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1. Bevezetés 

 

Életünk természetes része a kiralitás, amely fogalom azt jelenti, hogy az egymással kép-

tükörkép viszonyban álló alakzatok, például a bal és a jobb kezünk, nem hozhatók fedésbe 

egymással. Emellett szervezetünk királis aminosavakból épül fel, így nem meglepő, hogy a 

szervezetbe bekerülő idegen királis molekulák különböző enantiomerjei a szintén királis 

receptorokhoz kapcsolódva eltérő hatást válthatnak ki. Ez a példa is mutatja az enantiomertiszta 

királis vegyületek előállításának fontosságát.  

A P-aszimmetria-centrumot tartalmazó foszforvegyületek is fontos szerepet töltenek be az élő 

szervezetekben és a szintetikus szerves kémiában. Számos biológiailag aktív foszforvegyület 

ismert,1 emellett királis foszforvegyületek átmenetifém-komplexeit alkalmazzák katalizátorként 

enatioszelektív homogén katalitikus reakciókban.2 A királis foszfin-ligandumok első alkalmazása 

óta mind az optikailag aktív P-királis vegyületek előállítása, mind azok ligandumként történő 

felhasználása jelentős fejlődésen ment keresztül.2 Az enantioszelektív hidroformilezési reakciók 

közvetlenül a gyógyszeripari érdeklődés középpontjában állnak, ugyanis vinil-származékok 

hidroformilezésével enantiomertiszta, nem szteroid-típusú gyulladásgátlók intermedierjei 

szintetizálhatók.3 Az említett példák is mutatják az enantiomertiszta P-királis vegyületek 

előállításának és a megfelelő P(III)-vegyületek ligandumként történő alkalmazásának fontosságát.  

PhD munkámat a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szerves Kémia és 

Technológia Tanszékén Dr. Keglevich György és Dr. Fogassy Elemér irányításával végeztem. 

Munkám során célul tűztük ki, hogy a kutatócsoportban korábban kidolgozott reszolválási 

eljárásokat4-7 kiterjesszük olyan öt- és hattagú P-királis heterociklusos vegyületek 

enantiomerjeinek előállítására, amelyek optikailag aktív formában még nem voltak ismertek. 

Emellett célunk volt annak vizsgálata, hogy a kutatócsoportban hattagú P-heterociklusok 

előállítására kidolgozott korábbi eljárások8 közül melyik reakció jár racemizációval, illetve az 

optikai aktivitás megmaradásával. Vizsgálni kívántuk az öttagú P-heterociklusok komplexképzési 

reakcióit racém és optikailag aktív öttagú P-heterociklus borán- és platina-komplexek előállítása 

céljából. Együttműködés keretein belül, az előállított optikailag aktív platina-komplexeket pedig 

katalizátorként kívántuk tesztelni sztirol hidroformilezési reakciójában. 

Dolgozatom három fő részre tagolódik. Az Irodalmi áttekintés fejezetben bemutatom a P-

királis vegyületek, elsősorban P-heterociklusok reszolválására kidolgozott módszereket. Ezt 

követően tárgyalom a P-aszimmetria-centrumot tartalmazó foszfinok, foszfin-oxidok és foszfin-

boránok előállítási lehetőségeit és azok sztereokémiai következményeit. Emellett bemutatom az 

enantioszelektív reakciókban alkalmazható legjellemzőbb egy- és kétfogú P-királis heterociklusos 

ligandumokat, illetve azokat a jellemző reakciótípusokat is, amelyekhez P-királis heterociklusok 
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átmenetifém-komplexei alkalmazhatók katalizátorként. Az Eredmények és értékelésük fejezetben 

ismertetem a vizsgált öt- és hattagú P-királis heterociklusos vegyületek enantiomertiszta formában 

történő előállításával kapcsolatos eredményeket, az abszolút konfiguráció meghatározását és a P-

heterociklusos borán- és platina-komplexek szintézisét. Ezt a fejezetet az optikailag aktív platina-

komplexekkel hidroformilezési reakcióban elért eredmények bemutatásával zárom. A kísérletek 

részletes leírása rész az elvégzett reakciók bemutatását, valamint a közleményekben nem szereplő 

vegyületek spektroszkópiai adatait tartalmazza. 

A Mellékletek fejezet a PhD munkám során előállított vegyületek és alkalmazott 

reszolválóágensek jegyzékét, illetve az értekezés alapját képező tudományos közleményeket 

tartalmazza, amelyekre minden esetben az adott hivatkozásszám szögletes zárójelben való 

megadásával hivatkoztam. 
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2. Irodalmi áttekintés 

 

2.1. 3-Foszfolén-1-oxidok előállítása 

 

A 3-foszfolén-oxidok (5) előállításának egyik legelterjedtebb módszere az 1953-ban publikált 

McCormack-cikloaddíció.9 Az eredeti eljárás során a butadién (1) és foszfonossav-dihalogenidek 

(2) cikloaddíciós reakciójában képződő foszfónium-sókat (4) hidrolizálták így előállítva a 

megfelelő foszfolén-oxidokat (5). Később ezt az eljárást kiterjesztették butadién-származékokra 

(1) is.10-13 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

1 2  3  4  5 

 
 

Reagensként foszfor-trihalogenidet (6) alkalmazva a foszfonossav-dihalogenid (2) helyett, 

majd a kapott foszfónium-sót (7) elhidrolizálva gyűrűs foszfinsav (8) állítható elő, amely értékes 

kiindulási anyag foszfolén-oxidok és foszfinsav-származékok szintéziséhez.10,11,14 
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A foszfinsav (8) és tionil-klorid reakciójával előállítható foszfinsav-klorid (9) Grignard-

reagenssel foszfin-oxiddá (5),5,13,15-17 alkohollal foszfinsav-észterré (10),18 valamint aminnal 

foszfinsav-amiddá (11) alakítható.19,20 
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2.2. 6-Tagú P-heterociklusok előállítása 3-foszfolén-oxidokból 

 

A 3-foszfolén-oxidok kiindulási anyagok lehetnek 6-tagú P-heterociklusok (13-15) 

szintézisében. A kutatócsoportunkban kidolgozott módszer szerint a 3-foszfolén-oxidokat (12) 

fázistranszfer körülmények között generált diklórkarbénnel reagáltatva foszfabiciklo[3.1.0]hexán-

oxidok (13) állíthatók elő. A reakció során a foszforatomhoz kapcsolódó szubsztituenstől függően 

egy, illetve két foszfabiciklo[3.1.0]hexán-oxid diasztereomer (13A és 13B) képződik.15,18,21-24 

Aril- vagy alkil-3-metil-3-foszfolén-1-oxidokból az említett diklórkarbén-addíciós reakcióban az 

egyik foszfabiciklo[3.1.0]hexán-oxid diasztereomer keletkezik, melyben a diklórciklopropán-

gyűrű és a P=O-funkció oxigénatomja egymáshoz képest transz állású (13A). Alkoxi-3-metil-3-

foszfolén-1-oxidokból (12) diklórkarbén addícióval mindkét foszfabiciklohexán-oxid 

diasztereomer (13A és 13B) képződik megközelítőleg 40:60 arányban.8,25 A diklórkarbén addíciós 

reakciók triklórecetsav-nátriumsóból fázistranszfer körülmények között generált diklórkarbénnel 

is megvalósíthatók.26 
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12  13A  13B 

 
 

A kutatócsoportunkban kidolgozott módszer szerint a foszfabiciklo[3.1.0]hexán-oxidok (13) 

termolízisével a diklórciklopropán-gyűrű 110-135°C hőmérsékleten sósavvesztés közben 

felnyitható, és ezáltal 1,2-dihidrofoszfinin-oxidok állíthatók elő két kettőskötés-izomer  

(14A és 14B) megközelítőleg 75:25 arányú elegyeként. Míg a gyűrűfelnyílás a toluol forráspontján 

8-10 óra alatt játszódik le, addig oldószermentes körülmények között a reakció pár perc alatt is 

megvalósítható.8,18,21,27,28 

 

 

 

 

 

 
13  14A  14B 

 
 

Kutatócsoportunkban megvalósították a 1,2-dihidrofoszfinin-oxidok (14) α,β-kettőskötésének 

regioszelektív redukcióját borán-dimetilszulfid reagenssel. A reakció során a megfelelő 1,2-

dihidrofoszfinin-oxidok kettőskötés-izomerjeinek elegyéből (14A és 14B) indultak ki, és a termék 

a képződő 1,2,3,6-tetrahidrofoszfinin-oxidok mindkét izomerjét (15A és 15B) tartalmazta. A fenil-

1,2,3,6-tetrahidrofoszfinin-oxid (15a) esetében a major és minor izomerek (15Aa és 15Ba) aránya 

95:5 volt. A két izomer (15Aa és 15Ba) elválasztása szerves preparatív módszerekkel 

megvalósítható.8,29 
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14A  15A 

 
 

 
14B  15B 

 
 

2.3. Királis vegyületek előállítása optikailag aktív formában 

 

Optikai aktivitásnak nevezzük a molekulák azon tulajdonságát, hogy a lineárisan polarizált 

fény síkját képesek elforgatni. Az enantiomerek azok a sztereoizomerek, amelyek egymással kép-

tükörkép viszonyban állnak, azaz a térben egymással nem hozhatók fedésbe. Az enantiomereknek 

minden skaláris fizikai és kémiai tulajdonsága megegyezik, mindössze vektoriális fizikai 

tulajdonságaikban különböznek, ugyanis a lineárisan polarizált fény síkját azonos mértékben, de 

ellentétes irányban forgatják el.  

Királis vegyületeket enantiomertiszta formában három módszerrel lehet előállítani: a 

természetben megtalálható királis vegyületekből kiinduló szintézissel, aszimmetrikus szintézissel 

és reszolválással.30-33 Mivel P-aszimmetria-centrumot tartalmazó vegyületek nem találhatók meg 

enantiomertiszta formában a természetben, így ezeknek a vegyületeknek az antipódjait 

aszimmetrikus szintézissel vagy a megfelelő racém vegyületek reszolválásával lehet előállítani.34 

Bár az aszimmetrikus szintéziseknek vitathatatlan előnye, hogy az egyik enantiomert vagy az 

egyik enantiomerben dús elegyet kapjuk termékként, ez a módszer nem alkalmazható általánosan, 

illetve a megfelelő katalizátor és reakciókörülmények megtalálása sok időt és pénzt emészthet fel.  

Az enantiomerek egy-egy arányú keverékét racém vegyületnek nevezzük, a reszolválás során 

pedig célunk a racém vegyületből az egyes enantiomerek elkülönítése. Egy adott racém vegyület 

reszolválásához számos módszer áll rendelkezésünkre.  

Luis Pasteur megfigyelte, hogy a 27°C alatt konglomerátumképző nátrium-ammónium-

tartarát enantiomerjei eltérő kristályszerkezettel kristályosodnak.35 Ezt a jelenséget kihasználva a 

konglomerátumképző racém vegyületek enantiomerjei idegen királis anyag nélkül, indukált 

kristályosítással elválaszthatók. Az eljárás során a racém vegyület túltelített oldatához az egyik 
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enantiomer oltókristályát adják, így kizárólag az oltókristállyal megegyező abszolút 

konfigurációjú enantiomer kristályosodik ki.36,37 

Racemátképző vegyületek enantiomerjei indukált kristályosítással nem választhatók el, így 

ebben az esetben - többek között - a diasztereomerképzéssel történő reszolválás alkalmazható. Az 

eljárás során a racém vegyületet egy idegen királis anyaggal, az ún. reszolválószerrel reagáltatják. 

A reakció során egymással diasztereomer viszonyban lévő asszociátumok képződnek, amelyek 

eltérő skaláris tulajdonságaik (pl. oldhatóság, olvadáspont, forráspont, megoszlási hányados) miatt 

szerves preparatív módszerekkel (pl. frakcionált kristályosítás, frakcionált desztilláció, extrakció) 

elválaszthatók egymástól. A diasztereomer asszociátumokat elbontva megkaphatjuk a tiszta 

enantiomereket, és lehetőségünk nyílik a reszolválószer regenerálására is.36,38 

Racém vegyületek enantiomerjeinek elválasztása adott esetben kinetikus reszolválással is 

elvégezhető, amely azon alapul, hogy az enantiomerek királis reagensekkel vagy királis 

katalizátorok jelenlétében akár akirális reagensekkel is eltérő sebességgel reagálnak. Ez a 

reakciósebesség-különbség használható ki az enantiomerek elválasztásához.39 Gyakran királis 

katalizátorként enzimeket alkalmaznak.40 

Az enantiomerek elválasztása kromatográfiás módszerekkel is megvalósítható. Mivel az 

enantiomerek akirális reagensekkel szemben mutatott kémiai viselkedésükben megegyeznek, így 

enantiomerek elválasztására királis állófázisok alkalmazhatók. Diasztereomerek elválasztása 

azonban akirális állófázisokkal is megvalósítható. Az enantiomerek kromatográfiás elválasztása 

elvileg a fentebb felsorolt módszerek közül az egyik legegyszerűbb és legelegánsabb, de egyben 

az egyik legköltségesebb is.41 

Az enantiomerelválasztási módszerek talán legnagyobb jelentőségű úttörője Luis Pasteur 

volt, aki amellett, hogy mikroszkóp alatt elkülönítette a konglomerátumképző nátrium-

ammónium-tartarát tükörképi kristályszerkezetű enantiomerjeit ezáltal megvalósítva az első 

enantiomerelválasztást,35 lefektette a diasztereomerképzésen alapuló reszolválási módszerek 

alapjait is, amikor XIX. század közepén megvalósította a borkősav (16) reszolválását  

(+)-kinotoxinnal [(+)-17]. Kísérlete során Pasteur ekvivalens mennyiségű reszolválószert  

[(+)-17] alkalmazott, és ezáltal a borkősav mindkét enantiomerjét [(+)-16 és (−)-16] a megfelelő 

diasztereomerré alakította (1. ábra).42 
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(1) 

 
 

 

 

 

 

 

(2) 

16  (+)-17  (+)-17 ∙ (+)-16 ∙ 6H2O  (+)-17 ∙ (−)-16 ∙ 6H2O  

1. ábra: Ekvivalens mennyiségű reszolválószer jelenlétében megvalósított enantiomer 

elválasztás általános képlete (1), illetve az irodalomban elsőként említett példa (2) 

(D,L – racém vegyület; R – reszolválószer) 

 

Pope és Peachy a XIX. század végén megállapította, hogy a reszolválóágens fele akirális 

segédanyaggal helyettesíthető, amely képes a nem kívánt enantiomert oldatban tartani  

(2. ábra). Munkájuk során Pope és Peachy a racém 2-metil-1,2,3,4-tetrahidrokinolin sósavas sóját 

(18) reagáltatták fél ekvivalens mennyiségű (+)-brómkámforszulfonsav-ammónium sóval  

[(+)-19], így akirális segédanyag a sósav volt. Ez a megfigyelés gazdasági és zöldkémiai 

szempontból is jelentős, hiszen így a reszolválószerből fele mennyiség is elegendő, ami ipari 

méretekben jelentős költségcsökkentést és újabb elválasztási módszerek kidolgozását tehette 

lehetővé.43 

 

 
(1) 

 
 

  
 

 

 

 
 

 (2) 

18  (+)-19  (+)-19 ∙ (−)-18  (+)-18   

2. ábra: Fél ekvivalens mennyiségű reszolválószer jelenlétében megvalósított enantiomer 

elválasztás általános képlete (1), illetve az irodalomban elsőként említett példa (2) 

(D,L – racém vegyület; R – reszolválószer; A – akirális segédanyag) 

 

A diasztereomerképzésen alapuló reszolválások csoportosíthatók a diasztereomert összetartó 

fő kölcsönhatás szerint, így megkülönböztethetünk kovalens diasztereomereket, diasztereomer 

sókat és diasztereomer komplexeket. A kovalens diasztereomerképzést abban az esetben 

alkalmazzák, ha a kovalens kötéssel kapcsolt vegyület felhasználható a szintézis további 

lépéseiben, illetve ha nincs más mód az enantiomerek elválasztására. Savas vagy bázikus 

funkcióscsoporttal rendelkező királis vegyületek enantiomerjei bázikus vagy savas karakterű 

reszolválóágensekkel választhatók el diasztereomer sóképzéssel. Savas vagy bázikus csoportok 
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hiányában kizárólag a másodrendű kölcsönhatások eredményezhetnek diasztereomereket, így 

ebben az esetben beszélhetünk diasztereomer komplexképzésen alapuló reszolválásokról.44,45 

 

2.4. Optikailag aktív foszforvegyületek 

 

Az enantiomertiszta királis foszforvegyületek előállítása, valamint azok felhasználása a 

foszforkémia egyik kiemelkedően fontos területe. Az optikailag aktív foszforvegyületek 

előállításának és alkalmazásának történelmi szempontból két kiemelt fontosságú eseménye volt. 

Meisenheimer és Lichtenstadt 1911-ben az etil-metil-fenil-foszfin-oxid enantiomerjeinek 

elválasztásával elsőként kísérletileg is bizonyította, hogy lehetséges a P-aszimmetria-centrumot 

tartalmazó vegyületek előállítása optikailag aktív formában.46 A másik jelentős áttörés a királis 

foszfin-ligandumok első alkalmazása volt aszimmetrikus katalitikus reakciókban. Knowles és 

Horner optikailag aktív fenil-metil-propil-foszfin-ligandumot tartalmazó Rh-komplexszel 

valósította meg prokirális alkének aszimmetrikus hidrogénezését 1968-ban.47,48 Bár az ezt követő 

évtizedekben a kétfogú, királis vázat tartalmazó foszfin-ligandumok háttérbe szorították a P-királis 

ligandumokat, ennek ellenére az enantiomertiszta P-királis vegyületek előállítására szolgáló 

módszerek tárháza folyamatosan bővült, és ezeket a módszereket számos könyvben,1,10,49 

könyvfejezetben50,51 és összefoglaló közleményben34,52 rendszerezték.  

Az 3. ábrán láthatók azok a P-aszimmetria-centrumot tartalmazó vegyületek, amelyek 

enantiomerjei elválaszthatók egymástól. Ahogy azt a fentiekben már bemutattam, az első 

optikailag aktív P-királis vegyület egy foszfin-oxid, az etil-metil-fenil-foszfin-oxid volt.46 Ezt 

követően 1944-ben dolgozta ki Davies és Mann a foszfin-szulfidok enantiomerjeinek 

elválasztását.53 15 évvel később, 1959-ben McEven és munkatársai publikálták az első módszert 

enantimertiszta foszfóniumsók előállítására.54 Horner nevéhez fűződik az optikailag aktív 

foszfinok első előállítása (1961).55 Ez volt az első kísérleti bizonyíték arra, hogy a foszfinok 

piramidális szerkezete szobahőmérsékleten stabil, így a foszfinok enantiomerjei elválaszthatók és 

azonnal nem racemizálnak ellentétben az aminokkal. A királis foszfinok fém-, illetve borán 

komplexei is elállíthatók optikailag aktív formában. Bizonyos speciális esetekben pedig optikailag 

aktív öt vegyértékű, ötös koordinációjú foszforatomot tartalmazó vegyületek is előállíthatók, 

amelyre az első példát Hellwinkel és munkatársai publikálták 1966-ban.56 
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3. ábra: P-aszimmetria-centrumot tartalmazó foszforvegyületek 

 

Dolgozatom következő alfejezeteiben az optikailag aktív P-aszimmetria-centrumot tartalmazó 

vegyületek előállítását foglalom össze, részletesen bemutatva a P-királis heterociklusos 

foszforvegyületek reszolválási lehetőségeit diasztereomer képzésen keresztül. Terjedelmi okok 

miatt az irodalmi összeállításomban nem térek ki a királis vázat tartalmazó foszforvegyületek 

előállítására.  

 

2.5. Optikailag aktív P-királis vegyületek előállítása kovalens diasztereomerek 

képzésével  

 

P-királis heterociklusos vegyületek első reszolválása kovalens diasztereomerképzéssel 

Campbell és Way nevéhez fűződik, akik karboxilcsoportot tartalmazó dibenzofoszfol-oxid-

származékot (20) reagáltattak (R)-1-feniletilaminnal (21), majd az így előállított egymással 

diasztereomer viszonyban lévő amidok (22) elválasztása és hidrolízise után kapták az optikailag 

aktív dibenzofoszfol-oxid-származékot [(−)-20].57 

 

 
 

 
 

   

20  21  22  (−)-20 

 

Mathey és kutatócsoportja 1-foszfanorbornadién-aldehid (23) enantiomerek elválasztását 

dolgozta ki. A racém P-heterociklust (23) reagáltatták (S,S)-1,2-difeniletán-1,2-diollal (24), majd 

az így kapott egymással diasztereomer viszonyban lévő acetálokat (25) kristályosítással, illetve 

oszlopkromatográfiával választották el. Ezt követően az acetálokat (25) savas körülmények között 

elbontva megkapták a megfelelő 1-foszfanorbornadién-származékok (23) enantiomerjeit.58 
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23 24  25  (+)-23 (−)-23 

 

Tang és munkatársai t-butil-dihidrobenzooxafoszfol-oxid-származék (26) reszolválását 

valósította meg úgy, hogy a dihidrobenzooxafoszfol-oxid (26) hidroxil-csoportját acilezték mentil-

klórformiáttal. A kapott kovalens diasztereomereket (27) kristályosítással választották el 

egymástól, majd hidrolízis után kapták az enantiomertiszta dihidrobenzooxafoszfol-oxid-

származékot [(R)-26], amely fontos intermedier volt kétfogú P-heterociklusos ligandumok (70 és 

71) előállításához.59,60 

 

 
 

 

 
 

 

 

26  27  (R)-26 

 

Optikailag aktív fenil-ciklopentadihidrofoszfol-oxid [(+)-31a] előállítására dolgozta ki 

Pietrusiewicz és kutatócsoportja azt a módszert, amely során a megfelelő racém P(III)-vegyületet 

(28a) brómecetsav-mentil-észterével (29) reagáltattak. Az így előállított egymással diasztereomer 

viszonyban lévő foszfóniumsók (30a) elválasztása, majd hidrolízise után kapták a megfelelő 

optikailag aktív foszfin-oxidot [(+)-31a].61 Ezzel a módszerrel fenil-2-foszfolén (28b) 

enantiomereket is elválasztottak.34 
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28 29  30  (+)-31 

 
 

 

2.6. P-aszimmetria-centrumot tartalmazó vegyületek reszolválása 

diasztereomer sópár képzésen keresztül  

 

Ahogy azt már a 2.3. alfejezetben bemutattam, diasztereomer sópár képzéssel megvalósított 

reszolválásról abban az esetben beszélhetünk, ha a racém vegyület savas vagy bázikus 

funkcióscsoportot tartalmaz. Ebben az esetben bázikus vagy savas karakterű reszolválóágenseket 

lehet alkalmazni. Ostrogovich és Kerek racém 1-(4-dietilaminofenil)-2-foszfolén-oxidot (32) 

reagáltatott (+)-kámforszulfonsavval [(+)-33]. A kapott diasztereomer só tisztítása és elbontása 

után enantiomertiszta formában kapták a P-heterociklust [(−)-32].62  

 

  

 

 

 

 

32 (+)-33  (−)-32 ∙ (+)-33  (−)-32 

 

Kobayashi és munkatársai megvalósították karboxilcsoportot és fenilgyűrűt egymáshoz 

képest transz-helyzetben tartalmazó fenil-foszfolán-borán-származék (34) reszolválását 

diasztereomer sóképzéssel kinint [(−)-35] használva reszolválószerként.63 

 

  

 

 

 
 

34 (−)-35  (−)-34 ∙ (−)-35  (−)-34 
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Azonban diasztereomer sóképzéssel nemcsak a savas vagy bázikus funkcióscsoportot 

tartalmazó foszforvegyületek, hanem a P-királis foszfóniumsók enantiomerjei is elválaszthatók. 

Holliman és Mann publikálta az első P-királis heterociklusos foszfóniumsó (36a) reszolválását 

1947-ben reszolválószerként kámforszulfonsav ezüst-sóját alkalmazva  

[(−)-37].64 Ezzel a reszolválószerrel [(−)-37] öttagú P-királis foszfóniumsó (36b) enantiomerjeit 

is eredményesen választották el.65 Hart és Mann 1955-ben spirociklusos foszfóniumsó 

reszolválását valósította meg mentoxi-acetát ezüst-sójával.66 

 

 
 

 

 

 
 

      

36 (−)-37  36* ∙ (−)-37  36* 

 
 

Az enantiomertiszta foszfóniumsók előállításának kutatására McEwen és csoportja volt 

kiemelkedő hatással. 1959-ben megjelent publikációjukban leírt módszer szerint aciklusos  

P-királis foszfóniumsók enantiomerjeit választották el dibenzoil-borkősav savanyú ezüst-sójával 

[(−)-39].54 Később ez a módszer általánosan alkalmazhatónak bizonyult, és így eredményesen 

valósították meg - többek között - P-királis heterociklusos foszfóniumsók (38) reszolválását is.67,68  
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38 (−)-39  38* ∙ (−)-39  38* 

 
 

A foszfóniumsók (36 és 38) királis karbonsavak ezüst-sóival [(−)-37 és (−)-39] megvalósított 

reszolválását minden esetben úgy végezték, hogy a foszfóniumsókat (36 és 38) reagáltatták a 

reszolválószerrel [(−)-37 és (−)-39], majd a megfelelő ezüst-halogenid kiszűrése után kapott 

diasztereomer sókat frakcionált kristályosítással választották el. Ezt követően a foszfónium-sókat 

(36 és 38) úgy szabadították fel, hogy a megfelelő diasztereomer sókat reagáltatták leggyakrabban 

alkáli-halogenidekkel.54,64-68 

 

2.7. P-aszimmetria-centrumot tartalmazó vegyületek reszolválása 

„molekulakomplex”-képzésen keresztül  

 

Ahogy azt a 2.4. alfejezetben bemutattam, az első optikailag aktív formában előállított P-

királis vegyület az etil-metil-fenil-foszfin-oxid volt, melynek reszolválását bróm-

kámforszulfonsavval valósította meg Meisenheimer és Lichtenstadt.46 Sokáig azt feltételezték, 

hogy az említett reszolválás során a gyengén bázikus P=O funkcióscsoport protonálódik, és így 

diasztereomer sópárok keletkeznek.34 Azonban amikor Noyori és kutatócsoportja a BINAP-oxidot 

reszolválta (R)-kámforszulfonsavval, a kapott diasztereomer egykristály röntgenfelvételével 

bizonyította, hogy hidrogénhíd kölcsönhatás alakul ki a reszolválószer karboxilcsoportja és 

BINAP-oxid P=O funkcióscsoportja között.69 Tehát ellentétben a korábbi feltételezéssel, a foszfin-

oxidok királis savakkal nem diasztereomer só, hanem diasztereomer molekulakomplexek 

képződése közben reszolválhatók.  

Általánosságban elmondható, hogy bár a kámforszulfonsav-származékok voltak az első 

eredményesen alkalmazott reszolválóágensek P-királis foszfin-oxidok enantiomerjeinek 

elválasztásához,46,70 később a O,O’-dibenzoil-(2R,3R)-borkősav [(−)-41] bizonyult több esetben is 

alkalmas reszolválószernek mind ciklusos34,71,72 és aciklusosos foszfin-oxidok69,73-75 
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reszolválásához diasztereomer molekulakomplex-képzésen keresztül. P-királis heterociklusok 

közül fenil-2-foszfolén-oxidot (40a),34 a bisz-benzofoszfetán-oxid-származékot (40b)71 és a 

DuanPhos-oxidot (40c)72 reszolválták O,O’-dibenzoil-(2R,3R)-borkősavval [(−)-41]. A 

reszolválásokat úgy végezték, hogy a racém vegyület (40) és a reszolválószer [(−)-41] keverékét 

melegítés közben feloldották a megfelelő oldószerben. A lehűlés hatására kristályosodó 

diasztereomer molekulakomplexet szűréssel választották el az anyalúgtól. Ezt követően az 

optikailag aktív P-heterociklustól (40*) lúgos vizes extrakcióval választották el az O,O’-dibenzoil-

(2R,3R)-borkősavat [(−)-41]. 

