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1 RÖVIDITÉSJEGYZÉK 

Rövidítés Jelentése 

(1S)-Br-CSA (1S)-(+)-brómkámfor-10-szulfonsav 
(R,R)-QUI (R,R)-quinotoxin 
(R,R)-TADDOL (4R,5R)-bisz(difenilhidroximetil)-2,2-dimetiloxolán 
(R-SAV)2Ca R-SAV kálcium só 
2-Cl-FEA orto-klór-1-feniletilamin 
AB 2-aminobutanol 
AcCN acetonitril 
ACL α-3-amino-ε-kaprolaktám 

AD 
racém treo-2-amino-1-(4-nitrofenil)-1,3-propándiol, 
klorocid intermedier  

Ala alanin 
AMA O-acetil-mandulasav 
AML amlodipin 
AP aszpartám 
Arg arginin 
Asp aszparaginsav 
BA benzilamin 
BAB N-benzil-2-aminobutanol 
beta-Ala β-alanin 

cF kalkulált rezolválhatóság 
CID cinkonidin 
CIN cinkonin 
CMA 2-klór-mandulasav 

CMAG chiral modifying agent - királszelektív mozgófázisadalék 
CPS cisz-permetrinsav 
CSA kámfor-10-szulfonsav 
CSP chiral stationary phase - királis állófázis 
DATA di-p-anizoilborkősav 
DBTA dibenzoil-borkősav 

DFT Density Functional Theory 
DKM diklórmetán 

DMA N,N-dimetilacetamid 
DMF N,N-dimetilformamid 

DMSO dimetilszulfoxid 
DSC differenciális pásztázó kalorimetria 
DTTA di-p-toluil-borkősav 

ee enantiomerfelesleg 

eeDIA 
diasztereomerből elkülönített enantiomer keverékek 
enantiomertisztasága 

eeEurac 
racém vegyület enantiomer keverékeinek eutektikus 
összetétele 

eeEures 
rezolváló ágens enantiomer keverékeinek eutektikus 
összetétele 

EFE efedrin 

ELLE 
enantioselective liquid-liquid extraction -   
enantioszelektív folyadék-folyadék extrakció  

ETO etodolac 
EtOAc etil-acetát 

F rezolválhatóság 
FEA 1-feniletilamin 
FEA-GA N-glutaril-1-feniletilamin  
FOES fenoxiecetsav 
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FTHQ 6-fluoro-2-metil-1,2,3,4-tetrahidrokinolin 
FUM fumársav 
GABA γ-aminovajsav 
Glu glutaminsav 
Gly glicin 
Hpg p-hidroxi-fenilglicin 

HPLC nagynyomású folyadékkromatográfia 
IBU ibuprofén 
izopropil-(S)-TLAK izopropil-(S)-trifluorlaktát 
KID kinidin 
KIN kinin 
Lys lizin 
MA mandulasav 

mF mért rezolválhatóság 
m-MEO-FEA 1-(3-metoxi)-feniletilamin 
MOF metal-organic framework – fémorganikus váz 
N-Ac-AD treo-2-acetilamino-1-(4-nitrofenil)-1,3-propándiol  
N-acetil-Phg N-acetil-fenilglicin 
N-Ac-FEA N-acetil-feniletilamin 
N-Ac-Phe N-acetil-fenilalanin 
NEA 1-naftiletilamin 
N-formil-Phe N-formil-fenilalanin 
N-propionil-Phe N-propionil-fenilalanin 
N-Tos-(S)-Phe N-tozil-(S)-fenilalanin 
N-trifluoracetil-Val-Me N-trifluoracetil-(S)-valin-metil-észter 

op optikai tisztaság 
OSN organic solvent nanofiltration - nanoszűrés 
PG pregabalin 
Phe fenilalanin 
Phg fenilglicin 
Phg-Me fenilglicin-metilészter 
R-SAV (R,R)-dibenzoil-borkősav-N,N-dimetil-félamid 
scCO2 szuperkritikus állapotú szén-dioxid 

SDE 
self-disproportionation of enantiomers –  
enantiomerek önszerveződése 

SIL silodosin intermedier 
SMB szimultán mozgóágy 

T termelés 
TA borkősav 
TAM tamsulozin 
TET tetramisol 
THB transz-hidrobenzoin 
THQ 2-metil-1,2,3,4-tetrahidrokinolin 
TIS Tisercin 
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2 BEVEZETÉS 

A „single” enantiomerek (ee~100%) előállításának a legrégebbi és az ipari gyártások 

során is a legtöbbször alkalmazott eljárása a racém vegyületek enantiomerjeinek 

elválasztásain alapul, mely során frakcionált kristályosítással elkülöníthető 

diasztereomereket képeznek, melyek főleg sók. Ezekből szeparáció után nyerik ki az 

enantiomer keverékeket, illetve a rezolváló ágenst regenerálják. Az enantiomer 

keverékekből további folyamatokban a „single” enantiomereket elválasztják a nem rezolvált 

racém hányadtól. Az eljárások hatékonysága összehasonlítható a rezolválhatóság (F) 

értékek alapján. Ismereteink szerint egyre több tapasztalat utal arra, hogy a 

rezolválhatóság mértékét legnagyobb részt a racém vegyület, illetve a rezolváló ágens 

szerkezete, oldatbeli viselkedése határozza meg. Feltételezhető, hogy a racém vegyület, 

esetleg a rezolváló ágens enantiomer keverékeinek eutektikus összetétele, a kristályosítás 

ideje és körülményei is lényegesek lehetnek. 

Ugyancsak egyre több tapasztalat utal arra, hogy az enantiomer keverékek elválasztása 

szinte bármilyen két fázis közötti megoszlás során létrejöhet. Ez viszont egyedi enantiomer 

molekulák reakciójával nem lehetséges, mert az összefüggések nem lineárisak. Úgy véljük, 

hogy az enantiomer keverékek jellegzetes asszociátumai a diasztereomer viszonyú 

asszociátumok képződései során is meghatározóak lehetnek. Ezt bizonyítja az a 

felismerés, hogy ha a racém vegyületettel rokon molekulaszerkezetű rezolváló ágenseket 

alkalmazunk, a kristályos diasztereomerek heterokirális és homokirális összetételének 

átlagos aránya jól egyezik az enantiomer keverékek racemát-konglomerátum arányával. 

Tehát a „kvázi-enantiomer keverékek” kristályosítása játszódik le az ilyen rezolválások 

során. Ennek alapján viszont az feltételezhető, hogy ha a racém vegyülettel nem rokon 

molekulaszerkezetű a rezolváló ágens, akkor is az enantiomer keverékekkel azonos 

viselkedés várható. Tehát a szimmetrikusabb és az aszimmetrikusabb diasztereomer 

legalább két fázis közötti megoszlása minden olyan esetben (olyan módszernél) 

kialakulhat, amilyen körülmények között az enantiomer keverékek is elválaszthatóak.  

