
HPLC pumpa

spirális csőreaktor
(S,S)-39

39. ábra Az (S,S)-39 piridino-koronaéter előállítása spirális csőreaktorban (coil).
Erre a célra THF-ben oldódó erős bázisokat, úgy, mint NaHMDS-t vagy TBD-t,
Verkade-féle bázist (2,8,9-triizopropil-2,5,8,9-tetraaza-1-foszfabiciklo[3.3.3]undekán) vagy
KOtBu-ot alkalmaztunk. A vízmentes körülmények ellenére azonban minden esetben szilárd
anyag kiválását tapasztaltuk, ami a reaktor eltömődéséhez vezetett.
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A fenti jelenség a reakcióban melléktermékként keletkező tozilát sók szerves
oldószerekben tapasztalható rossz oldhatóságával magyarázható. Emiatt elvégeztük a tozilát
piridino-koronaéter prekurzorok távozó csoportjainak cseréjét. Kihasználva az alkáli jodidok
szerves oldószerben ismerten jó oldhatóságát,174 a 34−37 tozilát prekurzorokból kiindulva
acetonban, NaI jelentétében történő forralással állítottuk elő a 86−89 jodid származékokat (40.
ábra). Az így nyert dijodidok közül a 86 4-es helyzetben szubsztituenst nem tartalmazó,
valamint a 87 benziloxi-származék közölt vegyületek, azonban a 87 benziloxi-származék
jellemzése hiányos,175 míg a 88 bróm-, illetve a 89 klór-szubtituált származékok új
vegyületek.

40. ábra A jodid távozó csoportokat tartalmazó piridino-koronaéter prekurzorok szintézise.
Ezt követően a 86 dijód vegyület és az (S,S)-32 diMeTEG reakcióját, mint
modellreakciót vizsgáltuk szakaszos üzemben, a már ismertetett szerves bázisok jelenlétében.
Azonban azt tapasztaltuk, hogy egyik bázis alkalmazása esetében sem keletkezett a kívánt
termék. Így a további kísérleteinkben szilárd bázist tartalmazó PBR-okat alkalmaztunk.
Számos példa található a szakirodalomban szilárdfázisú, vagy heterogenizált
reagensek, illetve katalizátorokat tartalmazó PBR alkalmazására.17,176 Nem meglepő, hiszen a
reagens oldatának töltött ágyon keresztül történő áramoltatása fokozott szilárd−folyadék
fázisérintkezést tesz lehetővé.177 Továbbá a szilárd reagens vagy katalizátor a homogén
szubsztráthoz viszonyítva nagy feleslegben van jelen a PBR-ban. A szilárd hordozó
felületéhez rögzített bázisokhoz képest jelentősen olcsóbb és könnyebben elérhető alternatíva
a szervetlen bázisokat tartalmazó PBR-ok alkalmazása.178 K2CO3-mal töltött kolonnákat Wirth
és munkatársai sikeresen alkalmaztak tiolok, fenolok, illetve aminok alkilezésében.179
Hasonló elrendezést alkalmaztak Maes és munkatársai a 6,6′-dibróm-izoindigo-származékok
alkilezése esetén.180
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A fentiek fényében első közelítésben egy rozsdamentes acél kolonnát töltöttünk meg
60% NaH-t tartalmazó diszperzió és kovaföld keverékével, majd a töltetet a reakció
megkezdése előtt egy fecskendőpumpa segítségével, THF oldószer keresztül-áramoltatásával
mostunk az ásványolaj eltávolítása céljából. Ezt követően a 86 dijód vegyület és az (S,S)-32
diMeTEG THF-es oldatát áramoltattuk keresztül a PBR-on szobahőmérsékleten (41. ábra).

41. ábra A folyamatos üzemű, koronaétert eredményező makrociklizációs reakciók kísérleti
elrendezése.
A áramlási sebesség megfelelő változtatásával a 86 dijód vegyület teljes konverzióját
30 perc tartózkodási idő mellett értük el. Azt tapasztaltuk azonban, hogy az (S,S)-39
koronaéter csak közepes termeléssel izolálható ezzel a módszerrel (6/A. táblázat), illetve a
kísérleti elrendezés által megengedett vízmentes munkavégzés mellett is tapasztalható volt H2
gáz fejlődése. Így a veszélyes NaH helyett a továbbiakban kevésbé veszélyes, gyengébb
bázisokat alkalmaztunk a gyűrűzárások megvalósítására. Ennek megfelelően a fentihez
hasonló kísérleti elrendezés mellett egy üveg Omnifit® oszlopba töltöttük a szilárd bázis (1,5
g) és a kovaföld (3,25 g) keverékét. Meglepetésünkre a legjobb termelési értékeket KOH
bázis, és THF oldószer alkalmazása esetén kaptuk (6/B. táblázat)). A víz, mint az OH−
konjugált sav pKa értékének (15,74), illetve a szekunder alkohol vízre vonatkoztatott pKa
értékének (16,5) csekély különbsége,181 valamint a viszonylag rövid reakcióidő ellenére
lejátszódó reakció magyarázata feltehetőleg a PBR-ban elérhető kiemelkedően jó
fázistranszfer177 és a nagy helyi reagensfelesleg.
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6. táblázat A) A modellreakció optimalizálása során alkalmazott bázisok hatása a termelésekre. B) Az
oldószer és a 86 dijodid mennyiség változtatásának hatása a termelésekre. Az alkalmazott áramlási
sebesség 150 µl/perc volt.
A) Sorszám

Bázis

B) Sorszám

(S,S)-39
termelése (%)

Oldószer

a

86
(ekv.)

termelése (%)a

(S,S)-39

1

NaHb

54

1

MeCN

1,5

61

2

KOH

88

2

dioxán

1,5

10

3

NaOH

25

3

DMF

1,5

24

4

K2CO3

0

4

THF

1,05

40

5

THF

1,35

62

6

THF

1,5

88

a

HPLC területarányok alapján számolt
értékek.
b
PBR 0,5 g 60%-os NaH-del és1,25 g
kovaföld keverékével töltve; áramlási
sebesség 75 µl/perc.

A reakcióban alkalmazott bázis NaOH-ra cserélése a kihozatal jelentős csökkenését
eredményezte, amely feltehetően összefüggésben van a 18-korona-6-éterek K+-ion szelektív
komplexképzési tulajdonságával, valamint a NaOH szerves oldószerben mérhető alacsonyabb
mértékű oldhatóságával. K2CO3 alkalmazása esetén azonban a PBR-ból kifolyó elegyből az
(S,S)-39 koronaéter termék nem volt kimutatható.
A gyűrűzárás megvalósítására legalkalmasabb oldószer kiválasztása érdekében
különböző poláris, aprótikus oldószerekben végeztük el a modellreakciót. Vízmentes MeCN
alkalmazása esetén jó termeléssel nyertük az (S,S)-39 koronaétert, azonban a legmagasabb
hozamot THF oldószer esetén kaptuk, amely jó egyezést mutat a kutatócsoportban korábban
tapasztaltakkal, valamint az irodalomban fellelhető további példákkal.82,86 A 86 dijodid az
(S,S)-32 diMeTEG-hez viszonyított arányának változtatása során 1,5 ekvivalens alkalmazása
esetén kaptuk a legnagyobb hozamot.

4.2.2. A PBR-t alkalmazó módszer alkalmazásának kiterjesztése
A fent bemutatott legjobb kísérleti körülményeket alkalmazva elvégeztük további 10
piridino-18-korona-6-éter [38−(S,S)-47] szintézisét, amely kísérletek eredményeit a 7.
táblázat foglalja össze. A folyamatos üzemű szintéziseket PBR-ban 30 perc tartózkodási idő
mellett végeztük, ahol a termeléseket a gyűjtött reakcióelegyek feldolgozását követően HPLC
területarányok alapján határoztuk meg.
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7. Táblázat A 38−(S,S)-47 koronaéterek irodalomban közölt szakaszos üzemű, illetve PBR-ban
történő makrociklizációjának összehasonlítása.
Sorszám és Koronaéter
X
R
Folyamatos üzemű Szakaszos üzemű
Reakcióidőc
a
b
ref.
termelés (%)
termelés (%)
(h)
82
1
H
H
81
55
3
38
278
(S,S)-39
H
Me
88
56
48
182
3
(S,S)-40
H
iBu
82
45
96
483
OBn
H
63
47
120
41
84
5
(S,S)-42
OBn
Me
74
34
17
685
(S,S)-43
OBn
iBu
69
21
96
786
Br
H
39
32
16
44
887
(S,S)-45
Br
Me
34
8
48
987
(S,S)-46
Br
iBu
33
12
48
87
10
(S,S)-47
Cl
iBu
76
13
48
11d
(S,S)-42
OBn
Me
−
76a
24
a
HPLC területarányok alapján számolt értékek. 1,5 ekv. dijód vegyületet alkalmazva, PBR-ban 30
perc tartózkodási idővel.
b
Szakirodalomban közölt izolált termelések.
c
Szakirodalomban közölt reakcióidők.
d

KOH-val lombikban végzett makrociklizáció.

A 86 dijód-származékból kiindulva az irodalomban közölt szakaszos szintéziseknél
(45−56%) jelentősen jobb termeléseket (81−88%) értünk el PBR alkalmazásával (7. táblázat
1−3. sor). Ugyanez igaz a 41, (S,S)-42, illetve az (S,S)-43 benziloxi-koronaéterek (7. táblázat
4−6. sor) esetében is, ahol az (S,S)-42 koronaéter előállítását PBR-ban 5,47 g/l/h volumetrikus
produktivitás mellett valósítottuk meg, szemben a szakaszos eljárás 0,55 g/l/h értékével.
Az azonos dijód-származékból kiinduló koronaéter szintézisek esetében kapott
termelések viszonylag szűk eloszlása arra enged következtetni, hogy az alkalmazott dijódszármazékok stabilitásának van a legnagyobb hatása a hozamokra. A fent említett tendencia a
44, az (S,S)-45 és az (S,S)-46 brómatomot tartalmazó koronaéterek esetében is megfigyelhető
volt, amelyek esetében szintén rendre magasabb termeléseket (33−39%) értünk el a
szakirodalomban közölt szakaszos üzemű szintézishez képest (8−32%) (7. táblázat 7−9. sor).
A 47 klóratomot tartalmazó dijód-vegyületből kiindulva a PBR-ban végzett reakció
esetében jelentősen magasabb termelést (76%) kaptunk a korábban közölt szakaszos üzemű
szintézishez (13%) viszonyítva.
A PBR hatékonyságának ellenőrzése céljából elvégeztünk egy szakaszos üzemű
kísérletet a PBR-ban legjobb termeléseket eredményező reakciókörülményeket alkalmazva az
(S,S)-42 benziloxi-koronaéter szintézisére (7. táblázat 11. sor). Az elegyet 24 h reakcióidő
után dolgoztuk fel, mellyel a PBR-ban elért termeléssel közel megegyező hozamot kaptunk
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0,14 g/l/h volumetrikus produktivitás mellett. A fentiek fényében az általunk vizsgált
mérettartományban a szakaszos üzemű szintézishez képest a PBR előnyeként a nagyon
hatékony fázistranszfer következtében csak a rövidebb tartózkodási időt és a kisebb
reaktortérfogatot említhetjük.
A KOH tartalmú töltet élettartalmát, illetve a módszer méretnövelhetőségét a
reaktorból kifolyó reakcióelegy offline HPLC vizsgálatával követtük (42. ábra). A HPLC-s
UV-vis kromatogram vizsgált hullámhossz tartományban (270±25 nm) a 87 dijód vegyület és
az (S,S)-42 benziloxi-koronaéter kromatográfiás csúcsterület arányainak változása alapján

Kromatográfiás területarányok
(%)

következtethettünk a PBR hatékonyságára az adagolási idő függvényében.
100

80
60
40
20
0
90

120

150

87dijodid
dijód21
vegyület

180
210
240
Adagolási idő (perc)

270

300

330

(S,S)-42
(S,S)-6
koronaéter
koronaéter

42. ábra A töltött ágyas reaktor élettartamának vizsgálata során a reaktorból kifolyó
reakcióelegy kromatográfiás csúcsterületeinek arányai 270±25 nm-en.
A kezdeti alacsonyabb 87 dijód-vegyület felesleget a kereskedelmi forgalomban
kapható KOH víztartalmával (kb. 15%) magyarázhatjuk, amely a 87 dijód-vegyület
hidrolízisét és ezzel együtt az ábrán, az (S,S)-42 koronaéter relatív arányának növekedését
eredményezhette. Megjegyzendő, azonban hogy a hidrolizált terméket nem tudtunk kimutatni
a kifolyó elegyben, amely alapján arra következtethetünk, hogy a töltet felületéhez kötődve a
PBR-ban marad. További 150 perc adagolást követően egy olyan egyensúlyi állapot beállását
tapasztaltuk, ahol a kifolyó elegy jelentős mennyiségű 87 dijód-vegyületet tartalmazott a
feleslegben történő alkalmazásnak megfelelően. További 120 perc üzemeltetést követően az
(S,S)-42 koronaéter arányának csökkenése mellett a 87 dijód-vegyületet arányának enyhe
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növekedését figyelhettük meg, amely a PBR hatékonyságának csökkenésére enged
következtetni.
Annak bizonyítására, hogy az általunk kidolgozott módszer alkalmas további
nyíltláncú éterek szintézisére, a 90 primer alkohol és a 86 dijód-vegyületet reakcióját
követően közepes termeléssel izoláltuk a 91 étert (43. ábra).

43. ábra A 91 nyíltláncú éter szintézise PBR-ben.