 

 
 

 

 

 
 

40 (−)-41  40*  (−)-41  40* 

 
 

Kutatócsoportunk TADDOL-t és spiro-TADDOL-t [(−)-43] alkalmazva eredményesen 

választotta el aril-, alkil- és alkoxi-3-foszfolén-oxidok (42) enantiomerjeit. A reszolválási 

kísérletek során a TADDOL-származék [(−)-43] és a 3-foszfolén-oxid (42) keverékét etil-

acetátban oldották fel, majd az így kapott oldathoz hexánt adva kikristályosodott a megfelelő 

diasztereomer molekulakomplex, amelyet ezután több átkristályosítással tisztítottak, és végül 

oszlopkromatográfiás elválasztással nyerték vissza az optikailag aktív 3-foszfolén-oxidot (42*).4,5 

 

 

 

 

 

 
 

  
    

42 (−)-43  42* ∙ (−)-43  42* 

Kutatócsoportunk spiro-TADDOL-lal [(−)-43b] egy hattagú P-heterociklus, az 1-fenil-1,2-

dihidrofoszfinin-oxid (44) reszolválását is megvalósította. A reszolválási kísérletek során a  

3- és 5-metil-1-fenil-4-klór-1,2-dihidrofoszfinin-1-oxidok 3:1 arányú kettőskötés-izomerelegyét 

(44A és 44B) reagáltatták spiro-TADDOL-lal [(−)-43b] aceton és hexán oldószerelegyben a 3-
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metil-3-foszfolén-1-oxidok (42) esetében bemutatott eljárás szerint, és ezzel a módszerrel az egyes 

kettőskötés-izomerek (44A és 44B) enantiomerjei elválaszthatók voltak.76 

 

 

 

 

 

 
 

44 (−)-43b  
(−)-44A ∙ (−)-43b ee 89% 

(−)-44B ∙ (−)-43b ee 95% 
 (−)-44 

 

     

 

2.8. P-aszimmetria-centrumot tartalmazó vegyületek reszolválása 

koordinációs komplexképzésen keresztül 

Közismert, hogy az átmenetifémek előszeretettel reagálnak Lewis-bázisokkal, így 

foszfinokkal is a megfelelő átmenetifém-foszfin-komplexek képződése közben. Optikailag aktív 

átmenetifém-komplexeket alkalmazva pedig lehetőség nyílik P-királis foszfinok 

reszolválására.34,49 1968-ban Chan volt ez első, aki optikailag aktív átmenetifém-komplexet 

alkalmazott foszfinok reszolválásához. Kísérlete során optikailag aktív t-butil-metil-fenil-foszfint 

állított elő reszolválószerként dezoxiefedrin-platina-komplexét alkalmazva.77  

Azonban ezt követően elsősorban az 1-feniletil-amin-, illetve az 1-naftiletil-amin-

származékok palládium(II)-dimerjeit [(−)-46] találták általánosan alkalmazható reszolválószernek 

P-királis foszfinok reszolválásához,52,78 amely reszolválóágensekkel megvalósított eljárást Otsuka 

és munkatársai publikálták először.79,80 Bizonyos esetekben a szek-butilizonitril-palládium(II)-

komplexe is alkalmas reszolválószernek bizonyult.80 

Az 1-feniletil-amin-, illetve az 1-naftiletil-amin-palládium-komplexeivel [(−)-46] úgy 

végezték a reszolválást, hogy a dimer-szerkezetű reszolválószert [(−)-46] reagáltatták általában 4 

ekvivalens racém foszfinnal [45], majd az így kapott diasztereomer koordinációs komplexeket 

frakcionált kristályosítással, illetve oszlopkromatográfiával tisztították. Ezt követően a megfelelő 

Pd-komplexet erősebben koordináló ligandummal, leggyakrabban 1,2-bisz-(difenilfoszfino)-

etánnal reagáltatták, majd az így kapott kristályos komplex kiszűrése után az optikailag aktív 

foszfint (45*) az anyalúgból izolálták.34,49,79,80 Ezzel a módszerrel számos aciklusos foszfin mellett 

P-királis foszfolén-,80 dibenzofoszfol-81,82 és fenoxafoszfin-származékokat (47-49)83 is 

reszolváltak, amely vegyületeket a 4. ábrán tüntettem fel.  
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45 (−)-46  45* ∙ (−)-46  45* 

 

Wild és munkatársai eredményesen alkalmazták az 1-feniletil-amin-, illetve az  

1-naftiletil-amin-származékok palládium-komplexeit [(−)-46] kétfogú P-királis foszfinok 

reszolválásához.84 A P-heterocilkusok körében a BIPNOR-t (50) 85,86 és annak ferrocén-egységet 

tartalmazó származékát (51),87 illetve bisz-foszfolént (52) 88,89 állítottak elő (−)-46 

reszolválóágensekkel diasztereomer koordinációs komplexképzésen keresztül (4. ábra).  

 

   
47 48 49 

 
 

 

 

 

 

50 51 52 

4. ábra: Az 1-feniletil-amin-, illetve az 1-naftiletil-amin-palládium-komplexeivel [(−)-46] 

előállított egy- és kétfogú P-királis heterociklusos ligandumok 

Kutatócsoportunkban az 1990-es években eredményes reszolválási eljárást dolgoztak ki  

α-alkoxialkoholok, α-alkoxikarbonsavak, illetve α-, β-hidroxikarbonsav-észterek 

enantiomerjeinek elválasztására reszolválóágensként O,O’-dibenzoil-(2R,3R)-borkősav  

Ca2+-sóit [(−)-53a] alkalmazva. Megfigyelték, hogy a reszolválási kísérletek sikerességében 

kulcsszerepe volt az O,O’-dibenzoil-(2R,3R)-borkősavban, illetve a megfelelő racém 

vegyületekben található oxigénatomok és a Ca2+-ionok koordinációjának.90-92 Ezt a megfigyelést 

kihasználva, kutatócsoportunk 2008-ban eredményes reszolválási eljárást dolgozott ki P-királis 



23 

aril-, alkil- és alkoxi-3-foszfolén-oxidok (42) enantiomerjeinek elválasztására diasztereomer 

koordinációs komplexek képződése közben, reszolválószerként  

O,O’-dibenzoil-, illetve O,O’-di-p-toluoil-(2R,3R)-borkősav Ca2+-sóit [(−)-53] alkalmazva. Ebben 

az esetben a P=O-funkcióscsoport oxigénatomjának koordinációja volt az egyik fő összetartó 

kölcsönhatás a keletkező koordinációs diasztereomer komplexben.6,7 

 

  
 

 

 
 

  
    

42 (−)-53  42*   (−)-53  42* 

 

 

2.9. P-aszimmetria-centrumot tartalmazó foszfinok, foszfin-oxidok és foszfin-

boránok előállítási lehetőségei  

 

A 2.5-2.8. alfejezetekben bemutattam számos reszolválási módszert optikailag aktív 

foszfinok, foszfóniumsók, foszfin-oxidok és foszfin-boránok előállítására. Ahogy arra már a 2.4. 

fejezetben utaltam, a foszfinokat elterjedten alkalmazzák átmenetifémek ligandumaként. Bizonyos 

foszfinok esetében elkerülhetetlen, hogy azokat oxid vagy borán-komplex formájában állítsák elő 

és tárolják. A foszfin-oxidok és foszfin-boránok foszfin prekurzornak tekinthetők, és belőlük a 

foszfinok általában közvetlenül a reakcióik előtt felszabadíthatók.1,49,93 A következő 

alfejezetekben a foszfinok, foszfin-oxidok és foszfin-boránok előállítási lehetőségeit mutatom be, 

kiemelve az átalakítások sztereokémiai következményeit. 

 

2.9.1. Foszfinok oxidációja 

 

Mivel számos szintézisút közvetlenül foszfin-oxidokat eredményez, így a foszfinokat 

általában csak tisztítás és azonosítás miatt szokás foszfin-oxiddá alakítani. Elsősorban az 

oxidációhoz használt reagenstől függ ennek a reakciónak a sztereokémiai következménye. A P-

királis foszfinok peroxivegyületekkel (H2O2,
55,73,94,95 t-BuOOH,96 Me3SiOOSiMe3 

97,98 és  

m-klór-perbenzoesav99,100) megvalósított oxidációja retencióval játszódik le. Oxidálószerként O2-

t94 vagy O3-t
99 alkalmazva szintén retenció történik. Inverziót figyeltek meg P-királis foszfinok 
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oxidációja során, ha HNO3-t,
101 Me2SeO-t,100 illetve halogének vagy pszeudohalogének vizes 

oldatát alkalmazzák.102,103 Reagensként triklór-acetaldehidet,104 dibenzoil-peroxidot vagy 

fenilszulfinsavat alkalmazva pedig racemizáció történik (5. ábra).105 

 

 

5. ábra: Foszfinok szterospecifikus oxidációja 

 

2.9.2. Foszfin-oxidok deoxigénezése 

 

A foszfin-oxidok P=O-csoportja nagy kötési energiával rendelkezik (~80 kcal/mol), ezért 

nehezen felhasítható. Az elmúlt évtizedekben számos módszert dolgoztak ki a foszfin-oxidok 

deoxigénezésére, és ezeknek az eljárásoknak a sztereokémiai következményeit is 

tisztázták.1,34,93,106,107  

A foszfin-oxidok deoxigénezésére legelterjedtebben szilánokat, így a triklórszilánt, a 

fenilszilánt, a polisziloxánokat és ritkábban a hexaklórdiszilánt alkalmazzák, ugyanis ezekkel a 

reagensekkel a legtöbb foszfin-oxid redukciója jó termeléssel, kemoszelektíven megvalósítható, 

és a reakciók térkémiai következményei jól ismertek.1,93,106-108 A szilánok közül a triklórszilán az 

egyik leggyakrabban alkalmazott reagens, mert könnyen alkalmazható és olcsó. A triklórszilán 

forráspontja 32°C, ezért a reakciókat alacsony hőmérsékleten végzik a triklórszilánt feleslegben 

alkalmazva. Egy másik eljárás szerint a reakcióelegyhez tercier amint (piridint vagy trietil-amint) 

is adnak, ami komplexet képez a triklórszilánnal, és az így keletkező komplexet nagyobb 

hőmérsékleten (80-110°C) is lehet alkalmazni.51,98,111-113 A triklórszilánnal megvalósított 

deoxigénezések legtöbb esetben a P-aszimmetria-centrum retenciójával járnak.34 Horner és Balzer 

megállapították, hogy triklórszilán-piridin-komplexet alkalmazva retenció, míg triklórszilán-

trietilamin jelenlétében inverzió történik P-királis vegyületek deoxigénezése során.109 Mislow és 

munkatársai pedig bebizonyították, hogy a triklórszilán mellett alkalmazott bázis báziserőssége 

befolyásolja döntően a deoxigénezés sztereokémiai kimenetelét (retenció vagy inverzió).110 

A triklórszilán mellett a P=O-kötés deoxigénezésére fenilszilánt (PhSiH3), difenilszilánt 

(Ph2SiH2) és hexaklórdiszilánt (Si2Cl6) is alkalmaznak, azonban ezeknek a reagenseknek a 
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hátránya a relatíve magas ár.93,107,108 A hexaklórdiszilánnal megvalósított deoxigénezések során 

általában inverzió történik,34,110,111 de fenil-foszfetán-oxid-származékok esetében retenciót 

figyeltek meg.112 Optikailag aktív P-aszimmetria-centrumot tartalmazó foszfin-oxidok 

fenilszilánnal és difenilszilánnal megvalósított deoxigénezése pedig többnyire retencióval jár.34,113 

A P=O-kötés redukciójához a metil-polisziloxán [-(-O-Si(Me)H-)n] is alkalmazható, amelyet 

általában titán-tetraizopropoxid katalizátor jelenlétében alkalmaznak.114-117 Azonban 

kutatócsoportunk bebizonyította, hogy a metil-polisziloxán oldószermentes körülmények között 

katalizátor nélkül is alkalmazható foszfin-oxidok deoxigénezéséhez.118 A metil-polisziloxán és 

titán-tetraizopropoxid keverékével P-királis foszfin-oxidok deoxigénezése retencióval játszódik 

le.115 

Bár a foszfin-oxidok deoxigénezéséhez legelterjedtebben szilánokat alkalmaznak, a P=O-

kötés redukciója megvalósítható LiAlH4-del is, amely módszert először 1961-ben publikálta 

Campbell és Way. Azonban a LiAlH4 alkalmazásának hátránya az alacsony termelés és 

kemoszelektivitás.57,108 Sztereokémiai szempontból a LiAlH4-del megvalósított deoxigénezés 

általában a P-aszimmetria-centrum racemizációjával jár,57,119 és csak bizonyos speciális esetekben 

figyeltek meg retenciót.120 Imamoto és csoportja által 1985-ben kidolgozott módszer szerint a 

P=O-kötést CeCl3-dal aktiválták a LiAlH4-del megvalósított deoxigénezésre, azonban ezzel az 

eljárással is az optikailag aktív foszfin-oxidokból racém foszfin keletkezett.121 Később ugyanez a 

kutatócsoport a CeCl3 helyett metil-trifluormetánszulfonátot, metil-mezilátot, metil-tozilátot vagy 

metil-jodidot alkalmazott aktiváló ágensként, amikor is az optikailag aktív foszfin-oxidok 

deoxigénezése során inverzió történt.122 Emellett szekunder és tercier foszfin-oxidok 

deoxigénezését AlH3-THF komplexszel,123 a diizobutilalumínium-hidriddel és triizobutil-

alumíniummal is megvalósították.124,125 P-királis foszfin-oxidok redukciója diizobutilalumínium-

hidriddel részleges racemizációhoz vezetett (6. ábra).125 
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6. ábra: Foszfin-oxidok sztereospecifikus deoxigénezése 

 

2.9.3. Foszfin-boránok előállítása 

 

Bár a foszfin-boránok szintézisét már 1940-ben publikálta Gamble és Gilmont,126 a foszfin-

boránok szintézisének és reakcióiknak vizsgálata akkor ment át ugrásszerű fejlődésen, amikor 

Imamoto és munkatársai bebizonyították, hogy a foszfin-boránok a P-királis vegyületek előállítása 

során értékes kulcsintermedierek lehetnek.127-129 A foszfin-boránok a P-B- és B-H-kötések 

alacsony polaritása és polarizálhatósága miatt inertek, stabilak, ellenállók még az oxidációval 

szemben is. Ezen tulajdonságok miatt a foszfin-boránok nagyban megkönnyítik a P-királis 

vegyületek előállítását, tisztítását és tárolását.49  

A foszfin-boránok leggyakoribb előállítási módja, hogy a foszfint reagáltatják a borán egy 

gyenge Lewis-bázissal képzett komplexével, leggyakrabban BH3∙THF vagy BH3∙Me2S 

komplexszel. A reakcióban a foszfin-borán komplexképződés hajtóereje, hogy a foszfin erősebb 

Lewis-bázis, mint a THF vagy a Me2S. A királis foszfinok esetében a borán-komplexképződés 

minden esetben retencióval játszódik le.49,130-132  

Imamoto és csoportja foszfin-oxidok deoxigénezését és borán-komplexszé alakítását egy 

lépésben valósította LiAlH4, CeCl3 és NaBH4 keverékével. A LiAlH4 és CeCl3 redukálta a P=O-

funkciót, majd az így keletkezett foszfin a NaBH4, mint borán-forrás jelenlétében azonnal foszfin-

borán komplexszé alakult át. A reakció során azonban a királis foszfin-oxidok racemizálódtak (7. 

ábra).127,128  
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7. ábra: Foszfin-boránok előállítása 

 

Gilheany és munkatársai az elmúlt években kidolgozták elsősorban aciklusos szekunder és 

tercier foszfin-oxidok „one-pot” deoxigénezését és borán komplexszé alakítását. Eljárásuk szerint 

a foszfin-oxidokat oxalil-kloriddal a megfelelő klórfoszfónium-sóvá alakították. Ezt követően a 

reakcióelegyhez adott NaBH4 hidrid átmenet közben redukálta a klórfoszfónium-sót, amely a 

reakció körülményei között azonnal borán-komplexszé alakult. Optikailag aktív származékok 

estén a reakció racemizációval járt (8. ábra).133-135 

 

 

8. ábra: Foszfin-oxidok deoxigénezése és borán-komplexképzése klórfoszfónium-só 

intermedieren keresztül 

 

Kutatócsoportunkban szintén kidolgoztak egy „one-pot” eljárást ciklusos foszfin-oxiok, úgy 

mint foszfolán-oxid és foszfabiciklo[3.1.0]hexán-oxid és 7-foszfanorbornén-származékok 

deoxigénezésére és borán-komplexképzésére borán-dimetilszulfid reagenssel, ami egyszerre volt 

redukálószer és borán-forrás is.136-138 Később ez a módszer szekunder foszfin-oxidok redukciójára 

és borán-komplexképzésére is alkalmasnak bizonyult (9. ábra).139 
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9. ábra: Gyűrűs foszfin-oxidok deoxigénezése és borán-komplexképzése borán-

dimetilszulfiddal 

 

2.9.4. Foszfin-boránok borán funkciójának eltávolítása 

 

A foszfin-boránokat azért is alkalmazzák elterjedten, mert ezek a vegyületek foszfin 

prekurzoroknak tekinthetők, ugyanis borán-csoport egyszerűen eltávolítható. Két általánosan 

alkalmazható módszer szerint a foszfin-boránokat amin vagy alkohol borán-akceptorokkal 

reagáltatva a megfelelő foszfinok állíthatók elő.49  

Bár a foszfin-borán-komplexek stabilitása nagyobb, mint az amin-borán-komplexeké, ez a 

reakció amin felesleg alkalmazásával mégis eltolható a foszfin-borán deboránozása irányába.49 

Leggyakrabban dietilamint,140,141 pirrolidin-származékokat,142,143 morfolint,144 

tetrametiletiléndiamint (TMEDA)127,128,141,145 vagy 1,4-diazabiciklo[2.2.2]oktánt 

(DABCO)141,146,147 alkalmaznak legtöbbször aromás oldószerben.141,146,147  

Jugé és kutatócsoportja valósította meg elsőként a foszfin-borán-komplexek deboránozását 

alkoholokkal. Eredeti kísérletük során a deboránozást etanollal végezték,148 de később más 

alkoholok is alkalmas reagensnek bizonyultak számos foszfin-borán esetében,149,150 bár ezzel a 

módszerrel a trialkilfoszfin-boránok deboránozását nem sikerült megvalósítani.49,150  

Az elektronban dús trialkilfoszfin-boránok borán-csoportjának eltávolítását nemcsak 

alkoholokkal,150 hanem aminokkal sem sikerült hatékonyan megvalósítani.151,152 McKinstry és 

Livinghouse elsőként dolgozott ki egy eljárást, amely során az elektronban dús foszfin-boránok 

borán-csoportját erős savakkal távolították el. Az eredeti módszer szerint a deboránozást 

tetrafluorobórsavval végezték,151,152 de később a trifluormetánszulfonsav153 is alkalmas 

reagensnek bizonyult. A reakcióban a P-B-kötés felhasadása után a megfelelő foszfóniumsók 

keletkeztek, amelyeket lúgos vízzel extraháltak, és így jó termeléssel kapták a tercier foszfinokat.49 
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A felsorolt deboránozási reakciók P-királis foszfin-boránok esetében általában retencióval 

játszódtak le,49 és csak bizonyos esetekben számoltak be az optikai aktivitás csökkenéséről  

(10. ábra).154 

 

10. ábra: Foszfin-boránok deboránozása 

 

2.10.  P-aszimmetria-centrumot tartalmazó ligandumok  

 

A királis foszfin-ligandumok fejlődése szorosan összefügg az aszimmetrikus katalitikus 

reakciókkal, elsősorban a hidrogénezéssel. Ahogy azt már a 2.4. alfejezetben bemutattam, Knowles 

és Horner egymástól függetlenül elsőként valósította meg prokirális alkének aszimmetrikus 

hidrogénezését P-királis fenil-metil-propil-foszfin-ligandumot (54) tartalmazó Rh-komplexszel 

1968-ban.47,48 Ezt követően a királis foszforatomhoz kapcsolódó szubsztituensek szisztematikus 

változtatásával számos egy-, illetve kétfogú P-királis ligandumot állítottak elő, amely 

vegyületcsalád talán legismertebb képviselői a PAMP és DIPAMP (55 és 56).155-157  

Morrison 1971-ben publikálta a difenil-neomentil-foszfin-ligandum (57) és az abból 

levezethető Rh(I)-komplex szintézisét, amelyet szintén eredményesen alkalmaztak katalizátorként 

aszimmetrikus hidrogénezési reakciókban.158 Ez volt az első kísérleti bizonyíték arra, hogy az 

átmenetifém-foszfin-komplexekkel katalizált aszimmetrikus reakciókban a királis indukcióhoz 

nemcsak P-királis ligandumok alkalmazhatók.  

Ezt követően 1970 és 1980 között kidolgozták - többek között - a kétfogú DIOP (58),159,160 

CHIRAPHOS (59)161 és BINAP (60)162 ligandumok szintézisét, amelyek optikai aktivitása szintén 

aszimmetrikus szénatomokra, illetve axiális kiralitásra vezethető vissza. Ezekkel a ligandumokkal 

(58-60) magas enantioszelektivitási értékeket értek el homogén katalitikus aszimmetrikus 

szintézisekben. Ezáltal az is bebizonyosodott, hogy a magas enantioszelektivitás eléréséhez 

eredményesen alkalmazhatók olyan ligandumok is, amelyekben a királis információt nem a 

foszforatom, hanem a molekulaváz hordozza. 
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PAMP  

DIPAMP 

54 55 56 

 

 
DIOP  

CHIRAPHOS   
BINAP 

57 58 59 60 

 

A kétfogú, királis vázat tartalmazó ligandumok elterjedése háttérbe szorította mind az 

egyfogú, mind a P-királis foszfinokkal kapcsolatos kutatásokat. Ennek ellenére az irodalomban 

számos olyan példát lehet találni, hogy a P-királis foszfin-ligandumokat eredményesen 

alkalmazták homogén aszimmetrikus katalitikus reakciókban. Mivel a foszforkémia ezen területe 

igen szerteágazó, amelyet az ebben a témakörben megjelent több összefoglaló közlemény és könyv 

is mutat,2,49,163-168 ezért a következő alfejezetekben az a célom, hogy bemutassam a legjellemzőbb 

egyfogú P-királis heterociklusos ligandumokat, amelyek átmenetifém-komplexei katalizátorként 

alkalmazhatók, emellett bizonyos esetekben tárgyalom a kétfogú, illetve a P-O-kötést tartalmazó 

ligandumokat is. Összeállításom másik célkitűzése, hogy a teljesség igénye nélkül bemutassam 

azokat a jellemző reakciókat, amelyekhez katalizátorként P-királis heterociklusok átmenetifém-

komplexei alkalmazhatók, azonban az egyes reakciótípusok esetén a reakciókörülmények 

hatásának részletes elemzésétől eltekintek. 

 

2.11.  P-aszimmetria-centrumot tartalmazó ligandumokkal megvalósított 

enantioszelektív hidrogénezések 

 

Ahogy azt a 2.3. alfejezetben bemutattam, az enantiomertiszta vegyületek előállításának egyik 

módszere az enantioszelektív szintézis. Mivel a gyógyszer-, növényvédőszer- és finomkémiai 

iparban az igény folyamatosan nő az enantiomertiszta vegyületek iránt, ezért – a reszolválások 

mellett – az enantioszelektív reakciók, így az enantioszelektív homogén katalitikus eljárások is 

jelentős fejlődésen mentek keresztül az elmúlt pár évtizedben.2  

Horner és Knowles nevéhez fűződik az első enantioszelektív homogén katalitikus reakció, 

akik optikailag aktív fenil-metil-propil-foszfin ródium-komplexével eredményesen valósították 
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meg prokirális alkének enantioszelektív hidrogénezését.47,48 Ezt követően ez a tudományterület 

gyors és jelentős fejlődésen ment keresztül, amit az is bizonyít, hogy már az 1970-es években ipari 

méretben is alkalmaztak homogén enantioszelektív katalitikus hidrogénezést az L-DOPA 

szintézise során.169 

A P(III)-ligandumok fejlesztése azóta is elsősorban a homogén enantioszelektív 

hidrogénezéssel áll szoros kapcsolatban.167 A homogén katalitikus hidrogénezés során 

katalizátorként leggyakrabban Rh(I)-vegyületeket használnak (11. ábra), így a következő 

alfejezetekben kizárólag P-királis heterociklusos foszfinok Rh(I)-komplexeivel elért 

eredményeket ismertetem. 

 

 

11. ábra: Funkcionalizált alkének Rh-katalizált enantioszelektív hidrogénezési reakciója 

 

A legjellemzőbb szubsztrátumok a prokirális funkcionalizált alkének (12. ábra), amelyek 

közül az α- vagy β-dehidroaminosav-származékok enantioszelektív hidrogénezése a 

legelterjedtebben vizsgált modellreakció, amely egyben az optikailag aktív α- vagy β-aminosavak 

előállításának egyik lehetséges módszere.  

 

 

12. ábra: A Rh-katalizált hidrogénezésben alkalmazott legjellemzőbb  

funkcionalizált alkén szubsztrátumok 
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2.11.1. Egyfogú P-heterociklusos ligandumok és az azokkal elért eredmények enantioszelektív 

hidrogénezési reakciókban 

 

Marinetti és munkatársai P-királis heterociklusok közül foszfirán-származékok (61)  

Rh(I)-komplexeit alkalmazták eredményesen enantioszelektív hidrogénezési reakciókban 

legfeljebb 76% enantioszelektivitást elérve.170 Ugyanez a kutatócsoport foszfetán-ligandumokat 

(62) alkalmazott enantioszelektív hidrogénezési reakcióban, azonban a megfelelő Rh(I)-

katalizátorok aktivitása alacsony volt, és legfeljebb 40% enantioszelektivitás értéket értek el.171  

Az egyfogú P-királis öttagú heterociklusos ligandumok közül Pietrusiewicz és kutatócsoportja 

fenil-ciklopentadihidrofoszfol- és fenil-ciklopentatetrahidrofoszfol (63 és 64) Rh(I)-komplexét 

alkalmazta katalizátorként (Z)-α-acetamido-fahéjsav hidrogénezéséhez 10%, illetve 62% 

enantioszelektivitási értékeket elérve.61 Bár P-aszimmetria-centrumot nem tartalmaznak, de az 5-

tagú P-heterociklusos ligandumok között mindenképpen érdemes megemlíteni a 2,5-

difenilfoszfolán-származékokat (65), amelyek Rh(I)-komplexeivel  

- a foszforatomhoz kapcsolódó szubsztituenstől függően - 8-93% közötti enantioszelektivitást 

értek el.172-176 

 

 

 
   

    

61 62 63 64 65 

13. ábra: Egyfogú P-heterociklusos ligandumok (61-65) 

 

2.11.2. Kétfogú P-heterociklusos ligandumok és az azokkal elért eredmények enantioszelektív 

hidrogénezési reakciókban 

 

Az egyfogú P-királis heterociklusos ligandumok mellett számos példát találni az irodalomban 

heterociklusos difoszfin-ligandumokra is, amelyek P-aszimmetria-centrumot tartalmaznak.  