Ezért, noha elsősorban diasztereomerek elválasztásáról számol be a dolgozat, az irodalmi 

összefoglaló az enantiomer keverékek elválasztásával kezdődik, mert az enantiomer 

keverékekkel kapcsolatos új ismeretek meghatározhatják a diasztereomerek még fel nem 

ismert, nem alkalmazott elválasztási lehetőségeit is. A diasztereomerek elválasztásához 

összeállított irodalom széttagoltan a részletesen leírt eredmények megfelelő fejezeteit előzi 

meg. A dolgozatomban beszámolok a diasztereomereket alkotó molekulák 

tulajdonságainak (molekulahossz, eutektikus összetétel) meghatározó szerepéről, a 

diasztereomerek frakcionált kristályosítása során alkalmazott rokon molekulaszerkezetű 

akirális vegyületek hatásáról, a kristályosodási idő és az ultrahang besugárzás 
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fontosságáról, illetve az amfoter karakterű rezolváló ágensek körében keverékeik 

alkalmazásáról és pH függésükről is. Végül ismertetünk egy olyan enantiomer elválasztási 

lehetőséget, mely során a rezolváló ágenst egyfajta „katalizátorágyként” alkalmazzuk egy 

félfolyamatos eljárásban. Továbbá nagyhatékonyságú laboratóriumi módszer alapjait 

dolgoztuk ki a diasztereomer sók frakcionált kristályosításának optimalizálására. 

A dolgozat során a saját munka eredményeinek elkülönítését az irodalmi résztől a fejezet 

címek megjelölésével emelem ki. Az eredményeket táblázatos felsorolása helyett gyakran 

ábrákkal kívánom szemléltetni, melyek száma helyenként túlzó lehet viszont gyakran 

megértést segítő szerepe miatt alkalmazom.A Az eredmények pontos táblázatos értékeit a 

csatolt közleményekben, illetve a kísérletek részletes leírása fejezetben lehet megtalálni. A 

függelék a dolgozat alapját képező közleményeket tartalmazza, beleértve a bírálat alatt 

lévő kéziratokat is. 

  

                                                
A
 Egy mondás szerint: „Az ábra a szöveg mankója, a színes ábra pedig a tolószék”. 
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3 ENANTIOMERTISZTA VEGYÜLETEK ELŐÁLLÍTÁSA 

Prokirális szubsztrát Racém keverékKirális építőkő

szintézis aszimmetrikus szintézis

biokatalízis kemokatalízis
királis

 segédanyag

kromatográfia

kinetikus 

rezolválás

diasztereomer 

sóképzéses

rezolválás

frakcionált
 

kristályosítás

„inclusion”

rezolválás

membrán

szeparáció

szelektív 

folyadék-folyadék 

extrakció

Enantiomertiszta vegyület

 
1. ábra: Főbb preparatív módszerek az enantiomertiszta vegyület előállításhoz 

Az enantiomertiszta vegyületek előállításának főbb preparatív módszereit két fő 

koncepció alapján egy „királis” („chiral route”) és egy „racém útra” („racemic route”) osztják 

(1. ábra).[1] 

3.1 A „királis út” 

 A „királis út” („chiral route”) a megfelelő enantiomer sztereoszelektív szintézisén 

alapszik, mely tartalmazza mind a királis építőkövekből kiinduló szintéziseket[2], mind a 

királis segédanyag[3] vagy katalizátor alkalmazásával végrehajtott aszimmetrikus 

szintéziseket is. Utóbbit további három jelenleg erősen kutatott típusra osztják: a királis 

fémkomplexek alkalmazására[4-6], az organokatalízisre[7-12] és a biokatalízisre[13]. A királis 

építőkövekből kiinduló szintézisek egyik hátránya, hogy a legtöbb természetes eredetű 

vegyület csak az egyik enantiomer formában érhető el olcsón. Az aszimmetrikus 

szintézisben rejlő potenciált jól mutatja, hogy a 2001-es kémiai Nobel-díjat megosztva a 

királis fémkomplexek területén kimagasló eredményeket elért kutatók kapták,  

William S. Knowles, Ryoji Noyori és Henri Kagan. Nagy előnye, hogy alkalmazásával 

lehetőség nyílik a szinte teljesen tiszta enantiomer 100%-os termeléssel történő 

előállítására kis mennyiségű királis katalizátor alkalmazásával is. Azonban hátrányt jelent a 

királis katalizátorok magas ára, nehézkes regenerálásuk, esetleges átmenetifém tartalmuk. 

Továbbá az aszimmetrikus szintézisek optimumának, méretnövelési paramétereinek 

megtalálása ugyancsak egy időigényes folyamat. A katalizátor keresés idejét azonban 

nagy áteresztőképességű módszerekkel lehet rövidíteni.[14-16] Ipari szempontból például az 

organokatalízisben megjelent olcsó, immobilizált, nemtoxikus katalizátorok nagy jövővel 

kecsegtetnek.[17] 

„racém út” „királis út” 
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3.2 A „racém út” 

A „racém út” („racemic route”) a sztereoizomerek keverékeinek szétválasztását 

foglalja magába, melyeket klasszikus szintetikus módon állítottak elő racém formában. Ide 

sorolják a kromatográfiás módszereket, a kinetikus vagy dinamikus-kinetikus rezolválást, a 

membrán szeparációt, és a szelektív folyadék-folyadék extrakciót. 

3.2.1 Kromatográfiás elválasztás 

A kromatográfiás elválasztás alapja az, hogy a különböző fizikai-kémiai 

tulajdonságú komponensek megoszlása eltérő a mozgó- és állófázisok között. Ezért az 

azonos fizikai-kémiai tulajdonságú enantiomerek kromatográfiás szeparációja egy 

szelektor molekula és a vizsgálandó anyagok enantiomerjei között létrejövő ideiglenes 

diasztereomer asszociátumok képződésén (direkt módszer), illetve optikailag tiszta 

reagenssel történő származékképzésen (indirekt módszer) alapul, mivel ezek fizikai-kémiai 

tulajdonságai már különböznek. Direkt módszer esetében királis állófázist [chiral stationary 

phase (CSP)] vagy királszelektív mozgófázisadalékot [chiral modifying agent (CMAG)] is 

használhatunk. Előbbinek gyakran alkalmaznak királis koronaéterekkel[18-21], 

ciklodextrinekkel[22-23], poliszacharidokkal[24] módosított állófázist, míg utóbbinál például 

aminosav komplexeket[25] vagy ugyancsak ciklodextrineket[26] adagolhatnak az eluensbe. 