4.3. Az (S,S)-CSP-54 szilárd hordozóhoz kötött királis piridino-18-korona-6-éter
alkalmazása protonált primer aminok enantiomerjeinek elválasztásában [III.]
Az (S,S)-CSP-54 (lásd 21. oldal) állófázist korábban csak protonált primer aminok
szűk körének, úgymint 1-NEA, 2-NEA, Br-PEA és NO2-PEA enantiomer-elválasztásában
alkalamazták.94 Ezért célul tűztük ki az állófázis alkalmazhatóságának kiterjesztését. A téma
kidolgozása során a kromatográfiás munkában vettem részt Lévai Sándor konzulensi
közreműködésével, illetve Dr. Balogh György Tibor témavezetésével a Richter Gedeon
Vegyészeti Gyár Nyrt. Szintézistámogató Laboratóriumában.
Az (S,S)-CSP-54 állófázist tartalmazó kolonna vizsgálata során a PEA, 1-aminoindán,
illetve HPEN primer aminokat szabad amin formában, míg az Ala-OBn, Phe-OBn, Phe-OMe,
PhGly-OMe, Glu-diOBn és Val-OBn α-aminosav-észtereket perklorát sóik formájában
(44. ábra) alkalmaztuk.
Az elválasztásokat polár organikus módban végeztük, ahol a mozgófázis MeCN és
MeOH különböző arányú elegye volt HCOOH és TEA módosítókkal. Míg a savas módosító
adagolása a szabad amin analitok primer aminocsoportjainak protonálása céljából szükséges,
addig a TEA-t a töltet szabad szilanolcsoportjainak maszkírozására és így az elválasztást
javítása céljából használtuk.183
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44. ábra Királis aralkil-aminok, illetve α-aminosav-észter analitok képlete.
Az enantiomerek elúciós sorrendjének meghatározására az egyes enantiomerek 2:1
arányú elegyét alkalmaztuk az elválasztásokban. Azt tapasztaltuk, hogy az aralkil-aminok
esetében rendre az (S)-enantiomer, illetve az (S,S)-HPEN eluálódott korábban, amely a
heterokirális komplexek nagyobb stabilitását jelzi, valamint összhangban van a korábbi
megfigyelésekkel.76,78,80 Megjegyzendő ugyanakkor, hogy az aminosav-észterek esetén a
retenciós idők alapján a homokirális komplexek rendelkeznek nagyobb stabilitással, azonban
e látszólagos ellentmondás csupán a Cahn-Ingold-Prelog (CIP) szabály szerinti nevezéktan
következménye. Az aminocsoport, az alkil- vagy arilcsoport, és a harmadik csoport (metil-,
metoxikarbonil-, benziloxikarbonil-, vagy benziloxikarbonil-etilén-) aszimmetriacentrum
körüli térbeli elhelyezkedése ugyanis megegyezik a vizsgált aminok (R)-enantiomerje, illetve
az α-aminosav észterek (S)-enantiomerje esetében.
Korábbi tapasztalatok alapján a mozgófázis összetételének változtatása jelentősen
befolyásolja az (S,S)-CSP-54 enantiomer-felismerő képességét.78 Az eluens MeCN
tartalmának csökkentése esetünkben a retenciós idők, illetve az kromatográfiás felbontás (Rs)
csökkenését eredményezte (8. táblázat). Így a további kromatográfiás elválasztások során
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20% MeCN és 80% MeOH oldószerelegyet alkalmaztunk, savas és bázikus módosítók
jelenlétében.
A TEA mennyiségének felére csökkentésével az Rs növekedését tapasztaltuk a HPEN,
Phe-OBn,

Phe-OMe,

PhGly-OMe

és

a

Glu-diOBn

esetében,

illetve

csökkent

felbontóképességet tapasztaltunk a PEA, Ala-OBn, és Val-OBn analitok vizsgálata során (9.
táblázat). Ugyanakkor a HCOOH arányának emelése jellemzően az Rs növekedését
eredményezte.
8. táblázat A mozgófázis oldószerösszetételének hatása a királis elválasztásra (ki: az i-edik
komponens megoszlási hányadosa, α: szelektivitási tényező).
Mozgófázisa
20% MeCN
15% MeCN
k1
α
Rs
k1
α
Rs
PEA
12,09
1,66 5,70
11,44 1,64 3,96
Ala-OBn
10,9
1,54 3,27
5,75 1,18 1,91
a
A metanolos mozgófázis 0,1% TEA-át és 0,4% HCOOH-t tartalmazott.
Analit

10% MeCN
k1
α
Rs
9,24 1,63 3,66
4,98 1,18 1,89

9. táblázat A mozgófázis módosítók hatása az elválasztásra (ki: az i-edik komponens megoszlási
hányadosa, α: szelektivitási tényező).
Analit
Mozgófázisa
0,2% TEA,
0,1% TEA,
0,1% TEA,
0,2%HCOOH
0,2%HCOOH
0,4%HCOOH
k1
α
Rs
k1
α
Rs
k1
α
Rs
PEA
17,86
1,65 4,85
11,53 2,03 4,75
12,09 1,66
5,70
1-aminoindán
16,16
1,31 1,02
14,92 1,30 1,02
11,39 1,29
1,15
HPEN
5,49
1,43 0,47
4,85 1,51 0,84
4,49 1,47
1,09
Ala-OBn
7,87
1,19 2,03
6,14 1,18 1,96
10,90 1,54
3,27
Phe-OBn
5,83
1,21 2,08
6,43 1,21 2,24
4,95 1,21
2,36
Phe-OMe
4,99
1,19 2,21
5,38 1,18 2,33
4,18 1,18
2,21
PhGly-OMe
18,10
1,20 1,24
14,25 1,22 1,25
13,59 1,21
1,43
Glu-diOBn
8,73
1,18 2,14
9,44 1,18 2,16
7,27 1,18
1,97
Val-OBn
4,27
1,07 0,79
3,19 1,08 0,70
3,26 1,07
0,75
a
A metanolos mozgófázis 20% MeCN-t tartalmazott.

Összességében elmondható, hogy az (S,S)-CSP-54 királis állófázis alkalmasnak
bizonyult a PEA mellett az Ala-OBn, Phe-OBn, Phe-OMe és a Glu-diOBn enantiomerjeinek
hatékony, legalább alapvonali elválasztására (Rs > 1,5), míg a PhGly-OMe esetében Rs = 1,43
elérését tette lehetővé. Egyedül a HPEN esetében tapasztaltunk alacsony α, illetve Rs
értékeket, amelynek hátterében feltehetően a molekulán belüli egymással versengő két
aminocsoport áll.
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4.4. Citokróm P450-katalizált oxidációs folyamatok modellezése [IV.]
A biomimetikus metabolit szintézisek során a 45. ábrán látható startégiát követtük.
Első lépésként elvégeztük az adott szubsztrát molekula 96 lyukú mérőtálca (plate) alapú
párhuzamos oxidációs reakcióit az oxidálószer, a pH, valamint az alkalmazott porfirin
komplex változtatása mellett. A kapott reakcióelegyeket HPLC-MS technikával vizsgáltuk,
majd amennyiben rendelkezésre álltak metabolit standardok vagy máj mikroszómás in vitro
modellel előállított metabolitok, úgy az eredményeket összevetettük.
Ezt követően meghatároztuk a kívánt metabolit leghatékonyabb előállítását biztosító
reakciókörülményeket,

majd

méretnövelést

követően

az

izoláláshoz

és

a

szerkezetmeghatározáshoz szükséges mennyiségben végeztük el a biomimetikus oxidációt
szakaszos vagy CF módszerrel. A pontos szerkezet felderítését követően lehetőség nyílt a
szervezetben vagy az in vitro máj mikroszóma alapú modellben keletkező metabolitokkal
történő összevetésre.
DAD

ESI-MS

MTS
reakcióoptimalizálás
mérőtálcán

Emberi szervezetben
keletkező metabolitok

Metabolit azonosítás
LC-MS technikával

Az ideális
reakciókörülmények
kiválasztása

Humán- vagy patkány máj
mikroszómás modellben
keletkező metabolitok

Folyamatos vagy
szakaszos metabolit
szintézis

Izolálás,
szerkezetfelderítés
(NMR, HR-MS)

45. ábra Metabolitok előállításának, izolálásának és szerkezetük meghatározásának
folyamatábrája.
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4.4.1. Kémiai modell fejlesztése gyógyszerhatóanyagok vagy gyógyszerjelölt vegyületek
szakaszos üzemű biomimetikus oxidációjára
A metabolizmus előrejelzésére, metabolitok szintézisére és azonosítására alkalmas
in vitro biomimetikus rendszer fejlesztését ismert gyógyszerhatóanyagok vizsgálatával
kezdtük. Erre a célra 43 modellvegyületet választottunk ki oly módon, hogy az emberi
szervezetben végbemenő metabolizmusukért jelentős mértékben a hem tartalmú CYP450
enzimrendszer legyen a felelős.184 Oldószerként a gyógyszerszerű anyagok megfelelő
oldódását biztosító MeOH:vizes pufferek−4:1 arányú elegyeit alkalmaztuk.
A mezo-helyzetben szubsztituált arilcsoportokat tartalmazó porfirinek vas-komplexei
hatékonynak bizonyultak a CYP450 enzimrendszer oxidatív átalakításainak modellezésében.
Ennek megfelelően a biomimetikus oxidációkban katalizátoraként a kitűnő vízoldhatóságú és
könnyen hozzáférhető 63 5,10,15,20-tetrakisz(4-szulfonatofenil)porfirin vas (II)-komplexét
(FeTSPP) választottuk.185 Az I., illetve a II. generációs porfirinek oxidatív közegben tapasztalt
alacsony stabilitása ellenére ugyanezen vegyületek teszik lehetővé a komplex vas
centrumának szubsztrátok általi legjobb megközelíthetőségét a mezo-helyzetű, orto
pozícióban szubsztituálatlan aril-gyűrűknek köszönhetően.136
A 63 FeTSPP aktiválása a CYP450 enzimek „peroxid-sönt” mechanizmusához
hasonló úton monoxigén donorok segítségével érhető el (22. ábra, 34. oldal). Oxidálószer
hatására a porfirin komplex szerkezetétől, az oxidálószer minőségétől és a reakcióközegtől
függően aktivált katalizátorformák és gyökök elegye keletkezik. Az előbbiek közül a
gyógyszerszerű vegyületek oxidációjára képes a peroxo- vagy perjodo Fe(III) porfirin
komplex, az oxo Fe(IV) porfirin gyökkation, valamint az oxo Fe(IV) porfirin komplexek.186
Továbbá főként a hidroperoxidok homolitikus O−O kötéshasadása során keletkező gyökök
eredményezhetik oxidált termékek képződését, mivel képesek lehetnek a szubsztrát
molekulákról hidrogén gyök lehasítására.187
A porfirin komplexek oxidációjára általánosan alkalmazott oxidálószerekkel
ellentétben a módszerfejlesztés során a kevésbé erélyes oxidálószereket részesítettük előnyben
a katalizátor nélküli oxidációs reakciók háttérbe szorítása érdekében.188 A kiválasztott
oxidálószerekkel végzett előzetes vizsgálatok alapján, a próbavegyületek jelentős hányadát
katalizátor hiányában is oxidáló oxigéndonorokat kizártuk a további módszerfejlesztésből.
Ilyenek voltak a kálium-monoperoxiszulfát (Oxone®), a jodozil-arénok és az mCPBA. Ennek
megfelelően

a

továbbiakban a

biomimetikus

oxidációkat

terc-butil-hidroperoxiddal

(tBuOOH), hidrogén-peroxiddal (H2O2) és nátrium-perjodáttal (NaIO4) végeztük.
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Módszerünk validálására 43 gyógyszerhatóanyagot választottunk ki, amelyek humán
metabolizmusa jellemzően a CYP450 enzimrendszerhez köthető (Függelék 1. táblázat).184 A
kiválasztott vegyületeket a fent említett három oxidálószerrel reagáltattunk az 63 FeTSPP
katalizátor jelenlétében, illetve annak hiányában. A kapott reakcióelegyeket ezt követően
HPLC segítségével vizsgáltuk. Azt tapasztaltuk, hogy katalizátor nélkül a kiválasztott
hatóanyagok túlnyomó többsége érintetlen maradt tBuOOH és H2O2 jelenlétében, egyedül az
ismerten könnyen metabolizálódó perfenazin189 esetében tapasztaltunk átalakulást. Ezzel
szemben NaIO4 alkalmazása mellett további 9 gyógyszerhatóanyag esetében tapasztaltunk
termékképződést a HPLC UV-vis kromatogramok alapján (Függelék 1. táblázat).
Ezzel szemben vasporfirin katalizátor jelenlétében jelentősen nagyobb arányban
reagáltak a kiválasztott gyógyszerhatóanyagok, amely igazolja a választott porfirin komplex
katalitikus aktivitását az általunk javasolt reakcióközegben. Az FeTSPP, valamint az egyes
oxidálószerek együttes alkalmazása mellett a HPLC területarányok alapján számolt konverzió
értékeket mutatja be az 46. ábra. Az általunk alkalmazott modellrendszer mindössze 10 APIval szemben nem mutatott aktivitást (Függelék 1. táblázat).
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90
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60
50
40
30
20
10
0