Imamoto és kutatócsoportja publikálta a DisquareP* kétfogú foszfetán (66), illetve 

benzofoszfetán gyűrűt tartalmazó ligandumokat (67), amelyek Rh(I)-komplexeivel számos 

funkcionalizált alkén, így α-dehidroaminosav-származékok aszimmetrikus hidrogénezését is 

eredményesen valósították meg több esetben 95% feletti enantioszelektivitással.71,177 

Mathey és kutatócsoportja dolgozta ki a fenil-3-foszfolén-gyűrűket tartalmazó kétfogú 
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biszfoszfolén-ligandum (52) szintézisét, amellyel legfeljebb 75% enantioszelektivitás volt elérhető 

Rh(I)-katalizált hidrogénezési reakciókban.88 Pár évvel később publikálta Zang és kutatócsoportja, 

a di-t-butil-foszfolán egységet tartalmazó TangPhos (68) és DuanPhos (69) ligandumokat, 

amelyekkel több szubsztrátum esetében is 99% feletti enantioszelektivitást értek el katalitikus 

hidrogénezési reakciókban.72,178 Tang és munkatársai dihidrobenzooxafoszfol egységet tartalmazó 

kétfogú ligandumok [BIBOP (70) és POP (71)] szintézisét dolgozta ki, és megfigyelték, hogy az 

R és R' csoportok változtatásával finomhangolva a ligandum sztérikus és elektronikus 

tulajdonságait 99% feletti enantioszelektivitást értek el több szubsztrátum esetében is.59,60 

A kétfogú P-heterociklusos ligandumok közül a DuPhos (72) és BPE (73) ligandumokat 

mindenképpen érdemes megemlíteni, annak ellenére, hogy ezek a ligandumok P-aszimmetria-

centrumot nem tartalmaznak. A DuPhos (72) és BPE (73) ligandumokban a foszfolán-egységhez 

2,5-helyzetben kapcsolódó R-szubsztituenseket változtatva több esetben is  

95-99% között enantioszelektivitást értek el aszimmetrikus hidrogénezési reakciókban.179,180 

Emellett a DuPhos (72) és BPE (73) ligandumok P-aszimmetria-centrumot is tartalmazó 

analogonjait (74 és 75) szintén eredményesen alkalmazták alkének enantioszelektív 

hidrogénezésében (ee: 83-96%).181,182 

A "BIPNOR" és annak ferrocén-egységet tartalmazó analogonja (50 és 51) a kétfogú  

6-tagú P-királis heterociklusos ligandumok jellemző képviselői, amelyekkel aszimmetrikus 

hidrogénezési reakciókban legfeljebb 98%, illetve 23% enantioszelektivitást lehetett elérni.85,87 Az 

irodalomban kétfogú héttagú gyűrűt tartalmazó ligandum is található [Binapine (76)], amely Rh(I)-

komplexével több esetben is 99% feletti enantioszelektivitást értek el.183 
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14. ábra: Kétfogú P-heterociklusos ligandumok (50-52 és 66-76) 

 

Eddig kizárólag alkének enantioszelektív hidrogénezési reakcióiban elért eredményeket 

tárgyaltam, de az irodalomban számos példa található ketonok, aminoketonok, ketoészterek184-187 

és iminek188-191 hidrogénezésére is, illetve a Rh(I)-komplexek mellett a ruténium-, az irídium- és 

a palládium P-királis heterociklusos ligandumokkal alkotott komplexeit is alkalmazták 

katalizátorként.85,185,190,191 

2.12.  P-aszimmetria-centrumot tartalmazó heterociklusos ligandumokkal elért 

eredmények enantioszelektív allil-szubsztitúciós reakciókban 

 

Az aszimmetrikus allil-szubsztitúció szén-szén, illetve szén-heteroatom közötti kovalens 

kötés kialakítására alkalmas enyhe körülmények között megvalósítható reakció. Allil-

szubsztitúciós reakciókban számos átmenetifém alkalmazható katalizátorként, azonban 

legelterjedtebben királis foszfinok palládium-komplexeit használják.49,192 Az irodalomban számos 

példát találni királis P-heterociklusos ligandumokra, amelyeket eredményesen alkalmaztak 

katalizátorként enantioszelektív allil-szubsztitúciós reakciókban (15. ábra). 
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15. ábra: Pd-katalizált allil-szubsztitúciós reakciók 

 

Marinetti és kutatócsoportja P-királis foszfetán-ligandumokat (62 és 77) alkalmazott  

Pd-katalizált enantioszelektív allil-szubsztitúciós reakcióban legfeljebb 82% enantioszelektivitás 

értéket elérve. Megfigyelték, hogy a foszfetán-gyűrű térszerkezete és a diacetál-gyűrű jelentős 

mértékben befolyásolta az elért enantioszelektivitást.193 Pietrusiewicz és munkatársai fenil-

ciklopentadihidrofoszfol- és fenil-ciklopentatetrahidrofoszfol-ligandummal (63 és 64) allil-

szubsztitúciós reakcióban - az alkalmazott szubsztráttól függően - 13-95% enantioszelektivitást 

értek el.61 Kobayashi, valamint Breit kutatócsoportjai foszfolán-vázat tartalmazó ligandumokkal 

(78-80) eredményesen valósították meg C-C, vagy C-N kötés kialakítását allil-szubsztitúciós 

reakciókban több esetben 99% enantioszelektivitást elérve.63,194,195  

Mathey és munkatársai ligandumként a BIPNOR ferrocén-egységet tartalmazó analogonját 

(51) alkalmazva 54% enantioszelektivitás értéket értek el az 1,3-difenil-2-propenil-acetát és 

dietilmalonát allil-szubsztitúciós reakciójában.87 Emellett 7-foszfabiciklo[2.2.1]heptán (81) és 9-

foszfabiciklo[3.3.1]nonán (82) Pd-komplexeivel is több esetben 95% feletti enantioszelektivitás 

értékeket értek el számos szubsztrátum C-, valamint N-nukleofilekkel megvalósított allil-

szubsztitúciós reakciójában.196-198 
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16. ábra: Pd-katalizált allil-szubsztitúciós reakciókban alkalmazott  

egyfogú P-heterociklusos ligandumok 
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2.13.  P-aszimmetria-centrumot tartalmazó heterociklusos ligandumokkal elért 

eredmények további enantioszelektív katalitikus reakciókban 

 

Marinetti foszfetán-ligandumot (62) alkalmazott Pd-katalizált hidroszililezési reakciókban 

legfeljebb 65% enantioszelektivitási értéket elérve. A reakció során ciklopentadiént vagy sztirolt 

reagáltattak triklószilánnal, majd az így keletkezett vegyületből a megfelelő trietoxi- illetve 

trimetil-szilán-származékot állították elő (17. ábra).171,199 

 

 

17. ábra: Ciklopentadién és sztirol Pd-katalizált hidroszililezési reakciója 

  

1-Aril-2,5-dimetil-foszfolán-ligandumokat alkalmaztak sztirol és etilén Ni-katalizált 

hidrovinilezési reakciójában, és több esetben 95% feletti termelést és legfeljebb 50% 

enantioszelektivitási értéket értek el (18. ábra).200 

 

 

18. ábra: Sztirol Ni-katalizált hidrovinilezési reakciója 

 

Crochet és munkatársai P-királis foszfolán-egységet tartalmazó ligandumokat alkalmaztak 

akrolein és ciklopentadién Ru-katalizált Diels-Alder-reakciójában, több esetben kiváló termelést 

és legfeljebb 48% enantioszelektivitást elérve (19. ábra).201 

 

 

19. ábra: Akrolein és ciklopentadién Ru-katalizált Diels-Alder-reakciója 

 

Charette és kutatócsoportja Me-DUPHOS-monoxid-ligandumot alkalmazott  

β-nitroalkének vagy N-difenilfoszfinoil-iminek és dialkil-cink réz(I)-katalizált addíciójában, és a 

legtöbb esetben 90% feletti termelést és enantiomertisztaságot értek el (20. ábra). Megfigyelték, 
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hogy sem a megfelelő difoszfin- vagy difoszfin-oxid-ligandumot alkalmazva nem tudták 

megközelíteni a Me-DUPHOS-monoxiddal elért eredmények.202-204 

 

 

20. ábra: Nitroalkének, illetve N-difenilfoszfinoil-iminek és dialkil-cink  

réz(I)-katalizált addíciós reakciója 

 

2.14. P-heterociklusos ligandumok alkalmazás a hidroformilezésben 

 

A 2.11-2.13 alfejezetekben bemutatott reakciótípusok mellett a foszfin-ligandumokat, így 

a P-heterociklusos ligandumokat is elterjedten használnak enantioszelektív hidroformilezési 

reakciókban, amely során olefinek reagálnak szén-monoxiddal és hidrogénnel aldehid keletkezése 

közben. A hidroformilezés az egyik legnagyobb volumenben végzett homogén katalitikus reakció, 

ugyanis évente több millió tonna oxovegyületet állítanak elő, amelyet - többek között - a 

műanyagipar is felhasznál.168,205,206 Emellett a hidroformilezés mind a finomkémiai-, mind a 

gyógyszeripar szempontjából értékes reakció, mivel széles körben alkalmazható a C=C 

kettőskötés funkcionalizálására, és királis katalizátorok jelenlétében enantioszelektív 

hidroformilezési reakciók megvalósítására. Többek közt sztirol-származékok hidroformilezésével 

enantiomertiszta, nem szteroid típusú gyulladásgátlók (Ibuprofén, Naproxén és Ketoprofén) 

intermedierjei szintetizálhatók. Emellett az optikailag aktív aldehidekből királis aminosavak 

állíthatók elő.3,205  

A hidroformilezés általános reakcióegyenletét a 21. ábrán mutatom be. A reakció során az 

jelenti a kihívást, hogy a katalizátort és a reakciókörülményeket megfelelően kell megválasztani a 

magas kemoszelektivitás [hidroformilezés (84 és 85) vagy hidrogénezés (86)], regioszelektivitás 

[elágazó (84) vagy egyenes láncú aldehid (85)], illetve enantioszelektivitás eléréséhez.  

  

       

83  84  85  86 

     

21. ábra: A hidroformilezés általános reakcióegyenlete 
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A hidroformilezés felfedezése Roelen nevéhez fűződik, aki 1938-ban felismerte, hogy 

kobalt-katalizátor jelenlétében etilén, szén-monoxid és hidrogén reakciójában propanal képződik. 

A kobalt-katalizált hidroformilezési reakciókban a HCo(CO)4 az aktív katalizátor, amely a 

megfelelő kobalt-sókból képződik a hidroformilezés körülményei között.168,206,207 A 

hidroformilezés történetében a következő áttörést az jelentette, amikor Wilkinson a RhCl(PPh3)3 

katalizátort eredményesen alkalmazta hidroformilezésben a korábbinál enyhébb 

reakciókörülmények között kiváló kemo- és regioszelektivitás értékeket elérve.208,209 Az ezt 

követő évtizedekben a Rh-katalizátorok fokozatosan felváltották a Co-katalizátorokat az ipari 

eljárásokban.168,206 A Rh-katalizátorokkal megvalósított hidroformilezés másik előnye, hogy a 

különböző foszfin-ligandumokat alkalmazva a katalizátor tulajdonságai finomhangolhatók, illetve 

királis P(III)-vegyületek Rh-komplexeivel enantioszelektív hidroformilezési reakciók valósíthatók 

meg, amire az első példát 1972-ben publikálták.210 A ródium ára az elmúlt években jelentősen 

csökkent, emellett az aktivitásból és szelektivitásól eredő előnyös katalitikus tulajdonságok pedig 

kiemelt szerephez juttatják a ródium-katalizátorokat. Ennek ellenére más fémek vagy nemesfémek 

hidroformilezésben történő alkalmazása mindig is kiemelt kutatási terület volt.206,211  

Számos más fém mellett, a platina is alkalmazható katalizátorként hidroformilezési 

reakciókban, amelyre az első példát az 1960-as években publikálták.211-213 Schwager és Knifton, 

illetve Kehoe és Schell alkalmazták először az ón(II)-klorid kokatalizátort, amellyel jelentősen 

javult a platina-katalizátorok kezdeti alacsony aktivitása mind hidroformilezési, mind 

karbonilezési reakciókban.214,215 Az SnCl2 katalitikus ciklusban betöltött szerepe összetett. 

Egyrészt beékelődik a Pt-Cl kötésbe, így képes stabilizálni a transz-helyzetű ligandumot. Másrészt 

az SnCl3-csoport távozó csoportként üres koordinációs helyet tud kialakítani, amely a katalitikus 

ciklus elemi lépései szempontjából fontos. Az SnCl3
- ellenion a pentakoordinált átmeneti 

állapotokat stabilizálhatja.211 Az első platina-SnCl2 katalizátorrendszerrel megvalósított 

enantioszelektív hidroformilezési reakciót az 1970-es években publikálták királis ligandumként 

DIOP-ot (58) alkalmazva.205,216 A DIOP (58) Rh-komplexét korábban már eredményesen 

alkalmazták katalizátorként enantioszelektív hidroformilezési reakcióban.217 

Az első enantioszelektív ródium- vagy platina-katalizált hidroformilezési reakciók 

kidolgozása után eltelt több mint négy évtizedben számos királis P(III)-vegyületet alkalmaztak 

katalizátor ligandumként. Az egyes katalizátorok tesztelésénél a sztirol, az allil-cianid és a vinil-

acetát a leggyakrabban vizsgált szubsztrátumok.206 A korábbi fejezetek felépítését követve a 

következő alfejezetekben is elsősorban a P-heterociklusos foszfin-ligandumokat mutatom be, 

külön kiemelve a megfelelő optikailag aktív származékokat. Azonban összeállításom nem 

tartalmazza a nem heterociklusos királis foszfin-ligandumokat és az azokkal több esetben elért 

kimagasló hidroformilezési eredményeket.205,206 Emellett elemzem a bemutatott P-heterociklusos 
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ligandumokkal jellemzően sztirol ródium- vagy platina-katalizált hidroformilezésben elért 

eredményeket. Összeállításomban csak egy esetben mutatok be P-O kötést tartalmazó ligandumot, 

de mindenképpen meg kell említeni, hogy a P-O vagy P-N kötéseket tartalmazó ligandumokkal 

bizonyos esetekben kimagasló hidroformilezési eredményeket lehet elérni.218-221  

 

2.14.1. P-heterociklusos ligandumok ródium-katalizált hidroformilezési reakciókban 

 

Pringle és kutatócsoportja akirális egy-, illetve kétfogú foszfolán-, hexahidrofoszfinin- és 

hexahidrofoszfepin-gyűrűt tartalmazó ligandumok (87 és 88) Rh-komplexeit alkalmazta 

hidroformilezési reakciókban, részletesen vizsgálva a szerkezet és a katalitikus aktivitás, illetve 

szelektivitás közötti összefüggéseket.222,223 Számos aril- és alkil-foszfol-származékot (89) is 

eredményesen alkalmaztak ligandumként Rh-katalizált hidroformilezési reakciókban. Egyes 

származékokkal kiemelkedő konverzióval, kemo- és regioszelektivitással (95-99%) kapták a 2-

fenilpropanalt (84a). Bár a vizsgált vegyületek között több P-aszimmetria-centrumot tartalmazó 

származék is volt, de minden esetben a megfelelő racém ligandumokat alkalmazták.224-228 Akirális 

alkil-, illetve aril-szubsztituenst tartalmazó foszfininek (90) Rh-komplexeit alkalmazta Breit és 

kutatócsoportja hidroformilezési reakciókban, számos összefüggést megállapítva a katalitikus 

eredményeket és a ligandumok szerkezete között.229,230  

 

 
 

 
 

 
87 88 89 90 91 

 

22. ábra: P-heterociklusos ligandumok ródium-katalizált hidroformilezési reakciókban 

 

A P-aszimmetria-centrumot tartalmazó ligandumok közül a FerroTANE difoszfetán-

ligandumokat (91) alkalmazták sztirol (83a) Rh-katalizált hidroformilezési reakciójában. A 

kutatók megfigyelték, hogy a terc-butil szubsztituenst tartalmazó származék alkalmazása esetén 

nagyobb enantioszelektivitást értek el, mint a metil-szubsztitiuált származék esetén, bár a metil-

szubsztituált származék alkalmazása esetén a keletkező elágazó láncú aldehid (84a) aránya 
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nagyobb volt.231 Alkil- és fenil-szubsztituált DuPhos (72) és BPE (73) difoszfolán-ligandumok 

ródium-komplexeit tesztelték hidroformilezési reakciókban. Mindkét ligandum-családot 

alkalmazva 90% feletti regioszelektivitással kapták a 2-fenilpropanalt (84a). A fenil-BPE (73) 

alkalmazásakor kimagasló, 98% regio- és 94%-os enantioszelektivitást valamint jó konverziót 

sikerült elérni. A szintén kétfogú foszfolán-gyűrűket tartalmazó, de P-királis TangPhos-

ligandummal (68) viszont 65% enantioszelektivitást értek el.221,231,232 A BIPNOR ferrocén-

egységet tartalmazó analogonját (51) alkalmazva ligandumként elágazó láncú aldehidre (84a) 

nézve 89% regio- és 15% enantioszelektivitást értek el sztirol (83a) Rh-katalizált hidroformilezési 

reakciójában.87 A kétfogú héttagú gyűrűt tartalmazó Binapine-ligandummal (76) pedig 90% feletti 

kemo- és 94% enantioszelektivitás volt elérhető.232 

2.14.2. P-heterociklusos ligandumok platina-katalizált hidroformilezési reakciókban 

 

A kutatócsoportunkban akirális és racém foszfol-, foszfolén- és foszfolán-származékok 

(92-94) Pt-komplexeit alkalmazva sztirol (83a) hidroformilezési reakciójában legfeljebb 90% 

kemo- és 86% regioszelektivitást értek el. A megfelelő ligandumok esetén összehasonlítva a Pt-, 

illetve Rh-katalizátorokkal kapott eredményeket, megállapították, hogy az 1-fenil-3,4-dimetil-

foszfol-ligandum (92) esetében a Pt-komplexszel nagyobb kemo- és regioszelektivitás volt 

elérhető, mint a megfelelő Rh-komplexszel.227,233 Szintén a kutatócsoportban korábban 

előállították az optikailag aktív 1-fenil-3-metil-3-foszfolén (95) platina-komplexét, amellyel 84% 

kemo- és 64% regioszelektivitás mellett mindössze 3% enantioszelektivitással kapták a megfelelő 

optikailag aktív 2-fenilpropanalt (84a).233  

2,2-Bifoszfol egységet tartalmazó királis difoszfin- (96) és difoszfinit- (97) ligandumot 

alkalmazva sztirol (83a) Pt-katalizált hidroformilezési reakciójában 100% körüli kemo- és elágazó 

láncú aldehidre (84a) nézve 80% feletti regioszelektivitás mellett legfeljebb 18%-os 

enantiomertisztaságot tudtak elérni.234 A kutatócsoportunkban P-királis kétfogú difenilfoszfino-

tetrahidrofoszfinin (98) és difenilfoszfino-hexahidrofoszfinin (99) Pt-komplexei sztirol (83a) 

hidroformilezése során teljes konverzió mellett legfeljebb 96%-os kemo-, valamint 85%-os 

regioszelektivitást mutatattak az elágazó láncú aldehidre (84a) nézve. Az optikailag aktív 

difenilfoszfino-tetrahidrofoszfinin-ligandummal (98) 6%-os enantioszelektivitást lehetett 

elérni.233 
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23. ábra: P-heterociklusos ligandumok platina-katalizált hidroformilezési reakciókban 
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3. Eredmények és értékelésük* 

 

Bár a királis vázatomot tartalmazó foszfin-ligandumok megjelenésük után széles körben 

elterjedtek, ezáltal háttérbe szorítva a P-királis ligandumokat, az elmúlt két évtizedben mégis újra 

intenzíven kutatott terület lett a P-királis foszforvegyületek előállítása, és a megfelelő egy- illetve 

kétfogú P(III)-vegyületek katalizátor ligandumként történő alkalmazása. A P-királis vegyületek 

esetében az aszimmetria-centrum közvetlenül a megfelelő katalitikus folyamatban kulcsszerepet 

betöltő átmenetifémhez kapcsolódik, ezáltal lehetővé téve a királis információ hatékony 

átadását.235  

PhD dolgozatom irodalmi részében bemutattam a P-királis heterociklusok reszolválásának elvi 

lehetőségeit, illetve néhány jellemző egy- illetve kétfogú P-heterociklusos ligandumot is, amelyet 

enantioszelektív reakciókban lehet alkalmazni. Viszont összeállításomból az is kitűnik, hogy a 

platina-katalizált hidroformilezésben mindössze néhány P-kiralitáselemmel rendelkező egyfogú 

heterociklusos ligandumot írtak le az irodalomban. Ezért PhD munkám célkitűzése volt, hogy a 

kutatócsoportban kidolgozott reszolválási eljárásokat kiterjesszem olyan 5- és 6-tagú P-

heterociklusokra, amelyeket korábban még nem állítottak elő optikailag aktív formában. Emellett 

célul tűztük ki, hogy a kutatócsoportban korábban és PhD munkám során előállított a racém és 

optikailag aktív öttagú P-heterociklusokból egy deoxigénezési lépésen keresztül előállítsuk a 

megfelelő borán- és platina-komplexeket, és az így előállított platina-komplexeket pedig 

katalizátorként kívántuk alkalmazni sztirol hidroformilezési reakciójában. 

 

3.1. Racém 5- és 6-tagú P-heterociklusok (3-7) szintézise 

 

A racém 1-szubsztituált-3-metil-3-foszfolén-1-oxidok (3) előállítása az irodalomban ismert 

módszerrel történt. Az 1-hidroxi-3-metil-3-foszfolén-oxidot (1) tionil-kloriddal reagáltattuk, majd 

az így előállított foszfinsavklorid (2) és a megfelelő Grignard-vegyület reakciójában kaptuk az 

aril-, illetve alkil-szubtituált-3-metil-3-foszfolén-1-oxidokat (3a-i). Az izobutil-3-foszfolén-1-

oxid (3h) ismert, de nem jellemzett vegyület volt irodalomban, míg az izopentil-3-foszfolén-oxidot 

(3i) elsőként állítottuk elő. Az izobutil- és izopentil-3-foszfolén-oxidot (3h és 3i) NMR és HRMS 

mérésekkel jellemeztük. 

                                                
* A vegyületek számozását az „Eredmények és értékelésük” fejezetben újrakezdtem. 
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Az 1-propoxi-3-metil-3-foszfolén-oxidot (3j) szintén irodalomban ismert módszerrel 

állítottuk elő, foszfinsavklorid (2) és propil-alkohol reakciójában trietilamin savmegkötő 

jelenlétében. 

   

  
 

 

 

 

 

3a-i 

1 

 

2 

 
 

    3j 

 

Az 1-propil-3-metilfoszfolán-1-oxidot (4) két diasztereomer 1:1 arányú keverékeként a 

racém 1-propil-3-metil-3-foszfolén-1-oxid (3f) katalitikus hidrogénezésével állítottuk elő Pd/C 

katalizátorral metanol oldószerben.  

 

 
 

 

3f  4 

 

A racém hattagú P-heterociklusok (5-7) előállítását a kutatócsoportban korábban 

kidolgozott módszerrel végeztük. A 6,6-diklór-1-fenil-3-metil-foszfabiciklo[3.1.0]hexán-3-oxidot 

(5) 1-fenil-3-metil-3-foszfolén-1-oxidból (3a) állítottuk elő kloroformból és vizes NaOH oldatból 

fázistranszfer katalizátor jelenlétében generált diklórkarbénnel.8,15 A 3-fenil-3-

foszfabiciklo[3.1.0]hexán-oxidot (5) oldószermentes körülmények között 135°C-ra hevítve, 

sósavvesztés közben kaptuk a 3- és 5-metil-1-fenil-4-klór-1,2-dihidrofoszfinin-1-oxidok 3:1 

arányú izomerelegyét (6A és 6B).8,21 A dihidrofoszfinin-oxidok (6A és 6B) α,β-kettőskötését 

borán-dimetilszulfid reagenssel regioszelektíven redukáltuk, és a nyerstermék 

oszlopromatográfiás tisztítása után kaptuk 1-fenil-4-klór-5-metil-1,2,3,6-tetrahidrofoszfinin-1-

oxidot (7).8,29 
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3.2. Az 1-Butil-, 1-i-butil-, 1-i-pentil- és 1-propoxi-3-metil-3-foszfolén-1-oxidok 

(3g-j) reszolválása TADDOL- és borkősav-származékokkal  

(8-13)[3-5, 7] 

 

PhD munkám egyik célkitűzése az volt, hogy a kutatócsoportban korábban kidolgozott 

reszolválási eljárásokat kiterjesszem olyan 3-foszfolén-oxidokra (3g-j), amelyek korábban nem 

voltak ismertek optikailag aktív formában az irodalomban. Részletesen vizsgáltuk az egymással 

rokon szerkezetű butil-, izobutil- és propoxi-3-metil-3-foszfolén-1-oxidok (3g, 3h és 3j) 

reszolválását TADDOL-t és spiro-TADDOL-t (8 és 9), illetve az O,O’-dibenzoil-, és O,O’-di-p-

toluoil-borkősav savanyú [Ca(H-DBBS)2 és Ca(H-DPTBS)2] és semleges Ca2+-sóit  

[Ca(DBBS) és Ca(DPTBS)] (10-13) alkalmazva reszolválóágensként (24. ábra). A következő 

alfejezetekben mutatom be a butil-, izobutil- és propoxi-3-metil-3-foszfolén-1-oxidok  

(3g, 3h és 3j) reszolválása során elért eredményeket, amelyeket termelés, enantiomertisztaság 

valamint a termelés és az enantiomertisztaság szorzataként számítható reszolválhatóság 

szempontjából értékelek.  
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24. ábra: A vizsgált 3-foszfolén-oxidok (3g-j) és reszolválóágensek [(−)-8-(−)-13] 

 

3.2.1. 1-Butil-, 1-i-butil- és 1-propoxi-3-metil-3-foszfolén-1-oxid (3g, 3h és 3j) reszolválása 

TADDOL [(−)-8] alkalmazásával[4,5,7] 

 

A butil-, i-butil- és propoxi-3-foszfolén-oxidok (3g, 3h és 3j) reszolválását először 

TADDOL-lal (8) kíséreltük meg a kutatócsoportban már kidolgozott eljárást alkalmazva. Minden 

esetben az ún. „félekvivalens” módszert alkalmaztuk, a keletkező diasztereomer összetételét is 

figyelembe véve. A megfelelő 3-foszfolén-oxid (3g, 3h vagy 3j) és a TADDOL keverékét [(−)-8] 

etil-acetátban forralás közben feloldottuk, majd az így kapott oldathoz hexánt adva a megfelelő 

diasztereomer molekulakomplex kikristályosodott.  

A kutatócsoportban korábban már vizsgálták az oldószer reszolválásban betöltött szerepét 

úgy, hogy a bemutatott reszolválási eljárás során a vizsgált oldószert is hozzáadták a 

reakcióelegyhez. Megállapították, hogy hidrogén-híd kölcsönhatásban résztvevő oldószerek is 

eredményesen alkalmazhatók 3-foszfolén-oxidok (3) reszolválásához TADDOL-származékokkal 

[(−)-8 és (−)-9].236 Ezt a megfigyelést alapul véve, a butil-, i-butil- és propoxi-3-foszfolén-oxidok 

(3g, 3h és 3j) reszolválását TADDOL-lal [(−)-8] metanolban, etanolban és izopropil-alkoholban 

is megkíséreltük. Ezekben az esetekben a racém 3-foszfolén-oxid (3g, 3h vagy 3j) és a TADDOL 

keverékét [(−)-8] az adott alkoholban forralás közben feloldottuk, majd a megfelelő diasztereomer 

komplex lehűlés hatására kristályosodott ki.  

Minden esetben három óra kristályosítás után szűrtük a kivált kristályos diasztereomer 

komplexet, amit két átkristályosítással tisztítottunk a megfelelő oldószerben. A 3-foszfolén-oxid 

(3g, 3h vagy 3j) enantiomerkeverékeket a megfelelő diasztereomer komplexből 
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oszlopkromatográfiás elválasztással nyertük ki. A sikeres, diasztereomer képződéssel járó 

kísérletek eredményeit az 1. táblázatban foglaltam össze. 

 

 

 

 

 

 

 
 

3  (−)-8  [(−)-8]x ∙ (3)y  3 

     

 

A TADDOL-t [(−)-8] eredményesen tudtuk alkalmazni a 3-foszfolén-oxidok  

(3g, 3h és 3j) reszolválásához elsősorban etil-acetát−hexán oldószerelegyet alkalmazva (1. 

táblázat, 1., 3. és 4. kísérlet). Alkoholokban megkísérelve a reszolválásokat, mindössze egy 

esetben kaptunk kristályos diasztereomer komplexet (1. táblázat, 2. kísérlet). 

Az enantiomertisztaság értékeket minden esetben királis állófázisú gázkromatogáfiával 

határoztuk meg, miután az adott 3-foszfolén-oxid (3g, 3h és 3j) enantiomerkeveréket preparatív 

vékonyrétegkromatográfiával visszanyertük a megfelelő diasztereomer komplex egy részletéből. 

A butil- és i-butil-3-foszfolén-oxid (3g és 3h) esetében 35-78% enantiomertisztaságot és 0,04-0,17 

reszolválhatóságot értünk el két átkristályosítás után  

(1. táblázat, 1-3. kísérlet). Az alkil-származékokkal (3g és 3h) összehasonlítva, a propoxi-3-

foszfolén-oxid (3j) esetében jobb eredményeket kaptunk (ee>99%, S=0,38) (1. táblázat, 4. 

kísérlet). Feltehetően ennek az az oka, hogy a propoxi-oldalláncban található oxigénatom miatt 

eltérő másodrendű kölcsönhatások alakulnak ki a propoxi-3-foszfolén-oxid (3j) és a reszolválószer 

[(−)-8] között, mint a megfelelő alkil-3-foszfolén-oxid-származékok (3g és 3h) esetében.  

Megfigyeltük továbbá, hogy a 3-foszfolén-oxid (3g, 3h és 3j) oldalláncának, illetve az 

alkalmazott oldószernek a függvényében változott a diasztereomer komplex összetétele. Az i-

butil- és propoxi-3-foszfolén-oxid (3h és 3j) esetében 1:1 összetételű diasztereomer keletkezett (1. 

táblázat, 3. és 4. kísérlet). Ezzel szemben a butil-származék (3g) esetében  

3-foszfolén-oxid - TADDOL 1:2, illetve 2:3 arányú molekulakomplex képződött (1. táblázat, 1. és 

2. kísérlet). 
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1. táblázat: Racém 1-butil-, 1-i-butil- és 1-propoxi-3-metil-3-foszfolén-1-oxid (3g, 3h és 3j) 

reszolválása TADDOL [(−)-8] alkalmazásával 

Kísérlet Y Ekv. Oldószera 
Diasztereomer 

komplexb 

Termelésc,f 

(%) 

eed,f 

(%) 

Se,f 

(-) 

Absz. 

konfig.g 
         

1 Bu 1 2×EtOAc/10×hexán (3g) ∙ (TADDOL)2 
(65) 

23 

(26) 

74 

(0,17) 

0,17 
(S) 

2 Bu 0,75 6×iPrOH (3g)2 ∙ (TADDOL)3 
(44) 

5 

(41) 

78 

(0,18) 

0,04 
(S) 

         

3 i-Bu 0,5 2×EtOAc/10×hexán (3h) ∙ (TADDOL) 
(73) 

14 

(7) 

35 

(0,05) 

0,05 
(R) 

         

4 OPr 0,5 2×EtOAc/10×hexán (3j) ∙ (TADDOL) 
(63) 

38 

(77) 

>99 

(0,48) 

0,38 
(R) 

a A kristályosításhoz és átkristályosításokhoz használt oldószer [ml oldószer/g reszolválószer]. 
b A 3-foszfolén-oxid (3g, 3h és 3j) és a reszolválószer arányát 1H NMR spektroszkópiával határoztuk meg. 
c A termelést a racém vegyület mennyiségének felére, az adott 3-foszfolén-oxid (3g, 3h és 3j) enantiomer teljes 

mennyiségére vonatkoztatva adtam meg.  
d Az enantiomertisztaság meghatározása királis állófázisú GC segítségével történt. 
e A reszolválhatóságot a következő képlet alapján számítottuk ki [S = (Termelés/100)×(ee/100)].32 
f Az első kristályosítás után kapott eredmények zárójelben találhatók, a kétszeres átkristályosítás utáni eredményeket 

félkövér betűtípussal szedtem.  
g Az adott 3-foszfolén-oxid (3g, 3h és 3j) enantiomer abszolút konfigurációját egykristály röntgendiffrakciós és CD 

spektroszkópiai mérésekkel határozták meg (3.3. és 3.4. alfejezet).  