Az indirekt módszerek során az enantiomereket derivatizálják optikailag tiszta királis 

reagenssel, és a képződött diasztereomerek akirális kromatográfiás oszlopon is 

elválaszthatóak egymástól. A kromatográfiás módszerek közül a nagynyomású 

folyadékkromatográfiának (HPLC) egyik változatát a szimultán mozgóágyas (SMB) 

technikát már sikeresen alkalmazták különböző gyógyszeripari intermedierek 

enantiomerjeinek szétválasztására akár 100 kilogramm racém keverék szétválasztásánál 

is.[27-28] A mozgóágyas szeparációk egyszerűsített elvét a 2. ábra szemlélteti. Hogyha egy 

futószalagon egy csapat teknőst és egy csapat gepárdot helyezünk el, akiknek a futószalag 

haladási irányával ellentétes mozgást kell végezniük, akkor a futószalag sebességének 

megfelelő megválasztásával az eltérő sebességük miatt a teknősök a futószalag egyik, míg 

a gepárdok pedig a másik végénél esnek le.[29] Ennek megfelelően a racém keverék két 

enantiomerje egy mozgóágyas ellenáramú oszlopban külön elválasztható lenne (3. ábra). 
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3. ábra: Mozgóágyas elválasztó oszlop 

Azonban ilyen mozgóágyas készülék alkalmazása kromatográfiás elválasztási 

gyakorlatban nehézségekbe ütközik. Ezért sorba kötött királis oszlopokat alkalmaznak, 

ahol a betáplálási és elvételi ágakat periódikusan az áramlás irányába kapcsolják, így 

szimulálva az állófázis folyamatos ellenáramú mozgását (4. ábra). A módszer hátránya, 

hogy a készüléknek magas a beruházási költsége. A preparatív folyadékkromatográfiás 

módszerek esetében többnyire nagy mennyiségű eluens szükséges, mely eluens 

recirkuláltató készülékkel csökkenthető.[30] A szuperkritikus fluidum kromatográfia gyors 

elválasztásai és az eluens főkomponenseként alkalmazott szuperkritikus szén-dioxid 

olcsósága miatt jelentheti a jövőt.[31] 
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4. ábra: Enantiomerek elválasztása szimultán mozgóágyas kromatográfiával 

3.2.2 Kinetikus rezolválás 

Ha egy enzim vagy egy királis katalizátor jelenlétében egy akirális reagens 

szelektíven az egyik enantiomerrel reagál (például az egyik enantiomert acilezi), akkor a 
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termék és az el nem reagált másik enantiomer kristályosítással, kromatográfiával, 

extrakcióval vagy akár desztillációval elválasztható. Ezt a módszert, amit kinetikus 

rezolválásnak neveztek el, Pasteur fedezte fel 1858-ban, amikor a racém ammónium-

tartarát oldatot Penicillium Glaucum penészgombával kezelte, és csak a D-enantiomer 

maradt változatlan formában.[32] Ha az el nem reagált enantiomer in-situ racemizál a 

reakció körülményei között, akkor 100%-os elméleti termeléssel érhető el a megfelelő 

enantiomertiszta termék, ezt a módszert dinamikus kinetikus rezolválásnak nevezik. A 

módszer előnye a rendkívül nagy szelektivitás.[33-35] 

3.2.3 Membránszeparációs módszerek 

A membránszeparációs módszerek fejlődése az enantiomerek elválasztására 

történő felhasználásukat eredményezte. Alkalmazásukat kétféleképpen lehet megoldani. 

Az első esetben az alkalmazott királis membrán végzi az enantiomer felismerést, erre 

jellemzően királis polimereket[36], királis molekula lenyomatú polimereket[37-38] alkalmaznak, 

de DNS-sel immobilizált membránt[39] is használtak már. A másik esetben az oldatban lévő 

racém keverék egyik enantiomerjével szelektíven micellákat[40] vagy komplexeket képeznek 

[pl. enzimmel (bovin szérum albumin)[41-42] vagy királis gazda molekulával (R,R)-TADDOL-

lal[43]], és a szabadon maradt enantiomert kis méretéből adódóan az akirális membránon 

keresztül el tudják választani. A módszerek hátránya, hogy a nagy tisztaság eléréséhez 

többlépésű rendszereket kell kiépíteni, és további problémát jelenthet a membrán 

eltömődése. 

3.2.4 Enantioszelektív folyadék-folyadék extrakció 

Az enantioszelektív folyadék-folyadék extrakció módszere  

[enantioselective liquid-liquid extraction (ELLE)] kombinálja az enantiomer felismerés 

koncepcióját és az extrakciót. A módszerhez két egymással nem elegyedő (vagy részben 

nem elegyedő) fázis szükséges, általában egy vizes, illetve egy szerves fázis. Ebben a 

tipikus rendszerben a racém szubsztrát kezdetben még a vizes fázisban található. A lipofil 

gazdamolekula (például koronaéterek[44-45], fém komplexek[46]) hozzáadása után, mely a 

szerves fázist preferálja, a gazdamolekulához szelektíven kötődő enantiomer 

fázistranszferja megy végbe. Eredményként pedig az enantiomerek eltérő fázisban 

dúsulnak (5. ábra).[47] 
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5. ábra: Enantioszelektív extrakció sematikus ábrája 

A módszer méretnövelhetősége kaszkád rendszerrel könnyen megvalósítható, 

azonban alkalmazását limitálja, hogy rendre csak primer aminok és ammónium sóik 

elválasztásában használható sikerrel.  

Az enantiomertiszta vegyületek előállítása kristályosításon alapuló módszerekkel elavult 

technológiának tűnik az aszimmetrikus szintézisekkel vagy kromatográfiás elválasztásokkal 

szemben, azonban az enantiomertiszta gyógyszerhatóanyagok ipari megvalósításainak 

többsége ezen alapszik továbbra is.[48] 

3.3 Kristályosításon alapuló enantiomer elválasztási módszerek 

A kristályosításon keresztül történő enantiomer elválasztás tervezéséhez elengedhetetlen 

az enantiomer keverékek viselkedésének ismerete, amit a keverékben kialakuló különböző 

asszociátumok és a közöttük kialakuló kölcsönhatások határoznak meg.  

Ha az R és S enantiomerek keverékét vizsgáljuk, akkor háromféle kölcsönhatást írhatunk 

fel. Azonos enantiomerek homokirális dimereket/oligomereket (R…R és S…S) hozhatnak 

létre. Ezek a dimerek/oligomerek egymással tükörképi viszonyban állnak. Az R és S 

enantiomerek egymással összekapcsolódva az R...S heterokirális dimert/oligomert 

alkothatják. A heterokirális dimer/oligomer már nem tükörképe a homokirális 

dimernek/oligomernek, hanem azok diasztereomerje. Ennek megfelelően a heterokirális 

dimerek/oligomerek összes fizikai és kémiai sajátsága különbözik a homokirális 

dimerekétől/oligomerékétől (6. ábra). A bemutatott asszociátum képződéseket a kialakuló 

másodrendű kötőerők szabályozzák.[49] A dimer/oligomer enantiomer asszociátumok 

koncepcióját NMR mérések alapján már többen bizonyították.[50-51] 
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6. ábra: Enantiomerek dimer asszociátumai 

A reális oldatokban azonban jóval nagyobb tagszámú homo- és heterokirális 

asszociátumok jöhetnek létre, melyek az enantiomerek kristályosodását is befolyásolják. 