Konverzió (%)

tBuOOH
NaIO4
H2O2

46. ábra A FeTSPP katalizátor és oxidálószerek hatására jelentősebb átalakulást szenvedő
gyógyszerhatóanyagok 1 óra reakcióidőt követően. A konverzió értékeket három párhuzamos
reakció átlagaként a kromatográfiás csúcsok területarányai alapján számoltuk, ahol az átlagos
hiba kisebb volt, mint ± 2%.
Mint az már korábban bemutatásra került a porfirin komplexeket tartalmazó katalitikus
rendszerek reaktivitásáért az oxidálószer és a katalizátor reakciójában keletkező különböző
aktivált komplexek, illetve gyökök felelősek, amelyek aránya és minősége függ a
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reakcióközegtől.190,191 Az oldószerarány megtartása mellett a továbbiakban a biomimetikus
oxidációs rendszerünk optimalizálása céljából az alkalmazott vizes puffer pH-jának hatását
vizsgáltuk, különböző oxidálószereket alkalmazva.
4.4.2. Az amiodaron (92) gyógyszerhatóanyag biomimetikus oxidációja
Modellvegyületként a gyógyászatban súlyos szívritmuszavarok kezelésére és
megelőzésére alkalmazott 92 amiodaron hatóanyagot választottuk, amelynek emberben
történő metabolizmusa főként a CYP450 enzimrendszerhez köthető. Széleskörű kutatások
igazolták, hogy a szervezetbe kerülő 92 kiürülés előtt nagymértékű fázis I és fázis II
metabolizmuson esik át, amelyek közül értekezésemben a CYP450 függő oxidatív fázis I
metabolizmust mutatom be részletesen.
Az in vitro humán mikroszóma vizsgálatok alapján a 92 fő metabolitjaként a 93 Ndezetil-amiodaront azonosították (47. ábra).192 Ezen felül patkány- vagy nyúl mikroszóma
vizsgálatokban is a 93 bizonyult a fő metabolitnak, amely mellett az alkillánc hidroxiláció
következtében a 94 3’-hidroxiamiodaron keletkezését figyelték meg. Minor metabolitokként a
92, a 93, a 95 és a 99 vegyületek, 95 és 96 dehalogénezett, 97 O-dealkilezett, 98 és 99 Ndealkilezett, valamint 99-112 mono-, illetve 113 és 114 dihidroxilezett származékjait
azonosították.193,194
A humán in vivo vizsgálatok az in vitro modellekhez hasonló eredményeket adtak
azzal a különbséggel, hogy a fő metabolit 93 mellett a 115 amiodaron-4’-karbonsavat is
azonosították.195 Ugyanakkor feltételezhető, hogy 115 a 4’-hidroxiamiodaronból keletkezik
másodlagos oxidáció során a citoszolban található alkohol dehidrogenáz (ADH) enzimek
hatására.196,197
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47. ábra Az amiodaron gyógyszerhatóanyag in vitro és in vivo fázis I oxidatív metabolizmusa. *Dehalogéneződés helye.
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A szakirodalomban közölt metabolikus utak összefoglalását követően az MTS
biomimetikus módszerünket 92 adott metabolitjainak, illetve oxidált termékeinek előállítására
alkalmaztuk. A biomimetikus oxidáció optimalizálása esetében a FeTSPP (62) katalizálta
oxidációkat a 2,75−7,4 közötti pH tartományba eső pufferek alkalmazásával tBuOOH, H2O2
vagy NaIO4 oxidálószerekkel hajtottuk végre. A reakcióelegyeket egy óra elteltével HPLCMS segítségével vizsgáltuk. A mintákban jelentősebb mennyiségben jelenlévő anyagok
HPLC-s UV-vis kromatogramok területarányait a 10. táblázatban foglaltam össze, míg a
feltételezett reakcióutakat és az oxidált termékek HRMS, illetve NMR mérések alapján
feltételezett szerkezetét a 48. ábrán (66. oldal) mutatom be.

10. Tablázat. A biomimetikus oxidációkban tBuOOH, H2O2 vagy NaIO4, valamint különböző pH-jú
pufferek

alkalmazásával

kapott

reakcióelegyek

HPLC-s

UV-vis

kromatogramokjainak

területarányai, amely értékeket három párhuzamos kísérlet eredményeinek átlagaként számítottuk. Az
átlagos eltérés kevesebb volt, mint ±2%.
Metabolit

tBuOOH
2,75
─
─
─
─
17
─
20
2
41
Egyéb 20
93a
95a
97a
98a
101b
105a
116b
117b
92
a

3,6
14
─
─
─
7
4
19
11
31
13

4,0 4,5 5,0 5,6
29 67 78 78
3 10 10 8
─ ─ ─ ─
─ ─ ─ ─
3 ─ ─ ─
4 1 ─ ─
10 ─ ─ ─
14 8
1 ─
23 4
1 1
14 9 10 11

Oxidálószer
H2O2
pH
7,4 2,75 3,6 4,0 4,5
18 3 38 52 60
2
─
─ 1 1
─
─
4 10 18
─
─
─ ─ ─
4
─
─ ─ ─
1
─
─ ─ ─
9
─
─ ─ ─
4
─
─ ─ ─
50 91 47 25 9
12 3 10 11 12

5,0
62
1
19
─
─
─
1
─
1
16

NaIO4
5,6
49
1
19
─
─
─
─
─
16
15

7,4 2,75 3,6 4,0
46 20 68 65
1
─
─ 1
14 ─
─ ─
─
4
4 6
─
1
─ ─
─
1
3 2
─
─
─ ─
─
1
4 5
26 64 ─ ─
13 8 20 21

4,5
56
1
─
10
─
3
─
7
─
24

5,0
29
─
─
9
─
3
─
11
─
48

5,6 7,4
19 56
─ ─
─ ─
7 9
─ ─
1 2
─ ─
10 6
─ ─
62 27

92 ismert metabolitja. bBiomimetikus oxidált termék.

A 10. táblázat alapján látható, hogy a biomimetikus oxidációk termékprofilja,
valamint a konverzió is nagymértékben függ az alkalmazott oxidálószer minőségétől, továbbá
a reakcióközegben alkalmazott puffer pH-jától. A fenti eredmények összhangban vannak a
karbamazepin198 metalloporfirin katalizálta epoxidációja, valamint a naftalin199 biomimetikus
oxidációja esetében közölt tapasztalatokkal. A 92 in vitro és in vivo metabolizmusát vizsgáló
kutatásokhoz hasonlóan a biomimetikus oxidáció során csaknem minden körülmény mellett
93 bizonyult a fő terméknek. A legnagyobb konverziót a 4−5,6 közötti pH tartományban értük
el, amelynek oka feltételezhetően az oxo-vas(IV) porfirin gyökkation (Cpd I típusú) jelenléte
a reakcióelegyben. Ezzel szemben a 4-es pH alatt tapasztalható alacsonyabb konverzió
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feltételezhetően a porfirin katalizátor felgyorsult degradációjának a következménye, ami van
Eldik és munkatársai által megfigyeltek szerint a 4 alatti pH tartományban a peroxid típusú
oxigéndonorok homolitikus kötéshasadásának köszönhető.186 Ekkor a porfirin ligandum
egyelektronos oxidációja játszódik le, ami porfiringyök, illetve további gyökök keletkezését
eredményezi. Ugyanakkor 5,6-nál magasabb pH értékek esetében a csökkent katalitikus
aktivitás feltehetően az inaktív µ-dimer képződés következménye, amelyet 4,5-nél magasabb
pH-jú vizes közegek esetében figyeltek meg.185 A reakcióközeg pH értékének további
növelése az aktivált porfirin komplexek közül a kevésbé reaktív oxo-vas(IV) porfirin
képződését teszi kedvezményezetté.

48. ábra Az amiodaron (92) biomimetikus oxidációja során előállított metabolitok és oxidált
termékek feltételezett szerkezete a)HRMS, valamit b)HRMS és NMR spektroszkópiai mérések
alapján.
A jelentősebb mennyiségben keletkező oxidált termékek közül 93, 95, 101, 105, 116
és 117 képződése figyelhető meg tBuOOH oxidálószer alkalmazásakor a 2,75−4,0 közötti pH
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tartományban. Ugyanakkor a 97 vagy a 98 oxidált termék csak H2O2, illetve NaIO4
alkalmazása esetén keletkezett a biomimetikus oxidációk során.
A biomimetikus oxidáció oxidálószer, illetve pH függésének MTS vizsgálatát
követően az egyes oxidált termékek célzott előállítását és izolálását valósítottuk meg a
szerkezetfelderítésükhöz szükséges mennyiségben. Ennek megfelelően 93, 95 és 117 oxidált
termékeket 4,5 pH-jú puffer és tBuOOH oxidálószer alkalmazásával állítottuk elő, míg 3,6
pH-jú puffert alkalmaztunk 101 és 116 származékok szintézise céljából. A 97 oxidált terméket
H2O2 és 4,5-jú puffer alkalmazásával nyertük.
A

reakcióelegyek

feldolgozását

követően

az

egyes

termékek

elválasztása

rétegkromatográfia vagy preparatív HPLC segítségével történt, amely módszerek 0,6−23 mg
közötti mennyiségű és 60−90%-os tisztaságú minták izolálását tették lehetővé.
Az izolált termékek szerkezetmeghatározását dr. Béni Zoltán végezte a Richter
Gedeon Vegyészeti Gyár Szerkezetkutatási osztályán HR-MS, illetve 1D és 2D NMR
spektroszkópia segítségével. A 92 származékok szakirodalomban fellelhető spektrumainak,
illetve a biomimetikus oxidációt követően nyert termékek spektrumainak összevetése alapján
megállapítható volt, hogy 117, 93, 95 és 97 az amiodaron hatóanyagnak ismert szintézis
köztitermékei,200 bomlástermékei201,202 és/vagy az emberi szervezetben keletkező metabolitjai.
(48. ábra, 66. oldal).193,194
Ezen felül irodalmi adatok felhasználásával sikerült azonosítanunk a 101
1’-hidroxiamiodaront, amelyet más in vitro és in vivo modellekben korábban kimutattak,
azonban fontos megjegyezni, hogy az ott megadott konstitúcióra csak tömegspektrometriás
fragmentáció alapján következtettek. Esetünkben 101 szerkezetét, illetve az oldalláncon
történt hidroxileződés helyét HMBC korrelációk alapján egyértelműen azonosítottuk.
A 93 N-dezetil-amiodaron N-metilezett származékaként azonosítottuk a 117
vegyületet. Képződését megfigyeltük tBuOOH, valamint NaIO4 alkalmazása esetén MeOH
tartalmú reakcióelegyekben, ugyanakkor MeOH helyett MeCN tartalmazó reakcióelegyekben
csak nyomnyi mennyiségben keletkezett. Ez alapján feltételezhető, hogy a reakcióelegy
MeOH tartalma játszik szerepet a 117 N-metilezett származék képződése során. Az izolált és
azonosított oxidált termékek közül egyedül a 116 származék (48. ábra, 66. oldal) számít új
vegyületnek.
Az izolált oxidált termékek szerkezete alapján elmondható, hogy az in vitro és in vivo
fázis I oxidatív metabolizmus modellek fő metabolitja és a biomimetikus oxidációs
rendszerünk fő terméke megegyezik. Emellett a biomimetikus modellünk az amiodaron

67

további

öt

minor

metabolitjának

célzott

előállítására,

izolálására

és

szerkezetük

meghatározására bizonyult alkalmasnak.
4.4.3. Áramlásos kémiai biomimetikus oxidálórendszer fejlesztése
A

vasporfirin

komplexek

oxidatív

közegben

tapasztalható

bimolekuláris

degradációjának visszaszorítása, továbbá a reakció végeztével a katalizátor elválasztásának
elkerülése céljából szilárd hordozó felületéhez rögzített vasporfirineket is alkalmaztunk a 92
biomimetikus oxidációjában.
4.4.3.1. Merrifield-gyanta alapú heterogén katalizátor előállítása és alkalmazása
Első kísérletünkben kovalens kötésen keresztül Merrifield-gyanta felületéhez
rögzítettük a 61 mezo-helyzetben p-hidroxifenil egységeket tartalmazó vasporfirin komplexet
(FeTHPP) (49. ábra).112

49. ábra A 119 Merrifieled-gyatához rögzített heterogén katalizátor előállítása
A 119 heterogén katalizátor előállításához szükséges 61 szabad hidroxicsoportokat
tartalmazó porfirin származékot a 117 metoxifenil-csoportokkal szubsztituált porfirinből
kiindulva BBr3–dal történő demetilezés útján kaptuk. A rögzítés és a komplexképzés során a
legjobb eredményeket teflon forrássegítő alkalmazása esetén kaptuk, amely hatékonyan
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csökkentette a polimergyöngyök mechanikai degradációját. A 118, felületén THPP-t
tartalmazó gyanta előállítását Williamson-féle éterképzési reakcióban Cs2CO3 jelenlétében
végeztük. A 119 heterogenizált vas-komplex képzése FeCl2·4H2O alkalmazásával történt
ecetsav oldószerben, nátrium-acetát jelenlétében, reflux hőmérsékleten.
A 119 rögzített katalizátort ezt követően PBR-ba töltve, folyamatos áramlású
rendszerben vizsgáltuk, amely során a legmagasabb konverziót abban az esetben értük el,
amikor 50 μl/perc áramlási sebességgel áramoltattuk át a 92 szubsztrátot és az öt ekvivalens
tBuOOH-ot tartalmazó elegyet a szakaszos üzemű reakciókban alkalmazott oldószerelegyben
(50. ábra). Ezzel a módszerrel kb. 30% konverziót értünk el a folyamatos üzemű 100 órás
injektálási idő alatt, ami 329 mg/l/óra volumetrikus produktivitásnak (STY) felel meg.
Tekintettel arra, hogy a kovalens rögzítéssel előállított heterogén katalizátorral kapott
konverzió alacsony áramlási sebesség mellett is elmaradt a homogén katalízissel elérhető
konverzió értéktől, így más immobilizálási módszerek kipróbálása vált szükségessé.

50. ábra A 119 Merrifield-gyantához rögzített heterogén katalizátort tartalmazó áramlásos
kémiai rendszer kísérleti elrendezése.