 

3.2.2. 1-Butil-, 1-i-butil- és 1-propoxi-3-metil-3-foszfolén-1-oxid (3g, 3h és 3j) reszolválása 

spiro-TADDOL [(−)-9] alkalmazásával[4,5,7] 

 

A butil-, i-butil- és propoxi-3-foszfolén-oxidok (3g, 3h és 3j) reszolválását a 3.2.1. 

alfejezetben bemutatott eljárás szerint spiro-TADDOL-lal [(−)-9] is elvégeztük. A sikeres 

reszolválási kísérletek eredményeit a 2. táblázatban foglaltam össze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  (−)-9  [(−)-9]x ∙ (3)y  3 

     

 

A butil-, i-butil- és propoxi-3-foszfolén-oxidok (3g, 3h és 3j) reszolválásához spiro-

TADDOL-t [(−)-9] alkalmazva, a megfelelő 3-foszfolén-oxid (3g, 3h és 3j) 

enantiomerkeverékeket jellemzően 67-96% enantiomertisztasággal és 0,10-0,52 

reszolválhatósággal tudtuk előállítani (2. táblázat, 1-4. és 7-10. kísérlet), és csak bizonyos 

esetekben kaptunk ezeknél gyengébb eredményeket (2. táblázat, 5., 6. és 11. kísérlet).  
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Megállapítható, hogy a butil- és i-butil-3-foszfolén-oxidok (3g és 3h) reszolválásához 

rokonszerkezetű TADDOL-származékok [(−)-8 és (−)-9] közül a spiro-TADDOL [(−)-9] volt 

mind enantiomertisztaság, mind reszolválhatóság szempontjából eredményesebben alkalmazható 

(1. táblázat, 1-3. kísérlet és 2. táblázat, 1-8. kísérlet). A propoxi-3-foszfolén-oxid (3j) esetében 

mindkét TADDOL-származékkal [(−)-8 és (−)-9] elérhető legnagyobb enantiomertisztaság és 

reszolválhatóság érték hasonló volt (ee>99%, S=0,38, illetve ee: 93%, S=0,40) (1. táblázat, 4. 

kísérlet és 2. táblázat, 9. kísérlet).  

A kapott eredmények elemzésénél az is szembetűnő, hogy a TADDOL-t  

[(−)-8] alkoholban alkalmazva általában nem keletkeztek diasztereomerek, ezzel szemben a spiro-

TADDOL [(−)-9] esetében a metanol, etanol és izopropil-alkohol is eredményesen alkalmazható 

oldószer volt, ugyanis szinte minden esetben kristályos diasztereomerek képződését tapasztaltuk, 

ami feltehetően a két reszolválószer [(−)-8 és (−)-9] szerkezeti különbözőségével magyarázható.  

Általánosságban elmondható, hogy a reszolválhatóság csökkenését tapasztaltuk, ha a 

kutatócsoport korábbi kutatásai során alkalmazott etil-acetát−hexán oldószerelegyet alkoholokra 

cseréltük. Az egyedüli kivétel az i-butil-3-foszfolén-oxid (3h) volt, amely vegyület esetében spiro-

TADDOL-lal [(−)-9] etanolban értük el a legnagyobb reszolválhatóság értéket (2. táblázat, 7. 

kísérlet).  

Azonban azt is megfigyeltük, hogy az alkalmazott oldószer befolyásolta, hogy a keletkező 

diasztereomer komplexbe melyik 3-foszfolén-oxid (3g, 3h vagy 3j) enantiomer épült be. Ez a 

megfigyelés lehetővé tette, hogy a butil- és a propoxi-3-foszfolén-oxid (3g és 3j) esetében olyan 

eljárást dolgozzunk ki, amely során a megfelelő racém vegyületből mindkét antipód magas 

enantiomertisztasággal előállítható (3.2.6 alfejezet).  

Megfigyeltük továbbá, hogy a 3-foszfolén-oxid szerkezete (3g, 3h vagy 3j) és az 

alkalmazott oldószer befolyásolta a keletkező diasztereomer komplex összetételét. Jellemzően  

3-foszfolén oxid - spiro-TADDOL 1:1, illetve 1:2 összetételű diasztereomerek képződtek  

(2. táblázat, 1-5. és 7-11. kísérlet). Azonban ellentétben az említett adott sztöchiometriával 

rendelkező diasztereomerekkel, egy esetben (3h) ∙ (spiro-TADDOL)7 összetételű komplex 

képződött, amely feltehetően egy zárványkomplex, amit az elért alacsony termelés is alátámaszt 

(2. táblázat, 6. kísérlet).  
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2. táblázat: Racém 1-butil-, 1-i-butil- és 1-propoxi-3-metil-3-foszfolén-1-oxid (3g, 3h és 3j) 

reszolválása spiro-TADDOL [(−)-9] alkalmazásával 

Kísérlet Y Ekv. Oldószera 
Diasztereomer 

komplexb 

Termelésc,f 

(%) 

eed,f 

(%) 

Se,f 

(-) 

Absz. 

konfig.g 
         

1 Bu 1 2×EtOAc/10×hexán (3g) ∙ (spiro-TADDOL)2 
(83) 

62 

(54) 

84 

(0,45) 

0,52 
(S) 

2 Bu 1 6×MeOH (3g) ∙ (spiro-TADDOL)2 
(75) 

33 

(51) 

77 

(0,38) 

0,26 
(R) 

3 Bu 1 6×EtOH (3g) ∙ (spiro-TADDOL)2 
(80) 

17 

(28) 

70 

(0,22) 

0,12 
(R) 

4 Bu 1 6×iPrOH (3g) ∙ (spiro-TADDOL)2 
(86) 

43 

(62) 

78 

(0,53) 

0,33 
(S) 

         

5 i-Bu 0,5 2×EtOAc/10×hexán (3h) ∙ (spiro-TADDOL) 
(90) 

39 

(7) 

25 

(0,06) 

0,10 
(S) 

6 i-Bu 0,5 6×MeOH (3h) ∙ (spiro-TADDOL)7 
(14) 

5 

(71) 

96 

(0,10) 

0,05 
(R) 

7 i-Bu 1 6×EtOH (3h) ∙ (spiro-TADDOL)2 

(88) 

47 
[26]h 

(51) 

87 
[96]h 

(0,45) 

0,41 
[0,25]h 

(R) 

8 i-Bu 1 6×iPrOH (3h) ∙ (spiro-TADDOL)2 
(74) 

19 

(11) 

67 

(0,08) 

0,13 
(R) 

         

9 OPr 0,5 2×EtOAc/10×hexán (3j) ∙ (spiro-TADDOL) 
(72) 

43 

(54) 

93 

(0,39) 

0,40 
(R) 

10 OPr 1 6×EtOH (3j) ∙ (spiro-TADDOL)2 
(76) 

15 

(40) 

93 

(0,30) 

0,14 
(S) 

11 OPr 0,5 6×iPrOH (3j) ∙ (spiro-TADDOL) 
(67) 

10 

(55) 

87 

(0,37) 

0,08 
(R) 

ls. 1. táblázat lábjegyzetét. 
h Három átkristályosítás után kapott eredmény. 

 

3.2.3. 1-Butil-, 1-i-butil- és 1-propoxi-3-metil-3-foszfolén-1-oxid  

(3g, 3h vagy 3j) reszolválása Ca(H-DBBS)2 [(−)-10] alkalmazásával[4,5,7] 

 

A butil-, i-butil- és propoxi-3-foszfolén-oxidok (3g, 3h és 3j) reszolválását (−)-O,O’-

dibenzoil-(2R,3R)-borkősav savanyú kalcium sójával [Ca(H-DBBS)2] [(−)-10] is elvégeztük. A 

Ca(H-DBBS)2-t [(−)-10] a kutatócsoportban korábban kidolgozott módszer szerint állítottuk elő.6 

A reszolválást úgy végeztük, hogy az adott 3-foszfolén-oxid (3g, 3h vagy 3j) etanolos, etil-acetátos 

vagy acetonitriles oldatát hozzáadtuk a Ca(H-DBBS)2 [(−)-10] forró etanolos oldatához. A 

megfelelő diasztereomer koordinációs komplex lehűlés során kikristályosodott, és 24 óra után 

szűréssel választottuk el az anyalúgtól. Az így kapott diasztereomert a megfelelő 

oldószerkeverékben kétszeres digerálással tisztítottuk (a kristályokat az adott oldószerben 26°C 

hőmérsékleten 24 órán keresztül kevertettük). A 3-foszfolén-oxid (3g, 3h vagy 3j) 

enantiomerkeveréket úgy nyertük vissza, hogy a megfelelő diasztereomerhez 10%-os ammónium-

hidroxid oldatot adtunk, majd az így kapott oldatot diklórmetánnal extraháltuk. A kapott 

diasztereomer komplex összetételét 1H NMR spektroszkópiával, míg az enantiomertisztaságot 
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királis állófázisú gázkromatográfiás módszerrel határoztuk meg. A sikeres kísérleti eredmények a 

3. táblázatban találhatók. 

 

 
 

 
 

 

 
 

3  (−)-10  [(−)-10]x∙(3)y  3 

     

 

Egy kivételtől eltekintve (3. táblázat, 4. kísérlet), a Ca(H-DBBS)2 [(−)-10] is alkalmas 

reszolválóágensnek bizonyult a vizsgált 3-foszfolén-oxid (3g, 3h vagy 3j) enantiomerek 

megkülönböztetéséhez. Azonban jellemzően 13-76% közötti enantiomertisztaság, és 0,02-0,16 

közötti reszolválhatóság értékeket kaptunk, amelyek jelentősen elmaradtak a TADDOL-

származékokkal [(−)-8 és (−)-9], elsősorban a spiro-TADDOL-lal [(−)-9] elért eredményektől.  

A butil- és propoxi-3-foszfolén-oxid (3g és 3j) Ca(H-DBBS)2-val [(−)-10] végzett 

reszolválása esetén is megfigyeltük, hogy az oldószer megfelelő megválasztásával az egyik, illetve 

a másik 3-foszfolén-oxid (3g és 3j) antipód épült be a keletkező koordinációs komplexbe. 

A keletkező diasztereomer komplexek egy kivételtől eltekintve (3. táblázat, 5. kísérlet) 

minden 3-foszfolén-oxid (3g, 3h és 3j) esetében Ca(3)2(H-DBBS)2 összetételűek voltak. 

Megfigyelhető, hogy a vizsgált rokon szerkezetű 3-foszfolén-oxid-származékok (3g, 3h és 3j) 

közül jellemzően az i-butil-3-foszfolén-oxid (3h) esetén értük el a legalacsonyabb 

reszolválhatóság értékeket, amely feltehetően a foszforatomhoz kapcsolódó oldallánc 

különbözőségére vezethető vissza. Feltételezhető, hogy az egyes 3-foszfolén-oxid-származékok 

(3g, 3h és 3j) esetén különböző másodrendű kölcsönhatások alakulnak ki a reszolválóágens [(−)-

10] és a megfelelő 3-foszfolén-oxid (3g, 3h és 3j) között, ami az elért enantiomertisztaság és 

reszolválhatóság értékek különbözőségében is megnyilvánul. 
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3. táblázat: Racém 1-butil-, 1-i-butil- és 1-propoxi-3-metil-3-foszfolén-1-oxid (3g, 3h és 3j) 

reszolválása Ca(H-DBBS)2 [(−)-10] alkalmazásával 

Kísérlet Y Ekv. Oldószera 
Diasztereomer 

komplexb 

Termelésc,f 

(%) 

eed,f 

(%) 

Se,f 

(-) 

Absz. 

konfig.g 
         

1 Bu 0,25 3×EtOAc/3×EtOH Ca(3g)2(H-DBBS)2 
(67) 

14 

(6) 

13 

(0,04) 

0,02 
(R) 

2 Bu 0,25 3×MeCN/3×EtOH Ca(3g)2(H-DBBS)2 
(72) 

21 

(31) 

76 

(0,22) 

0,16 
(S) 

         

3 i-Bu 0,25 3×EtOAc/3×EtOH Ca(3h)2(H-DBBS)2 
(65) 

7 

(12) 

29 

(0,08) 

0,02 
(R) 

4 i-Bu 0,25 3×MeCN/3×EtOH Ca(3h)2(H-DBBS)2 (80) (racém) (0,00) - 

5 i-Bu 0,375 6×EtOH Ca3(3h)4(H-DBBS)6 
(74) 

22 

(18) 

22 

(0,13) 

0,05 
(R) 

         

6 OPr 0,25 3×EtOAc/3×EtOH Ca(3j)2(H-DBBS)2 
(80) 

34 

(17) 

17 

(0,14) 

0,06 
(S) 

7 OPr 0,25 3×MeCN/3×EtOH Ca(3j)2(H-DBBS)2 
(73) 

18 

(11) 

59 

(0,08) 

0,11 
(R) 

8 OPr 0,25 6×EtOH Ca(3j)2(H-DBBS)2 
(60) 

7 

(18) 

22 

(0,11) 

0,02 
(S) 

ls. 1. táblázat lábjegyzetét. 

 

3.2.4. 1-Butil-, 1-i-butil- és 1-propoxi-3-metil-3-foszfolén-1-oxid (3g, 3h és 3j) reszolválása 

Ca(H-DPTBS)2 [(−)-11] alkalmazásával[4,5,7] 

 

Az O,O’-dibenzoil-borkősav savanyú Ca2+-sója [Ca(H-DBBS)2] [(−)-10] mellett az O,O’-di-p-

toluoil-borkősav savanyú Ca2+-sóját [Ca(H-DPTBS)2] [(−)-11] is megkíséreltük alkalmazni a 

butil-, i-butil- és propoxi-3-foszfolén-oxidok (3g, 3h és 3j) reszolválásához. A  

Ca(H-DBBS)2 [(−)-10] esetében bemutatott eljárástól eltérően a Ca(H-DPTBS)2 [(−)-11] 

reszolválószert minden esetben in situ állítottuk elő O,O’-di-p-toluoil-borkősav és CaO 2:1 

mólarányú keverékét etanol-víz 10:1 arányú elegyében forralva. Ezt követően az így kapott forró 

oldathoz azonnal hozzáadtuk a megfelelő 3-foszfolén-oxid (3g, 3h vagy 3j) etanolos, etil-acetátos 

vagy acetonitriles oldatát. A keletkező diasztereomer lehűlés hatására vált ki az oldatból, amelyet 

24 óra kristályosítás után szűréssel választottunk el az anyalúgtól. Ezt követően a diasztereomer 

koordinációs komplex tisztítása, összetételének és a kapott enantiomerkeverékek 

enantiomertisztaságának meghatározása a 3.2.2. alfejezetben bemutatott módon történt. A kapott 

eredményeket a 4. táblázatban foglaltam össze. 
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3  (−)-11  [(−)-11]∙(3)2  3 

     

 

A Ca(H-DPTBS)2-t [(−)-11] alkalmazva a megfelelő 3-foszfolén-oxidok (3g, 3h és 3j) 

enantiomerjeit 45-77% enantiomertisztasággal és 0,04-0,21 reszolválhatósággal választottuk el két 

átkristályosítás után. Az elért enantiomertisztaság és reszolválhatóság értékek magasabbak voltak, 

mint a Ca(H-DBBS)2-val [(−)-10] elért eredmények (3. táblázat), azonban elmaradnak a spiro-

TADDOL [(−)-9] alkalmazása során kapott legnagyobb értékektől (2. táblázat). Feltehetően a 

Ca(H-DBBS)2 [(−)-10] és a Ca(H-DPTBS)2 [(−)-11] szerkezeti különbsége miatt eltérő erősségű 

másodrendű kölcsönhatások alakulhatnak ki a reszolválószer és a megfelelő 3-foszfolén-oxid (3g, 

3h vagy 3j) között, ami az elért enantiomertisztaság és reszolválhatóság értékekben is 

megmutatkozik. 

Hasonlóan a Ca(H-DBBS)2-val [(−)-10] végzett reszolválásokhoz, a Ca(H-DPTBS)2-t 

[(−)-11] alkalmazva minden esetben Ca(3)2(H-DPTBS)2 összetételű koordinációs komplex 

képződött. Ellentétben az eddig bemutatott összes reszolválási eljárással, Ca(H-DPTBS)2-t [(−)-

11] alkalmazva egy adott 3-foszfolén-oxid (3g, 3h vagy 3j) esetében az oldószerelegytől 

függetlenül minden esetben ugyanazt a 3-foszfolén-oxid (3g, 3h vagy 3j) enantiomert tartalmazta 

a keletkezett koordinációs diasztereomer komplex.  

A rokonszerkezetű 3-foszfolén-oxidok (3g, 3h és 3j) Ca(H-DPTBS)2-val [(−)-11] 

megvalósított reszolválása esetén megfigyeltük, hogy a butil- és propoxi-származékok  

(3g és 3j) esetében hasonló reszolválhatóság értékeket (S=0,13-0,21, illetve S=0,17-0,20) értünk 

el (4. táblázat, 1-3. és 7-9. kísérletek). Azonban i-butil-származék (3h) reszolválása esetén a 

reszolválhatóság csökkenését figyeltük meg (S=0,04-0,17) (4. táblázat, 4-6. kísérletek). Emellett 

a keletkezett diasztereomer komplexbe az (R)-i-butil-3-foszfolén-oxid [(R)-3h] épült be, míg a 

rokon szerkezetű butil-3-foszfolén-oxid esetén az (S) abszolút konfigurációjú enantiomert [(R)-

3g] tartalmazta a keletkezett diasztereomer.  
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4. táblázat: Racém 1-butil-, 1-i-butil- és 1-propoxi-3-metil-3-foszfolén-1-oxid (3g, 3h és 3j) 

reszolválása 0,25 ekv. Ca(H-DPTBS)2 (11) alkalmazásával 

Kísérlet Y Oldószera 
Diasztereomer 

komplexb 

Termelésc,f 

(%) 

eed,f 

(%) 

Se,f 

(-) 

Absz. 

konfig.g 
        

1 Bu 3×EtOAc/3×EtOH/10%H2O Ca(3g)2(H-DPTBS)2 
(68) 

44 

(38) 

45 

(0,26) 

0,20 
(S) 

2 Bu 3×MeCN/3×EtOH/10%H2O Ca(3g)2(H-DPTBS)2 
(55) 

21 

(38) 

62 

(0,21) 

0,13 
(S) 

3 Bu 6×EtOH/10%H2O Ca(3g)2(H-DPTBS)2 
(65) 

27 

(61) 

77 

(0,40) 

0,21 
(S) 

        

4 i-Bu 3×EtOAc/3×EtOH/10%H2O Ca(3h)2(H-DPTBS)2 
(56) 

23 

(39) 

73 

(0,22) 

0,17 
(R) 

5 i-Bu 3×MeCN/3×EtOH/10%H2O Ca(3h)2(H-DPTBS)2 
(48) 

5 

(38) 

71 

(0,18) 

0,04 
(R) 

6 i-Bu 6×EtOH/10%H2O Ca(3h)2(H-DPTBS)2 
(48) 

16 

(42) 

60 

(0,20) 

0,10 
(R) 

        

7 OPr 3×EtOAc/3×EtOH/10%H2O Ca(3j)2(H-DPTBS)2 
(65) 

36 

(41) 

55 

(0,26) 

0,20 
(R) 

8 OPr 3×MeCN/3×EtOH/10%H2O Ca(3j)2(H-DPTBS)2 
(69) 

30 

(46) 

56 

(0,31) 

0,17 
(R) 

9 OPr 6×EtOH/10%H2O Ca(3j)2(H-DPTBS)2 
(66) 

35 

(44) 

47 

(0,29) 

0,17 
(R) 

ls. 1. táblázat lábjegyzetét. 

 

3.2.5. 1-Butil-, 1-i-butil- és 1-propoxi-3-metil-3-foszfolén-1-oxid (3g, 3h és 3j) reszolválása 

Ca(DBBS) és Ca(DPTBS) (12 és 13) alkalmazásával[4,5,7] 

 

Az O,O’-dibenzoil-, és O,O’-di-p-toluoil-borkősav savanyú Ca2+-sói [(−)-10 és (−)-11] 

mellett a semleges Ca2+-sókkal [Ca(DBBS) és Ca(DPTBS)] [(−)-12 és (−)-13] is megkíséreltük a 

butil-, i-butil- és propoxi-3-foszfolén-oxidok (3g, 3h és 3j) reszolválását. A Ca(DBBS) és 

Ca(DPTBS) [(−)-12 és (−)-13] reszolválóágenseket minden esetben in situ állítottuk elő a 3.2.4. 

alfejezetben bemutatott módon ekvimoláris mennyiségű CaO és  

O,O’-dibenzoil-, vagy O,O’-di-p-toluoil-borkősav reakciójában. A reszolválási kísérleteket, a 

kapott diasztereomer koordinációs komplexek összetételének és az enantiomertisztaságának 

meghatározását a 3.2.3. és 3.2.4. alfejezetekben ismertetett módon végeztük. A sikeres kísérleti 

eredményeket az 5. és a 6. táblázatban foglaltam össze. 

 

 
 

 
 

 

 
 

3  (−)-12 vagy (−)-13  [(−)-12]x∙(3)y vagy [(−)-13]x∙(3)y  3 
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A 3-foszfolén-oxidok (3g, 3h és 3j) esetében Ca(DBBS)-t [(−)-12] alkalmazva 16-75% 

enantiomertisztaságot és 0,01-0,08 reszolválhatóságot (5. táblázat), a Ca(DPTBS) [(−)-13] 

reszolválóágens alkalmazása esetén pedig 50-81% enantiomertisztaságot és 0,02-0,36 

reszolválhatóságot sikerült elérni (6. táblázat). Az O,O’-dibenzoil-, és O,O’-di-p-toluoil-borkősav 

semleges Ca2+-sói [(−)-12 és (−)-13] esetében megfigyelhető, hogy a Ca(DPTBS) [(−)-13] 

eredményesebben alkalmazható, mint a Ca(DBBS) [(−)-12], ahogy azt a megfelelő savanyú sók 

[(−)-10 és (−)-11] esetében is tapasztaltuk. A kapott eredményekből általánosságban 

megállapítható, hogy az O,O’-dibenzoil-, és O,O’-di-p-toluoil-borkősav semleges Ca2+-sói [(−)-

12 és (−)-13] kevésbé alkalmazhatók eredményesen, mint a megfelelő savanyú sók [(−)-10 és (−)-

11], ami feltehetően azzal magyarázható, hogy a Ca2+-iont és borkősav-származékot 1:1 arányban 

tartalmazó Ca(DBBS) [(−)-12], illetve Ca(DPTBS) [(−)-13] esetén kevésbé stabilis 

kristályszerkezet tud kialakulni, mint a Ca2+-iont és borkősav-származékot 1:2 arányban 

tartalmazó savanyú sók [(−)-10 és (−)-11] esetén (ls. 3.2.3., 3.2.4. és 3.3.3. alfejezet). Azonban a 

butil-foszfolén-oxid (3g) Ca(DPTBS)-val [(−)-13] etanolban elvégzett reszolválása esetén értük el 

a legnagyobb reszolválhatóság értéket az összes vizsgált borkősav-származék Ca2+-só [(−)-10-(−)-

13] közül (6. táblázat, 2. kísérlet). A kapott diasztereomerek 1H NMR spektroszkópiai vizsgálata 

azt mutatta, hogy jellemzően 3-foszfolén-oxidot (3g, 3h vagy 3j)  és Ca(DBBS)-t [(−)-12] vagy 

Ca(DPTBS)-t [(−)-13] 1:1 arányban tartalmazó diasztereomerek képződtek (5. táblázat és 6. 

táblázat, 1. és 5. kísérlet), de Ca(DPTBS) [(−)-13] alkalmazása esetén bizonyos esetekben 

megfigyeltünk Ca5(3)2(DPTBS)5 és Ca2(3j)(DPTBS)2 összetételű diasztereomereket is (6. táblázat, 

2-4. kísérlet). 

 

5. táblázat: Racém 1-butil-, 1-i-butil- és 1-propoxi-3-metil-3-foszfolén-1-oxid (3g, 3h és 3j) 

reszolválása 0,5 ekv. Ca(DBBS) [(−)-12] alkalmazásával 

Kísérlet Y Oldószera 
Diasztereomer 

komplexb 

Termelésc,f 

(%) 

eed,f 

(%) 

Se,f 

(-) 

Absz. 

konfig.g 
        

1 Bu 3×MeCN/3×EtOH/10%H2O Ca(3g)(DBBS) 
(25) 

11* 

(58) 

75* 

(0,14) 

0,08* 
(S) 

        

2 i-Bu 3×EtOAc/3×EtOH/10%H2O Ca(3h)(DBBS) 
(73) 

7* 

(3) 

17* 

(0,02) 

0,01* 
(R) 

3 i-Bu 3×MeCN/3×EtOH/10%H2O Ca(3h)(DBBS) (57) (racém) (0,00) - 
        

4 OPr 3×EtOAc/3×EtOH/10%H2O Ca(3j)(DBBS) 
(31) 

5* 

(17) 

17* 

(0,05) 

0,01* 
(S) 

5 OPr 3×MeCN/3×EtOH/10%H2O Ca(3j)(DBBS) 
(33) 

3* 

(39) 

62* 

(0,13) 

0,02* 
(R) 

6 OPr 6×EtOH/10%H2O Ca(3j)(DBBS) 
(32) 

2* 

(15) 

16* 

(0,05) 

0,01* 
(S) 

ls. 1. táblázat lábjegyzetét. 

* A megfelelő diasztereomer komplexet egy átkristályosítással tisztítottuk. 
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6. táblázat: Racém 1-butil-, 1-i-butil- és 1-propoxi-3-metil-3-foszfolén-1-oxid (3g, 3h és 3j) 

reszolválása Ca(DPTBS) [(−)-13] alkalmazásával 

Kísérlet Y Ekv. Oldószera 
Diasztereomer 

komplexb 

Termelésc,f 

(%) 

eed,f 

(%) 

Se,f 

(-) 

Absz. 

konfig.g 
         

1 Bu 0,5 3×EtOAc/3×EtOH/10%H2O Ca(3g)(DPTBS) 
(41) 

12 

(51) 

55 

(0,21) 

0,07 
(S) 

2 Bu 1,25 6×EtOH/10%H2O Ca5(3g)2(DPTBS)5 
(79) 

48 

(44) 

75 

(0,34) 

0,36 
(S) 

3 Bu 1,25 3×MeCN/3×EtOH/10%H2O Ca5(3g)2(DPTBS)5 
(80) 

3 

(56) 

56 

(0,44) 

0,02 
(S) 

         

4 i-Bu 1,25 6×EtOH/10%H2O Ca5(3h)2(DPTBS)5 
(74) 

29 

(2) 

50 

(0,01) 

0,14 
(R) 

5 i-Bu 0,5 3×EtOAc/3×EtOH/10%H2O Ca(3h)(DPTBS) 
(58) 

3* 

(53) 

81* 

(0,30) 

0,02* 
(R) 

         

6 OPr 0,5 3×EtOAc/3×EtOH/10%H2O Ca(3j)(DPTBS) 
(73) 

14 

(59) 

59 

(0,43) 

0,08 
(R) 

7 OPr 1 6×EtOH/10%H2O Ca2(3j)(DPTBS)2 
(43) 

17 

(57) 

61 

(0,25) 

0,10 
(R) 

8 OPr 0,5 3×MeCN/3×EtOH/10%H2O Ca(3j)(DPTBS) 
(33) 

11 

(59) 

59 

(0,20) 

0,07 
(R) 

ls. 1. táblázat lábjegyzetét. 
* A megfelelő diasztereomer komplexet egy átkristályosítással tisztítottuk. 

 

3.2.6. Eljárás az 1-butil- és 1-propoxi-3-metil-3-foszfolén-1-oxid (3g és 3j) enantiomerjeinek 

előállítására[4,5] 

 

Az 1-butil-, 1-i-butil- és 1-propoxi-3-metil-3-foszfolén-1-oxid (3g, 3h és 3j) TADDOL- és 

borkősav-származékokkal [(−)-8-(−)-13] elvégzett reszolválása során több esetben is 

megfigyeltük, hogy az alkalmazott reszolválószertől [(−)-8-(−)-13] és oldószertől függött, hogy 

melyik 3-foszfolén-oxid (3g, 3h és 3j) enantiomert tartalmazta a keletkező diasztereomer. Az 1-6. 

táblázatokban található eredmények alapján a 1-butil- és 1-propoxi-3-metil-3-foszfolén-1-oxid (3g 

és 3j) esetében találtunk olyan módszert, amellyel az adott 3-foszfolén-oxid (3g és 3j) (S)-, illetve 

(R)-enantiomerje magas enantiomertisztasággal volt előállítható  

(2. táblázat, 1. és 3. kísérlet, illetve 9. és 10. kísérlet). Ez a megfigyelés lehetővé tette olyan 

eljárások kidolgozását, amellyel a butil- és a propoxi-3-foszfolén-oxid  

(3g és 3j) mindkét enantiomerje előállítható a megfelelő racém vegyületből.  