Attól függően, hogy egy kristályban csak az egyik enantiomer vagy a két enantiomer együtt 

található, három különböző enantiomer keverék típust különböztetnek meg: 

konglomerátum-, racemát- vagy szilárdoldat-képzőket (utóbbit pszeudoracemátnak is 

nevezik) (7. ábra).[52] 
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7. ábra: Konglomerátum-, racemát- vagy szilárdoldat-képző kristályok  

(a fotó a Pasteur tükörképi kristályait mutatja)
[53]

 

 Az első típusra, a konglomerátumképzőkre lelt Pasteur 1848-ban, amikor is egy hidegebb 

májusi napon Párizsban a racém nátrium-ammónium-tartarát sójának lassú kristályosítása 

után a keverékből, két eltérő habitusú kristály halmazát tudta nagyítóüveg alatt kézzel 

szétválogatni (7. ábra). A két halmaz oldata külön-külön eltérő irányban forgatta el a 

polarizált fényt.[54] Ezzel a kísérlettel végrehajtotta a történelem első tükörképi 

vegyületeinek elválasztását, az első rezolválást. Mint utólagos vizsgálatokból tudjuk nagy 

szerencséje volt, mivel a racém nátrium-ammónium-tartarát sójának vizes oldatából 

kizárólag 27°C alatt kristályosodik ki tetrahidrát formában a konglomerátum típus.[55] 

A racemátképzőkre az jellemző, hogy elemi celláiban mindkét enantiomer megtalálható, 

vagyis a konglomerátumokkal szemben itt a heterokirális asszociátumok képződése a 

kedvezményezett. A harmadik típus a szilárdoldat-képzők, melyeknél az R és az S 

enantiomerek a kristályokba tetszőleges arányban épülhetnek be. Becslés szerint az 

enantiomer keverékek 5-10%-a konglomerátum, 90-95%-a racemát, illetve kevesebb, mint 

1%-a szilárd oldat-képző típusba sorolható.[56] Ritka előfordulásuk ellenére a 
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gyógyszerhatóanyagok enantiomer keverékei között is találunk szilárdoldat-képzőket vagy 

olyan polimorfot, ami szilárdoldat-képző (például atenolol[57] vagy tazofelon[58]). A 

továbbiakban a gyakorlati szempontból gyakrabban előforduló konglomerátum és racemát 

típust mutatnám be részletesebben. 

3.4 Konglomerátumképző enantiomer keverékek és tisztításuk 

A konglomerátumképző vegyületek olvadáspont összetétel diagramjain, vagyis az 

olvadási biner fázisdiagramjain a két tiszta enantiomer rendelkezik a legmagasabb 

olvadásponttal, míg keverékeinél olvadáspont depressziót figyelhetünk meg. A 

legalacsonyabb olvadáspontú (eutektikus) a racém összetételű keverék. Az oldhatósági 

háromszög diagramon, vagyis a terner fázisdiagramon a legnagyobb oldhatósággal 

ugyancsak a racém összetétel rendelkezik (8. ábra).[59] 

t [°C] t [°C]

R SR S SR R S

Oldószer

R S Racém összetétel S vagy R Megfelelő enantiomer

Biner Terner

FÁZISDIAGRAMOK

 
8. ábra: Konglomerátumképző enantiomer keverék tipikus olvadási biner és terner  

fázisdiagramja 

3.4.1 Indukált kristályosítás 

A konglomerátumok nagy előnye, hogy racém keverékéből indukált kristályosítással 

elválaszthatóak a tiszta enantiomerek a homokirális asszociátumok preferenciájának 

köszönthetően.  



16 
 

R S S S

S
S

Melegítés Hűtés
R R S

SR

R S
Melegítés

R S

R

oldhatóság

Hűtés

SR

Melegítés

enantiomertiszta

oltókristály
túltelítés túltelítés

R (R)-enantiomer S (S)-enantiomer

 
9. ábra: Konglomerátum típusú racém keverékek indukált kristályosítása

[60-61]
 

A konglomerátum vegyület racém keverékét melegítve feloldják, majd az egyik enantiomer 

oltókristályát adják hozzá és hűtés közben kristályosítják. Az oltókristály felületén 

gyakorlatilag nincs szükség aktiválási energiára ahhoz, hogy a túltelített oldatból 

továbbépüljön a kristály. A másik enantiomer mindaddig nem kristályosodik, amíg 

megfelelő mennyiségű kristálygóc nem képződik belőle. Az oltókristálynak megfelelő 

kristályokat kiszűrve, a másik enantiomerben dús oldatot racém hozzáadásával túltelítetté 

teszik, majd a másik enantiomer oltókristályával beoltva hűtésre ez fog kikristályosodni. A 

folyamatot megismételve hol az egyik, hol a másik enantiomer kristályosítható ki (9. ábra). 

A műveletet azonos edényben is végre lehet hajtani, de két párhuzamos edényt 

alkalmazva, így külön térben kristályosítva a két enantiomert, nagyobb 

enantiomertisztaságok és termelések érhetőek el.[62-64] Azonban mindkét módszer esetén 

rendkívül tiszta oldatokra, pontos hőmérséklet- és időtartásra van szükség a 

kristályosítások során, mely paramétereket a terner rendszer pontos ismeretével kell 

meghatározni.[65-66] Lahav és Leiserowitz kutatócsoportja az enantiomerrel szerkezetileg 

hasonló hozzátét alkalmazásával robusztusabb módszert tudott kidolgozni azáltal, hogy az 

additívek szelektíven gátolták a nem kívánt enantiomer kristályosodását.[67-70] Bár a 

módszer termelékenysége alacsony, az elméletileg elérhető 50%-os maximális termelést 

in-situ racemizációval tovább lehet növelni.[71] Az indukált kristályosítás a 

konglomerátumképző vegyületek alacsony száma miatt ritkábban alkalmazható, de mivel a 

racemátképző vegyületek sói vagy származékai gyakran lehetnek konglomerátumképzők 

(lásd Pasteur első rezolválását, ahol a borkősav magas eutektikus pontú racemátképző[72], 

de sója a nátrium-ammónium-tartarát konglomerátumképző), ezért a módszert továbbra 

sem szabad szem elől téveszteni egy ipari méretű elválasztás esetén. 

3.4.2 Szemcseméret kontrollált kristályosítás 

Az indukált kristályosítás egy legújabb módosítása során a  konglomerátumképző 

racém transz-hidrobenzoin[66] (THB) etanolos oldatát egy meghatározott hűtési program 

alkalmazása alatt eltérő mennyiségű és részecskeméretű (S,S)-THB és (R,R)-THB 
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oltókristállyal oltották be. A kristályosítás végén a kapott kristályokat szemcseméret 

tartományok szerint szitával szétválasztották. Így 83%-os, illetve 87%-os 

enantiomertisztaságú (S,S)-THB, valamint (R,R)-THB enantiomer keveréket nyertek (10. 