4.4.3.2. Aminopropil-szilikagélhez ionosan rögzített katalizátor előállítása és alkalmazása
Az időigényes, többlépéses kovalens rögzítés helyett gyors és enyhe körülmények
között előállítható másodlagos kölcsönhatásokat alkalmazó heterogén porfirin tartalmú
katalizátor töltettel folytattuk vizsgálatainkat.163 A homogén 63 FeTSPP katalízissel történő
könnyebb összehasonlítás érdekében a 63 FeTSPP komplexet ionos kölcsönhatással
rögzítettük a 120 3-aminopropil-csoportokkal módosított szilikagél felületéhez.164 A 120
előállítása kutatócsoportunkban történt a kereskedelmi forgalomban kapható szilikagél és 3aminopropil-trimetoxiszilán reakciójával. Ezt követően a 120 módosított szilikagélt üveg
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oszlopba töltöttük, így a további kondícionálási, rögzítési és biomimetikus oxidációban
történő felhasználási lépéseket folyamatos átáramoltatással végeztük.
A töltet primer aminocsoportjainak protonálására ecetsav 10%-os oldatát áramoltattuk
keresztül az oszlopon, majd FeTSPP vizes oldatátának átáramoltatásával kaptuk a 121
porfirintartalmú töltetet (51. ábra). A vasporfirin komplex a vizsgált pH tartományban (>2)
anionos formában van jelen, ezáltal szulfonátcsoportjai, valamint a töltet protonált
aminocsoportjai közötti ionos kölcsönhatás biztosítja a rögzítést.

51. ábra A 63 FeTSPP rögzítése a 120 protonált aminocsoportokat tartalmazó szilikagél
felületén.
Ezt követően a PBR töltetét a folyamtos üzemű reakciók közegeként választott
MeOH:vizes nátrium-acetát puffer (pH=4,5) − 4:1 oldószereleggyel kondicionáltuk, amely
során nem tapasztaltuk a porfirin lemosódását (52/B. ábra).
A

B

C

52 ábra. A) A 120 3-aminopropil-csoportokkal módosított szilikagél; B) A 121 FeTSPP
tartalmú töltet; C) Az oxidációs reakcióban több mint 70 órán keresztül használt 121 töltet.
A felületi megkötődés sikerességét SEM-EDAX (pásztázó elektronmikroszkóp
vezérelt energiadiszperzív röntgenspektroszkópiai) méréssekkel is igazoltuk (53. ábra). A 120
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3-amino-propil csoportokkal módosított, továbbá a 121 vasporfirin tartalmú módosított
szilikagélek felületének összehasonlító vizsgálata alapján a szén-, oxigén-, nitrogén-, kén-,
illetve a vastartalom növekedése, valamint a szilícium arányának csökkenése a vasporfirin
felületi kötődésére enged következtetni. Az oxidációs reakcióban nem alkalmazott és a 70
órán keresztül folyamatos üzemben használt 121 porfirin töltetet összehasonlítva látható, hogy
a használt töltet felületén nitrogén-, kén-, illetve a vas atomok aránya csökkent, amely
feltételezhetően a vasporfirin részleges degradációjának és lemosódásának a következménye.
B)

Atom%

Atom%

A)

120

friss 121

használt 121

120

friss 121

használt 121

53. ábra A pásztázó elektronmikroszkóp vezérelt energiadiszperzív röntgenspektroszkópiai
(SEM-EDAX) mérések eredményei a 120 3-aminopropil-csoportokkal, továbbá a 121 porfirin
tartalmú módosított szilikagéllel, az oxidációs reakcióban történő felhasználás előtt, illetve 70
órányi folyamatos használatot követően. A) A 4%-nál magasabb atom%-ú elemek; B) a 4%nál alacsonyabb atom%-ú elemek.
A 121 katalitikus aktivitását a 92 oxidációjában vizsgáltuk, amely lehetőséget teremtett
a homogén katalízissel történő direkt összehasonlításra. A legmagasabb konverzió elérése
céljából az oxidálószer mennyiségét, minőségét, valamint a tartózkodási időt változtattuk.
Minden esetben két párhuzamos kísérletet végeztünk, ahol a PBR-ból kifolyó reakcióelegy
összetételét HPLC-MS technikával vizsgáltuk és az eredmények átlagát tüntettük fel.
Oxidálószerként H2O2-ot alkalmazva nemkívánatos gázfejlődéssel járó mellékreakciót
figyelhettünk meg, amely feltehetően az enzimek esetében ismert kataláz reakcióval analóg
folyamat.203 Továbbá NaIO4 alkalmazása esetén a katalizátor lemosódását tapasztaltuk, amely
minden bizonnyal a reakcióelegy megnövekedett ionerősségének, illetve az ionleszorítás
következménye. Így a továbbiakban oxidálószerként tBuOOH-ot alkalmaztunk a folyamatos
üzemű oxidációs reakciókban.
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Állandó két ekvivalens tBuOOH alkalmazása mellett 92 legmagasabb konverzióját
250 µl/perc áramlási sebesség esetén kaptuk, amely 2,7 perc tartózkodási időnek felelt meg
(11. táblázat, 2. sor). Az oxidálószer mennyiségének növelése a konverzió kismértékű
növekedését eredményezte a katalizátor degradációjának előtérbe kerülésével.

11. Táblázat Folyamatos üzemű biomimetikus oxidációk HPLC területarányok alapján számított
konverzió értékei különböző áramlási sebességek, illetve oxidálószer mennyiségek alkalmazása esetén.
Sor

tBuOOH
(ekv.)

Áramlási sebesség
(µl/min)

Konverzió
(%)

1
2
3
4
5
6
7a

2
2
2
1
3
5
2

150
250
350
250
250
250
−

71,5
73,9
70,1
48,8
76,3
86,7
51,3

a

Összehasonlító szakaszos üzemű reakció, ahol a mólarányok
megegyeztek a 2 ekv. tBuOOH-t alkalmazó 72 h keresztül üzemeltett
CF reakció mólarányaival.

A PBR élettartamának vizsgálatát ezért két ekvivalens tBuOOH, illetve 250 µl/perc
áramlási sebesség esetén végeztük, amely során a katalitikus aktivitás 50 óra folyamatos
üzemeltetést követően sem csökkent 5%-nál nagyobb mértékben. A PBR-ból kilépő
reakcióelegyből kezdetben 73,9% számított konverzió értéket határoztunk meg, amely a 93 fő
termékre nézve 3846 mg/l/óra STY-nek felel meg. Másképp megfogalmazva a CF
biomimetikus rendszerünk 92,3 mg 93 N-dezetil-amiodaron előállítására alkalmas naponta.
A folyamatos üzemű reakciók termékprofilját és a megfelelő 4,5 pH-jú szakaszos
kísérletek eredményeit összehasonlítva elmondható, hogy fő termékként mindkét esetben a 93
N-dezetil-amiodaron képződött a 95, 117 és 101 minor oxidált termékek mellett. Ugyanakkor
a szakaszos üzemű reakciókkal szemben a PBR-ban, a 97 O-dealkilezett származék jelentős
mértékű képződését is megfigyeltük. A vasporfirin komplex azonossága mellett a
megváltozott reaktivitás minden bizonnyal a módosított szilikagél és az FeTSPP közötti
kölcsönhatás következménye, ami a metalloporfirin reaktivitását ismerten befolyásoló axiális
ligandum és a reakcióközeg polaritásának hatásával magyarázható.204
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4.4.3.3. A

szakaszos

és

folyamatos

üzemű

biomimetikus

oxidáló

rendszerek

oxidálórendszer

hosszútávú

hatékonyságának összehasonlítása
A

121

heterogenizált

stabilitásvizsgálatát

alapul

63

véve

FeTSPP-t

alkalmazó

összehasonlító

lombikreakciót

végeztünk

azonos

szubsztrát/porfirin/oxidálószer arányok mellett. A reakció lefutását off-line HPLC-MS
módszerrel követtük (54. ábra). A kiinduló anyag UV-vis kromatogramjának területaránya
alapján számított konverzió 1 óra elteltével kb. 50%-ot ért el, amely további oxidálószer
adagolása után sem változott számottevően. Ez alapján a 93 N-dezetil-amiodaronra számított

Konverzió [%]

STY 70 mg/l/h-nak adódott.
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54. ábra Szakaszos üzemű homogén 63 FeTSPP katalizátort alkalmazó biomimetikus
oxidáció időbeni lefutása. Reakciókörülmények: 92 (0,198 mmol, 0,73 mM), FeTSPP (0,018
ekv.), tBuOOH (2 ekv.), MeOH:vizes nátrium-acetát puffer (pH=4,5) − 4:1.
A homogén szakaszos, illetve a két heterogenizált folyamatos üzemű biomimetikus
oxidáló rendszer hatékonyságának összehasonlítását a 12. táblázatban mutatom be. A 119
kovalens kötéssel rögzített, FeTPPH-t tartalmazó PBR több mint 100 órán keresztül működött
a katalitikus aktivitás csökkenése nélkül, azonban termelékenysége csekély az elérhető
alacsony konverzió, áramlási sebesség, valamint az alkalmazható kis szubsztrát koncentráció
következtében.
Ezzel szemeben a 121, ionos kötésen keresztül rögzített FeTSPP-t tartalmazó PBR,
alacsonyabb katalizátor tartalom mellett is jelentősen termelékenyebbnek bizonyult. A
kiemelkedő STY főként a PBR rendkívül alacsony (1 cm3) térfogatának köszönhető.
A 121-et tartalmazó PBR vasporfirin anyagmennyiségével megegyező FeTSPP-t
homogén katalizátorként alkalmazva a rövid reakcióidőnek köszönhetően kiemelkedő
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termelékenységet mutat. Ugyanakkor a lombikreakció alacsonyabb konverziót, és a
viszonylag nagy reaktortérfogat következtében alacsony STY értéket eredményezett.
12. Táblázat A szakaszos és folyamatos üzemű biomimetikus oxidáló módszerek hatékonyságának
összehasonlítása az 92 oxidációja esetén.
Katalizátor

Üzemmód

Konverzió
(%)

Termelékenység
(mg/nap)

STY
(mg/l/óra)

119 Kovalensen rögzített 61 FeTHPPa

folyamatos

31

5,5

329

121 Ionosan rögzített 63 FeTSPPb

folyamatos

74

92,3

4498

Homogén FeTSPPc

szakaszos

51

251

232

a

92 (0,417 mM), töltet FeTHPP tartalom (71 mg, 0,23 mmol), tBuOOH (5 ekv.), 50 µl/perc áramlási
sebesség.
b

92 (0,733 mM), töltet FeTSPP tartalom (15 mg, 0,015 mmol), tBuOOH (2 ekv.), 250 µl/perc
áramlási sebesség.
c

92 (0,733 mM), FeTSPP (15 mg, 0,015 mmol), tBuOOH (2 ekv.), 1 óra reakcióidő.
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5. KÍSÉRLETI RÉSZ

5.1. Oldószer és reagensfelesleg visszanyerésre vonatkozó kísérletek
5.1.1. Alkalmazott anyagok és eszközök
A reagenseket és oldószereket a Sigma-Aldrich (Egyesült Királyság) forgalmazótól
szereztük be. Az OSN membrán kísérletekhez a következő kereskedelmi forgalomban kapható
membránokat használtunk: SolSep NF010206 (SolSep BV, Hollandia)), GMT-oNF-2 (Borsig
Membrane Technology GmbH., Németország)) és DuraMem150 (DM150) (Evonik-MET,
Egyesült Királyság)). A 26 t%-os polibenzimidazol (PBI) (M = 27000 g/mol) és 1,5 t%
lítium-klorid stabilizátort tartalmazó N,N-dimetil-acetamid (DMA) membrán prekurzor
oldatot a PBI Performance Products Inc. (USA) forgalmazótól szereztük be. A Novatexx 2471
szövésmentes polipropilén tartóréteget a Freudenberg Filtration Technologies (Németország)
cégtől vásároltuk. A PBI membrán előállítása már korábban közölt módon történt.205
Az 1H és

13

C NMR spektrumokat egy Bruker AV-400 spektrométerrel vettük fel. A

HPLC méréseket egy VWR HPLC rendszerrel végeztük, amely VWR 5160 pumpát, VWR
5260 automata mintaadagolót és termosztátot, VWR 5430 diódasoros detektort (DAD) és egy
ACE 5 C18 150×4,6 mm, 5 µm kolonnát foglalt magába. A kromatográfiás elválasztásokat 1
ml/perc áramlási sebesség mellett 25 °C-os kolonnahőmérsékleten végeztük. Az alkalmazott
izokratikus módszer mozgófázisa A: acetonitril és B: víz + 0,1% TFA 1:1 arányú elegye volt
(V/V). A nitrometán mennyiségének maghatározását Varian CP 3800 gázkromatográffal (GC)
végeztük, amely Varian Saturn 2200 tömegpektrométerrel volt felszerelve. Az elválasztásokat
Varian VF-5 ms kapilláriskolonnán végeztük (30 m×0,25 mm, 0,25 µm). Az alkalmazott
kromatográfiás módszer első 4 percében 27 °C-on maradt, majd ezt követően 200 °C-ig
emelkedett a kolonnahőmérséklet 15 °C/perc gradiens alkalmazása mellett. Az IR spektrumok
felvétele

Bruker

Alpha-T

FTIR

készülékkel

történt.