Az előkísérletek alapján a butil-3-foszfolén-oxid (−)-(S)-enantiomerje [(−)-3g] 

legeredményesebben spiro-TADDOL-lal [(−)-9] etil-acetát−hexán oldószerelegyben volt 

előállítható (2. táblázat, 1. kísérlet). Az (+)-(R)-butil-3-foszfolén-oxid [(+)-3g] elállításához 

szintén a spiro-TADDOL [(−)-9] bizonyult a legeredményesebben alkalmazható 

reszolválóágensnek metanol vagy etanol oldószerben (2. táblázat, 2. és 3. kísérlet). Bár az 

előkísérletek alapján, metanolban nagyobb enantiomertisztaság és reszolválhatóság értéket 

kaptunk, azonban ezt az eljárást alkalmazva a 77% enantiomertisztaság értéknél nem sikerült 
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nagyobb enantiomertisztaságot elérni több átkristálysítással sem, amelyet feltehetően a megfelelő 

diasztereomer komplex eutektikus pontja okozhatta, ezáltal megakadályozva a 77% feletti 

enantiomertisztaság értékek elérését. Így az (+)-(R)-butil-3-foszfolén-oxid [(+)-3g] elállításához a 

spiro-TADDOL-t [(−)-9] és az etanolt választottuk. 

A (−)-(S)-butil-3-foszfolén-oxid [(−)-3g] előállítását úgy végeztük, hogy a racém butil-3-

foszfolén-oxidot (3g) 1 ekvivalens spiro-TADDOL-lal [(−)-9] etil-acetát−hexán oldószerelegyben 

reszolváltuk. A kapott [(−)-3g ∙ (spiro-TADDOL)2] diasztereomer molekulakomplexet háromszori 

átkristályosítással tisztítottuk, majd oszlopkromatográfiásan bontottuk el, így 52%-os termeléssel 

és 95%-os enantiomertisztasággal kaptuk a (−)-(S)-butil-3-foszfolén-oxidot [(−)-3g]. 

A (+)-(R)-butil-3-foszfolén-oxid [(+)-3g] előállításához a kristályosítás és 

átkristályosítások anyalúgjait egyesítettük és bepároltuk. Az így kapott kristályos anyag a spiro-

TADDOL [(−)-9] és a (+)-(R)-butil-3-foszfolén-oxid [(+)-3g] 2:3 arányú keveréke volt. Az (+)-

(R)-butil-3-foszfolén-oxid [(+)-3g] enantiomertisztasága 32% volt. A spiro-TADDOL [(−)-9] és 

az (+)-(R)-butil-3-foszfolén-oxid [(+)-3g] keverékéhez még 0,65 ekvivalens spiro-TADDOL-t 

[(−)-9] adtunk, és a reszolválást etanolban elvégeztük. A keletkező  

[(+)-3g ∙ (spiro-TADDOL)2] diasztereomer komplex háromszori átkristályosítása és 

oszlopkromatográfiás elbontása után a (+)-(R)-butil-3-foszfolén-oxidot [(+)-3g] 11%-os 

termeléssel és 98%-os enantiomertisztasággal kaptuk (25. ábra).  

 

 

25. ábra: Az 1-butil-3-metil-3-foszfolén-1-oxid (3g) enaniomerjeinek előállítása  

spiro-TADDOL-lal [(−)-9] 
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Az előkísérletek alapján a propoxi-3-foszfolén-oxid (3j) egyes enantiomerjeinek 

előállításához a TADDOL [(−)-8] és etil-acetát−hexán oldószerelegy (1. táblázat, 4. kísérlet), 

illetve spiro-TADDOL [(−)-9] és etanol reszolválóágenseket és oldószereket találtuk optimálisnak 

(2. táblázat, 10. kísérlet).  

Az (−)-(R)-3j előállításához a racém propoxi-3-foszfolén-oxidot (3j) TADDOL-lal  

[(−)-8] etil-acetát−hexán oldószerelegyben reszolváltuk, és a kapott [(−)-3j ∙ (TADDOL)] 

összetételű diasztereomer komplexet kétszer etanolból kristályosítottuk át, majd 

oszlopkromatográfiásan elbontottuk, és így 99% feletti enantiomertisztasággal és 38%-os 

termeléssel kaptuk a (−)-(R)-propoxi-3-foszfolén-oxid [(−)-3j] enantiomert. 

A (+)-(S)-propoxi-3-foszfolén-oxid [(+)-3j] előállításához az egyesített anyalúgokat 

oszlopkromatográfiásan elbontottuk, és így a (+)-3j enantiomert feleslegben tartalmazó 

enantiomerkeveréket 23%-os enantiomertisztasággal és 97% termeléssel kaptuk, amit 1,23 

ekvivalens spiro-TADDOL-lal [(−)-9] etanolban reszolváltunk. A [(+)-3j ∙ (spiro-TADDOL)2] 

összetételű diasztereomert kétszeri átkristályosítással tisztítottuk etanolban, majd az 

oszlopkromatográfiás elbontás után a (+)-(S)-propoxi-3-foszfolén-oxidot [(+)-3j] 96% 

enantiomertisztasággal és 15%-os termeléssel kaptuk (26. ábra). 

 

 

26. ábra: Az 1-propoxi-3-metil-3-foszfolén-1-oxid (3g) enantiomerjeinek előállítása TADDOL-

lal és spiro-TADDOL-lal [(−)-8 és (−)-9] 
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3.2.7. 1-i-Pentil-3-metil-3-foszfolén-1-oxid (3i) reszolválása Ca(H-DPTBS)2 [(−)-11] 

alkalmazásával[3] 

 

Bár az 1-i-pentil-3-metil-3-foszfolén-1-oxid (3i) esetében nem végeztünk a 3.2.1-3.2.5. 

alfejezetekben bemutatott szisztematikus reszolválószer és oldószer keresést, mégis a  

Ca(H-DPTBS)2-val [(−)-11] etanolban eredményesen valósítottuk meg i-pentil-3-foszfolén-oxid 

(3i) reszolválását. A reszolválást a 3.2.4. alfejezetben bemutatott módon végeztük. A kristályosítás 

után 62% termeléssel és 69% diasztereomer tisztasággal állítottuk elő a Ca5(3i)8(H-DPTBS)10 

összetételű diasztereomert, amelyet kétszeri digerálással tisztítottunk etanol-víz 10:1 arányú 

elegyében. A diasztereomer koordinációs komplex megbontása után pedig 32% termeléssel és 

95% enantiomertisztasággal kaptuk a (−)-(S)-1-i-pentil-3-metil-3-foszfolén-1-oxidot [(S)-3i]. 

 

 
 

 
 

 

 
 

3i  (−)-11  [(−)-11]5∙[(−)-3i]4  3 

 

 

3.3. Az 1-butil-, 1-i-butil- és 1-propoxi-3-metil-3-foszfolén-1-oxid  

(3g, 3h és 3j) reszolválása során kapott diasztereomerek egykristály 

röntgendiffrakciós vizsgálata† [4,5,7] 

 

Mivel a reszolválással előállított 3-foszfolén-oxid (3g, 3h és 3j) enantiomerek az 

irodalomban ismeretlenek voltak, a P-aszimmetria-centrum abszolút konfigurációjának 

meghatározásához egykristály röntgendiffrakciós vizsgálatokat végeztünk. Mivel a  

3-foszfolén-oxid enantiomerek (3g, 3h és 3j) olaj halmazállapotúak, ezért minden esetben a 

megfelelő kristályos reszolválószer [(−)-8 - (−)-13] jelenlétében kíséreltük meg az egykristályok 

növesztését. Ezzel a módszerrel nemcsak a 3-foszfolén-oxid (3g, 3h és 3j) enantiomerek abszolút 

konfigurációját tudtuk meghatározni, hanem a reszolválószer  

[(−)-9 vagy (−)-13] és a P-heterociklus (3g, 3h és 3j) között kialakuló kölcsönhatásokat is 

tanulmányozni tudtuk. 

  

                                                
† Az egykristály röntgendiffarkciós vizsgálatokat és a kiértékelést Dr. Czugler Mátyás és Holczbauer Tamás végezte. 
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3.3.1. Az [(−)-3g∙spiro-TADDOL] diasztereomer komplex egykristályának röntgendiffrakciós 

vizsgálata[5] 

 

A (−)-butil-3-foszfolén-oxid [(−)-3g] esetében az egykristály növesztését úgy végeztük, 

hogy a spiro-TADDOL [(−)-9] és a nagy feleslegben vett (−)-butil-3-foszfolén-oxid [(−)-3g] 

keverékét etil-acetátban feloldottuk, majd az oldószer lassú párolgása során kristályosodott a (−)-

3g - spiro-TADDOL 1:1 összetételű molekulakomplex. A kapott egykristály összetétele 

különbözik a reszolválások során megfigyelt [(−)-3g ∙ (spiro-TADDOL)2] összetételű 

diasztereomertől (2. táblázat, 1. kísérlet), ami feltehetően a reszolválás során alkalmazott eltérő 

mólarány és a kristályosítási körülmények különbözőségére vezethető vissza.  

A 27. ábrán látható a kapott egykristály elemi cellája, amelyet két (−)-butil-3-foszfolén-oxid 

[(−)-3g] és két spiro-TADDOL [(−)-9] molekula alkot, és páronként alakulnak ki másodrendű 

kölcsönhatások a (−)-butil-3-foszfolén-oxid [(−)-3g] és a spiro-TADDOL  

[(−)-9] között. A kapott kristályszerkezet segítségével megállapítható, hogy a (−)-1-butil-3-metil-

3-foszfolén-1-oxid [(−)-3g] foszforatomjának abszolút konfigurációja (S). A TADDOL-

származékokra jellemző intramolekuláris H-híd kölcsönhatás ebben az esetben is megfigyelhető, 

amely stabilizálja a spiro-TADDOL [(−)-9] vázát. Emellett intermolekuláris  

H-híd kölcsönhatást is kialakít a P=O-funkcióscsoport oxigénatomja és a spiro-TADDOL 

[(−)-9] hidroxilcsoportja, amely a fő összetartó kölcsönhatás a két molekula [(−)-3g és (−)-9] 

között. A 27. ábrán a butil-csoport rendezetlensége is megfigyelhető, ami mutatja, hogy az 

alkillánc több konformációs állapotot is felvehet. 

 

 

27. ábra: A [(−)-3g ∙ spiro-TADDOL] összetételű molekulakomplex egykristály 

röntgenszerkezete. A H-híd kölcsönhatásokat szaggatott vonal jelöli. 
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3.3.2. Az [(+)-3h∙(spiro-TADDOL)2] diasztereomer komplex egykristályának 

röntgendiffrakciós vizsgálata[4] 

 

Az egykristálynövesztéshez (+)-i-butil-3-foszfolén-oxid [(+)-3h] és spiro-TADDOL [(−)-9] 

1:2 arányú keverékét feloldottuk izopropil-alkoholban, majd az oldószer lassú elpárolgása során 

képződött az egykristály, amelynek a 28. ábrán látható elemi cellája a  

(+)-i-butil-3-foszfolén-oxidot [(+)-3h], spiro-TADDOL-t [(−)-9] és izopropil-alkoholt 

tartalmazott 1:2:1 arányban. Ennek az egykristályszerkezetnek a jelentőségét az adja, hogy ezáltal 

lehetőség nyílt a PhD munkám során több esetben keletkező 3-foszfolén-oxid -  

spiro-TADDOL 1:2 összetételű diasztereomerek egy képviselőjének szerkezetét tanulmányozni. 

A csoport korábbi kutatómunkája során ugyanis kizárólag a megfelelő 3-foszfolén-oxidot (3) és 

TADDOL-származékot [(−)-8 és (−)-9] 1:1 arányban tartalmazó egykristályok képződtek, ahogy 

azt a (−)-butil-3-foszfolén-oxid [(−)-3g] és spiro-TADDOL [(−)-9] esetében a 3.3.1. alfejezetben 

már bemutattam. 

A kapott, 28. ábrán látható kristályszerkezet alapján megállapítottuk, hogy a  

(+)-i-butil-3-foszfolén-oxid [(+)-3h] abszolút konfigurációja (R). A 28. ábrán látható, hogy az 

asszociátumot alkotó molekulák között öt H-híd kölcsönhatás alakult ki, ami az elemi cellában 

található molekulák olyan elrendeződéséhez vezet, hogy a poláris csoportok egymás felé állnak, 

ezáltal a keletkezett asszociátum külső felülete döntően hidrofób marad. Ebben az esetben is 

megfigyelhető a TADDOL-származékokra [(−)-8 és (−)-9] jellemző intramolekuláris H-híd 

kölcsönhatás az egyes spiro-TADDOL [(−)-9] molekulák két hidroxilcsoportja között. Emellett 

közvetlen H-híd kölcsönhatás alakul ki az egyik spiro-TADDOL [(−)-9] molekula 

hidroxilcsoportja és a 3-foszfolén-oxid [(+)-3h] oxigénatomja között. A másik spiro-TADDOL 

[(−)-9] pedig az izopropil-alkohol molekulával, az izopropil-alkohol pedig a 3-foszfolén-oxiddal 

[(+)-3h] alakít ki H-híd kölcsönhatást. 
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28. ábra: A (+)-i-butil-3-foszfolén-oxidot [(+)-3h], spiro-TADDOL-t [(−)-9] és izopropil-

alkoholt 1:2:1 arányban tartalmazó összetételű molekulakomplex egykristály röntgenszerkezete. 

A H-híd kölcsönhatásokat szaggatott vonal jelöli. 

 

A 29. ábrán bemutatott térkitöltéses ábrázoláson látható, hogy az izopropil-alkohol apoláris 

alkilcsoportja a két spiro-TADDOL [(−)-9] fenilcsoportjai közötti térben tud elhelyezkedni, amit 

a kialakuló C-H∙∙∙π kölcsönhatás is stabilizál. 

Krisztallográfiával foglalkozó munkatársaink az RPLUTO programmal elvégezték az 

intermolekuláris kölcsönhatási energiák meghatározását. Bár a kapott potenciális energiák 

empirikus összefüggéseken alapulnak, mégis azt mutatták, hogy az izopropil-alkohol beépülése 

1,6 kcal/mol eneriganyereséggel jár a 3-foszfolén-oxid [(+)-3h] beépüléséhez képest. Ebből az a 

következtetés vonható le, hogy az izopropil-alkohol és az i-butil-3-foszfolén-oxid [(+)-3h] verseng 

a kristályszerkezet kialakulása során, ami magyarázatot adhat i-butil-3-foszfolén-oxid [(+)-3h] 

spiro-TADDOL-lal [(−)-9] izopropil-alkoholban megvalósított reszolválása során tapasztalt 

alacsony termelés és reszolválhatóság értékekre (2. táblázat, 8. kísérlet).  
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29. ábra: A (+)-i-butil-3-foszfolén-oxidot [(+)-3h], spiro-TADDOL-t [(−)-9] és izopropil-

alkoholt 1:2:1 arányban tartalmazó összetételű molekulakomplex egykristály 

röntgenszerkezetének térkitöltéses ábrázolása. A H-híd kölcsönhatásokat kék, az izopropil-

alkohol és a spiro-TADDOL [(−)-9] között kialakuló C-H∙∙∙π kölcsönhatást zöld szaggatott vonal 

jelöli. 

 

3.3.3. A Ca[(−)-3j]2(H-DPTBS)2 diasztereomer komplex egykristályának röntgendiffrakciós 

vizsgálata[7] 

 

Az egykristály növesztéséhez, (−)-propoxi-3-foszfolén-oxid [(−)-3j] és a  

Ca(H-DPTBS)2 [(−)-11] keverékét metanolban feloldottuk, és az oldószer fokozatos elpárologása 

során kaptuk a Ca[(−)-3j]2(H-DPTBS)2 összetételű egykristályt, amelynek szerkezete a 30. ábrán 

látható. A kapott kristályszerkezet alapján megállapítható volt, hogy a (−)-propoxi-3-foszfolén-

oxid [(−)-3j] foszforatomjának abszolút konfigurációja (R). 

A Ca[(−)-3j]2(H-DPTBS)2 összetételű diasztereomer esetében az oktaéderes koordinációs 

szférával rendelkező Ca2+-ionoknak van kulcsszerepe a kristályszerkezet kialakításában. A Ca2+-

ionhoz koordinálódnak karboxilcsoportjaikkal az O,O’-di-p-toluoil-borkősav molekulák ezzel 

kialakítva a 30. ábrán látható láncszerkezetet. Emellett a (−)-propoxi-3-foszfolén-oxid [(−)-3j] 

oxigénatomjának koordinációja a fő összetartó kölcsönhatás a P-heterociklus [(−)-3j] és a 

reszolválószer [(−)-11] között. A Ca2+-ionok és az O,O’-di-p-toluoil-borkősav által kialakított 

láncszerű szerkezet „üres részeiben” foglalnak helyet a 3-foszfolén-oxid [(−)-3j] molekulák, 
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amelyek alkoxilánca azonban „üres részek” méretéből adódóan több konformációt is felvehet (30. 

ábra).  

A kutatócsoport munkája során először állítottunk elő és vizsgáltunk röntgendiffrakcióval 

Ca(H-DPTBS)2-ból [(−)-11] és 3-foszfolén-oxidból (3) álló diasztereomer egykristályt. A 30. 

ábrán bemutatott szerkezet, valamint a reszolválószer és a 3-foszfolén-oxid között kialakult 

másodrendű kölcsönhatások számos hasonlóságot mutatnak a korábban már vizsgált fenil-3-

foszfolén-oxid és Ca(H-DBBS)2 [(−)-10] reakciójában képződött diasztereomer komplex 

egykristály röntgenszerkezetével.6  

 

 

 

(a) (b) 

30. ábra: A Ca[(R)-3j]2(H-DPTBS)2 diasztereomer komplex egykristály röntgenszerkezete (a). 

A kristályszerkezet aszimmetrikus egységében a kialakult koordinációs kötéseket vékony 

vonalak jelölik (b). 

  



64 

3.4. Az 1-butil-, 1-i-butil-, 1-i-pentil- és 1-propoxi-3-metil-3-foszfolén-1-oxid  

(3g-j) enantiomerek UV és CD spektroszkópiai vizsgálata‡ [4,5,7] 

 

A (−)-butil-, a (+)-i-butil-, (−)-1-i-pentil- és a (−)-propoxi-3-metil-3-foszfolén-1-oxid (3g-i 

és 3j) enantiomerek abszolút konfigurációját CD spektroszkópiás módszerekkel is meghatároztuk 

(31. ábra). Ez a kísérletileg és kvantumkémiai módszerekkel számított spektrumokban megjelenő 

Cotton-effektusok hullámhosszának és előjelének összehasonlításával lehetséges. 

 

 

31. ábra: UV és CD spektroszkópiai módszerekkel vizsgált 3-foszfolén-oxid-származékok (3g-i 

és 3j) 

 

A butil- és i-pentil-, illetve a propoxi-3-foszfolén-oxid (3g, 3i és 3j) esetében a 

kvantumkémiai számítások során egyszerűbb modellvegyületek is alkalmazhatók voltak. Az alkil-

származékok (3g és 3i) esetén az (S)-1-etil-3-metil-3-foszfolén-oxidot, míg a propoxi-származék 

(3j) helyett az (R)-1-metoxi-3-metil-3-foszfolén-oxidot választottuk modellvegyületnek, ugyanis 

így a számítási idő jelentősen rövidebb volt. Korábban megfigyelték, hogy az alkil-, illetve 

alkoxilánc általában nem befolyásolja az UV és CD spektrumokban megjelenő sávokat.5 Azonban 

az i-butil-3-foszfolén-oxid (3h) alkillánca több konformációt vehet fel, amely jelentős eltérést 

okoz a CD-spektrumban megjelenő Cotton-effektusok hullámhosszában és előjelében. Így az i-

butil-3-foszfolén-oxid (3h) esetében az egyszerűsített, (S)-etil-3-foszfolén-oxid modellt nem 

lehetett alkalmazni, hanem ebben esetben ténylegesen az (R)-1-i-butil-3-metil-3-foszfolén-oxid 

CD és UV spektrumait számítottuk ki. Az UV és CD spektrumok számítása DFT módszerrel PBE0 

funkcionál és 6-311++G** bázis alkalmazásával történt. 

  

                                                
‡ Az UV és CD spektroszkópiai méréseken és kvantumkémiai számítások alapuló abszolút konfiguráció 

meghatározást Dr. Kubinyi Miklós, Dr. Kállay Mihály és Hessz Dóra végezte. 
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(a) (b) (c) 

32. ábra: A kvantumkémiai számítással meghatározott legalacsonyabb energiájú konformer 

szerkezete az (S)-1-etil- (a), az (R)-1-i-butil- (b) és az (R)-1-metoxi-3-metil-3-foszfolén-oxid (c) 

esetében 

 

A kvantumkémiai számítások első lépésében konformációanalízist végeztünk. Az etil-

származék esetén 3, az i-butil-származék esetén 8, míg a metoxi-származék esetén 3 stabilis 

konformer volt, amelyek közül a legstabilabb konformerek a 32. ábrán láthatók. Ezt követően 

került sor a konformerek szerkezetének optimalizálására és a megfelelő gerjesztési energiák, 

oszcillátor- és rotátorerősségek számítására. A kapott adatokból szerkeszthetőek meg az egyes 

konformerek UV és CD görbéit, amelyeket Boltzmann eloszlásuk szerint súlyozva megkaphatók 

az elméleti UV és CD spektrumok.  

A 33. ábrán látható, hogy a mért és számított UV és CD spektrumok jó egyezést mutatnak, 

amely bizonyítja, hogy butil-, i-pentil- és propoxi-származékok (3g, 3i és 3j) esetén az 

egyszerűsített modellvegyületek adekvátnak bizonyultak. Emellett az is megállapítható, hogy a 

vizsgált 3-foszfolén-oxid (3g-j) enantiomerek esetében az abszolút konfiguráció megegyezik a 

modellvegyületek abszolút konfigurációjával. Így az egyes származékok esetén az abszolút 

konfiguráció és az optikai forgatóképesség iránya a következő módon párosítható össze:  

(−)-(S)-butil-3-metil-3-foszfolén-1-oxid; (+)-(R)-i-butil-3-metil-3-foszfolén-1-oxid;  

(−)-(S)-1-i-pentil-3-metil-3-foszfolén-1-oxid és (−)-(R)-propoxi-3-metil-3-foszfolén-1-oxid. 

A butil-, i-butil- és propoxi-3-foszfolén-oxidok (3g, 3h és 3j) esetében a CD spektroszkópiai 

módszerrel meghatározott abszolút konfigurációk összhangban vannak egykristály 

röntgendiffrakciós vizsgálatok során megállapított abszolút konfigurációkkal. Emellett a 

röntgendiffrakciós vizsgálatok azt is megerősítették, hogy a butil- és a propoxi-3-foszfolén-oxidok 

(3g és 3j) esetében a CD-spektrumok számításához a kisebb számítási igényű, egyszerűsített 

modellvegyületek is elegendők voltak. 
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Az 1-butil-, 1-i-butil-, 1-i-pentil- és 1-propoxi-3-metil-3-foszfolén-1-oxid (3g-j) 

 számított és mért UV spektrumai 

   

(a) (b) (c) 
   

Az 1-butil-, 1-i-butil-, 1-i-pentil- és 1-propoxi-3-metil-3-foszfolén-1-oxid (3g-j) 
 számított és mért CD spektrumai 

   

(e) (f) (g) 

33. ábra: Az 1-butil-, 1-i-butil-, 1-i-pentil- és 1-propoxi-3-metil-3-foszfolén-1-oxid  

(3g-i és 3j) számított és mért UV illetve CD spektrumai 
 

3.5. Optikailag aktív hattagú P-heterociklusok (5-7) előállítási lehetőségei[2] 

 

PhD munkám másik célkitűzése az optikailag aktív hattagú P-heterociklusok (5-7) előállítási 

lehetőségeinek vizsgálata volt. Ehhez egyrészt megkíséreltük a kutatócsoportban öttagú 3-

foszfolén-oxidokra (3) kidolgozott, 3.2.1-3.2.4. alfejezetekben bemutatott reszolválási eljárások 

kiterjesztését az irodalomban optikailag aktív formában nem ismert hattagú 6,6-diklór-3-fenil-1-

metil-3-foszfabiciklo[3.1.0]hexán-3-oxidra (5) és 1-fenil-4-klór-5-metil-1,2,3,6-

tetrahidrofoszfinin-1-oxidra (7). Emellett vizsgáltuk, hogy a csoportban korábban kidolgozott 1-

fenil-3-metil-3-foszfolén-1-oxid (3a) → 6,6-diklór-3-fenil-1-metil-3-foszfabiciklo[3.1.0]hexán-3-

oxid (5) → 3- és 5-metil-1-fenil-4-klór-1,2-dihidrofoszfinin-1-oxid (6) → 1-fenil-4-klór-5-metil-

1,2,3,6-tetrahidrofoszfinin-1-oxid (7) reakciósorban melyik lépés jár racemizációval illetve az 

optikai aktivitás megmaradásával (34. ábra).8  

Az elvégzett kutatómunka során nem tudtuk az optikailag aktív hattagú P-heterociklusok (5-

7) abszolút konfigurációját meghatározni, így minden esetben az optikai forgatóképesség 

irányával hivatkozok az egyes enantiomerekre és a 35. ábrán is önkényesen jelöltem a hattagú P-

heterociklusok (5-7) enantiomerjeinek abszolút konfigurációját. 
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34. ábra: A vizsgált hattagú P-heterociklusok (5-7) és reszolválóágensek [(−)-8-(−)-11] 

 

3.5.1. Optikailag aktív 6,6-diklór-1-fenil-3-metil-3-foszfabiciklo[3.1.0]hexán-3-oxid (5) 

előállítása 

 

A racém 6,6-diklór-1-fenil-3-metil-3-foszfabiciklo[3.1.0]hexán-3-oxid (5) reszolválásával, 

illetve az optikailag aktív 1-fenil-3-foszfolén-oxid [(−)-3a] diklórkarbénezésével kíséreltük meg a 

3-fenil-3-foszfabiciklo[3.1.0]hexán-3-oxid (5) előállítását optikailag aktív formában.  

A TADDOL-származékokkal [(−)-8 és (−)-9] a 3-fenil-3-foszfabiciklo[3.1.0]hexán-oxid 

reszolválását (5) a 3.2.1. és a 3.2.2. alfejezetekben bemutatott módon végeztük etil-acetát−hexán 

oldószerelegyben. TADDOL-t [(−)-8] alkalmazva reszolválóágensként nem keletkezett kristályos 

diasztereomer komplex. Ezzel szemben spiro-TADDOL-lal [(−)-9] elvégezve a reszolválást 58% 

termeléssel és 55% enantiomertisztasággal kaptuk a  

(+)-6,6-diklór-1-fenil-3-metil-3-foszfabiciklo[3.1.0]hexán-3-oxidot [(+)-5] egy kristályosítás után 

(7. táblázat, 3. kísérlet).  

Az O,O’-dibenzoil-, vagy az O,O’-di-p-toluoil-borkősav savanyú Ca2+-sóit [(−)-10 és (−)-

11] a 3.2.3. és 3.2.4. alfejezetekben bemutatott eljárás szerint alkalmazva, a 3-fenil-3-

foszfabiciklo[3.1.0]hexán-oxid (5) mindkét enantiomerje előállítható volt. A Ca(H-DBBS)2-val 

[(−)-10] a (−)-3-fenil-3-foszfabiciklo[3.1.0]hexán-3-oxidot [(−)-5] 30% termeléssel és 67% 

enantiomertisztasággal állítottuk elő, míg a Ca(H-DPTBS)2-val [(−)-11] 30% termeléssel és 22% 
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enantiomertisztasággal kaptuk a (+)-optikai forgatású enantiomert [(+)-5] (7. táblázat, 1. és 2. 

kísérlet). 

Az optikailag aktív (−)-(S)-fenil-3-foszfolén-oxid [(−)-3a] (ee: 93%) diklórkarbénezési 

reakcióját is megkíséreltük fázistranszfer körülmények között kloroformból tömény NaOH-dal (1. 

eljárás), vagy nátrium-triklóracetátból fázistranszfer katalizátor jelenlétében (2. eljárás) generált 

diklórkarbénnel. Azonban mindkét eljárás során racém 3-fenil-3-foszfabiciklo[3.1.0]hexán-oxidot 

(5) kaptunk [7. táblázat, 7. és 8. kísérlet; 35. ábra, (1)]. Azonban azt nem lehetett megállapítani, 

hogy a termék (5) vagy a kiindulási anyag (3a) stádiumban következett-e be a racemizáció a 

diklórkarbénezési reakció körülményei között. 

Az elvégzett kísérletek alapján megállapítható, hogy optikailag aktív 6,6-diklór-1-fenil-3-

metil-foszfabiciklo[3.1.0]hexán-3-oxid (5) kizárólag reszolválással állítható elő, mivel az 

optikailag aktív fenil-3-foszfolén-oxid (3a) diklórkarbénezési reakciója racemizációval jár. A 

kidolgozott reszolválási eljárásokkal a 3-fenil-3-foszfabiciklo[3.1.0]hexán-oxid mindkét 

enantiomerjét [(+)- és (−)-5] előállítottuk 55%, illetve 67% enantiomertisztasággal. 

 

3.5.2. Optikailag aktív 3- és 5-metil-1-fenil-4-klór-1,2-dihidrofoszfinin-1-oxid (6) előállítása  

 

Az 3- és 5-metil-1-fenil-4-klór-1,2-dihidrofoszfinin-1-oxid (6) előállítását optikailag aktív 

formában reszolválással, illetve az optikailag aktív 6,6-diklór-1-fenil-3-metil-

foszfabiciklo[3.1.0]hexán-3-oxid [(−)-5] termolízisével kíséreltük meg. 