ábra).[73]  
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10. ábra: Szemcseméret kontrollált kristályosítás alkalmazása rezolválásra 

3.4.3 Viedma-deracemizáció 

Egy újabb lehetőséget jelent a konglomerátumképző vegyületek körében Viedma 

által felfedezett jelenség („Viedma-deracemizáció”). A két enantiomorf kristállyal rendelkező 

NaClO3 vizsgálata során, 5% feleslegben az egyik enantiomorf kristályt tartalmazó 

szuszpenziót üveggyöngyök érintkeztetése révén őrlésnek tette ki. Az őrlés dinamikus 

oldódási és kristályosodási folyamatokhoz járult hozzá, amely végül a feleslegben lévő 

enantiomorf kristály szilárd fázisban történő teljes feldúsulását eredményezte.[74] Egyes 

magyarázatok az Ostwald-érés jelenségét feltételezik, mely szerint a kisebb kristályok 

idővel feloldódnak, míg nagyobb kristályok még jobban megnőnek.[75-76]  
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11. ábra: Viedma-deracemizáció enantiomer arány eltolódás esetén

[77]
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Az eddig alkalmazott példák alapján, úgy tűnik, hogy a kezdeti enantiomer arány eltolódás 

felerősödése vezet a tiszta enantiomer szilárd fázisban történő felhalmozódásához a  

Viedma-deracemizáción keresztül. Azonban ezt a kezdeti egyensúlytalanságot tényleges 

kezdeti enantiomer arány eltérés, egyenlőtlen kristályméret eloszlás vagy a lemorzsolódás 

véletlenszerű ingadozása is okozhatja.[78] Például, egy elmélet szerint a racém 

keverékekben statisztikailag is nehezen elképzelhető, hogy tökéletesen 1:1 arányú a 

keverék, vagyis ha elenyészően, de enyhén dominál valamelyik enantiomer.[79-80] Egy 

példát véve, hogy ha kétszer annyi (R)-enantiomer kristály található a szuszpenzióban, 

mint (S)-enantiomer kristály, akkor a kristályokból őrlés hatására keletkező fragmentumok 

szelektív kapcsolódási lehetősége is nagyobb az (R)-fragmentumoknak az (R)-enantiomer 

kristályokhoz. Minden fragmentumnak meg van az esélye az ütközésre és ráépülése a 

homokirális kristályra. Statisztikailag csökken az (R)-fragmentumok oldódásának esélye. A 

11. ábra mutatja, hogy a (R)-fragmentumoknak háromból kétszer van esélye ütközni az 

(R)-enantiomer kristállyal, míg az (S)-fragmentumnak csak háromból egyszer van 

lehetősége a kedvező találkozásra. Ez az egyensúlytalanság hatással van a klaszterek 

oldódási arányára, amíg homokirális nem lesz a rendszer.[81] Az oldatban racemizációt 

kifejtő katalizátorral gyógyszeripari intermedierek konglomerátum típusú származékait 

sikerült enantiomertiszta formában előállítani a racémra számított 80-99%-os termeléssel 

(Clopidogrel[82], Naproxén[83]) Viedma-deracemizációt alkalmazva.  

3.5 Racemátképző enantiomer keverékek  

A racemátképző anyagok indukált kristályosítással nem bonthatóak 

enantiomerjeikre, minden esetben a racém összetétel válik ki a korábban említett 

heterokirális asszociátumok preferenciája miatt. A racemátképző vegyületek racém és 

enantiomertiszta kristályainak keverékei ugyanolyan olvadáspont-depressziót mutatnak, 

mintha két teljesen különböző vegyület keverékének olvadáspontját vizsgálnánk. Ezért az 

olvadási biner fázisdiagramon a tiszta enantiomerek és a racém éles olvadáspontja között 

elhúzódó olvadáspontú zónákat találhatunk egy-egy eutektikus (vagyis legalacsonyabb 

olvadáspontú) összetétellel (12. ábra).[65] Az ábrázolt olvadási biner fázisdiagramon kívül, a 

racém összetétellel azonos vagy magasabb olvadáspontú enantiomer is előfordulhat. A 

terner fázisdiagramokon a biner fázisdiagramhoz hasonló jelenség tapasztalható, itt a 

legjobb oldhatóságot a racém és az enantiomer jellemző keveréke adja, ezt eutonikus 

pontnak nevezik, a legrosszabbul  pedig a racém összetétel oldódik. A továbbiakban a jobb 

érthetőség miatt az eutektikus és eutonikus kifejezéseket együttesen eutektikus kifejezés 

alatt összesítem. 
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12. ábra: Egy racemátképző enantiomer keverék tipikus olvadási biner és terner 
fázisdiagramja  

3.6 Enantiomer keverékek nem lineáris viselkedése 

A nem-racém összetételű enantiomer keverékek nem lineáris viselkedései régóta 

ismertek, melynek egy frappáns magyarázatát újabban Soloshonok és munkatársai az 

enantiomerek önszerveződéseként [self-disproportionation of enantiomers (SDE)] 

fogalmazták meg.[84-85] Az SDE egyik alapja, hogy a nem racém enantiomer keveréket  

(Eliel „scalemic” keverékként nevezi[86]) nem az enantiomerek egyenlőtlen arányú 

keverékeként, hanem a racém és a feleslegben lévő enantiomer keverékeként fogja fel. Az, 

hogy a nem-racém összetételű enantiomer keverékekből a legtöbb esetben egy adott 

enantiomerben dúsult és egy szegényített frakciót kapunk a két fázis közötti megoszlásra 

kényszerítés után, az utóbbi koncepciót igazolja, mivel szimplán enantiomerek 

keverékeként a kiindulóval azonos összetételt kapnánk. Soloshonok és munkatársai szerint 

az SDE három fő területen jelenik meg: a gravitációs tér, a fázis átmenet, valamint az 

akirális kromatográfia.[87]  

3.6.1 Gravitáción alapuló SDE 

A gravitáción alapuló SDE lényege, hogy a racemátképző enantiomer keverék a 

racém és az enantiomertiszta kristály mechanikai keverékeként fogható fel, melyek 

kristálysűrűségei eltérőek, így ezt a különbséget a racém és az enantiomertiszta hányad 

szétválasztására is fel lehet használni. Az elvet először a kutatócsoportunkban alkalmazták 

enantiomer keverékek tisztításában, ennek eredményeként például egy 50%-os 

enantiomertisztaságú fenilalanin (Phe) enantiomer keverékből egy 90%-os és egy 13%-os 

enantiomertisztaságú fázist tudtak elkülöníteni a teszt csőben, a racém és a tiszta 
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enantiomer kristályainak sűrűsége közé beállított inert oldószerben végzett kevertetés után 

(13. ábra).[88-89] 