Az

elektromos

készülékek

villamosenergia felhasználását egy Fluke 1736 teljesítménymérővel határoztuk meg.
5.1.2. Általános kísérleti módszerek
5.1.2.1. Általános eljárás lombikban végzett Michael-addíciókra
A 82 transz-kalkont (50 mg, 4,8 mM) és nitrometánt (81) (24 mM, 5 ekv., 1,28 ml)
MeOH, EtOH, IPA, EtOAc, aceton vagy MeCN oldószerben (50 ml) oldottunk fel. Abban az
esetben, mikor nitrometánt (81) (50 ml) alkalmaztuk oldószer- és egyben reagensként, a 82
transz-kalkont (50 mg, 4,8 mM) a reagensben oldottuk. A kapott oldatokhoz 84 vagy 85
polimerhez kötött bázist adtunk (50 mg) és 24 órán keresztül kevertettük 30−70 °C-on. A
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konverziót UV-vis kromatogram területarányok alapján határoztuk meg. A 83 addukt
spektroszkópiai adatai összhangban vannak a szakirodalomban közölt értékekkel.206
5.1.2.2. Általános eljárás töltött ágyas reaktorban végzett folyamatos üzemű Michael-addíció
megvalósítására
Supelco gyártmányú rozsdamentes acél oszlopot (belső átmérő×hossz:10 mm×250
mm, 19,625 ml) 84 vagy 85 szabad amin formában lévő polimerhez kötött bázissal (rendre
13,1 vagy 8,1 g) töltöttünk (6,25 ml holttérfogat), majd egy Gilson 305 HPLC pumpa
segítségével a reakcióban használt oldószerrel (50 ml, 1,0 ml/perc) mostuk. Ezt követően a 82
transz-kalkont (12 mM) és nitrometánt (81) (12-60 mM, 1−5 ekv.) tartalmazó THF-es vagy
acetonos oldatot áramoltattunk keresztül a PBR-on 30−70 °C hőmérsékleten, 1−10 ml/perc
áramlási sebességgel, ami 0,625−6,25 perc tartózkodási időt eredményezett. A PBR
hőmérsékletét Lauda Alpha RA12 termosztáttal valósítottuk meg, amely a köpenyhőmérséklet
±0,1 °C pontossággal történő szabályozását tette lehetővé.
5.1.3. Szerves oldószeres nanoszűrő membrán vizsgálatok
A 82 transz-kalkont (4,8 mM, 1,00 g), nitrometánt (81) (16,4 mM, 0,88 ml) és a 83
Michael-adduktot (3,7 mM) acetonban oldottuk. Az így kapott oldatot 24 órán keresztül
keringtettük a különböző membránokkal szerelt modulban 50 ml/perc betáplálási sebességgel,
10−40 bar nyomáson, míg a membrán felületéhez közeli koncentrációpolarizáció elkerülése
érdekében egy további keringtető pumpát alkalmaztunk 1 l/perc áramlási sebességgel. A
kondicionálást követően a retentátum, illetve a permeátum oldalról mintát vettünk, majd a
reagens, valamint a termék koncentrációját HPLC, míg a nitrometán koncentrációját GC-MS
segítségével határoztuk meg. A fluxus meghatározásának céljából a retentátum és a
permeátum térfogatáramát mértük. A nanoszűrő membrán modul 0,021 m2 hasznos
membránfelületű és 35 ml térfogatú volt.
5.2. Koronaéter gyűrűzárására vonatkozó kísérletek
5.2.1. Alkalmazott anyagok és eszközök
A koronaéter szintézisek kiinduló anyagait a BME Szerves Kémia és Technológia
Tanszékén dr. Kupai József és Rojik Eszter állították elő irodalomi eljárásokat
követve.87,182,207,208 Az alkalmazott további reagenseket és oldószereket a Sigma-Aldrich Kft.től szereztük be. Az oldószerek vízmentességét 3 Å molekulaszita feletti legalább 24 óra
tárolással biztosítottuk,209 amelyet Karl-Fischer titrálási módszerrel ellenőriztük.
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A CF reakciókat Chemyx Nexus 6000 fecskendőpumpa, valamint Omnifit®
üvegoszlop

(10

mm

belső

átmérő)

alkalmazva

valósítottuk

meg.

Az

eszközök

csatlakoztatásához teflon csöveket (1,59 mm belső átmérő), PEEK foglalatokat és PEEK
összekötő elemeket (0,508 mm belső átmérő) használtunk.
A

minták

HPLC

vizsgálatait

Agilent

6120

elektroporlasztásos

kvadrupol

tömegspektrométerrel (ESI-MS) felszerelt Agilent 1100 HPLC rendszerrel végeztük. A
kromatográfiás módszerünkben Kinetex-XB C18 kolonnát (50 × 2,1 mm, 2,6 µm)
alkalmaztunk 40 °C-on, 0,75 ml/perc áramlási sebesség mellett, ahol a mozgó fázis A (víz +
0,1% trifluorecetsav (TFA)) és B (acetonitril:víz − 95:5 + 0,1% TFA) volt. A gradiens elúciós
program a B eluens arányának lineáris növelésével indult 0%-ról 100%-ra 4 perc alatt, majd
ezt követően 3 percig tartottuk ezt az összetételt. A detektálás 270±25 nm-en, illetve pozitív
ion módban történt.
5.2.2. Általános kísérleti módszerek
5.2.2.1. A 86−89 koronaéter prekurzor dijód vegyületek szintézise
A 34, 35, 36 vagy 37 ditozilát származékot (1,8 mmol, 0,018 M) vízmentes acetonban
(100 ml) oldottuk argon atmoszféra alatt, szobahőmérsékleten. A kapott oldathoz kevertetés
mellett

nátrium-jodidot

(1,5

ekv.,

5,4

mmol,

0,81

g,

0,054

M)

adagoltunk

szobahőmérsékleten, majd 15 percen keresztül reflux hőmérsékleten kevertettük. A kapott
szuszpenziót szobahőmérsékletűre hűtöttük, szűrtük, majd bepároltuk. A maradékot
dikórmetánban (50 ml) oldottuk, amelyhez 10%-os Na2S2O3 vizes oldatot (50 ml) adtunk. A
kapott elegyet választótölcsérbe vittük, alaposan összeráztuk, majd a fázisok elválasztását
követően a vizes fázist még kétszer diklórmetánnal (50 ml) extraháltuk. Az egyesített szerves
fázist MgSO4-tal szárítottuk, szűrtük, majd bepároltuk. A nyersterméket kevés hideg MeOHlal eldörzsölve fehér kristályokat kaptunk.
5.2.2.2.
Egy

Általános eljárás a 38−(S,S)-47 koronaéterek folyamatos üzemű szintézisére
állítható

töltetmagasságú

Omnifit®

üveg

oszlopot

(belső

átmérő×magasság = 10×120 mm) frissen elporított pasztillás KOH (1,25 g) és kovaföld
(3,25g) keverékével töltöttük meg, majd vízmentes THF-t (35 ml) áramoltattunk keresztül a
tölteten 1,5 ml/perc áramlási sebességgel a levegő kiszorítása céljából (holttérfogat=4,5 ml).
Ez a lépés kritikus volt a termelés értékekre nézve, amit maradéktalanul csak pulzálásmentes
pumpával (pl.: fecskendő pumpa) lehetett megvalósítani. Ezt követően a fecskendő pumpát
31, (S,S)-32 vagy (S,S)-33 TEG származékot (0,66 mmol, 0,012 M) és 86, 87, 88, vagy 89
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dijód vegyületet (0,1 mmol, 0,018 M, 1,5 ekv.) tartalmazó THF-os (5,5 ml) oldattal töltöttük
meg. Az oldatot (5 ml) 150 µl/perc-es áramlási sebességgel áramoltattuk keresztül a PBR-on
szobahőmérsékleten, ami kb. 30 perc tartózkodási időt eredményezett. Ezt követően a reaktort
vízmentes THF-nal (10 ml) mostuk 1,5 ml/perc áramlási sebességgel. A reaktorból távozó
reakcióelegyet egyesítettük, bepároltuk, majd a nyersterméket oszlopkromatográfiás
módszerrel tisztítottuk alumínium-oxid tölteten EtOH−toluol (1:20) eluens alkalmazásával. A
termék tisztaságát HPLC-MS módszerrel vizsgáltuk.
5.2.2.3. A PBR élettartamának vizsgálata
Az 5.2.2.2. pontban leírt eljárást 50 ml térfogatú reakcióeleggyel ismételtük meg,
amely (S,S)-32 TEG származékot (0,30 mmol, 66,6 mg, 0,012 M) és 87 dijód vegyületet (0,45
mmol, 418 mg, 0,018 M, 1,5 ekv.) tartalmazott. A PBR-ból kilépő reakcióelegyet off-line
HPLC-MS módszerrel követtük (43. ábra). Az injektálást követően a reaktort vízmentes
THF-nal (10 ml) mostuk 1,5 ml/perc áramlási sebességgel, majd a reaktorból távozó egyesített
reakcióelegyet bepároltuk, és oszlopkromatográfiás módszerrel tisztítottuk alumínium-oxid
tölteten EtOH−toluol (1:60) eluens alkalmazásával. Termelés: 255 mg (55%), világosbarna
olaj.
Az (S,S)-42 koronaéter spektroszkópiai adatai megegyeznek a szakirodalomban közölt
adatokkal.84
5.2.2.4. Kálium-hidroxidot és jodid távozócsoportot alkalmazó szakaszos üzemű szintézis
Az (S,S)-32 TEG származékot (0,079 mmol, 17,5 mg, 0,013 M) és a 87 dijód
vegyületet (0,119 mmol, 55,3 mg, 0,020 M, 1,5 ekv.) vízmentes THF-ben (6 ml) oldottuk N2
atmoszféra alatt, szobahőmérsékleten. Az oldathoz frissen elporított pasztillás KOH-ot (1,26
mmol, 70 mg, 16 ekv.) adagoltunk és a kapott szuszpenziót 24 órán keresztül kevertettük. A
reakcióelegyet bepároltuk, majd a nyersterméket oszlopkromatográfiás módszerrel tisztítottuk
alumínium-oxid tölteten EtOH−toluol (1:20) eluens alkalmazásával. A termék tisztaságát
HPLC-MS módszerrel vizsgáltuk. Termelés: 26 mg (76%), világosbarna olaj.
5.2.3. Új dijód vegyületek szintézise és jellemzése
5.2.3.1. 4-(Benziloxi)-2,6-bisz(jódmetil)piridin (87)
Az általános eljárást alkalmazva a 35 ditozilát származékból (3 g, 5,41 mmol)
kiindulva kaptuk a 87 dijód vegyületet (2,44 g, 97%).
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Op.: 115−116 °C. IR (film) νmax 3058; 3038; 2943; 1567; 1443; 1327; 1148; 1020; 868; 838;
753; 699 cm−1. 1H NMR (399,8 MHz; DMSO-d6): δ = 4,49 (s, 4H, CH2, CH2′); 5,16 (s, 2H,
OCH2); 7,07 (s, 2H, piridin CH, CH′); 7,33–7,45 (m, 3H, Ph CH-3, CH-3′, CH-4); 7,45–7,50
(m, 2H, Ph CH-2, CH-2′) ppm. 13C NMR (100,5 MHz; DMSO-d6): δ = 6,9 (CH2, CH2′); 69,5
(OCH2); 108,3 (piridin C-3, C-3′); 128,0 (Ph CH-2, CH-2′); 128,2 (Ph CH-4); 128,4 (Ph CH3, CH-3′); 135,7 (Ph CH-1), 155,4 (piridin C-4); 159,6 (piridin C-2, C-2′) ppm. HRMS (ESI)
számított C14H14ONI2 [M+H]+ m/z 465,91693; mért 465,91675.
5.2.3.2. 4-Bróm-2,6-bisz(jódmetil)piridin (88)
Az általános eljárást alkalmazva a 36 ditozilát származékból (1 g, 1,90 mmol)
kiindulva kaptuk a 88 dijód vegyületet (0,790 g, 95%).
Op.: 159−160 °C. IR (film) νmax 3054; 3029; 2965; 1554; 1422; 1394; 1156; 1113; 980; 864;
839; 803; 747 cm−1. 1H NMR (399,8 MHz; DMSO-d6): δ = 4,53 (s, 4H, CH2, CH2′); 7,68 (s,
2H, piridin CH, CH′) ppm.

13

C NMR (100,5 MHz; DMSO-d6): δ = 5,9 (CH2, CH2′); 124,3

(piridin C-3, C-3′); 132,6 (piridin C-4); 160,0 (piridin C-2, C-2′) ppm. HRMS (ESI) számított
C7H7NBrI2 [M+H]+ m/z 437,78608; mért 437,78580.
5.2.3.3. 4-Klór-2,6-bisz(jódmetil)piridin (89)
Az általános eljárást alkalmazva a 37 ditozilát származékból (84,2 mg, 0,17 mmol)
kiindulva kaptuk a 88 dijód vegyületet (50,2 mg, 75%).
Op.: 123−124 °C. IR (film) νmax 3057; 3030; 2967; 1560; 1424; 1403; 1159; 1113; 868; 838;
747 cm−1. 1H NMR: (499,9 MHz; DMSO-d6): δ = 4,54 (s, 4H, CH2, CH2′); 7,55 (s, 2H, piridin
CH, CH′) ppm. 13C NMR: δ (125,7 MHz; DMSO-d6): δ = 5,9 (CH2, CH2′); 121,4 (piridin C-3,
C-3′); 143,4 (piridin C-4); 160,3 (piridin C-2, C-2′) ppm; HRMS (ESI) számított C7H7NClI2
[M+H]+ m/z 393,83596; mért 393,83578.
5.2.4. 2,6-Bisz((2-metoxietoxi)metilén)piridin (91)
A koronaéterek szintézisében alkalmazott általános eljárást követve a 90 2-metoxietán1-olból (40 mg, 0,11 mmol) és 86 dijodid-származékból (11,3 mg, 0,149 mmol, 1,5 ekv.)
kiindulva 57%-os termeléssel kaptuk a 91 éter-származékot.
A 91 éter spektroszkópiai adatai megegyeznek a szakirodalomban közölt adatokkal.210
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5.3. Az enantiomertiszta piridino-18-korona-6-éter alapú királis állófázis [(S,S)-CSP-54]
alkalmazására vonatkozó kísérletek
A kolonna vizsgálatához használt HPLC berendezés a következő modulokat
tartalmazta: L-2310 VWR HITACHI ELITE LaChrom pumpa,

L2200 automata

mintaadagoló, L-2300 kolonnatermosztát, valamint L-2450 diódasoros detektor (DAD).
EZChrom ELITE vezérlő és kiértékelő szoftvert alkalmaztunk.
A kromatográfiás vizsgálatokhoz a vendégmolekulákból 2 mg/ml koncentrációjú
metanolos oldatokat készítettünk, amelyből minden esetben 2 μl-t injektáltunk a 25 °C-ra
termosztált oszlopra. A rendelkezésre álló tiszta enantiomerekből (1-NEA, 2-NEA, nitro-PEA,
PEA,) R:S = 2:1 arányú keverékeket készítettünk, amely lehetővé tette a kapott
kromatográfiás csúcsterületek aránya alapján az egyes enantiomerek elúciós sorrendjének
megállapítását.