Az 3- és 5-metil-1-fenil-4-klór-1,2-dihidrofoszfinin-1-oxidot (6) a kutatócsoportban 

korábban kidolgozott reszolválási eljárással állítottuk elő optikailag aktív formában.76 A 3- és 5-

metil-1-fenil-4-klór-1,2-dihidrofoszfinin-1-oxid (6A és B) 3:1 arányú izomerelegyét spiro-

TADDOL-lal [(−)-9] reszolváltuk aceton-hexán oldószerelegyben, és így 39% termeléssel és 87% 

enantiomertisztasággal kaptuk a (−)-6A és 6B kettőskötés-izomereket, amelyek aránya a 

reszolválás során nem változott [7. táblázat, 4. kísérlet; 35. ábra, (3)].  

Megfigyeltük, hogy az optikailag aktív (−)-3-fenil-3-foszfabiciklo[3.1.0]hexán-oxid  

[(−)-5] (ee 67%) termolízise során nem történt racemizáció, mivel a reakció végén 20% termeléssel 

kaptuk az optikailag aktív (+)-3- és 5-metil-1-fenil-4-klór-1,2-dihidrofoszfinin-1-oxid [(+)-6A és 

B] 3:1 arányú keverékét, amelyben mindkét kettőskötés-izomer enantiomertisztasága 67% volt [7. 

táblázat, 9. kísérlet, 35. ábra, (2)]. 

A kapott eredmények alapján megállapítható, hogy az optikailag aktív 3- és 5-metil-1-fenil-

4-klór-1,2-dihidrofoszfinin-1-oxid (6) mind a megfelelő racém vegyület (6) reszolválásával, mind 

az optikailag aktív 6,6-diklór-1-fenil-3-metil-foszfabiciklo[3.1.0]hexán-3-oxid (5) termolízisével 
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is előállítható. Az optikailag aktív 3- és 5-metil-1-fenil-4-klór-1,2-dihidrofoszfinin-1-oxid (6) 

előállításához a reszolválást már a kiindulási anyag, a 3-fenil-3-foszfabiciklo[3.1.0]hexán-oxid (5) 

esetében érdemes elvégezni, majd annak termolízisével előállítani az optikailag aktív 1-fenil-1,2-

dihidrofoszfinin-oxidot (6). Azonban az is megállapítható, hogy a racém 1-fenil-1,2-

dihidrofoszfinin-oxid (6) reszolválásával nagyobb enantiomertisztaság érhető el. 

 

7. táblázat: Optikailag aktív hattagú P-heterociklusok előállítása (5-7)  

A, Reszolválással 

Kísérlet Termék Reszolválószer Oldószera Termelés 

(%)b,d 

ee (%)c,d Optikai 

forgatás 

1 5 (−)-Ca(H-DBBS)2 6×EtOH / 10% víz (44) 30 (63) 67 (−) 

2 5 (−)-Ca(H-DPTBS)2 6xEtOH / 10% víz (30) (22) (+) 

3 5 (−)-spiro-TADDOL 2×EtOAc / 10×hexán (58) (55) (+) 

4 6 (−)-spiro-TADDOL 5×acetone / 10×hexán (76) 39 (45) 87 (−) 

5 7 (−)-Ca(H-DPTBS)2 6×EtOH / 10%víz (66) 28 (86) 99 (+) 

6 7 (−)-TADDOL 6×EtOAc / 10×hexán (67) 21 (38) 65 (−) 

 

B, A megfelelő optikailag aktív származék (3a, 5 és 6) reakciójával  

Kísérlet Kiindulási anyag Reakció Termék 

 ee (%)c Optikai 

forgatás 

 Termelés 

(%)b 

ee (%)c Optikai 

forgatás 

7 3a 93 (−) 3a→5 - 1. eljárás 5 34 0  

8 3a 93 (−) 3a→5 - 2. eljárás 5 34 0  

9 5 67 (−) 5→6 6 20 67 (+) 

10 6 87 (−) 6→7 7 20 87 (−) 
aA kristályosításhoz és átkristályosításokhoz használt oldószer [ml oldószer/g reszolválószer]. 

bA termelést a racém vegyület mennyiségének felére, az adott 6-tagú P-heterociklus (5-7) enantiomer teljes 

mennyiségére vonatkoztatva adtam meg. 
cAz enantiomertisztaság értékeket királis állófázisú HPLC alkalmazásával határoztuk meg. 
dAz első kristályosítás után kapott eredmények zárójelben találhatók, az átkristályosítás utáni eredményeket félkövér 

betűtípussal szedtem. 

3.5.3. Optikailag aktív 1-fenil-4-klór-5-metil-1,2,3,6-tetrahidrofoszfinin-1-oxid (7) előállítása  

 

Az optikailag aktív 1-fenil-4-klór-5-metil-1,2,3,6-tetrahidrofoszfinin-1-oxid (7) előállítását 

a megfelelő racém vegyület (7) reszolválásával, illetve az optikailag aktív 3-metil-1-fenil-4-klór-

1,2-dihidrofoszfinin-1-oxid (6A) α,β-kettőskötésének szelektív redukciójával kíséreltük meg. 

A fenil-1,2,3,6-tetrahidrofoszfinin-oxid (7) reszolválását TADDOL-származékokkal illetve 

az O,O’-dibenzoil-, és az O,O’-di-p-toluoil-borkősav savanyú Ca2+-sóival  

[(−)-8-(−)-11] a 3.2.1-3.2.4. alfejezetekben bemutatott eljárás szerint végeztük el, azonban 

kristályos diasztereomer komplexet mindössze a Ca(H-DPTBS)2 [(−)-11] és a TADDOL  

[(−)-8] alkalmazása során kaptunk. A (+)-fenil-1,2,3,6-tetrahidrofoszfinin-oxidot [(+)-7] 28% 

termeléssel és 99% enantiomertisztasággal állítottuk elő Ca(H-DPTBS)2-val [(−)-11]  

[7. táblázat, 5. kísérlet, 35. ábra, (5)]. Reszolválóágensként TADDOL-t [(−)-8] alkalmazva pedig 
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21% termeléssel és 65% enantiomertisztasággal kaptunk a (−)-fenil-1,2,3,6-tetrahidrofoszfinin-

oxid [(−)-7] antipódot [7. táblázat, 6. kísérlet, 35. ábra, (5)]. 

Emellett az optikailag aktív (−)-3- és 5-metil-1-fenil-4-klór-1,2-dihidrofoszfinin-1-oxid 3:1 

arányú izomerelegyét [(−)-6A és B] (ee 87%) borán-dimetilszulfiddal reagáltattuk, és így 20% 

termeléssel és 87% enantiomertisztasággal kaptuk a (−)-1-fenil-4-klór-5-metil-1,2,3,6-

tetrahidrofoszfinin-1-oxidot [(−)-7] [7. táblázat, 10. kísérlet, 35. ábra, (4)]. A kutatócsoport 

korábbi munkája során igazolta, hogy ebben a reakcióban sztérikus okok miatt majdnem 

kizárólagosan a 3-metil-1-fenil-4-klór-1,2-dihidrofoszfinin-1-oxid (6A) reagál, és a másik fenil-

1,2-dihidrofoszfinin-oxid izomer (6B) a reakcióelegy feldolgozása és tisztítása során változatlanul 

eltávolítható.29 

Az elvégzett kísérletek alapján megállapítottuk, hogy az optikailag aktív 1-fenil-4-klór-5-

metil-1,2,3,6-tetrahidrofoszfinin-1-oxid (7) mind reszolválással, mind az optikailag aktív 3- és 5-

metil-1-fenil-4-klór-1,2-dihidrofoszfinin-1-oxid (6) α,β-kettőskötésének szelektív redukciójával is 

előállítható, amely eljárások közül zöldkémiai szempontból az optikailag aktív 1-fenil-1,2-

dihidrofoszfinin-oxid [(−)-6A] redukciója a preferált eljárás. 
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35. ábra: Optikailag aktív hattagú P-heterociklusok (5-7) előállítási lehetőségei 
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3.6. Öttagú P-heterociklusok borán- és platina-komplexeinek szintézise és 

szerkezetazonosítása[1,3,6] 

 

3.6.1. A racém és optikailag aktív 1-szubsztituált-3-metil-3-foszfolén-borán és platina-

komplexek (15 és 16) szintézise[1,3,6] 

 

A kutatócsoportban korábban, illetve munkám során szintetizált racém és optikailag aktív 3-

foszfolén-oxidokból (3b-i) előállítottuk a megfelelő racém és optikailag aktív borán- és platina-

komplexeket (15b-i és 16b-i). A kiindulási 3-foszfolén-oxidok (3b-i) általában (S) abszolút 

konfigurációjúak voltak. Enantiomertisztaságuk jellemzően 90-98% közötti érték volt. Csak az 

(S)-1-etil-3-metil-3-foszofolén-1-oxid [(S)-3e] esetében volt ennél alacsonyabb, 83% 

enantiomertisztaságú a kiindulási anyag. Kizárólag az optikailag aktív 1-i-butil-foszfolén-oxid 

volt (R)-abszolút konfigurációjú [(R)-3h]. 

A megfelelő racém és optikailag aktív 3-foszfolén-oxid (3b-i) deoxigénezését minden 

esetben triklórszilánnal inert atmoszférában végeztük, így előállítva a megfelelő racém és 

optikailag aktív 3-foszfoléneket (14b-i). Ahogy azt PhD dolgozatom „Irodalmi áttekintés” 

részének 2.9.2. alfejezetében már bemutattam, az optikailag aktív foszfin-oxidok triklórszilánnal 

végzett deoxigénezési reakciója a P-aszimmetria-centrum retenciójával jár. 

Az előállított racém és optikailag aktív 3-foszfoléneket (14b-i) azonnal borán-

dimetilszulfiddal reagáltattuk, és így kaptuk a megfelelő racém és optikailag aktív 3-foszfolén-

borán-komplexeket (15b-i). A reakció végén a borán-dimetilszulfid feleslegét vízzel bontottuk el, 

a kivált bórsavat szűrtük, majd az extrakció után kapott nyersterméket oszlopkromatográfiával 

tisztítottuk. A dolgozatom „Irodalmi áttekintés” részének 2.9. alfejezetében azt is bemutattam, 

hogy a borán-komplexek jelentőségét az adja, hogy foszfin-prekurzornak tekinthetők, amelyekből 

a megfelelő foszfinok a leggyakrabban alkalmazott eljárás szerint szekunder aminokkal 

szabadíthatók fel. A PhD munkám során előállított racém és optikailag aktív 3-foszfolén-borán-

komplexek (15b-i) új vegyületek, ezért szerkezetüket 31P, 13C és 1H NMR, valamint HRMS 

vizsgálatokkal igazoltuk, az optikailag aktív származékok esetén a fajlagos forgatóképesség 

értékeket is meghatároztuk. 

A 3-foszfolén-oxid (3b-i) és triklórszilán reakciójában előállított racém és optikailag aktív 

3-foszfoléneket (14b-i) diklórdibenzonitril-platinával inert atmoszférában reagáltatva előállítottuk 

a megfelelő racém és optikailag aktív 3-foszfolén-platina-komplexeket (16b-i). A keletkezett 

platina-komplexek (16b-i) kiváltak a reakcióelegyből, így szűréssel izoláltuk őket. Bizonyos 

esetekben az anyalúghoz n-heptánt adva, további kristálykiválást tudtunk elérni. Minden esetben 
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megfigyeltük, hogy megfelelő racém 3-foszfolén (14b-i) és a diklórdibenzonitril-platina 

reakciójában mind a homokirális [(R,R)- és (S,S)-16b-i], mind a heterokirális 3-foszfolén-platina-

komplexek [(R,S)-16b-i] is képződtek, amelyek egymással diasztereomer viszonyban álltak. Az 

optikailag aktív 3-foszfolének (14b-i) esetében pedig kizárólag csak a homokirális platina-

komplex [(S,S)-16b-i] képződését figyeltük meg. Az előállított racém és optikailag aktív 3-

foszfolén-platina-komplexek (16b-i) új vegyületek, amelyek szerkezetét 31P, 13C és 1H NMR, 

valamint HRMS adatokkal igazoltuk.  
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A platina-komplexek (16b-i) esetében a 3-foszfolén-ligandumok (14b-i) relatív térállását 

minden esetben a 31P NMR spektrumban megjelenő sztereospecifikus 1JPt-P csatolási állandók 

alapján határoztuk meg. A Pt izotópok közül a 33,8%-os relatív izotóparányban előforduló 195Pt 

izotóp I=1/2 magspinnel rendelkező NMR aktív mag, amely a I= 1/2 magspinnel rendelkező 31P 

maggal csatolva annak jelét dubletté hasítja. Mivel a 195Pt izotóp kivételével az összes többi Pt 

izotóp nem NMR aktív, így a platina-komplexek (16b-i) 31P NMR spektrumában egy felhasadás 

nélküli központi jelből, és a felhasadás miatti szimmetrikus szatellitpárból álló jelcsoportot 

kapunk. A 1JPt-P csatolási állandó értékéből lehet foszfin ligandumok relatív térállására 

következtetni. Számos irodalmi adat alátámasztja, hogy foszfinok és foszfol-származékok platina-

komplexeiben az egykötéses platina-foszfor csatolási állandó (1JPt-P) 2400±80 Hz, ha két foszfin 

ligandum transz helyzetben helyezkedik el, és 3500±90 Hz a ligandumok cisz térállása 

esetén.237,238 A PhD munkám során előállított 3-foszfolén-platina-komplexek (16b-i) esetében a 

1JPt-P csatolási állandók minden esetben 3421-3554 Hz tartományba estek, ami alapján 

megállapítható, hogy a megfelelő cisz-komplexek képződtek. Az előállított racém és optikailag 

aktív 3-foszfolén-platina-komplexek (16b-i) reprezentatív 31P NMR spektruma a 36. ábrán látható, 

amelyből megfigyelhető, hogy a racém 3-foszfolénből (14b-i) előállított, egymással diasztereomer 

viszonyban álló homo- és heterokirális platina-komplexekhez (16b-i) két elkülönülő jelcsoport 

tartozik. 
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(a) (b) 

36. ábra: Racém és optikailag aktív cisz-[bisz(1-propil-3-metil-3-foszfolén)]-diklór-platina-

komplex (16f) 31P NMR spektruma 

 

A 3-foszfolén-platina-komplexek (16b-i) 13C NMR spektrumában egyes jelek esetében 

összetett multiplettek figyelhetők meg, mivel két nem ekvivalens foszforatomtól és az NMR aktív 

195Pt izotóptól származó felhasadás is megjelenhet a spektrumban. Minden előállított 3-foszfolén-

platina-komplex (16b-i) esetén meghatároztuk a megfelelő nJP-C és nJPt-C csatolási állandókat, 

amelyek jellemző értékeit a 37. ábra mutatja.  

 

 

37. ábra: A cisz-[bisz(1-propil-3-metil-3-foszfolén)]-diklór-platina-komplex (16f) 13C NMR 

spektrumában megfigyelhető kémiai eltolódás és csatolási állandó értékek 

 

 

3.6.2. Az 1-propil-3-metil-foszfolán-borán és platina-komplexek (18 és 19) szintézise[1] 

 

Nemcsak 3-foszfolének- (15 és 16), hanem 1-propil-3-metil-foszfolán-borán és platina-

komplexét (18 és 19) is előállítottuk a 3.6.1. alfejezetben bemutatott módon. Az előállított 

vegyületek szerkezetét 31P, 13C és 1H NMR, valamint HRMS mérésekkel igazoltuk. 
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A komplexképzési reakciók során a kiindulási vegyület az 1-propil-3-metil-foszfolán-oxid 

(4) volt, amelyet a megfelelő racém 1-propil-3-metil-3-foszfolén-oxid (3f) katalitikus 

hidrogénezésével állítottunk elő. Mivel a kiindulási 3-foszfolán-oxid (4) az (RPRC)-, (SPRC)-, 

(RPSC)- és (SPSC)-diaszteromereket és az azokkal enantiomer viszonyban lévő izomereket is 

tartalmazta, ezért a kapott cisz-platina-komplex (19) hat izomer keveréke volt, amelyek közül négy 

racém formában volt jelen. Az egymással diasztereomer viszonyban álló 3-foszfolán-platina-

komplexek (19) arányát 31P NMR spektroszkópiával határoztuk meg. 

 

 

 

A 1-propil-3-metil-foszfolán-borán és platina-komplexének (18 és 19) szintézisét az (R)-

1-propil-3-metil-3-foszfolén-oxid [(R)-3f] (ee: 95%) katalitikus hidrogénezésével előállított 

propil-3-foszfolán-oxid (4) diasztereomer keverékből kiindulva is megvalósítottuk. Ebben az 

esetben a kiindulási propil-3-foszfolán-oxid az (RPRC)- (RPSC)- diasztereomereket tartalmazta 

[(RPRC)- és (RPSC)-4]. 

 



77 

 

 

Az (RPRC)- és (RPSC)-4 diasztereomerek 1:1 arányú keverékéből kiinduló platina-

komplexképzési reakcióban három, egymással diasztereomer viszonyban lévő cisz-platina-

komplex (19) keletkezett. A 38. ábrán látható 31P NMR spektrumban a platina-komplexekre 

jellemző egy fő jelcsoport található a megfelelő szatellit jelcsoportokkal. A legintenzívebb 

jelcsoportot kinagyítva, két szingulett és egy AB struktúrát mutató multiplett látható. A szingulett 

jelek a kémiailag ekvivalens foszforatomokat tartalmazó homokirális-komplexekhez (RPRC,RPRC)-

19 (RPSC,RPSC)- 19 tartoznak, míg az AB multiplett a heterokirális-komplexhez (RPRC,RPSC)-19 

rendelhető hozzá. Az AB multiplett megjelenése azzal magyarázható, hogy az (RPRC,RPSC)-19 

heterokirális-komplexben a foszforatomok kémiailag nem ekvivalensek, így kémiai eltolódásuk 

különböző, és egymás jeleit is kölcsönösen felhasítják a 31P NMR spektrumban (JP-P ≈ 17 Hz). 

 

38. ábra: Az (RPRC,RPRC)-, (RPSC,RPSC)- és (RPRC,RPSC)-1-propil-3-metil-foszfolán-platina-

komplexének [(RPRC,RPRC)-, (RPSC,RPSC)- és (RPRC,RPSC)-19] 31P NMR spektruma 
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3.6.3. Az optikailag aktív 1-szubsztituált-3-metil-3-foszfolén-platina-komplexek (16) 

térszerkezete§ [1,3,6] 

 

Az előállított 3-foszfolén-platina-komplexek (16) térszerkezetét együttműködő partnereink 

kvantumkémiai számításokkal határozták meg. A kapott szerkezetek közül néhány reprezentatív 

példa, az (S)-1-(2-metilfenil)-, (S)-1-(4-metilfenil)-, (S)-1-(1-naftil)-, (S)-1-etil-, (S)-1-i-butil- és 

(S)-1-i-pentil-3-metil-3-foszfolén-platina-komplexének [16b-e, 16h és 16i] térszerkezete a 39. 

ábrán látható.  

 

   

16b 16c 16d 

   

16e 16h 16i 

39. ábra: Az (S)-1-(2-metilfenil)-, (S)-1-(4-metilfenil)-, (S)-1-(1-naftil)-, (S)-1-etil-, (R)-1-i-

butil- és (S)-1-i-pentil-3-metil-3-foszfolén-platina-komplexének [16b-e, 16h és 16i] 

kvantumkémiai számítással meghatározott szerkezete 

 

A kvantumkémiai számításokkal is cisz-szerkezeteket találtuk legstabilabbnak, ami 

megerősítette a 3-foszfolén-platina-komplexek (16) esetén a sztereospecifikus 1JPt-P csatolási 

állandók alapján feltételezett szerkezetet. Emellett a kvantumkémiai számítások a Pt atom körüli 

síknégyzetes elrendeződést is megmutatták. A 3-foszfolén-platina-komplexek (16) C2 

szimmetriaelemmel rendelkeznek. Emellett minden származék esetén megfigyelhető, hogy 

                                                
§ A kvantumkémiai számításokat Dr. Körtvélyesi Tamás és Szilvási Tibor végezte. 
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foszforatomhoz kapcsolódó aril- vagy alkil-szubsztituensek másodrendű kölcsönhatásokat 

alakítanak ki a Pt-komplex másik foszfolén-gyűrűjével, ami stabilizálja a komplexek (16) 

szerkezetét. 

Az (S)-1-(2-metilfenil)-, (S)-1-(4-metilfenil)- és (S)-1-(1-naftil)-3-metil-3-foszfolén-platina-

komplexének [16b-d] szerkezete és katalitikus aktivitása (ls. 3.7. alfejezet) között összefüggést 

fedeztünk fel. Megfigyeltük, hogy a 1-(2-metilfenil)-szubsztituált származékban (16b) az aril-

szubsztituens közvetlenül a Pt-atom közelében helyezkedik el, amit 2-metilfenil-szubsztituens 

metil-csoportjához kapcsolódó hidrogénatom és a platina távolsága, valamint a megfelelő H-Pt-

Cl-Cl diéderes szög is mutat (288,7 pm, illetve 90°) (8. táblázat). A cisz-[bisz((S)-1-(4-metilfenil)-

3-metil-3-foszfolén)]-diklór-platina (16c) esetében a megfelelő torziós szög értéke 115,6°, illetve 

az orto-H és a Pt távolsága 292,1 pm, ami azt mutatja, hogy a 4-metilfenil-származék (16c) esetén 

kisebb a Pt-atom körüli sztérikus gátlás, mint az 1-(2-metilfenil)-3-metil-3-foszfolén-platina-

komplex (16b) esetében (8. táblázat). Ezek az eredmények összhangban vannak azzal, hogy a 4-

metilfenil-származék (16c) esetén a sztirol hidroformilezési reakciójában nagyobb katalitikus 

aktivitást figyelhető meg, mint a 2-metilfenil-származék (16b) esetén (ls. 3.7. alfejezet). Az 1-(1-

naftil)-3-metil-3-foszfolén-platina-komplexében (16d) a H-Pt-Cl-Cl diéderes szög (120,9°) a 4-

metilfenil-származékhoz (16c) hasonló érték, míg a H-Pt távolság (286,3 pm) pedig a 2-metilfenil-

származék (16b) esetében megfigyelt távolsághoz hasonló (8. táblázat). Ez a kettősség a katalitikus 

eredményekben is megmutatkozik, ugyanis a naftil-3-foszfolén-platina-komplex aktivitása 100°C 

hőmérsékleten a 4-metilfenil-származékhoz, míg 60°C-on a 2-metilfenil-származékhoz hasonlít 

(ls. 3.7. alfejezet).  
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8. táblázat: (S)-1-(2-metilfenil)-, (S)-1-(4-metilfenil)- és (S)-1-(1-naftil)-3-metil-3-foszfolén-

platina-komplexek [16b-d] kvantumkémiai számítással meghatározott szerkezetében a  

H-Pt-Cl-Cl diéderes szög és H-Pt távolság értékek 

 
H-Pt-Cl-Cl diéderes szög 

(°) 

H-Pt távolság 

(pm) 

(S,S)-16b 90,0 288,7 

(S,S)-16c 115,6 292,1 

(S,S)-16d 120,9 286,3 

 

A 3-foszfolén-platina-komplexek (16) esetében elvégzett energiaszámítások több esetben is 

azt mutatták, hogy a megfelelő homo- és heterokirális komplexek [(R,R)-, (S,S)- illetve (R,S)-16], 

energiája között kevesebb, mint 0,5 kcal/mol energiakülönbség van. Ez alátámasztja azt a kísérleti 

megfigyelést, hogy a megfelelő racém 3-foszfolén (14) és a diklórdibenzonitril-platina 

reakciójában mind a homo- és a heterokirális platina-komplexek [(R,R)-, (S,S)- illetve (R,S)-16] is 

képződtek.  

 

3.7. Az 1-szubsztituált-3-metil-3-foszfolén- és propil-3-metil-foszfolán-platina-

komplexek (16 és 19) alkalmazása katalizátorként sztirol hidroformilezési 

reakciójában** [1,3,6] 

 

A PhD munkám során előállított racém és optikailag aktív 1-szubsztituált-3-metil-3-

foszfolén- és propil-3-metil-foszfolán-platina-komplexeket (16 és 19) együttműködő kollégáink 

katalizátorként tesztelték sztirol (20) hidroformilezésében, amely reakcióban a várt 2-

fenilpropanal (21) és 3-fenilpropanal (22) mellett etilbenzol (23) is képződhet. Mivel a 

hidroformilezési reakció során a 2-fenilpropanalban (21) egy új aszimmetria-centrum alakul ki, 

így királis katalizátorok esetében aszimmetrikus indukció is megfigyelhető.  

A sztirol (20) hidroformilezési reakcióját 40 bar CO és 40 bar H2 nyomáson, a legtöbb 

esetben mind 60°C, mind 100 °C hőmérsékleten végezték toluol oldószerben. Az aktív katalizátort 

minden esetben in situ állították elő a megfelelő platina-komplex (16 vagy 19) és 2 ekvivalens 

SnCl2 reakciójában. 

 

                                                
** A hidroformilezési reakciókat Dr. Kollár László és Pongrácz Péter végezte. 
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Bár minden esetben a megfelelő racém platina-komplexeket (16 vagy 19) is előállítottuk, 

ebben a fejezetben kizárólag az optikailag aktív származékokkal (16 vagy 19) elért eredményeket 

mutatom be. Az egyes katalizátorokat az aktivitására jellemző konverzió mellett, kemo-, regio- és 

enantioszelektivitás szempontjából is értékelem (40. ábra). Összehasonlítás céljából az 

eredmények között feltüntettem a kutatócsoportban korábban előállított optikailag aktív fenil-3-

metil-3-foszfolén-platina-komplexével (16a) elért eredményeket is.233 

A 3-foszfolén- és propil-foszfolán-platina-komplexek (16 és 19) aktivitását vizsgálva 

megállapítható, hogy az aril-szubsztituált-származékokkal (16b-d) jellemzően nagyobb konverzió 

értékek érhetők el, mint a megfelelő alkil-származékokkal (16e-i és 19). Azonban a vizsgált 

platina-komplexek (16 és 19) aktivitás szempontjából elmaradtak a legjobb királis difoszfin-

platina-komplexekkel elért eredményektől.205,206 A vizsgált katalizátorok (16 és 19) aktivitása 

jelentős mértékben csökken a hidroformilezési reakció hőmérsékletének 100°C-ról 60°C-ra 

történő csökkentésével. 100°C-on a 4-metil-fenil- és 1-naftil-3-foszfolén-ligandumokat tartalmazó 

platina-komplexek (16c és 16d) aktivitása kiemelkedik a többi közül. A 4-metil-fenil-származék 

(16c) aktivitása pedig még 60°C hőmérsékleten is kiemelkedő. Az 1-(2-metilfenil)-, 1-(4-

metilfenil)- és 1-(1-naftil)-3-metil-3-foszfolén-platina-komplexek  

(16b-d) katalitikus aktvitásának különbözőségét az egyes származékok Pt-atom körüli sztérikus 

paramétereinek különbözőségével tudtuk magyarázni, amelyet a kvantumkémiai módszerekkel 

számított szerkezetek is alátámasztottak (ls. 3.6.3. alfejezet).  
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40. ábra: Sztirol hidroformilezési reakciójában 16 és 19 platina-komplexekkel elért eredmények 

100°C hőmérsékleten 24 óra, illetve 60°C hőmérsékleten 72 óra alatt  

Reakciókörülmények: Pt/sztirol = 1/100, Pt/SnCl2 =1/2; p(CO) = p(H2) = 40 bar, 1 mmol sztirol, oldószer: 10 ml 

toluol; Aldehidre vonatkozó kemoszelektivitás (21, 22). [(mol 21 + mol 22)/(mol 21 + mol 22 + mol 23) × 100 ]; 

Elágazó aldehidre vonatkozó regioszelektivitás (21). [mol 21/(mol 21 + mol 22) × 100 ]. 
*Reakcióidő 48 óra volt. **Reakcióidő 96 óra volt. 
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A kapott kemoszelektivitás értékek 73-92% között voltak. Megfigyelhető, hogy a 

hidroformilezési reakció hőmérsékletének csökkenésével általában a kemoszelektivitás kis 

mértékben nőtt. Általánosságban elmondható, hogy a foszforatomhoz kapcsolódó aril- vagy alkil-

szubsztituensek szerkezete kis mértékben befolyásolta az elért kemoszelektivitás értékeket (40. 

ábra). 

A vizsgált 3-foszfolén- és propil-foszfolán-platina-komplexek (16 és 19) alkalmazása során 

minden esetben a megfelelő elágazó láncú aldehid (21) képződése volt kedvezményezett. 

Megfigyeltük, hogy az alkil-3-foszfolén- és propil-foszfolán-platina-komplexek (16e-i és 19) 

alkalmazása esetén nagyobb regioszelektivitás értékek voltak elérhetők (40. ábra;  

100°C: 65-75%, 60°C: 76-86%), mint a megfelelő aril-származékokkal (16b-d) (40. ábra; 100°C: 

54-68%, 60°C: 52-73%). A reakció hőmérsékletének csökkenése a regioszelektivitás kis mértékű 

növekedését vonta maga után. Bár az elért regioszelektivitás értékek elmaradnak a ródium-

katalizátorokkal elért értékektől, mégis kiemelkedőnek számítanak a platina-katalizátorok között. 