(S)-Phe

ee:50%

R S

1,106 g/cm
3

1,495 g/cm
3

ee:90%  

T: 44%

ee:13%

T:55%

R S

R S

2 óra kevertetés után:

 
13. ábra: Sűrűségkülönbség alkalmazása enantiomer keverék tisztításra 

Ezen alapulva később sűrűség gradiens ultracentrifugálással is végeztek aminosav 

enantiomer keverék elválasztást, a centrifugálás közegeként Nycodenz nevű nukleinsavak 

és fehérjék izolálásában  előszeretettel alkalmazott jodinált gradienst alkalmazva.[90] 

Újabban a mágneses levitáció („magnetic levitation”) elvén alapuló készülékben használták 

ki a racém és enantiomertiszta ibuprofén sűrűségkülönbségét a keverékeinek 

szétválasztására.[91] 

3.6.2 SDE megjelenése a fázis átmenetekben 

A fázis átmenetek esetében az SDE jelenség nem egységes, függ a fázis átmenet 

típusától.[87] A korábban említett homo- és heterokirális oligomerek diasztereomer viszonya 

miatt elméletileg a különböző módon végrehajtott fázis közötti megoszlásra kényszerítés 

enantiomerdúsulást kell okozzon. Azonban nem minden átmenetnél sikerült eddig 

enantiomer elválasztást elérni. 

3.6.2.1 Szilárd-folyadék fázisok közötti megoszlás 

Az iparilag is legjellemzőbb módszer a szilárd-folyadék fázisok közötti átmenet 

alkalmazása, ideértve az olvadékból vagy oldószerből történő kristályosítást, más néven 

frakcionált kristályosítást. A kutatócsoport korábbi felfedezése volt, hogy a konglomerátum, 

illetve racemátképző enantiomer keverékek átkristályosítása után ábrázolva a kapott 

szilárd kristály enantiomertisztaságát a kiinduló enantiomertisztaság függvényében, a biner 

és terner fázisdiagramokra (8. ábra és 12. ábra) hasonlító görbe kapható (ee0-ee görbe)  

(14. ábra). Egy racemátképző enantiomer keverék esetében az eutektikus összetételnél 

kisebb tisztaságú keveréket kristályosítunk át, minden esetben az oldat/olvadék fázisban 

kapunk a kiindulónál magasabb tisztaságot. Viszont az eutektikus összetétel felett az 

enantiomer dúsulást a szilárd fázisban kaphatjuk.[59] Az átkristályosítással sem lehet 

minden esetben enantiomerdúsulást elérni, például az N-formil-fenilalanin (N-formil-Phe) 
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és a N-acetil-fenilalanin (N-Ac-Phe) enantiomer keverékek átkristályosítási kísérletei is 

sikertelenek voltak.[92] 
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14. ábra: Egy konglomerátum enantiomer keverék tipikus átkristályosításából nyert görbéje 
(ee0-ee diagram) és egy példa ee0-ee diagramra olvadékból történő kristályosítás esetén.

[93]
 

Illetve egy racemátképző enantiomer keverék tipikus átkristályosításából nyert görbéje (ee0-
ee diagram) és egy példa ee0-ee diagramra oldószerből történő kristályosítás esetén.

[94]
 

A racemátképző enantiomer keverékek átkristályosításának egyik lehetséges 

magyarázatát Tamura az alábbi mechanizmussal írja le (15. ábra), melyet racemátképző 

folyadékkristályok vizsgálata során bizonyított először. Az 5%-os enantiomertisztaságú  

(R)-enantiomerben dúsabb enantiomer keverék túltelített oldatában homokirális 

asszociátumok alakulnak ki és szupramolekuláris klasztereket alkotnak, melyek fázis 

átalakuláson mennek keresztül és γ-polimorf metastabil kristályformát képeznek. Mivel az 

(R)-enantiomer kis feleslegben van, a keletkező metastabil kristály kissé (R)-

enantiomerben dúsult és a kristály nagy (R)-enantiomer láncban gazdag területet tartalmaz 

kevés (S)-enantiomer lánccal, kivéve az alternáló részt. A következő lépés a polimorf 
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átalakulás, mely a kristály növekedés alatt történik és a magyarázata a kristályrácsban 

történő hidrogén kötés átrendeződéséből ered. A polimorf átalakulás után az (R)-

enantiomerben dúsabb rész nem marad az átalakult kristályban (beoldódik) a kristály 

részleges dezintegrációja miatt.[95] Egy kis (S)-enantiomerben dús rész maradhat a 

kristályrácsban az újonnan kialakult hidrogén kötések révén, egy meglehetősen rendezett 

(S)-enantiomerben dús polimorf formában. Végül a kapott enyhén (S)-enantiomerben dús 

δ-polimorf kristályok a királis megkülönböztetést indukálják, ami promotálja a hasonló 

kristályok beépülését. Az oldat enantiomertisztasága így addig nő, amíg a kristály 

növekedés be nem fejeződik. Továbbá a kisebb enantiomerfeleslegű keverékeknél jobban 

oldódó magas enantiomerfeleslegű keverékek felgyorsítják az (R)-enantiomer feldúsulását 

az oldatban. Ezt a mechanizmust eddig csak aminosavak (alanin és leucin[96]), aminosav 

dikarbonsavakkal képzett kokristályainál (arginin és fumársav,[97] fenilalanin és fumársav,[98] 

illetve leucin és oxálsav 1:1 arányú kokristálya[99]) illetve ketoprofén[100] esetében sikerült 

bizonyítani és Tamura „preferential enrichment”-nek nevezte el. 
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15. ábra: Preferential Enrichment mechanizmusa
[95, 101-102]

 

3.6.2.2 Enantioszelektív abszorpció 

Calero és munkatársai ibuprofén enantiomer keverékek enantioszelektív abszorpcióját 

vizsgálták pórusokkal rendelkező akirális komponensekből készült  fémorganikus váz  

[metal-organic framework (MOF)] esetében (16. ábra).[103] Nem meglepő módon, az 

abszorbeált ibuprofén enantiomer keverék enantiomertisztaságát ábrázolva az oldat 

enantiomertisztaságának függvényében az átkristályosítások során kapott ee0-ee görbére 

hasonlító görbét kaptak, egy olyan ponttal (0,5 értéknél) ahol megoszlást nem sikerül 

elérniük (17. ábra). 
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16. ábra: MOF pórusok 
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17. ábra: Az abszorbeált ibuprofén enantiomer 
keverék enantiomertisztaságát az oldat 
enantiomertisztaságának függvényében 

További szilárd-folyadék közötti megoszlás, például a digerálás során eddig nem 

sikerült ismereteim szerint enantiomerdúsulást elérni.  