5.4. Biomimetikus oxidációra vonatkozó kísérletek
5.4.1. Felhasznált anyagok, készülékek és módszerek
A reakciókhoz minden esetben kromatográfiás minőségű oldószereket használtunk. A
MeOH-t és a TFA-at a Merck Kft.-től (Budapest, Magyarország), minden egyéb oldószert
pedig a Sigma-Aldrich Kft.-től (Budapest, Magyarország) szereztük be. A vizes oldatok
előállításához Millipore (Bedforf, MA, USA) Milli-Q rendszerrel tisztított vizet használtunk.
Az oxidálószereket Sigma-Aldrich Kft.-től szereztük be, a hidrogén-peroxid (30%)
kivételével, melyet a Merck Kft-től vásároltuk. A porfirineket a Frontier Scientific (Logan,
UT, USA) gyártótól vásároltuk. Minden szubsztrátot, referencia anyagot, illetve további
reagens minőségű vegyszert a Sigma-Aldrich Kft-től vásároltuk. A 63 vas-porfirin
immobilizáláshoz használt Davisil® 250 [40–63 µm] (Dv250) irreguláris szilikagélt a W. R.
Grace & Co. (Deerfield, IL, USA) vállalattól szereztük be.
A metabolitok lombikban történő előállítását VRK-val, HPLC-MS, illetve VRK-MS
segítségével követtük. Minden esetben Kieselgel 60 F254 (Merck) VRK lapot használtunk. Az
anyagok elválasztását csökkentett nyomású desztillációval, valamint oszlop és preparatív
vastagrétegkromatográfiával végeztük. Az oszlopkromatográfiákhoz normál szilikagélt,
szilika

60

(70-200

mesh,

Merck)

adszorbenseket

használtunk.

A

preparatív

vastagrétegkromatográfiát szilika 60 F254 (2 mm rétegvastagságú lapon, Merck), illetve szilika
150 F254 (0,25 mm rétegvastagságú lapon, Merck) végeztük.
A 119 és 121 immobilizált vas-porfirint tartalmazó minták morfológiai vizsgálatát
JEOL JSM-5500LV pásztázó elektronmikroszkóppal (SEM) végeztük, míg felületi elemi
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összetétel vizsgálatát a készülékhez kapcsolt energiadiszperzív detektorral (EDS/EDX/EDAX,
Si(Li) végeztük. A felvételeket nagyvákuum üzemmódban készítettük, ahol az alkalmazott
gyorsító feszültség 20 kV, detektálási idő 60 másodperc volt. A vastartalom meghatározását
induktív csatolású plazma optikai emissziós spektrometriás (ICP-OES) módszerrel egy 40
csatornás többelemes mérésre alkalmas Labtest Plasmalab ICP-spektrofotométerrel végeztük.
Készülékbeállítások: 27 MHz Ar–Ar plazma, teljesítménye: 1,3 kW, a megfigyelési magasság
13 mm volt. A mintabevitel Agilent OneNeb porlasztóval történt.
Az NMR spektrumok felvétele Prodigy BBO vagy TCl folyékony nitrogénnel hűtött
elektronikájú 400 vagy 500 MHz-es Bruker Avance III HD spektrométerekkel történt, 25 °Con. A kémiai eltolódásokat TMS-hez (1H) vagy maradék oldószer jelekhez (CD3OD esetén
1

H/13C: 3,31/49,15 ppm, míg [D6]DMSO esetén 1H/13C: 2,505/39,5 ppm) viszonyítva adtuk

meg. A standard 1D és 2D spektrumok felvételéhez, a Topsin 3.5 szekvencia könyvtárban
megtalálható standard pulzusokat alkalmaztuk. Az adatgyűjtés és a kiértékelés ACD/NMR
Workbook 2015.2.9-es szoftververzióval történt.
A nagyfelbontású tömegspektrumok (ESI-HRMS) Thermo Velos Pro Orbitrap Elite
Hybrid tömegspektrométerrel készültek ESI ionizáció mellett, pozitív ion módban. A készülék
felbontóképessége 400 m/z-nél 60000 félértékszélességű volt. Az iontranszfer kapilláris
hőmérséklete 275 °C, míg a direkt injektálású minták MeOH-os oldatának áramlási sebessége
3 µl/perc volt. Az MS/MS vizsgálatok esetében a protonált molekula vagy a nátrium addukt
csúcsok fragmentációja ütközésindukált disszociációs módszerrel (CID) történt a normalizált
ütközési

energia

35−45%-án.

Az

adatgyűjtés

és

a

kiértékelés

Xcalibur

3.0-ás

szoftververzióval történt.
A mérőtálca alapú kísérletek HPLC vizsgálatait Corning® Carbo-BIND™ 96-lyukú
mérőtálcán (Sigma-Aldrich, Budapest, Magyarország) Shimadzu Prominence Modular HPLC
(Shimadzu Corporation, Japán) segítségével végeztük (DGU-20A vákuum gázmentesítő, LC20AD kvaterner pumpa, SIL-30AC automata mintaadagoló, CTO-20AC oszloptermosztát és
SPD-M20A diódasoros detektor). A mintaadagoló hőmérséklete 16 °C volt. A kromatográfiás
méréseket 40 °C-ra termosztált Kinetex XB-C18 oszlopon (3 cm x 3,0 mm, 2,6 μm) végeztük
1 ml/perc áramlási sebesség és 1 μl injektálási térfogat alkalmazásával. A gradiens elúciós
program a következő volt: 0 perc 0% B, 0,3−3 perc 0−100% B, 3−3,8 perc 100% B, 3,8−5
perc 0% B, 5-5,5 perc 5% B, ahol az A eluens: 0,1 % (V/V) trifluorecetsav vízben, míg a B
eluens: 0,1 % (V/V) trifluorecetsav acetonitril-víz 95:5 arányú elegye volt. A
kromatogramokat 220 nm, illetve 280 nm-en értékeltük.
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A pH optimalizálást, valamint a lombikreakciók HPLC-MS vizsgálatait egy Agilent
1100 HPLC rendszerhez kapcsolt (G1379A vákuum gázmentesítő, G1311A kvaterner pumpa,
G1367B automata mintaadagoló, G1316A oszlop termosztát és G1315B diódasoros detektor)
Agilent 6120 kvadrupol tömegspektrométerrel (elektrospray (ESI) ionforrással) végeztük. A
kromatográfiás elválasztásokat Waters Cortecs C18 oszlopon (50 x 3,0 mm, 2,7 μm) végeztük
1 μl-es injektálási térfogattal, 45 °C-on. 1,2 ml/perces áramlási sebesség mellett. A következő
gradiens elúciós programot alkalmaztuk: 0 perc 0% B, 0-4 perc 0−100% B, 4−6,3 perc 100%
B, 6,3−6,8 perc 5% B, ahol az A eluens: 0,1 % (V/V) trifluorecetsav vízben, a B eluens 0,1 %
(V/V) trifluorecetsav acetonitril-víz 95:5 arányú elegyében volt. A kromatogramokat 240,
illetve 270 nm-en értékeltük.

5.4.2. Általános kísérleti módszerek
5.4.2.1. Mérőtálca alapú kísérletek a biomimetikus módszerfejlesztéshez
A névlegesen 2,75, 3,6−5,6 és 7,4-es pH-n végzett reakciókban rendre formiát-, acetátés foszfát puffereket (40 µl, 3 M) használtunk, amelyekhez a mérőtálca egyes pozícióiba
adagoltuk a szubsztrát MeOH-os oldatát (20 µl, 4,0 mM, Függelék: 1. táblázat). Ezt követte a
63 vas-porfirin MeOH-ás oldata (40 µl, 2 µM, 0,01 ekv.), végül az oxidálószer MeOH-os
oldata (100 µl, 4 mM, 5 ekv.). Az így kapott oldat össztérfogata 200 µl, oldószerösszetétele
pedig MeOH:vizes puffer − 4:1 arányú elegye, míg a szubsztrát koncentrációja 0,4 mM volt.
A reakcióelegyeket szobahőmérsékleten 1 órán keresztül rázattuk, majd szűrést követően
HPLC-DAD módszerrel vizsgáltuk.
5.4.2.2. Mérőtálca alapú reakció optimalizálás
A szubsztrátok MeOH-ban (20 µl, 14,7 mM), és a 63 FeTSPP MeOH:vizes puffer –
95:5 elegyében készült oldatát (90 µL, 0,33 mM. 0,1 ekv.) mértük a mérőtálca egyes
pozícióiba. A névlegesen 2,75, 3,6−5,6 és 7,4-es pH-n végzett reakciókban rendre formiát-,
acetát- és foszfát puffereket (0,064 M) használtunk. A kapott elegyekhez végül az oxidálószer
MeOH:vizes puffer – 11:7 elegyében készült oldatát (90 µl, 32,6 mM, 10 ekv.) adtuk. Az így
kapott oldat össztérfogata 200 µl, oldószerösszetétele pedig MeOH:vizes puffer − 4:1 arányú
elegye, míg a szubsztrát koncentráció 1,47 mM volt. A reakcióelegyeket szobahőmérsékleten
1 órán keresztül rázattuk, majd szűrést követően HPLC-MS módszerrel vizsgáltuk.
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5.4.3. Folyamatos üzemű biomimetikus oxidációs reakciók
5.4.3.1. Merrifield-gyanta alapú heterogén katalizátor előállítása
5.4.3.1.1. Mezo-5,10,15,20-tetrakisz(4-hidroxifenil)porfirin (61) előállítása
A 117 Mezo-5,10,15,20-tetrakisz(4-metoxifenil)porfirint (100 mg, 0,136 mmol)
diklórmetánban (20 ml) oldottunk, majd a kapott oldatot 0 °C-ra hűtöttük. Ezt követően a
BBr3 diklórmetános oldatát (5,44 ml, 5,44 mmol, 1 M) adagoltuk az elegyhez, 1 órán
keresztül 0 °C-on, majd további 1 óráig szobahőmérsékleten kevertettük. Ezután az oldathoz
jeges hűtés közben 50 ml MeOH-t, majd 1 ml TEA-t adagoltunk. A reakcióelegyet
bepároltuk, a maradékhoz vizet (30 ml) és diklórmetánt (30 ml) adtunk, majd a vizes fázist
diklórmetánnal (3x30 ml) extraháltuk. Az egyesített szerves fázist MgSO4-en szárítottuk,
szűrtük, majd bepároltuk. A nyersterméket oszlopkromatográfiás módszerrel tisztítottuk
szilikagél tölteten ciklohexán−aceton (1:1) eluens alkalmazásával. Termelés: 684 mg (74%),
lila kristályok. A termék spektroszkópiai adatai összhangban voltak a szakirodalomban közölt
értékekkel.211
5.4.3.1.2. Merrifield-gyantához rögzített porfirin (118) előállítása
Merrifield-gyantához (600 mg, szemcseméret: 0,15−0,3 mm, 2,5−4,0 mmol Cl–/g
gyanta), DMF-et (20 ml), 61 hidroxifenil-porfirint (200 mg, 0,30 mmol), Cs2CO3-ot (0,80 g,
2,5 mmol), KI-ot (100 mg, 0,60 mmol), és 18-korona-6-étert (10 mg, 0,038 mmol) adtunk. Az
elegyet teflon alapú forrássegítővel, keverő alkalmazása nélkül 24 órán keresztül forraltuk. A
szuszpenziót szobahőmérsékleten üvegszűrőn szűrtük, majd rendre a következő oldószerekkel
mostuk: aceton (20 ml), víz (20 ml), metanol (20 ml), etil-acetát (20 ml), diklórmetán (20 ml),
ciklohexán (20 ml), végül szárítottuk. Termelés: 0,55 g (70%). SEM-EDAX: 86,68±2,97% C;
4,56±0,26% N; 11,48±1,55 O; 0,27±0,06% Cl; 0,01±0,01 Fe.
5.4.3.1.3. Merrifield-gyantához rögzített vas-porfirin (119) előállítása
118 Merrifield-gyantához rögzített THPP-t (490 mg, ~135 mg THPP tartalommal,
~0,20 mmol) szuszpendáltunk ecetsavban (30 ml), amelyhez FeCl2.4H2O-ot (132 mg, 0,66
mmol), és NaOAc-ot (52 mg, 0,66 mmol) adtunk. A keveréket teflon alapú forrássegítő
használatával 1 órát keresztül forraltuk. A szuszpenziót szobahőmérsékleten üvegszűrőn
szűrtük, majd rendre a következő oldószerekkel mostuk: aceton (20 ml), víz (20 ml), metanol
(20 ml), etil-acetát (20 ml), diklórmetán (20 ml), ciklohexán (20 ml), végül szárítottuk.
Termelés: 0,54 g (89%). SEM-EDAX: 86,23±3,06% C; 2,28±0,12% N; 10,06±2,31% O;
0,97±0,1% Cl; 0,47±0,08% Fe.
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5.4.3.1.4. Merrifield-gyantához rögzített vas-porfirin (119) alkalmazása folyamatos üzemű
biomimetikus oxidációban
Omnifit® gyártmányú üveg oszlopot (belső átmérő×magasság = 3×100 mm, 0,706 ml)
a 119 Merrifield-gyantához rögzített FeTHPP-vel (370 mg, FeTHPP tartalom (~71 mg, ~0,23
mmol) töltöttük, majd egy Knauer S2.1 HPLC pumpa segítségével a MeOH:vizes nátriumacetát puffer (pH=4,5) − 4:1 oldószereleggyel (30 ml, 1 ml/perc) mostuk (holttérfogat=0,35
ml). Ezt követően a 92 amiodaront (0,417 mM) és a tBuOOH-ot (2,085 mM, 5 ekv.)
tartalmazó MeOH:vizes nátrium-acetát puffer (pH=4,5) − 4:1 oldatot áramoltattunk keresztül
a PBR-on szobahőmérsékleten, 50 µl/perc áramlási sebességgel, ami 7 perc tartózkodási időt
jelent. A reaktorból kifolyó reakcióelegyet további feldolgozás nélkül HPLC-MS-sel
vizsgáltuk.
5.4.3.2. Aminopropil-szilikagélhez

rögzített

metalloporfirin

katalizátor

előállítása

és

alkalmazása
5.4.3.2.1. Aminopropil-csoportokat tartalmazó szilikagél (120) előállítása
Dv250 irreguláris szilikagélt (4,0 g) etanolban (40 ml) szuszpendáltunk. A
szuszpenzióhoz 3-aminopropil-trimetoxiszilánt (APTMOS) (200 µl, 1,086 mmol) és ammónia
oldatot (640 µl, 25 t%) adtunk majd az elegyet 1 órán keresztül rázattuk. Ezt követően további
APTMOS-t (200 µl, 1,086 mmol) adtunk a keverékhez és 48 órán keresztül rázattuk. A
keveréket leszűrtük, EtOH-val (3×10 ml) mostuk, centrifugáltuk, dekantáltuk és 24 órán
keresztül csökkentett nyomáson szárítottuk.
5.4.3.2.2. Ionos kötést alkalmazó porfirin alapú állófázis (121) előállítása
Tricorn 5/20 (GE Healtcare (Chicago, IL, USA)) gyártmányú üvegoszlopot (belső
átmérő×magasság = 5×52

mm,

1,02

ml)