Az optikailag aktív 3-foszfolén-és propil-foszfolán-platina-katalizátorok (16 és 19) esetében 

2-29% enantioszelektivitással képződött az (S)-2-fenilpropanal [(S)-21]. Megfigyeltük, hogy 

minden vizsgált katalizátor (16 és 19) alkalmazása során a reakcióhőmérséklet csökkenése 

kedvezett a nagyobb enantioszelektivitás értékek elérésének. Általánosságban elmondható, hogy 

az alkil-3-foszfolén-platina-komplexekkel (16e-i) nagyobb enantioszelektivitás értékeket értek el 

(40. ábra; 100°C: 7-25%, 60°C: 5-29%), mint a megfelelő aril-származékokkal (16b-d) (40. ábra; 

100°C: 2-6%, 60°C: 7-17%). Megfigyelhető, hogy az etil-, propil- és butil-származékok (16e-g) 

alkalmazása során az alkillánc hosszának növekedése az enantioszelektivitás csökkenését vonta 

maga után (40. ábra; 100°C: 25%→7%,  

60°C: 29→5%). A legnagyobb enantioszelektivitást az etil-származék (16e) esetén értük el (40. 

ábra; 100°C: 25%, 60°C: 29%), annak ellenére, hogy ebben az esetben a kiindulás etil-3-foszfolén 

(14e) enantiomertisztasága csak 83% volt, míg az összes többi esetben a ligandumok (14) 

enantiomertisztasága 90-98% közötti érték volt. A propil-foszfolán-platina-komplexet (19) 

katalizátorként alkalmazva 19% enantioszelektivitást értünk el annak ellenére, hogy a katalizátor 

három izomer keveréke volt.  

Összességében elmondható, hogy a PhD munkám során előállított aril- és alkil-3-metil-3-

foszfolén- és propil-3-metil-foszfolán ligandumokat tartalmazó platina-komplexekkel  

(16b-i és 19) egyes származékokkal sikerült mind konverzió, kemo-, regio- és enantioszelektivitás 

szempontjából nagyobb értékeket elérni, mint a kutatócsoportban korábban vizsgált fenil-3-metil-

3-foszfolén-platina-komplex (16a) esetében, de az elért eredmények elmaradnak a ródium-

katalizátorokkal elért legjobb eredményektől.205,206,231,232 Megállapítható, hogy a foszforatomhoz 

kapcsolódó szubsztituens befolyásolta az elért katalitikus eredményeket. Általánosságban 
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elmondható, hogy az aril-származékokkal (16a-d) nagyobb konverzió értékek érhetők el, mint a 

megfelelő alkil-származékokkal (16e-i), ami feltehetően a ligandumok eltérő Lewis-karakterével 

magyarázható. Bár az aril- és alkil-3-foszfolén-platina-komplexek (16) esetében nem fedezhető 

fel kapcsolat az aril- és alkil-szubsztituens szerkezete és az elért kemo- és regioszelektivitás között, 

de mindenképpen érdemes kiemelni, hogy a legtöbb alkil-foszfolén-platina-komplex (16e-i) 

enantioszelektivitás szempontjából eredményesebben alkalmazható, mint a megfelelő aril-

származékok (16a-d).  
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4. A kísérletek részletes leírása 

 

4.1. Alkalmazott műszerek, analitikai módszerek 

 

A 31P, 13C, és 1H NMR spektrumok a Bruker AV-300 készüléken 121,5, 75,5 és 300 MHz-

en vagy a Bruker DRX-500 készüléken 202,4, 125,7 és 500 MHz-en készültek. Az oldószer CDCl3 

vagy DMSO-D6 volt. A kémiai eltolódásokat 85%-os foszforsavhoz illetve TMS-hez viszonyítva 

adtam meg. A csatolások Hz-ben értendők. A diasztereomer komplexekben a sztöchiometriai 

arányok meghatározása 1H NMR alkalmazásával történt. A tömegspektrumok a ZAB-2SEQ, 

illetve a Q-TOF Premier spektrométer készültek. 

A reszolválási kísérletek esetén a termelést minden esetben a megfelelő enantiomer 

mennyiségére, azaz a racém vegyület mennyiségének 50%-ra vonatkoztatva adtam meg. Az 

reszolválhatóságot (S paraméter) minden esetben a termelés és az enantiomertisztaság 

szorzataként számítottam ki a következő képletet alkalmazva S = (Termelés/100) × (ee/100). A 

fajlagos optikai forgatóképesség mérést Perkin–Elmer 243 polariméteren végeztük. 

Az optikailag aktív 5- és 6-tagú P-heterociklusok (3 és 5-7) enantiomertisztaságának 

meghatározása királis állófázisú HPLC [Perkin Elmer Series 200 készülék, Kromasil® 5-Amycoat 

250 × 4.6 mm ID kolonna, hőmérséklet: 20 ºC, 0,8 ml/perc áramlási sebesség, UV detektor λ=254 

nm], illetve királis állófázisú GC [Agilent 4890D készülék, FID detektor, nitrogén vivőgáz, 

injektor hőmérséklet: 240ºC, detektor hőmérséklet: 300ºC, fejnyomás: 10-15 psi, 1:100 split arány; 

kolonna: Supelco BETADEXTM 120 (30m×0,25mm, 0,25 μm film)] alkalmazásával történt. A 

királis állófázisú HPLC, illetve GC mérések részletes paramétereit és adatait a 9. és a 10. táblázat 

tartalmazzák. 

 

9. táblázat: HPLC paraméterek az 5- és 6-tagú P-heterociklusok (3 és 5-7) 

enantiomertisztaságának meghatározásához 

 
Eluens 

(Hexán:EtOH) 
Enantiomer 1 

Retenciós idő 1 
 (perc) 

Enantiomer 2 
Retenciós idő 2 

(perc) 

3a 85:15 (R)- 11,4 (S)- 13,1 

3b 85:15 (R)- 14,2 (S)- 18,0 

3c 85:15 (R)- 13,6 (S)- 15,5 

3d 85:15* (R)- 11,6 (S)- 13,7 

5 90:10 (−)- 13,4 (+)- 15,6 

6 85:15* A 13,6 és 15,9 B 15,1 és 18,1 

7 85:15 (+)- 15,8 (−)- 23,2 
* Az eluens hexán:iPrOH 85:15 volt. 
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10. táblázat: GC paraméterek a 3-metil-3-foszfolén-3-oxidok (3e-j) enantiomertisztaságának 

meghatározásához 
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3e 140 2 20 - - - 190 15 (R) 12,10 (S) 12,30 

3f 140 2 20 - - - 190 15 (R) 13,90 (S) 14,20 

3g 140 2 20 175 0 1 190 10 (R) 20,50 (S) 20,86 

3h 140 2 1 - - - 190 15 (R) 25,30 (S) 25,80 

3i 140 2 5 - - - 190 10 (R) 25,36 (S) 25,74 

3j 140 2 5 - - - 190 10 (S) 13,95 (R) 14,14 

 

Az optikailag aktív 2-fenilpropanal (21) enantiomertisztaságának meghatározása királis 

állófázisú GC [Thermo Scientific FOCUS készülék, FID detektor, hélium vivőgáz, injektor 

hőmérséklet: 250ºC, detektor hőmérséklet: 280ºC, fejnyomás: 14,5 psi, Cyclodex kolonna 

(20m×0,25mm, 0,25 μm film)] alkalmazásával történt. 

Az UV-VIS, illetve CD spektrumok felvétele Agilent 8453 diódasoros spektrométeren, 

illetve Jasco J-810 spektropolariméteren történt. A konformációanalízist molekulamechanikai 

számítással MMFF94 erőteret alkalmazva,239 míg a kvantumkémiai számításokat DFT és TD-DFT 

módszerrel240,241 PBE0 funkcionált242 és 6-311++G** bázist alkalmazva végezték. Az abszorpciós 

és a CD spektrumok számítása időfüggő DFT (TD-TDF) módszerrel történt. A kapott 

rotátorerősségek közül a „dipólsebesség” (velocity) formáját használtuk. A számításokhoz a 

polarizált kontinuum modellt (polarized continuum model) alkalmazták acetonitril oldószer 

figyelembe vételével,243 mivel az UV és a CD spektrumok felvétele is acetonitril oldószerben 

történt. A konformerek szabadentalpiájának pontos becsléséhez dRPA számításokat végeztek. A 

dRPA energiákat az aug-cc-pVTZ bázis és PBE0 pályák alkalmazásával számították ki. A 

konformerek 298K hőmérsékleten vett oldatbeli szabadentalpiájának számításához a dRPA 

energiákat hőmérsékleti, entrópiai és a szolvatációs korrekciókkal, amelyeket DFT módszerrel 

számítottak ki a megfelelő DFT módszerrel optimalizált szerkezeteknél. A DFT és TD-DFT 

számításokhoz a Gaussian 09 programcsomagot használták,244 a molekulamechanikai 

számításokat MARVIN,245 míg a dRPA számításokat MRCC programcsomaggal végezték.246 

Minden egyes konformer elméleti UV abszorpciós és CD görbéit úgy kapták, hogy a 

számított oszcillátor- és rotátorerősségekkel arányos Gauss göbéket illesztettek a számított 

átmenetekhez tartozó hullámhossz értékekhez, majd a Gauss görbék összegéből burkológörbét 
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készítettek. Ezt követően az egyes konformerek spektrumait Boltzmann eloszlásuk szerint 

súlyozták a fentebb bemutatott számítással kapott szabadentalpia értékeket figyelembe véve. Az 

így kapott spektrumot pedig úgy normalizálták, hogy a számított és mért spektrumon a 

legintenzívebb sáv hullámhossza és intenzitása megegyezzen.  

Az egykristály röntgendiffrakciós méréseket a R-Axis RAPID diffraktométeren végezték 

(Cu-Kα röntgensugárzás, grafit monokromátor). A kapott egykristály röntgenszerkezetek 

finomítása SHELXS-97 programmal történt.247 Emellett a PLATON248 és Mercury249 

programcsomagokat is használták a bizonyos számítások elvégzéséhez és a szerkezetek 

megjelenítéséhez.  

A 3-foszfolén-platina-komplexek (16) szerkezetét RI-B97-D/6-31G(d) szinten 

optimalizálták,250-253 az így kapott szerkezetek energiájának pontosabb meghatározásához pedig a 

ωB97X-D/cc-pVTZ módszert használták.254,255 A cc-pVTZ-PP pszeudopotenciált alkalmazták a 

Pt atomra mind a szerkezetoptimalizálás, mind az energiaszámítások során.256 A poteciális-energia 

felületen a minimumokat harmónikus rezgési frekvencia számításokkal jellemezték. A 3-

foszfolén-platina-komplexek (16) esetében a szerkezetszámítást  

B3LYP/6-31G(d,p) módszerrel végezték, a Pt atomra LANL2DZ bázist alkalmazva. A 

számításokhoz a Gaussian 03,257 illetve a Gaussian09,244 míg a számított szerkezetek 

megjelenítéséhez az Avogadro programot alkalmazták.258  

Az egyes kísérletek részletes leírása után a közleményekben megtalálható vegyületeket a 

megfelelő publikációra történő hivatkozással jelölöm, és csak a közleményekben nem szereplő 

vegyületek esetében adom meg azok analitikai jellemzőit. Az általános receptek (4.5.-4.9 és 4.13.-

4.15) esetében az alkalmazott pontos kiindulási anyag és reagens mennyiségek a megfelelő 

cikkekben találhatók meg. 
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4.2. A racém vegyületek és reszolválóágensek előállítása 

 

A racém 1-fenil-,13 1-(2-metilfenil)-,1-(4-metilfenil)-,17 1-(1-naftil)-,5 1-etil-,16 1-propil-, 1-

butil-15 és az 1-propoxi-3-metil-3-foszfolén-1-oxid (3a-g és 3j),18 6,6-diklór-3-fenil-1-metil-3-

foszfabiciklo[3.1.0]hexán-3-oxid (5),15 3- és 5-metil-1-fenil-4-klór-1,2-dihidrofoszfinin-1-oxid 

(6)21 és az 1-fenil-4-klór-5-metil-1,2,3,6-tetrahidrofoszfinin-3-oxid (7),29 a (−)-(4R,5R)-

bisz(difenilhidroximetil)-2,2-dimetiloxolán [TADDOL, (−)-8], a (−)-(2R,3R)-α,α,α’,α’-tetrafenil-

1,4-dioxaspiro[4.5]dekán-2,3-dimetanol [spiro-TADDOL, (−)-9]259 és a kalcium-hidrogén-(−)-

O,O’-dibenzoil-(2R,3R)-tartarát [Ca(H-DBBS)2, (−)-10] előállítása az irodalomban leírt módon 

történt.6 A (−)-(2R,3R)-O,O’-dibenzoil-borkősavat (DBBS), és a (−)-(2R,3R)-O,O’-di-p-toluoil-

borkősavat (DPTBS) vásároltuk (Aldrich Chemical Co). 

 

4.3. Az 1-izobutil- és 1-izopentil-3-metil-3-foszfolén-1-oxid (3h és 3i) előállítása 

 

10,2 g (77,0 mmol) 1-Hidroxi-3-metil-3-foszfolén-1-oxid (1) 30 ml kloroformban készült 

oldatához 6,9 ml (94,0 mmol) tionil-kloridot adtunk, majd az elegyet szobahőmérsékleten 

kevertettük egy napig. Az oldószert és a tionil-klorid feleslegét vákuumdesztillációval távolítottuk 

el, majd a kapott foszfinsav-kloridot (2) feloldottuk 40 ml tetrahidrofuránban, amihez 0 ºC-on 

becsepegtettünk 85 mmol Grignard-reagens (izobutilmagnézium-bromid vagy 

izopentilmagnézium-bromid) 40 ml tetrahidrofurános oldatát. A reakcióelegyet hagytuk 

szobahőmérsékletre melegedni, és egy napig kevertettük szobahőmérsékleten. Ezt követően  

0 ºC-on becsepegtettünk 50 ml 3M-os sósavoldatot, majd a reakcióelegyet 30 percig kevertettük. 

A fázisokat elválasztottuk, a szerves fázist telített NaHCO3 oldattal, majd telített NaCl oldattal 

mostuk, Na2SO4-on szárítottuk. A nyersterméket oszlopkromatográfiásan tisztítottuk (szilikagél, 

kloroform:metanol 97:3). 

1-Izobutil-3-metil-3-foszfolén-1-oxid (3h): Termelés: 76%. Jellemzés: [3]-3b 

1-Izopentil-3-metil-3-foszfolén-1-oxid (3i): Termelés: 73%. Jellemzés: [3]-3c 
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4.4. Az 1-propil-3-metilfoszfolán-1-oxid (4) előállítása 

 

0,40 g (2,6 mmol) Racém 1-propil-3-metil-3-foszfolén-1-oxid (3f) katalitikus 

hidrogénezését 0,20 g Pd/C katalizátor jelenlétében 30 ml metanolban 60°C hőmérsékleten és 12 

bar H2-nyomás alatt végeztük el. A nyerstermék oszlopkromatágráfiás tisztítása után (szilikagél, 

diklórmetán:metanol 97:3) 0,28 g (69%) 1-propil-3-metilfoszfolán-1-oxidot (4) kaptunk, 

diasztereomerek 1:1 arányú keverékeként.  

Jellemzés: [1]-5 

(R)-1-Propil-3-metil-3-foszfolén-1-oxid [(R)-3f] (ee: 95%) katalitikus hidrogénezését a 

bemutatott eljárás szerint elvégezve 81% termeléssel állítottuk elő az optikailag aktív 1-propil-3-

metilfoszfolán-1-oxidot [(RPRC)- és (RPSC)-5] két diasztereomer 1:1 arányú keverékeként. 

Jellemzés: [1]-(RPRC)- és (RPSC)-5 

 

4.5. Általános eljárás 5- és 6-tagú P-heterociklusok (3 és 5-7) reszolválására 

TADDOL-származékokkal [(−)-8 és (−)-9] 

 

1,0 mmol racém P-heterociklus (3 és 5-7) és 0,23 g (0,5 mmol) TADDOL [(−)-8] keverékét 

0,46 ml etil-acetátban feloldottuk forralás közben, majd az így kapott oldathoz hozzáadtunk 2,3 

ml hexánt. Az így kivált diasztereomer molekulakomplexet 3 órán keresztül kristályosítottuk 

26°C-on, majd szűrtük és szárítottuk. A diasztereomer komplexet kétszeri átkristályosítással 

tisztítottuk úgy, hogy a diasztereomert 0,46 ml etil-acetátban forralás közben feloldottuk, majd az 

oldathoz 2,3 ml hexánt adtunk. Ezt követően 3 órán keresztül 26°C-on kristályosítottuk, majd 

szűrtük és szárítottuk. A diasztereomer molekulakomplex oszlopkromatográfiás elbontása után 

kaptuk az optikailag aktív P-heterociklust (3 és 5-7). 
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Az 5- és 6-tagú P-heterociklusok (3 és 5-7) reszolválását TADDOL-lal [(−)-8] metanolban, 

etanolban és izopropanolban is elvégeztük. Ezekben az esetekben a bemutatott általános eljárás 

annyiban módosult, hogy a P-heterociklus (3 és 5-7) és a TADDOL [(−)-8] keverékét a megfelelő 

alkoholban melegen feloldottuk, majd a megfelelő diasztereomer lehűlés során kikristályosodott. 

A P-heterociklusok (3 és 5-7) reszolválását spiro-TADDOL-lal [(−)-9] a TADDOL [(−)-8] 

esetében bemutatott módszerrel végeztük.  

A reszolválások során alkalmazott reakciókörülmények és eredmények az 1., 2. és 7. táblázatban 

találhatók. 

 

4.6. Általános eljárás 5- és 6-tagú P-heterociklusok (3 és 5-7) reszolválására 

Ca(H-DBBS)2 [(−)-10] alkalmazásával  

 

0,20 g (0,25 mmol) Ca(H-DBBS)2 ∙ 2H2O-t forralás közben feloldottunk 0,60 ml etanolban, 

majd a forró oldathoz hozzáadtunk 1 mmol racém P-heterociklus (3 és 5-7) 0,60 ml etil-acetátban 

készült oldatát. A reakcióelegy lehűlése során kikristályosodó diaszteromer koordinációs 

komplexet 24 órán keresztül kristályosítottuk 26°C-on, majd szűrtük és szárítottuk. A kapott 

diasztereomer komplexet kétszeri digerálással tisztítottuk úgy, hogy a diasztereomert 0,60 ml 

etanol és 0,60 ml etil-acetát keverékében 26°C-on kevertettük, majd szűrtük és szárítottuk.  

Az 5- és 6-tagú P-heterociklusok (3 és 5-7) reszolválását a bemutatott eljárás szerint 

etanolban, illetve etanol és acetonitril keverékében is elvégeztük Ca(H-DBBS)2 [(−)-11] 

alkalmazásával. A diaszteromer koordinációs komplexet 2 ml 10%-os ammónium-hidroxid 

oldattal bontottuk meg, majd a vizes fázist diklórmetánnal extraháltuk, így kinyerhető volt az 

optikailag aktív 5- és 6-tagú P-heterociklus (3 és 5-7).  

A reszolválások során alkalmazott reakciókörülmények és eredmények a 3. és 7. táblázatban 

találhatók. 
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4.7. Általános eljárás 5- és 6-tagú P-heterociklusok (3 és 5-7) reszolválására  

Ca(H-DPTBS)2, Ca(DBBS) vagy Ca(DPTBS) alkalmazásával  

[(−)-11-(−)-13] 

 

0,20 g (0,50 mmol) DPTBS ∙ H2O és 0,014 g (0,25 mmol) CaO keverékét forralás közben 

feloldottunk 0,66 ml etanol és 0,07 ml víz elegyében, majd a forró oldathoz hozzáadtunk  

1 mmol racém P-heterociklus (3 és 5-7) 0,66 ml etil-acetátban készült oldatát. A reakcióelegy 

lehűlése során kikristályosodó diaszteromer koordinációs komplexet 24 órán keresztül 

kristályosítottuk 26°C-on, majd szűrtük és szárítottuk. A kapott diasztereomer komplexet kétszeri 

digerálással tisztítottuk úgy, hogy a diasztereomert 0,66 ml etanol, 0,66 ml etil-acetát és 0,07 ml 

víz keverékében 26°C-on kevertettük, majd szűrtük és szárítottuk. A diaszteromer koordinációs 

komplexet 2 ml 10%-os ammónium-hidroxid oldattal bontottuk meg, majd a vizes fázist 

diklórmetánnal extraháltuk, így kinyerhető volt az optikailag aktív P-heterociklus  

(3 és 5-7). 

Az 5- és 6-tagú P-heterociklusok (3 és 5-7) reszolválását a bemutatott eljárás szerint 

Ca(DBBS) [(−)-12], illetve Ca(DPTBS) [(−)-13] alkalmazásával is elvégeztük, de ebben az 

esetben a CaO és a DBBS ∙ H2O vagy CaO és a DPTBS ∙ H2O aránya 1:1 volt. Az általános 

eljárásban bemutatott etanol-etil-acetát oldószerkeverék mellett etanol-acetonitril keverékében, 

illetve etanolban is elvégeztük az 5- és 6-tagú P-heterociklusok (3 és 5-7) reszolválását.  

A reszolválások során alkalmazott reakciókörülmények és eredmények a 4-7. táblázatban 

találhatók. 
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4.8. Az 1-butil-3-metil-3-foszfolén-1-oxid (3g) mindkét enantiomerjének 

előállítása spiro-TADDOL [(−)-9] alkalmazásával 

 

Az (−)-(S)-1-butil-3-metil-3-foszfolén-1-oxid [(−)-3g] előállítása során 0,75 g  

(4,3 mmol) racém 1-butil-3-foszfolén-1-oxidot (3g) reszolváltunk 2,2 g (4,3 mmol) spiro-

TADDOL-lal [(−)-9] 4,4 ml etil-acetátot és 22 ml hexánt alkalmazva oldószerként a 4.5. 

alfejezetben leírt módszer szerint. A diasztereomer komplexet [(−)-3g ∙(spiro-TADDOL)2] 4,4 ml 

etil-acetát és 22 ml hexán keverékében háromszor átkristályosítottuk, majd a diaszteromer 

komplex oszlopkromatográfiás elbontása után (szilikagél, diklórmetán:metanol 97:3), 0,19 g 

(52%) (−)-(S)-1-butil-3-metil-3-foszfolén-1-oxidot [(−)-3g] kaptunk 95% enantiomertisztasággal. 

A kristályosítás és átkristályosítás anyalúgjait egyesítettük, majd bepároltuk, így 1,3 g 

(121%) fehér kristályos anyagot kaptunk, amely az (+)-(R)-butil-3-foszfolén-1-oxid [(+)-3g] (ee: 

32%) és spiro-TADDOL [(−)-9] 3:2 arányú keveréke volt. A fenti keverékhez 0,86 g  

(1,7 mmol) spiro-TADDOL-t [(−)-9] adtunk, és a reszolválást 10 ml etanolban végeztük el a 4.5. 

alfejezetben leírt módszer szerint. A kapott diasztereomert háromszor 10 ml etanolban 

átkristályosítottuk, majd oszlopkromatográfiásan bontottuk el (szilikagél, diklórmetán:metanol 

97:3), így 0,04 g (11%) (+)-(R)-1-butil-3-metil-3-foszfolén-1-oxidot [(+)-3g] előállítva 98%-os 

enantiomertisztasággal. 

 

4.9. Az 1-propoxi-3-metil-3-foszfolén-1-oxid (3j) mindkét enantiomerjének 

előállítása TADDOL-származékok [(−)-8 és (−)-9] alkalmazásával 

 

Az (−)-(R)-1-propoxi-3-metil-3-foszfolén-1-oxid [(−)-3j] előállítása során 1,7 g (9,6 mmol) 

racém 1-propoxi-3-foszfolén-1-oxidot (3j) reszolváltunk 2,2 g (4,8 mmol) TADDOL-lal [(−)-8] 

4,4 ml etil-acetátot és 22 ml hexánt alkalmazva oldószerként a 4.5. alfejezetben leírt módszer 

szerint. A diasztereomer komplexet [(−)-3j ∙ (TADDOL)] 4,4 ml etil-acetát és 22 ml hexán 

keverékében kétszer átkristályosítottuk, majd a diaszteromer komplex oszlopkromatográfiás 
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elbontása után (szilikagél, diklórmetán:metanol 97:3), 0,32 g (38%)  

(−)-(R)-1-propoxi-3-metil-3-foszfolén-1-oxidot [(−)-3j] kaptunk 99% feletti 

enantiomertisztasággal. 

A kristályosítás és átkristályosítás anyalúgjait egyesítettük, oszlopkromatográfiásan 

tisztítottuk (szilikagél, diklórmetán:metanol 97:3) így 0,81 g (97%) (+)-(S)-propoxi-3-foszfolén-

1-oxidot [(+)-3j] előállítva 23% enantiomertisztasággal. Ehhez az enantiomerkeverékhez 2,9 g 

(5,7 mmol) spiro-TADDOL-t [(−)-9] adtunk, és a reszolválást  

17 ml etanolban végeztük el a 4.5. alfejezetben leírt módszer szerint. A kapott diasztereomert 

kétszer 17 ml etanolban átkristályosítottuk, majd oszlopkromatográfiás elválasztással bontottuk el 

(szilikagél, diklórmetán:metanol 97:3), így 0,13 g (15%) (+)-(S)-1-propoxi-3-metil-3-foszfolén-1-

oxidot [(+)-3j] előállítva 96%-os enantiomertisztasággal. 

 

4.10. Racém 6,6-diklór-3-fenil-1-metil-3-foszfabiciklo[3.1.0]hexán-3-oxid (5) 

szintézise (−)-(S)-1-fenil-3-metil-3-foszfolén-1-oxidból [(−)-3a] 

 

1. Eljárás 

0,65 g, (3,4 mmol) (−)-(S)-1-fenil-3-metil-3-foszfolén-1-oxidot [(−)-3a] (ee: 93%) és 0,16 

g (0,68 mmol) ClTEBA-t feloldottunk 6 ml kloroformban. A kapott oldathoz intenzív kevertetés 

közben hozzácsepegtettük 3,9 g (96,4 mol) nátrium-hidroxidból készült 50%-os vizes oldatot, 

miközben a reakcióelegy felforrt. Három óra kevertetés után a lehűlt elegyet szűrtük, és a fázisokat 

elválasztottuk. A szerves fázis térfogatát a kezdeti térfogatára egészítettük ki, és 0,052 g (0,23 

mmol) ClTEBA-t adtunk hozzá. A reakcióelegyet ismét nátrium-hidroxid 50%-os vizes oldatával 

reagáltattuk még háromszor, megismételve a leírt műveletet. A kapott nyersterméket 

oszlopkromatográfiásan tisztítottuk (szilikagél, kloroform:metanol 97:3) és így 0,38 g (41%) 

racém 6,6-diklór-3-fenil-1-metil-3-foszfabiciklo[3.1.0]hexán-3-oxidot (5) kaptunk. 

31P NMR (CDCl3) δ 75,7, [δlit 75,6].15 

 

2. Eljárás 

0,20 g (1,0 mmol) (−)-(S)-1-fenil-3-metil-3-foszfolén-1-oxid [(−)-3a] 15 ml kloroformos 

oldatához 15,4 g (83,0 mmol) nátrium-triklór-acetátot és 0,10 g (0,44 mmol) ClTEBA-t adtunk, és 

az oldatot 4 napig refluxáltattuk. A reakcióelegyet szűrtük, és az anyalúg bepárlása után kapott 
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nyersterméket oszlopkromatográfiásan tisztítottuk (szilikagél, kloroform:metanol 97:3) és így 

0,10 g (34%) racém 6,6-diklór-3-fenil-1-metil-3-foszfabiciklo[3.1.0]hexán-3-oxidot (5) kaptunk. 

31P NMR (CDCl3) δ 74,8, [δlit 75,6].15 

 

4.11. Optikailag aktív (+)-3- és 5-metil-1-fenil-4-klór-1,2-dihidrofoszfinin-1-

oxid [(+)-6] előállítása optikailag aktív (−)-6,6-Diklór-3-fenil-1-metil-3-

foszfabiciklo[3.1.0]hexán-3-oxidból [(−)-5] 

 

0,018 g (0,64 mmol) (−)-6,6-Diklór-3-fenil-1-metil-3-foszfabiciklo[3.1.0]hexán-3-oxidot 

[(−)-5] (ee: 67%) ampullába mértük, majd azt 135°C-os olajfürdőbe helyeztük addig, amíg a 

sósavgáz fejlődése megszűnt. A kapott nyerstermék oszlopkromatográfiás tisztítása (szilikagél, 

kloroform:metanol 97:3) után 0,003 g (20%) a (+)-3- és 5-metil-1-fenil-4-klór-1,2-

dihidrofoszfinin-1-oxid [(+)-6A és 6B] 1:1 arányú keverékét kaptuk. A (+)-3- és 5-metil-1-fenil-

4-klór-1,2-dihidrofoszfinin-1-oxid [(+)-6A és 6B] enantiomertisztasága 68% volt. 