3.6.2.3 Szilárd-gáz fázisok közötti megoszlás 

 Az enantiomer keverékek szilárd-gáz fázis között megoszlását a szilárd-folyadék 

megoszlás szerint tárgyalják. Jacques ajánlása szerint az eutektikus összetétel alatt a 

enantiomerben dúsabb összetétel szublimál és racémabb összetétel marad szilárdan, míg 

az eutektikus összetétel felett fordítva zajlik le.[56] Azóta további vizsgálatokat végeztek a 

témában és úgy tűnik gyakran eltérő eredmények kaphatóak attól függően, hogy a racém 

és az egyik enantiomer összekeverésével képezik az enantiomer keveréket, vagy a két 

enantiomer kristályából mérik össze a racémtől eltérő keveréket.[104]  

Guillemin és munkatársai a mandulasav (MA) enantiomer keverékek szublimációs kísérleti 

eredményei alapján úgy vélik, hogy a mandulasav esetében a gőz fázisnak van egy 

eutektikus összetétele (euatmotic összetétel), ami független a kiinduló keverék 

összetételtől, jól közelíti a biner és terner fázisdiagramok alapján megállapított eutektikus 

összetételt és ez fog szublimálni.[105] A kiinduló keverék elkészítésétől függetlenül 30-54%-

os enantiomertisztaságú mandulasav enantiomer keveréket kaptak szublimátumként  

(18. ábra), ami jól közelíti a mandulasav biner és terner fázisdiagramokból nyert eutektikus 

összetételt (eeeu:32%[106-107]). Több racemátképző aminosav szublimációjakor is a terner 

fázisdiagramok alapján meghatározott eutektikus összetétellel[108] megegyező tisztaságot 

kaptak a szublimátumban.[109-111]  
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18. ábra: Mandulasav enantiomer keverékek szublimációja 

3.6.2.4 Folyadék-gáz fázisok közötti megoszlás 

Jacques és munkatársai által írt könyv (”Enantiomers, Racemates and Resolution”, 

mely kétségkívül a témakörbe dolgozó vegyészek egyfajta ”bibliája”) is úgy vélte, hogy 

desztillációval nem érhető el változás az enantiomer keverékek 

enantiomertisztaságában.[56, 112] Katagiri és munkatársai azonban izopropil-(S)-trifluorlaktát 

(izopropil-(S)-TLAK) enantiomer keverékek desztillációs kísérletei során a kiindulótól eltérő 

tisztaságú enantiomer keverékeket kaptak a desztillátumban, illetve a desztillációs 

maradékban (19. ábra).[113-114] Utolsó ismert példa a frakcionált desztillációval elért 

enantiomerdúsulásra, hogy egy 91%-os enantiomertisztaságú N-trifluoracetil-(S)-valin-

metil-észter (N-trifluoracetil-Val-Me) enantiomer keveréket sikerült egy 88,0%-os és egy 

97,6%-os enantiomerfeleslegű részre választani.[115]  

 

19. ábra: Enantiomer keverékek desztillációja 

Jacques és munkatársai szerint extrakcióval sem érhető el változás az enantiomer 

keverékek enantiomertisztaságában.[56] Erre valóban nem találtunk példát a tudományos 

irodalom vizsgálata során. 

3.6.2.5 Akirális kromatográfiával történő enantiomer dúsulás 

A SDE jelenség az akirális kromatográfiával történő enantiomer dúsulás esetében is 

megjelenik. A nem-racém enantiomer keverékek akirális állófázison a megfelelő eluens 

alkalmazása mellett egy poláris, illetve egy kevésbé poláris fázisra választhatóak szét, 

melyek a homo- és heterokirális asszociátumok képződésén alapulva a kiinduló 
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enantiomertisztaságtól eltérőek. Például egy 71%-os enantiomer feleslegű  

N-acetil-1-feniletilamin (N-Ac-FEA) enantiomer keveréket egy 99%-os és egy 28%-os  

ee értékű frakcióra tudták bontani szilikagél állófázison (20. ábra).[116] Az ilyen jellegű 

elválasztást először Cundy és Crooks írta le még 1983-ban,[117] és mára kevésbé ismert 

háttere ellenére is nagy potenciállal rendelkező módszerré vált a nem szokványos 

enantiomer keverék tisztítások közül.[84, 87] 

Retenciós idő [min]

Poláris 

frakció

Kevésbé 

poláris frakció

Eluens:  hexán:EtOAc 5:4

Töltet: 10 µm részecskeméretű szilikagél; 

20mm * 250 mm oszlopba töltve

Kiinduló

 enantiomer keverék

ee:99%

24 mg
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21 mg

506070

51 mg

N-Ac-FEA

 
20. ábra: N-acetil-feniletilamin enantiomer keverék tisztítása akirális kromatográfiás 

módszerrel
[116]

 

3.6.2.6 Frakcionált kicsapás 

Egy további lehetőség az enantiomer keverék tisztítására a frakcionált kicsapás, mely 

során az enantiomer keverék akirális sójából történő részleges felszabadítás után a 

kiindulótól eltérő enantiomer keverék kapható. A frakcionált kicsapások alkalmával az 

átkristályosítás során tapasztalt enantiomer dúsulási jelenségek figyelhetőek meg. A 

konglomerátumképző bázikus karakterű vegyület tisztítása során például a sósavas 

sójának oldatához az enantiomer felesleggel ekvivalens lúgot adva, minden esetben a 

kiindulónál tisztább enantiomer keverék szabadul fel. Erre példa a Tisercin (TIS) központi 

idegrendszerre ható gyógyszer esetében végrehajtott tisztítási módszer, ahol a sósavas 

sóból történő nátrium-hidroxidos kicsapás minden esetben enantiomertiszta kiválást 

eredményezett (21. ábra).[118-119] 

 

21. ábra: Tisercin enantiomer keverék frakcionált kicsapása 

A racemátképzők esetében a kicsapott hányad enantiomertisztasága a kiindulási keverék 

összetételének az eutektikus összetételhez viszonyított helyzetétől függ. Az 

átkristályosításoknál leírtakhoz hasonlóan, az eutektikusnál kisebb tisztaságú mintákból 
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(ee0<eeeu) kiindulva a racémhez közelebb álló összetételű hányad csapható ki az adott só 

oldatából. Az eutektikus összetétel felett pedig a kiindulásinál tisztább keverékhez 

juthatunk. Ezt a kutató csoport korábbi munkája során ismerték fel, mikor is a  racém cisz-

permetrinsav (CPS) rezolválása után kapott (S,S)-enantiomerben dúsabb keverék további 

tisztítását nátrium sójából történő sósavas kicsapással oldották meg.[120] Az enantiomer 

keverék nátrium sójának oldatához fél ekvivalens sósavat adva 68%-os 

enantiomertisztaság alatti enantiomerkeverékből kiindulva a kivált kristályok (eeI) minden 

esetben kisebb tisztaságúak voltak a kiindulónál (ee0). A szűrlet pH-ját beállítva egy a 

kiindulónál magasabb enantiomerfeleslegű keverék kiválását tapasztalták (eeII). A 68%-os 

ee érték felett a kicsapás után a kristályos fázis enantiomer dúsulást mutatott (eeI). Ez az 