120

aminopropil-csoportokkal

módosított

sziligagéllel (240 mg) töltöttünk, majd Nexus 6000 fecskendőpumpa segítségével ecetsav
oldattal (10 ml, 10 t%) mostuk 0,5 ml/perc áramlási sebességgel, az aminocsoportok
protonálása és a levegő eltávolítása céljából (holttérfogat=0,675 ml). Ezt követően a 63
FeTSPP vizes oldatát (10 ml, 1,45 mM) áramoltattunk keresztül az oszlopon 0,5 ml/perc
áramlási sebességgel, végül MeOH:vizes nátrium-acetát puffer (pH=4,5) − 4:1 elegyével (10
ml) mostuk az oszlopot, 0,5 ml/perc áramlási sebességgel. ICP-OES: 53 µmol Fe/g 121.
SEM/EDAX: 26,13%±3,93% C; 1,85%±0,53% N; 50,9%±4,32% O; 21,13%±8,14% Si;
0,14%±0,06% S; 0,11%±0,12% Fe.
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5.4.3.2.3. Általános módszer a 121 ionos kötésen keresztül rögzített porfirin PBR
alkalmazására a 92 biomimetikus oxidációjában
A 92 amiodaron (0,73 mM) MeOH:vizes nátrium-acetát puffer (pH=4,5) − 4:1
oldószerelegyben készült oldatához tBuOOH-ot, H2O2-ot vagy NaIO4-ot (0,73−7,3 mM, 1−10
ekv.) adtunk. Az elegyet 150−350 µl/perc áramlási sebességgel áramoltattunk keresztül a 121
rögzített FeTSPP tartalmú PBR-on szobahőmérsékleten, amely 2−4,5 perc tartózkodási időt
jelentett. Az egyensúlyi koncentrációk beállta után (15−30 perc) a reaktorból kifolyó
reakcióelegyet további feldolgozás nélkül HPLC-MS-sel vizsgáltuk.
5.4.3.2.4. A 121 ionos kötésen keresztül rögzített porfirin töltetű PBR hosszútávú
stabilitásvizsgálata
A 92 amiodaron (0,73 mM) MeOH:vizes nátrium-acetát puffer (pH=4,5) − 4:1
oldószerelegyben készült oldatához tBuOOH-ot (1,46 mM, 2 ekv.) adtunk. Az elegyet 250
µl/perc áramlási sebességgel áramoltattuk a 121, rögzített 63 FeTSPP tartalmú PBR-on,
szobahőmérsékleten, 72 órán keresztül. A reaktorból kifolyó reakcióelegyet további
feldolgozás nélkül HPLC-MS-sel vizsgáltuk. Az első 50 órában a konverzió fokozatosan
67%-ig csökkent, míg 72 óra üzemeltetés után a reaktorból kilépő reakcióelegyben a
konverzió 31%-ra csökkent.
5.4.4. Méretnövelt szakaszos üzemű biomimetikus oxidációk
5.4.4.1. A hosszútávú folyamatos üzemű reakció sztöchiometriáját alapul vevő, homogén
fázisú lombik reakció.
Egy 500 ml-es gömblombikban 135 mg (198 mmol) amiodaront, 3,75 mg (3,66 mmol)
FeTSPP-t oldottam fel 270 ml MeOH:vizes nátrium-acetát puffer (pH=4,5) − 4:1
oldószerelegyben, majd 38,36 µl (396 mmol) 70%-os tBuOOH-t adtam hozzá. Az oldatot
mágneses keverővel kevertettem, 5 percenként mintát vettem a reakcióelegyből, amelyet
HPLC-DAD-MS módszerrel vizsgáltam.
5.4.4.2. A 92 amiodaron metabolitjainak, illetve oxidált termékeinek előállítása
A 92 amiodaron (0,293 mmol) MeOH:vizes nátrium-acetát puffer (különböző pH-jú) −
4:1 oldószerelegyben készült oldatához (100 ml) FeTSPP-t (0,0293 mmol, 0,1 ekv.), majd a
tBuOOH-nak vagy a H2O2-nak (2,93 mmol, 10 ekv.) a reakció oldószeréből készült oldatát
(10 ml) adtuk. Az elegyet egy órán keresztül szobahőmérsékleten kevertettük, majd
bepároltuk. A nyersterméket preparatív rétegkromatográfiával tisztítottuk, eluensként
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CHCl3:MeOH:TEA – 9:1:0,05 arányú elegyét használtuk.212 Az izolált termékeket 1H-,

13

C-

NMR és HRMS spektroszkópiai módszerekkel jellemeztük.
Ennek megfelelően a 101 és a 116 oxidált amiodaron származékokat tBuOOH
oxidálószer, valamint pH=3,6 acetát puffer alkalmazásával állítottuk elő. A 117, 93 és 95
oxidált termékeket szintén tBuOOH oxidálószer, de 4,5-es pH-jú acetát puffer alkalmazásával
állítottuk elő. A 97 fenol-származékot H2O2 oxidálószer és 4,5-es pH-jú acetát puffer
felhasználásával állítottuk elő.
5.4.5. Az amiodaron metabolitok és oxidált termékek karakterizálása
5.4.5.1. 2-Butilbenzofurán-3-il-4-(2-(etilamino)-etoxi)-3,5-dijódfenil-metanon (93)
Termelés: 0,8 mg (tisztaság:91%): 1H NMR (499,9 MHz, CD3OD): δ=8,22 (1H, s, H12, 16), 7,52−7,58 (1H, m, H-8), 7,39−7,44 (1H, m, H-5), 7,32−7,38 (1H, m, H-7), 7,23−7,29
(1H, m, H-6), 4,39 (2H, t, 3J(H,H)=4,9 Hz, H-17), 3,64 (2H, t, 3J(H,H)=5,0 Hz, H-18),
3,24−3,30 (2H, m, H-20), 2,84 (2H, t, 3J(H,H)=7,5 Hz, H-1'), 1,78 (2H, quin, 3J(H,H)=7,6
Hz, H-2'), 1,42 (2H, t, 3J(H,H)=7,3 Hz, H-21), 1,33−1,39 (2H, m, H-3'), 0,92 (3H, t,
3

J(H,H)=7,3 Hz, H-4') ppm.
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C NMR (125,7 MHz, CD3OD): δ=189,1 (C-10), 167,7 (C-2),

161,4 (C-14), 155,2 (C-9), 141,9 (C-12, 16), 127,5 (C-4), 126,1 (C-7), 125,2 (C-6), 122,0 (C5), 117,0 (C-3), 112,3 (C-8), 91,4 (C-13, 15), 68,6 (C-17), 48,5(C-18) 44,4 (C-20), 31,2 (C2’), 29,0 (C-1’), 23,7 (C-12), 14,2 (C-4’), 11,7 (C-21) ppm. C1’ jelű szénatom jelét nem
lehetett asszignálni, HRMS C23H26O3NI2 [M + H]+-ra számolt: 617,99964; mért: 617,99903.
5.4.5.2. 2-Butilbenzofurán-3-il-4-(2-(etilamino)-etoxi)-3-jódfenil-metanon (95).
Termelés: 0,6 mg (tisztaság: 62%). 1H NMR (499,9 MHz, CD3OD): δ=8,25 (1H, d,
3

J(H,H)=2,1 Hz, H-11), 7,86 (1H, dd, 3J(H,H)=8,5 Hz, 4J(H,H)=2,2 Hz, H-15), 7,53 (1H, d,

3

J(H,H)=8,2 Hz, H-8), 7,34−7,37 (1H, m, H-7), 7,30−7,34 (1H, m, H-5), 7,22 (1H, td,

3

J(H,H)=7,7 Hz, 4J(H,H)=1,0 Hz, H-6), 7,14 (1H, d, 3J(H,H)=8,5 Hz, H-14), 4,42 (2H, t,

3

J(H,H)=4,9 Hz, H-17), 3,17−3,23 (2H, m, H-20), 2,87 (2H, t, 3J(H,H)=7,6 Hz, H-1'), 1,76

(2H, s, H-2'), 1,31−1,38 (5H, m, H-21, 3'), 0,90 (3H, t 3J(H,H)=7,3 Hz, H-4’) ppm. 13C NMR
(125,7 MHz, CD3OD): δ=189,8 (C-9), 166,9 (C-2), 163,2 (C-13), 155,4 (C-7), 142,1 (C-11),
135,2 (C-10), 132,9 (C-15), 128,0 (C-4), 126,0 (C-5), 124,9 (C-6), 122,1 (C-7), 117,5 (C-3),
113,2 (C-14), 112,2 (C-8), 87,1 (C-12), 67,7 (C-17), 47,8 (C-18), 45,2 (C-20), 31,3 (C-2'),
28,9 (C-1'), 23,5 (C-3'), 14,1 (C-4'), 12,9 (C-21) ppm. HRMS C23H27O3NI [M + H]+-ra
számolt: 492,10301; mért: 492,10214.
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5.4.5.3. 2-Butilbenzofurán-3-il-4-hidroxi-3,5-dijódfenil-metanon (97)
Termelés: 2,3 mg (tisztaság: 89%): 1H NMR (499,9 MHz, CD3OD): δ=8,16 (1H, s, H16, 12), 7,53 (1H, d, 3J(H,H)=8,1 Hz, H-8), 7,42 (1H, d, 3J(H,H)=7,6 Hz, H-5), 7,33 (1H, td,
3

J(H,H)=7,6 Hz, 4J(H,H)=1,5 Hz, H-7), 7,26 (1H, t, 3J(H,H)=7,9 Hz, H-6), 2,85 (2H, t,

3

J(H,H)=8,0 Hz, H-1'), 1,78 (2H, quin, 3J(H,H)=7,5 Hz, H-2'), 1,33−1,41 (2H, m, H-3'), 0,92

(3H, t, 3J(H,H)=7,4 Hz, H-4') ppm.
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C NMR (125,7 MHz, CD3OD): δ=189,5 (C-10), 166,5

(C-2), 162,5 (C-14), 155,3 (C-9), 142,3 (C-16, 12), 142,0 (C-11), 128,2 (C-4), 126,0 (C-7),
125,2 (C-3), 125,0 (C-6), 122,2 (C-5), 112,2 (C-8), 85,0 (C-15, 13), 31,3 (C-2'), 29,0 (C-1'),
23,6 (C-3'), 14,2 (C-4') ppm. HRMS C19H17O3I2 [M + H]+-ra számolt: 546,92614; mért:
546,92646.
5.4.5.4. 4-(2-(Dietilamino)-etoxi)-3,5-dijódfenil-2-(1-hidroxibutil)benzofurán-3-il-metanon
(101)
Termelés: 28 mg (tisztaság: 66%): 1H NMR ( 399,8 MHz, CD3OD): δ=8,23 (2H, s, H12, 16), 7,55−7,66 (1H, m, H-8), 7,35−7,42 (2H, m, H-6, 7), 7,28 (1H, d, 3J(H,H)=7,6 Hz, H5), 4,84 (1H, dd, 3J(H,H)=7,8 Hz, 3J(H,H)=6,5 Hz, H-1'), 4,20 (2H, t, 3J(H,H)=6,4 Hz, H-17),
3,17 (2H, t, 3J(H,H)=6,4 Hz, H-18), 2,81 (4H, q, 3J(H,H)=7,2 Hz, H-24, 20), 1,83−2,05 (2H,
m, H-2'), 1,40−1,54 (1H, m, H-3'), 1,29−1,39 (1H, m, H-3'), 1,16 (6H, t, 3J(H,H)=7,2 Hz, H21, 27), 0,93 (3H, t, 3J(H,H)=7,5 Hz, H-4') ppm.
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C NMR ( 100,5 MHz, CD3OD): δ=189,1

(C-10), 165,9 (C-2), 163,4 (C-14), 155,4 (C-9), 142,2 (C-12, 16), 139,7 (C-11), 127,5 (C-4),
126,8 (C-6), 125,3 (C-5), 122,6 (C-7), 117,6 (C-3), 112,7 (C-8), 91,9 (C-15, 13), 71,6 (C-17),
67,1 (C-1'), 52,8 (C-18), 48,8 (C-20, 22), 38,5 (C-2'), 20,2 (C-3'), 14,3 (C-4'), 11,8 (C-21, 23)
ppm. HRMS C25H30O4I2 [M + H]+-ra számolt: 662,02586; mért: 662,02455.
5.4.5.5. 4-(3-(4-(2-(Dietilamino)-etoxi)-3,5-dijódbenzoil)benzofurán-2-il)butanon (116).
Termelés: 10,3 mg (tisztaság: 58%): 1H NMR ( 399,8 MHz, CD3OD): δ=8,23 (2H, s, H-16,
12), 7,74 (1H, d, 3J(H,H)=8,6 Hz, H-8), 7,62 (1H, td, 3J(H,H)=7,8 Hz, 3J(H,H)=1,2 Hz, H-7),
7,59 (1H, d, 3J(H,H)=7,9 Hz, H-5), 7,40 (1H, td, 3J(H,H)=7,6 Hz, 3J(H,H)=0,7 Hz, H-6), 4,16
(2H, t, 3J(H,H)=6,4 Hz, H-17), 3,13 (2H, t, 3J(H,H)=6,4 Hz, H-18), 3,00 (m, H-2’)*, 2,77 (4H,
q, 3J(H,H)=7,1 Hz, H-20, 22), 1,70 (2H, q, 3J(H,H)=7,4 Hz, H-3’), 1,14 (6H, t, 3J(H,H)=7,3
Hz, H-23, 21), 0,98 (3H, t, 3J(H,H)=7,7 Hz, H-4’) ppm.