31P NMR (CDCl3) δ 36,3 (75%), 35,0 (25%), [δlit 36,3, 35,0],21  = +5,5 [c 0,2; CHCl3]. 

 

4.12. Optikailag aktív (–)-1-fenil-4-klór-5-metil-1,2,3,6-tetrahidrofoszfinin-1-

oxid [(–)-7] előállítása optikailag aktív (−)-3- és 5-metil-1-fenil-4-klór-1,2-

dihidrofoszfinin-1-oxidból [(−)-6] 

 

0,090 g (0,38 mmol) Optikailag aktív (−)-3- és 5-metil-1-fenil-4-klór-1,2-dihidrofoszfinin-

1-oxid [(−)-6] 3:1 arányú keverékének (ee: 87% mindkét izomer estében) 2 ml diklórmetánnal 

készült oldatához hozzáadtunk 0,28 ml (0,56 mmol) 2M borán-dimetilszulfid tetrahidrofurános 

oldatot. A reakcióelegyet 26°C hőmérsékleten 24 óráig kevertettük. A feleslegben alkalmazott 

reagenst 1 ml vízzel bontottuk el, majd a kivált bórsavat kiszűrtük. A két fázist elválasztottuk, a 

 25

D
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szerves fázist szárítottuk (Na2SO4). A bepárlást bekövetően kapott nyersterméket 

oszlopkromatográfiásan tisztítottuk (szilikagél, diklórmetán:metanol 97:3) és így 0,018 g (20%) 

(–)-1-fenil-4-klór-5-metil-1,2,3,6-tetrahidrofoszfinin-3-oxidot [(–)-6] kaptunk (ee: 87%). 

31P NMR (CDCl3) δ 28,6, [δlit 28,3],29  = –8,5 [c 0,6; CHCl3]. 

 

4.13. Általános eljárás 5-tagú P-heterociklusok borán-komplexeinek  

(15b-i és 18) előállítására 

 

A racém 1-szubsztituált-3-metil-3-foszfolén-borán (15b-i) előállításához 1,0 mmol racém 1-

szubsztituált-3-metil-3-foszfolén-1-oxidot (3b-i) feloldottunk 3 ml oxigénmentesített toluolban. A 

reakcióelegyet 0°C-ra hűtöttük, majd hozzáadtunk 0,61 ml (6,0 mmol) triklórszilánt, és a 

reakcióelegyet N2 atmoszférában, három órán át kevertettük 0 °C-on, majd három órán át 26°C-

on. Az így kapott foszfolénhez (14b-i) 0,75 ml (1,5 mmol) 2M borán-dimetilszulfid 

tetrahidrofurános oldatot adtunk, és az elegyet 26 °C-on, nitrogén atmoszférában, 3 órán át 

kevertettük. Ezután a reakcióelegyhez 3 ml vizet adva elbontottuk a feleslegben alkalmazott borán-

dimetilszulfid reagens maradékát, majd a kivált bórsavat kiszűrtük. A két fázist elválasztottuk, 

ezután a szerves fázist szárítottuk (Na2SO4). A bepárlást követően kapott nyersterméket 

oszlopkromatográfiásan tisztítottuk (szilikagél, diklórmetán:metanol 97:3). 

Az 1-propil-3-metilfoszfolán-borán (18) és az optikailag aktív 1-szubsztituált-3-metil-3-

foszfolén-boránok (15b-i) előállítását a fent bemutatott módszer szerint végeztük kiindulási 

anyagként a megfelelő 1-propil-3-metilfoszfolán-oxidot (4) vagy optikailag aktív 1-szubsztituált-

3-metil-3-foszfolén-1-oxidokat (3b-i) alkalmazva, melyek abszolút konfigurációját és 

enantiomertisztaságát a 11. táblázatban foglaltam össze. 

  

 25

D
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11. táblázat: Az optikailag aktív borán- és platina-komplexek (15b-i és 16b-i) szintéziséhez 

kiindulási anyagként használt 1-szubsztituált-3-metil-3-foszfolén-1-oxidok (3b-i) abszolút 

konfigurációja és enantiomertisztasága  

Szubszt. 3b 3c 3d 3e 3f 3g 3h 3i 

Absz. 

konfig. 
(S) (S) (S) (S) (S) (S) (R) (S) 

ee (%) 90 95 98 83 92 93 96 95 

Hiv. [7] [7] [7] [3] [1] [1] [3] [3] 

 

1-(2-Metilfenil)-3-metil-3-foszfolén-borán (15b): Termelés: 24%. Jellemzés: [6]-3a 

1-(4-Metilfenil)-3-metil-3-foszfolén-borán (15c): Termelés: 23%. Jellemzés: [6]-3b 

1-(1-Naftil)-3-metil-3-foszfolén-borán (15d): Termelés: 14%. Jellemzés: [6]-3c 

1-Etil-3-metil-3-foszfolén-borán (15e): Termelés: 13%. Jellemzés: [3]-5a 

1-Propil-3-metil-3-foszfolén-borán (15f): Termelés: 20%. Jellemzés: [1]-3a 

1-Propil-3-metilfoszfolán-borán (18): Termelés: 19%. Jellemzés: [1]-7 

1-Izobutil-3-metil-3-foszfolén-borán (15h): Termelés: 25%. Jellemzés: [3]-5b 

1-Izopentil-3-metil-3-foszfolén-borán (15i): Termelés: 44%. Jellemzés: [3]-5c 

1-Butil-3-metil-3-foszfolén-borán (15g): Termelés: 13%.31P NMR (CDCl3) δ 31,4 (széles);  

13C NMR (CDCl3) δ 13,7 (C4’), 19,2 (3J P-C = 7,5, C3-CH3), 24,2 (3J P-C = 12,6, C3’), 25,2  

(2J P-C = 1,9, C2’), 25,4 (1J P-C = 30,5, C1’), 30,1 (1J P-C = 34,1, C2), 33,9 (1J P-C = 35,8, C5), 121,9 

(C4), 138,0 (2J P-C = 2,4, C3); 
1H NMR (CDCl3) δ 0,28-0,68 (m, 3H, BH3), 0,91 (t, 3H, CH2CH3), 

1,35-1,42 (m, 2H, CH2CH2CH3), 1,43-1,51 (m, 2H, CH2CH2CH3), 1,62-1,68 (m, 2H, P-CH2), 1,79 

(széles, 3H, C3-CH3), 2,30-2,58 (m, 4H, C(2)H2 és C(5)H2), 5,42 (d, J = 21,3, 1H, CH=). 

 

(R)-1-(2-Metilfenil)-3-metil-3-foszfolén-borán [(R)-15b]: Termelés: 26%.  

Jellemzés: [6]-(R)-3a 

(R)-1-(4-Metilfenil)-3-metil-3-foszfolén-borán [(R)-15c]: Termelés: 27%.  

Jellemzés: [6]-(R)-3b 

(R)-1-(1-Naftil)-3-metil-3-foszfolén-borán [(R)-15d]: Termelés: 10%. Jellemzés: [6]-(R)-3c 

(R)-1-Etil-3-metil-3-foszfolén-borán [(R)-15e]: Termelés: 24%. Jellemzés: [3]-(R)-5a 

(R)-1-Propil-3-metil-3-foszfolén-borán [(R)-15f]: Termelés: 18%. Jellemzés: [1]-(R)-3a 

(SPRC)- és (SPSC)-1-Propil-3-metilfoszfolán-borán [SPRC)- és (SPSC)-18]: Termelés: 19%. 

Jellemzés: [1]-(SPRC)- és (SPSC)-7 

(S)-1-Izobutil-3-metil-3-foszfolén-borán [(S)-15h]: Termelés: 32%. Jellemzés: [3]-(S)-5b 

(R)-1-Izopentil-3-metil-3-foszfolén-borán [(R)-15i]: Termelés: 30%. Jellemzés: [3]-(R)-5c 
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(R)-1-Butil-3-metil-3-foszfolén-borán [(R)-15g]: Termelés: 15%. = –2,1 [c 0,4; CHCl3]; 
31P 

NMR (CDCl3) δ 32,9 (széles); 13C NMR (CDCl3) δ 13,7 (C4’), 19,2 (3J P-C = 7,5, C3-CH3), 24,3 

(3JP-C = 12,5, C3’), 25,2 (2J P-C = 1,9, C2’), 25,4 (1J P-C = 30,5, C1’), 30,1 (1J P-C = 34,1, C2), 34,0 (1J 

P-C = 35,8, C5), 122,0 (C4), 138,0 (2J P-C = 2,4, C3); 
1H NMR (CDCl3) δ 0,290-0,87 (m, 3H, BH3), 

0,92 (t, J = 7,2, 3H, CH2CH3), 1,36-1,44 (m, 2H, CH2CH3), 1,46-1,52 (m, 2H, CH2CH2CH3), 1,63-

1,69 (m, 2H, P-CH2), 1,80 (széles, 3H, C3-CH3), 2,31-2,59 (m, 4H, C(2)H2 és C(5)H2), 5,42 (d, J 

= 21,3, 1H, CH=). 

 

4.14. Általános eljárás az 5-tagú P-heterociklusok-platina-komplexeinek (16b-i 

és 19) előállítására 

 

A racém 1-szubsztituált-3-metil-3-foszfolén-platina-komplexek (16b-i) előállításához 0,5 

mmol racém 1-szubsztituált-3-metil-3-foszfolén-1-oxid (3b-i) deoxigénezését a 4.13. alfejezetben 

bemutatott módon végeztük el 0,3 ml (3 mmol) triklórszilánnal oldószerként 2 ml 

oxigénmentesített benzolt alkalmazva. Az így kapott foszfolénhez (14b-i) 0,12 g (0,25 mmol) 

diklórdibenzonitril-platinát adtunk, és az elegyet 26 °C-on, nitrogén atmoszférában, 24 órán át 

kevertettük. A kivált cisz-[bisz(3-metil-3-foszfolén)]-diklór-platinát (16b-i) szűrtük, majd 

szárítottuk.  

Az optikailag aktív 1-szubsztituált-3-metil-3-foszfolén- és az 1-propil-3-metilfoszfolán-

platina-komplexek (16b-i és 19) előállítását a fent bemutatott módszer szerint végeztük kiindulási 

anyagként a megfelelő optikailag aktív 1-szubsztituált-3-metil-3-foszfolén-oxidot (3b-i) vagy 1-

propil-3-metilfoszfolán-oxidot (4) alkalmazva, melyek abszolút konfigurációját és 

enantiomertisztaságát a 11. táblázatban foglaltam össze. 

 

cisz-[bisz(1-(2-metilfenil)-3-metil-3-foszfolén)]-diklór-platina(II) (16b): Termelés: 61%. Homo- 

[(R,R) és (S,S)] és heterokirális forma (R,S) aránya: 67:33. Jellemzés: [6]-4a. 

cisz-[bisz(1-(4-metilfenil)-3-metil-3-foszfolén)]-diklór-platina(II) (16c): Termelés: 84%. Homo- 

[(R,R) és (S,S)] és heterokirális forma (R,S) aránya: 77:23. Jellemzés: [6]-4b. 

 25

D
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cisz-[bisz(1-(1-naftil)-3-metil-3-foszfolén)]-diklór-platina(II) (16d): Termelés: 60%. Homo- 

[(R,R) és (S,S)] és heterokirális forma (R,S) aránya: 50:50. Jellemzés: [6]-4c. 

cisz-[bisz(1-etil-3-metil-3-foszfolén)]-diklór-platina(II) (16e): Termelés: 85%.  

Homo- [(R,R) és (S,S)] és heterokirális forma (R,S) aránya: 50:50. Jellemzés: [3]-6a. 

cisz-[bisz(1-propil-3-metil-3-foszfolén)]-diklór-platina(II) (16f): Termelés: 58%.  

Homo- [(R,R) és (S,S)] és heterokirális forma (R,S) aránya: 50:50. Jellemzés: [1]-4a. 

cisz-[bisz(1-propil-3-metilfoszfolán)]-diklór-platina(II) (19): Termelés: 39%.  

Az (RPRC,RPRC)/(SPSC,SPSC), (RPSC,RPSC)/(SPRC,SPRC), (RPSC,RPRC)/(SPRC,SPSC), 

(RPRC,SPRC)/(SPSC,RPSC), (SPRC,RPSC) és (RPRC,SPSC) izomerek aránya 8a : 22a : 32 : 13 : 10b : 15b. 

Jellemzés: [1]-8. 

cisz-[bisz(1-butil-3-metil-3-foszfolén)]-diklór-platina(II) (16g): Termelés: 23%.  

Homo- [(R,R) és (S,S)] és heterokirális forma (R,S) aránya: 50:50. Jellemzés: [1]-4b. 

cisz-[bisz(1-izobutil-3-metil-3-foszfolén)]-diklór-platina(II) (16h): Termelés: 62%.  

Homo- [(R,R) és (S,S)] és heterokirális forma (R,S) aránya: 75c:25c. Jellemzés: [3]-6b. 

cisz-[bisz(1-izopentil-3-metil-3-foszfolén)]-diklór-platina(II) (16i): Termelés: 97%.  

Homo- [(R,R) és (S,S)] és heterokirális forma (R,S) aránya:50:50. Jellemzés: [3]-6c. 

a,b,c felcserélhető 

 

cisz-[bisz((S)-1-(2-metilfenil)-3-metil-3-foszfolén)]-diklór-platina(II) [(S,S)-16b]:  

Termelés: 64%. Jellemzés: [6]-(S,S)-4a. 

cisz-[bisz((S)-1-(4-metilfenil)-3-metil-3-foszfolén)]-diklór-platina(II) [(S,S)-16c]:  

Termelés: 93%. Jellemzés: [6]-(S,S)-4b. 

cisz-[bisz((S)-1-(1-naftil)-3-metil-3-foszfolén)]-diklór-platina(II) [(S,S)-16d]:  

Termelés: 95%. Jellemzés: [6]-(S,S)-4c. 

cisz-[bisz((S)-1-etil-3-metil-3-foszfolén)]-diklór-platina(II) [(S,S)-16e]:  

Termelés: 55%. Jellemzés: [3]-(S,S)-6a. 

cisz-[bisz((S)-1-propil-3-metil-3-foszfolén)]-diklór-platina(II) [(S,S)-16f]:  

Termelés: 53%. Jellemzés: [1]-(S,S)-4a. 

cisz-[bisz(1-propil-3-metilfoszfolán)]-diklór-platina(II) (19): Termelés: 22%.  

Az (RPRC,RPRC)*:(RPSC,RPRC):(RPSC,RPSC)* izomerek aránya: 23*:45:32*.  

Jellemzés: [1]-(RPRC,RPRC)-, (RPSC,RPRC) és (RPSC,RPSC)-8. 

cisz-[bisz((S)-1-butil-3-metil-3-foszfolén)]-diklór-platina(II) [(S,S)-16g]:  

Termelés: 63% . Jellemzés: [1]-(S,S)-4b. 

cisz-[bisz((R)-1-izobutil-3-metil-3-foszfolén)]-diklór-platina(II) [(R,R)-16h]:  

Termelés: 91%. Jellemzés: [3]-(R,R)-6b. 
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cisz-[bisz((S)-1-izopentil-3-metil-3-foszfolén)]-diklór-platina(II) [(S,S)-16i]:  

Termelés: 56%. Jellemzés: [3]-(S,S)-6c. 

* felcserélhető 

4.15. Általános eljárás sztirol (20) hidroformilezésére az 5-tagú  

P-heterociklusok-platina-komplexének (16 és 19) és SnCl2 reakciójában 

előállított in situ katalizátor alkalmazásával 

 

0,01 mmol 5-tagú P-heterociklusok-platina-komplexét (16 vagy 19), 3,8 mg (0,02 mmol) 

SnCl2 és 0,12 ml (1 mmol) sztirol 10 ml toluolban készült oldatát argon atmoszférában 100 ml 

térfogatú rozsdamentes acél autoklávba mérték. Ezt követően az autoklávot CO, majd H2 

palackhoz csatlakoztatva 80 bar teljes nyomást állítottak be (CO : H2 = 1 : 1), az autoklávot a 

megadott hőmérsékletű olajfürdőbe helyezték és a reakcióelegyet mágneses keverővel kevertették. 

A reakció végén a reakcióelegyet lehűtötték és a gázkromatográfiával vizsgálták az összetételt.  
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5. Összefoglalás 

 

PhD munkám célkitűzése az volt, optikailag aktív P-heterociklusok (3g-j, 5-7) előállítását 

vizsgáljam reszolválással és szintézissel (41. ábra). Továbbá az előállított optikailag aktív  

P-heterociklusokat ligandumként kívántuk alkalmazni, ezért borán- (15b-i és 18) és platina-

komplexek (16b-i és 19) előállítását is célul tűztük ki. A platina-komplexeket (16b-i és 19) pedig 

katalizátorként kívántuk alkalmazni hidroformilezési reakcióban. 

 

41. ábra: PhD munkám során optikailag aktív formában előállított öt- és hattagú  

P-heterociklusok (3g-j, 5-7) és az alkalmazott reszolválóágensek [(−)-8-(−)-13] 

Eredményesen valósítottuk meg az 1-butil-, 1-i-butil-, 1-i-pentil- és 1-propoxi-3-metil-3-

foszfolén-1-oxidok (3g-j) reszolválását TADDOL-származékokkal [(−)-8 és (−)-9], illetve a (−)-

O,O’-dibenzoil-borkősav és a (−)-O,O’-di-p-toluoil-borkősav savanyú és semleges Ca2+-sóival 

[(−)-10-(−)-13]. Minden vegyület esetén sikerült olyan körülményeket találni, amellyel a 

megfelelő 3-foszfolén-oxid (3g-j) enantiomereket 95% feletti enantiomertisztasággal állítottuk 

elő.[3-5,7] 

Az 1-butil-, 1-i-butil- és 1-propoxi-3-metil-3-foszfolén-1-oxidok (3g, 3h és 3j) esetében 

részletes vizsgálatokat végeztünk az optimális reszolválószer és oldószer kombináció 

megtalálására. Megállapítható, hogy a vizsgált reszolválószerek közül TADDOL-lal és a spiro-

TADDOL-lal [(−)-8 és (−)-9] értük el a legnagyobb enantiomertisztaság és reszolválhatóság 

értékeket a butil-, i-butil- és propoxi-3-foszfolén-oxidok (3g, 3h és 3j) reszolválása során. 

Megfigyeltük, hogy a metanol, etanol és izopropil-alkohol is eredményesen alkalmazható oldószer 

a spiro-TADDOL-lal [(−)-9] végzett reszolválásokhoz. Több kísérlet során tapasztaltuk, hogy az 

oldószer jelentősen befolyásolta a reszolválás eredményességét, és bizonyos esetekben azt is, hogy 
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a keletkező diasztereomer komplexbe melyik 3-foszfolén-oxid (3g, 3h és 3j) enantiomer épült 

be.[4,5,7] 

Az 1-butil- és 1-propoxi-3-metil-3-foszfolén-1-oxidok (3g és 3j) esetében sikerült olyan 

eljárást kidolgoznunk, amellyel a megfelelő racém vegyületből mindkét enantiomer előállítható 

volt. A butil-3-foszfolén-oxid (3g) esetében mindkét enantiomert előállítottuk ugyanazzal a 

reszolválóágenssel, a spiro-TADDOL-lal [(−)-9] eltérő oldószereket alkalmazva. A propoxi-3-

foszfolén-oxid (3j) esetében pedig az egyik enantiomer TADDOL-lal, míg a másik spiro-

TADDOL-lal [(−)-8 és (−)-9] volt előállítható.[4,5]  

Az 1-butil-, 1-i-butil- és 1-propoxi-3-foszfolén-oxidok (3g, 3h és 3j) reszolválásának 

vizsgálata során sikerült egykristályt növeszteni a megfelelő reszolválószer jelenlétében. 

Meghatároztuk a [(−)-3g∙spiro-TADDOL], [(+)-3h∙(spiro-TADDOL)2] és a  

Ca[(−)-3j]2(H-DPTBS)2 diasztereomerek kristályszerkezetét a 3-foszfolén-oxidok  

(3g, 3h és 3j) abszolút konfigurációját. Megfigyelhető volt, hogy a spiro-TADDOL [(−)-9] 

esetében a reszolválószer hidroxilcsoportja és a foszfolén-oxid P=O-csoportja között kialakuló 

intermolekuláris H-híd az elsődleges összetartó kölcsönhatás. Megállapítottuk, hogy a  

[(+)-3h∙(spiro-TADDOL)2] diasztereomerbe az izopropil-alkohol is beépült, ami összefüggésbe 

hozható a reszolválási eredményekkel. A Ca[(−)-3j]2(H-DPTBS)2 összetételű diasztereomer 

esetén a Ca2+-ionhoz koordinálódtak karboxilcsoportjaikkal az O,O’-di-p-toluoil-borkősav 

molekulák ezzel egy láncszerkezetet kialakítva, illetve a (−)-propoxi-3-foszfolén-oxid [(−)-3j] 

oxigénatomjának koordinációja volt a fő összetartó kölcsönhatás a P-heterociklus [(−)-3j] és a 

reszolválószer [(−)-11] között.[4,5,7] 

A megfelelő 1-butil-, 1-i-butil-, 1-i-pentil- és 1-propoxi-3-metil-3-foszfolén-1-oxid (3g-j) 

enantiomerek abszolút konfigurációját UV és CD spektroszkópiai mérések és kvantumkémiai 

számítások alapján is meghatároztuk. [4,5,7] 

A kutatócsoportban kidolgozott reszolválási eljárásokat sikerült kiterjeszteni hattagú P-

heterociklusok, a 6,6-diklór-3-fenil-1-metil-3-foszfabiciklo[3.1.0]hexán-3-oxid (5) és az 1-fenil-

4-klór-5-metil-1,2,3,6-tetrahidrofoszfinin-1-oxid (7) enantiomerjeinek előállítására. A  

3-fenil-3-foszfabiciklo[3.1.0]hexán-oxid mindkét enantiomerjét [(−)-5 és (+)-5] előállítottuk 67%, 

illetve 55% enantiomertisztasággal, míg a fenil-1,2,3,6-tetrahidrofoszfinin-1-oxid esetében az 

egyes enantiomereket [(+)-7 és (−)-7] 99%, illetve 65% enantiomertisztasággal kaptuk.[2] 

Emellett megállapítottuk, hogy a kutatócsoportban korábban hattagú P-heterociklusok  

(5-7) előállítására kidolgozott eljárások közül az fenil-3-foszfolén-oxid (3a) → 3-fenil-3-

foszfabiciklo[3.1.0]hexán-oxid (5) reakció racemizációval jár. Ezzel szemben a 3-fenil-3-

foszfabiciklo[3.1.0]hexán-3-oxid (5) → 1-fenil-1,2-dihidrofoszfinin-oxid (6) → fenil-1,2,3,6-

tetrahidrofoszfinin-oxid (7) reakciósorban az egyes lépések során az optikai aktivitás megmarad. 
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Tehát a 3-fenil-3-foszfabiciklo[3.1.0]hexán-oxid (5) optikailag aktív formában kizárólag 

reszolválással állítható elő, míg a fenil-1,2-dihidrofoszfinin-oxid (6) és fenil-1,2,3,6-

tetrahidrofoszfinin-oxid (7) enantiomerjei, a megfelelő optikailag aktív kiindulási anyagokból 

történő szintézissel, illetve reszolválással is előállíthatók.[2] 

Racém és optikailag aktív aril- és alkil-3-metil-3-foszfolén-oxidokból (3b-i) és 1-propil-3-

metilfoszfolán-oxidból (4) egy deoxigénezési lépésen keresztül előállítottuk a megfelelő racém és 

optikailag aktív borán- (15b-i és 18) és platina-komplexeket (16b-i és 19). Az előállított 

vegyületek az irodalomban ismeretlenek voltak, így szerkezetüket jellemeztük. Az előállított 

platina-komplexek (16b-i és 19) szerkezetét kvantumkémiai módszerekkel meghatároztuk. [1,3,6] 

 

42. ábra: PhD munkám során előállított öttagú P-heterociklusok borán- (15b-i és 18) és platina-

komplexei (16b-i és 19) 

 

Az előállított racém és optikailag aktív platina-komplexeket (16b-i és 19) teszteltük sztirol 

(20) hidroformilezési reakciójában. Megállapítottuk, hogy az aril-szubsztituált származékokkal 

(16b-d) elért konverzió értékek magasabbak voltak, mint a megfelelő alkil-származékokkal (16e-

i és 19) kapott értékek, ami feltehetően a ligandumok eltérő Lewis-karakterével magyarázható. Az 

1-(2-metilfenil)-, 1-(4-metilfenil)- és 1-(1-naftil)-3-metil-3-foszfolén-platina-komplexek (16b-d) 

esetében a kvantumkémiai számítások felfedték, hogy a Pt-atom körüli sztérikus faktorok 

befolyásolják a katalitikus aktivitást. Bár az aril- és alkil-3-foszfolén-platina-komplexek (16) 

esetében nem fedezhető fel kapcsolat az aril- és alkil-szubsztituens szerkezete és az elért kemo- és 

regioszelektivitás között, de a legtöbb alkil-foszfolén-platina-komplex (16e-i) enantioszelektivitás 

szempontjából eredményesebben alkalmazható, mint a megfelelő aril-származékok (16b-d).[1,3,6] 
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6. Tézisek 

1. Megvalósítottuk a butil-, i-butil- és propoxi-3-foszfolén-oxidok reszolválását TADDOL-

származékokkal. A megfelelő 3-foszfolén-oxid enantiomereket 95% feletti 

enantiomertisztasággal állítottuk elő.[4,5,7] 

2. A butil-, i-butil-, i-pentil- és propoxi-3-foszfolén-oxidok reszolválását O,O’-dibenzoil-, illetve 

O,O’-di-p-toluoil-borkősav savanyú és semleges Ca2+-sóival is megvalósítottuk. Az (S)-i-

pentil-3-foszfolén-oxidot 95% enantiomertisztasággal állítottuk elő reszolválóágensként 

O,O’-di-p-toluoil-borkősav savanyú Ca2+-sóját alkalmazva.[3-5,7] 

3. Eljárást dolgoztunk ki az 1-butil- és 1-propoxi-3-foszfolén-oxid mindkét enantiomerjének 

előállítására. A butil-3-foszfolén-oxid mindkét antipódját ugyanazzal a reszolválóágenssel, a 

spiro-TADDOL-lal eltérő oldószerekben állítottuk elő. A propoxi-3-foszfolén-oxid esetében 

pedig TADDOL-lal, illetve spiro-TADDOL-lal állítottuk elő mindkét antipódot.[4,5] 

4. Megállapítottuk, hogy a 3-fenil-3-foszfabiciklo[3.1.0]hexán-oxid optikailag aktív formában 

kizárólag reszolválással állítható elő TADDOL-származékokkal és borkősav-származékok 

Ca2+-sóival, mert a 3-fenil-3-foszfabiciklo[3.1.0]hexán-oxid optikailag aktív fenil-3-

foszfolén-oxidból történő előállítása során racemizáció történik.[2] 

5. Megállapítottuk, hogy 1-fenil-1,2,3,6-tetrahidrofoszfinin-oxid enantiomerjei az optikailag 

aktív 1-fenil-1,2-dihidrofoszfinin-oxidból történő szintézissel, illetve a megfelelő racém 

vegyület reszolválásával is előállíthatók TADDOL-lal, illetve O,O’-di-p-toluoil-borkősav 

savanyú Ca2+-sójával.[2] 

6. A butil-, i-butil-, i-pentil- és propoxi-3-foszfolén-oxidot, 3-fenil-3-foszfabiciklo[3.1.0]hexán-

oxidot és az 1-fenil-1,2,3,6-tetrahidrofoszfinin-oxidot elsőként állítottuk elő optikailag aktív 

formában. Az enantiomertisztaság meghatározásához analitikai módszereket dolgoztunk 

ki.[2,3-5,7] 

7. UV és CD spektroszkópiai mérések és kvantumkémiai számítások alapján meghatároztuk az 

adott butil-, i-butil-, i-pentil- és propoxi-3-foszfolén-oxid enantiomerek abszolút 

konfigurációját.[4,5,7] 

8. Néhány esetben egykristály formájában kinyertük az butil-, i-butil- és propoxi-3-foszfolén-

oxidok reszolválása során keletkező diasztereomereket, amelyek szerkezetét egykristály 

röntgendiffrakció segítségével vizsgáltuk. A mérésekkel a 3-foszfolén-oxidok abszolút 

konfigurációja mellett a diasztereomer komplexet alkotó molekulák közötti fő másodrendű 

kölcsönhatások is meghatározhatók voltak.[4,5,7] 

9. Racém és optikailag aktív aril- és alkil-3-metil-3-foszfolén-oxidokból és egy foszfolán-

oxidból egy deoxigénezési lépésen keresztül előállítottuk a megfelelő racém és optikailag 

aktív borán- és platina-komplexeket.[1,3,6] 
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10. 31P NMR vizsgálatokkal, a sztereospcifikus 1JPt-P csatolási állandók alapján megállapítottuk, 

hogy az előállított platina-komplexek cisz-szerkezetűek, amit a kvantumkémiai számítások is 

alátámasztottak.[1,3,6] 

11. Az előállított racém és optikailag aktív platina-komplexeket hidroformilezési reakcióban 

teszteltük. Összefüggéseket találtunk a katalizátor szerkezete, és katalitikus aktivitása, 

valamint szelektivitása között.[1,3,6] 
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