13

C NMR (100,5 MHz, CD3OD):

δ=193,8 (C-1'), 189,0 (C-10), 163,9 (C-14), 156,0 (C-9), 151,6 (C-2), 142,1 (C-16, 12), 137,7
(C-11), 130,4 (C-7), 127,8 (C-4), 126,3 (C-6), 124,0 (C-3), 123,2 (C-5), 113,8 (C-8), 92,0 (C13, 15), 71,7 (C-17), 52,8 (C-18), 49,1 (C-20, C-22), 41,8 (m, C-2'), 18,2 (C-3'), 14,2 (C-4'),
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11,8 (C-23, 21) ppm *: a részleges deuterálódás következtében alacsony jelintenzitás miatt
HSQC spektrum alapján meghatározott érték. HRMS C25H28O4NI2 [M + H]+-ra számolt:
660,01021; mért: 660,00838.
5.4.5.6. 2-Butilbenzofurán-3-il-4-(2-(N-etil-N-metilamino)-etoxi)-3,5-dijódfenil-metanon
(117).
Termelés: 1,25 mg (tisztaság: 89%): 1H NMR ( 399,8 MHz, CD3OD): δ=8,20 (2H, s, H-12,
16), 7,54 (1H, d, 3J(H,H)=8,2 Hz, H-8), 7,43 (1H, d, 3J(H,H)=7,8 Hz, H-5), 7,31−7,37 (1H,
m, H-7), 7,27 (1H, s, H-6), 4,23 (2H, t, 3J(H,H)=6,1 Hz, H-17), 3,10 (2H, t, 3J(H,H)=6,0 Hz,
H-18), 2,83 (2H, t, 3J(H,H)=7,6 Hz, H-1'), 2,72 (2H, q, 3J(H,H)=7,1 Hz, H-20), 2,47 (3H, s,
H-22), 1,68−1,83 (2H, m, H-2'), 1,25−1,49 (2H, m, H-3'), 1,17 (3H, t, 3J(H,H)=7,2 Hz, H21), 0,92 (3H, t, 3J(H,H)=7,6 Hz, H-4') ppm.

13

C NMR (100,5 MHz, CD3OD): δ=189,5 (C-

10), 167,6 (C-2), 163,2 (C-14), 155,4 (C-9), 142,0 (C-12, 16), 140,1 (C-11), 127,8 (C-4),
126,2 (C-7), 125,2 (C-6), 122,3 (C-5), 117,3 (C-3), 112,3 (C-8), 91,9 (C-15, 13), 71,6 (C-17),
57,2 (C-18), 52,7 (C-20), 42,4 (C-22), 31,3 (C-2'), 29,1 (C-1'), 23,7 (C-3'), 14,2 (C-4'), 12,1
(C-21) ppm. HRMS C24H28O3NI2 [M + H]+-ra számolt: 632,01529; mért: 632,01467.
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6. ÖSSZEFOGLALÁS

Doktori munkám során folyamatos áramlású töltött ágyas reaktorokat alkalmazó új,
fenntartható

és

hatékony

eljárások

kidolgozásával

foglalkoztam.

Ugyanakkor

a

módszerfejlesztés, valamint a teljesítményértékelés tekintetében nagy hangsúlyt fektettem a
szakaszos üzemű eljárások összehasonlító vizsgálatára is.
Egy áramlásos kémiai reaktor és egy szerves oldószeres nanoszűrő membránmodul
kapcsolt működésének vizsgálata során először a modellreakcióként választott heterogén
báziskatalizált Michael-addíció paramétereinek áramlásos kémiai optimalizálását hajtottuk
végre. Ezáltal sikerült elérnünk, hogy a kiindulási olefin a töltött ágyas reaktorban eltöltött
rövid tartózkodási idő ellenére teljes mértékben a kívánt termékké alakuljon. A katalizátor
magasabb hőmérsékleten jelentkező hatásfokcsökkenésének felderítését követően, a
megfelelő katalizátor kiválasztása révén, hosszútávon stabil működésre képes töltött ágyas
reaktort kaptunk.
Ezt

követően

elvégeztük

a

reaktorból

kilépő

reagensfelesleg

és

oldószer

visszaforgatására alkalmas membrán típusának, valamint a membránszeparáció optimális
paramétereinek meghatározását. A kívánt termék közel 100%-ának visszatartását biztosító
membránmodul és az előzőekben vizsgált folyamatos üzemű reakció összekapcsolásával egy
új hibrid rendszert hoztunk létre. A hibrid rendszer hosszútávú működésének vizsgálata során
megállapítottuk, hogy a reagensfelesleg és az oldószer visszaforgatás révén, a termék
előállítása során képződő hulladék mennyiségét 91%-kal képes visszaszorítani. Emellett a
módszer alkalmazása a termék koncentrációjának 11-szeres növelését, valamint az előállítás
ökológiai lábnyomának 19%-os csökkentését tette lehetővé. Elmondható, hogy az általunk
kidolgozott rendszer alkalmazása nagymértékben hozzá járulhat az áramlásos kémiai
reaktorok fenntartható működtetéséhez.
Elsőként valósítottuk meg koronaéterek gyors makrociklizációját töltött ágyas
reaktorban. A módszerfejlesztés során a kísérleti elrendezés mellett az alkalmazott
távozócsoport, illetve bázis cseréjét hajtottuk végre. Az új eljárással rövid tartózkodási időt
követően, az irodalomban közöltekhez képest jobb termeléssel kaptuk a kívánt akirális- vagy
enantiomertiszta piridino-koronaéter-származékokat. A módszer további előnye, hogy a
korábban használatos nátrium-hidrid helyett lehetővé teszi az olcsóbb és kevésbé veszélyes
kálium-hidroxid bázist alkalmazását. A koronaéterekétől eltérő szerkezetű további éterszármazék sikeres előállításával bizonyítottuk az eljárás szélesebb körű alkalmazhatóságát.

89

Enantiomertiszta piridino-18-korona-6-éter szelektormolekula alapú kromatográfiás
állófázis alkalmazásával sikeresen valósítottuk meg királis aminosav-észter enantiomerek
elválasztását polár-organikus módban.
Gyógyszerjelölt vegyületek metabolizmusának vizsgálatára egy 96 lyukú mérőtálcát
alkalmazó, metalloporfirin alapú, in vitro biomimetikus oxidációt alkalmazó módszert
dolgoztunk ki. Az eljárás HPLC-MS analízissel kombinálva közepes áteresztőképessége révén
gyors reakcióparaméter optimalizálást tett lehetővé. A biomimetikus viselkedés validálására
az amiodaron gyógyszerhatóanyag oxidációját vizsgáltuk az alkalmazott oxidálószer, illetve a
reakcióközeg pH-jának változtatása mellett. A reakcióparaméterek megfelelő változtatásával
megvalósítottuk az amiodaron emberi szervezetből is kimutatott CYP450-függő fő- és számos
minor oxidatív metabolitjának célzott szintézisét. Méretnövelést követően az előállított
oxidatív metabolitok mennyisége és tisztasága lehetővé tette azok NMR és HRMS által
történő szerkezetmeghatározását.
A porfirinkatalizátorok bimolekuláris degradációjának visszaszorítása érdekében
Merrifield-gyanta felületéhez kovalens kötésen, míg módosított szilikagél felületéhez ionos
kötésen keresztül rögzítettünk vasporfirineket. Az így nyert heterogén vasporfirin
katalizátorokat elsőként alkalmaztuk töltött ágyas reaktorban. Az ionos kötésen keresztül
rögzített heterogenizált katalizátor alkalmasnak bizonyult az amiodaron gyógyszerhatóanyag
emberi szervezetben keletkező fő metabolitjának nagyobb mennyiségben történő előállítására,
valamint hozzájárul a katalizátordegradáció visszaszorításához.
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7. AZ ÉRTEKEZÉS TÉZISEI
1. Elsőként alkalmaztunk folyamatos áramlásos kémiai reaktorhoz kapcsolt szerves
nanoszűrő membránmodult in situ oldószer és reagens felesleg visszaforgatásra.
Kísérletekkel igazoltuk, hogy a kapcsolt rendszer alkalmazása kb. 90%-kal kevesebb
oldószer és reagens felhasználást, emellett 11-szeres a termékkoncentráció növekedést
eredményezett, ily módon jelentősen növeltük a folyamatos áramú reaktor üzemeltetésének
fenntarthatóságát. [I]

2. Kísérletileg igazoltuk, hogy nitrometán Michael-addíciója során a töltött ágyas reaktorban
alkalmazott polimerhez kötött trialkil-amin katalizátor aktivitásának csökkenését a
nitrometánnal történő mellékreakciója okozza. A kezdetben alkalmazott, dialkilbenzilamincsoportokat

tartalmazó

bázikus

polimert

lecserélve

a

benzil-helyzetű

szénatomot nélkülöző trialkil-amin-csoportokkal módosított polimerre a katalizátor
dezaktiválódás mértékét jelentősen visszaszorítottuk. [I]

3. Elsőként valósítottuk meg akirális és királis piridino-18-korona-6-éterek makrociklizációját
folyamatos áramú töltött ágyas reaktorban. A módszerfejlesztés során a tozilát távozó
csoportot jodidra cserélve kiküszöböltük a reaktor dugulását eredményező szilárd anyag
kiválást. A bifunkciós primer- vagy szekunder-alkoholok deprotonálását az irodalomban
közölt NaH helyett a kevésbé veszélyes és olcsóbb KOH-dal valósítottuk meg, amelynek
eredményeképp

lényegesen

rövidebb

reakcióidővel

és

jobb

termeléssel

tudtuk

megvalósítani a koronaéterek szintézisét. Bebizonyítottuk, hogy ez a módszer alkalmas
egyéb éterek szintézisére is. [II]

4. Aromás oldalkaron keresztül kapcsolt királis piridino-18-korona-6-éter szelektort
tartalmazó HPLC állófázis vizsgálata során megállapítottuk, hogy protonált primer aralkil
aminok mellett, aromás aminosav-észterek enantiomerjeinek elválasztásában is sikerrel
alkalmazható. [III]
5. Elsőként alkalmaztunk szilárd hordozó felületéhez ionos kötéssel rögzített metalloporfirint
töltött ágyas reaktorban gyógyszervegyület metabolitok előállítására. A módszer
alkalmazásával megvalósítottuk az amiodaron gyógyszerhatóanyag emberi szervezetben
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keletkező egyik fő metabolitjának direkt szintézisét, miközben az azonos sztöchiometriával
megismételt homogén szakaszos összehasonlító kísérlethez képest magasabb termelést
értünk el. [IV]
6. Kidolgoztunk egy új közepes áteresztőképességű metalloporfirin alapú in vitro
biomimetikus oxidációra képes módszert. Megmutattuk, hogy a 96-lyukú mérőtálca alapú
módszer HPLC-MS analízissel kombinálva gyors reakcióparaméter optimalizálást, ezáltal
célzott metabolit szintézist tesz lehetővé. Méretnövelt módszerünkkel előállítható oxidatív
metabolitok mennyisége és tisztasága lehetővé tette a vegyületek NMR és HRMS által
történő szerkezetmeghatározását. [IV]
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9. FÜGGELÉK

1.Táblázat. A biomimetikus módszerfejlesztés során vizsgált gyógyszerhatóanyagok konverzió értékei.
Reakciókörülmények: szubsztrát (0,4 mM), oxidálószer (2 mM, 5 ekv.), FeTSPP (0,004 mM, 0,01 ekv.),vizes
nátrium-acetát puffer (pH = 4,5) − 4:1 oldószerelegy, 1 óra reakcióidő. A konverzió értékeket 3 párhuzamos
kísérlet átlagaként, HPLC kromatogramok csúcsterületei alapján számítottuk.
Sorszám
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
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27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
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43

API
amiodaron (92)
amodiaquin
etopozide
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perfenazine
piroxicam
tamoxifen
atorvastatin
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Nyilatkozat
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csak a megadott forrásokat használtam fel. Minden olyan részt, amelyet szó szerint vagy
azonos tartalomban, de átfogalmazva más forrásból átvettem, egyértelműen, a forrás
megadásával megjelöltem.
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