érték jól közelített a biner fázis diagramról leolvasható eutektikus összetételhez (22. ábra).  
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22. ábra: Cisz-permetrinsav frakcionált kicsapása 

Pálovics N-propionil-fenilalanin (N-propionil-Phe) enantiomer keverékek frakcionált 

kicsapása („selective precipitation”) során a biner fázis diagram alapján várt (vagyis a 

termodinamikai egyensúlyban lévő) viselkedéstől eltérő jelenséget tapasztalt. A 23. ábra 

mutatja a biner fázis alapján várt, illetve a sorozat kísérletekből kapott görbéket, melyek 

jelentősen eltérnek egymástól. Az eltérő viselkedés értelmezésének a következő 

magyarázatát adták: „a kicsapás folyamatában az enantiomerfelesleg kristályai katalizálják 

a termodinamikai kontroll által várható kismértékű enantiomerfelesleg kiválása helyett a 

sokkal nagyobb enantiomertisztaságú kiválást. Ennek a következménye az, hogy ee0:28% 

közelében indukált kristályosodás is lejátszódik és így az első frakcióban az egyik, a 

második frakcióban pedig a másik enantiomer dúsul fel. A biner fázisdiagram szerinti 
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racemát viselkedés csak az ee0: 20%-ig érvényesül, majd összességében mintha 

konglomerátum lenne. Úgy vélik, hogy ez a viselkedés a kinetikai kontroll érvényesülésével 

magyarázható. Gyakorlati szempontból ez a viselkedés kedvező, mert lehetővé teszi az 

eutektikus pont gátjának megkerülését.”[92] 
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23. ábra: N-propionil-fenialanin frakcionált kicsapása 

Ha a frakcionált kicsapást kombináljuk az extrakcióval, akkor a szelektív extrakciónak  

(„selective extraction’) elnevezett módszerrel érhetünk el enantiomer dúsítást. Ekkor 

például víz és vízzel nem elegyedő oldószer keverékében megvalósítva az enantiomer 

keverék egy részének felszabadítását, a szabad enantiomer a szerves fázisban, a só a 

vizes fázisban fog maradni.[121] 

Enantiomer keverékek tisztítása megvalósítható továbbá úgy is, ha az enantiomer keverék 

racém hányadát só formájában szilárd fázissá alakítják, majd az enantiomer felesleget 

desztillálják.[122-123] A kutatócsoportban 1-feniletil-amin (FEA) enantiomer keverékek 

különböző nem ekvivalens mennyiségű dikarbonsavakkal képzett sói esetében alkalmazták 

először ezt a módszert. A részleges sóképzést követő desztilláció eredményeként kapott 

desztillátum, illetve a maradék enantiomertisztaságát ábrázolva a kiinduló 

enantiomertisztaság függvényében, az átkristályosítások során kapott ee0-ee görbére 

hasonlító ábra kapható, és a metszéspontok megegyeznek a terner fázisdiagram 

eutektikus összetételével is.[124] 

4 DIASZTEREOMER SÓKÉPZÉSES REZOLVÁLÁS 

A homo- és heterokirális asszociátumok diasztereomer viszonya okán az enantiomer 

keverékek elválaszthatóak egymástól. Ezen az elméleten alapulva az enantiomerek 

elkülönítése úgy is lehetséges, ha egy racém vegyületet egy idegen királis anyaggal, az 

úgynevezett rezolváló ágenssel reagáltatunk. Így ugyancsak diasztereomer viszonyban 
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lévő asszociátumok képződnek, melyek eltérő fizikai-kémiai tulajdonságaik miatt (például 

olvadáspont, oldhatóság, megoszlási hányados) különböző módszerekkel elválaszthatóak 

egymástól. Az elválasztott diasztereomereket elbontva megkaphatjuk a enantiomer 

keverékeket és a rezolváló ágenst újra felhasználásra.[125] 

A rezolváló ágens és a racém vegyület enantiomerjei között kialakult fő kölcsönhatások 

szerint az alábbi diasztereomereket különböztetjük meg[126]: 

Diasztereomer típusa Főbb kölcsönhatás típusa 

kovalens diasztereomer kovalens kötés 

diasztereomer koordinációs komplex datív kötés 

diasztereomer molekulakomplex van der Waals kölcsönhatások, hidrogén-hidak 

diasztereomer só ionos kötés 

Ezek közül munkánk során kizárólag a diasztereomer sóképzéses rezolválást 

alkalmaztuk, melyet az irodalomban gyakran csak klasszikus rezolválásnak neveznek. 

Alkalmazhatóságának gátat szab, hogy a racém vegyületnek savas vagy bázikus csoportot 

(esetleg mindkettőt) kell tartalmaznia.[127] Az eljárás alapját Pasteur 1853-ban elvégzett 

kísérlete képezi, mikor is a racém borkősavat (TA) ekvivalens mennyiségű rezolváló 

ágenssel, (R,R)-kinotoxinnal [(R,R)-QUI] reagáltatva sav-bázis reakciót követően, az  

(R,R)-borkősav∙(R,R)-quinotoxin diasztereomer hexahidrát[128] formájában kristályosan 

kivált, míg a másik diasztereomer oldatban maradt.[129] Így szűréssel egymástól 

elválaszthatóak voltak (24. ábra). 

R,R S,S (R,R)-TA ∙ (R,R)-QUI∙ 6H2O (S,S)-TA ∙ (R,R)-QUIR,R

H2O

TA
(R,R)-QUI

 
24. ábra: Pasteur 1853-ban publikált rezolválása 

Pope és Peachey úgy módosították a rezolválási eljárást, hogy a rezolváló ágens felét a 

rezolváló ágenssel azonos karakterű akirális segédanyaggal helyettesítették.[130] A racém  

2-metil-1,2,3,4-tetrahidrokinolin (THQ) sósavas sóját félekvivalens mennyiségű  

(1S)-(+)-brómkámfor-10-szulfonsav [(1S)-Br-CSA] ammónium sójával reagáltatták és az 

(S)-THQ (1S)-Br-CSA diasztereomer só kristályosan kivált, míg a sósav, mint akirális 

segédanyag oldatban tartotta a másik enantiomert (25. ábra). Egyes félekvivalens 

eljárásokban az oldószer is képes arra, hogy a másik enantiomert az oldatban tartsa, ezért 

nem szükséges az akirális segédanyag alkalmazása. 
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R S (S)-THQ ∙ (1S)-Br-CSA (R)-THQ∙HClS

(1S)-Br-CSA
racém THQ∙HCl 

 
25. ábra: Pope-Peachey módosított rezolválása 

A diasztereomer sóképzéses rezolválás számos előnnyel rendelkezik, ami miatt 

továbbra is előszeretettel alkalmazzák az ipari gyakorlatban. Előnye például, hogy a 

gyakori rezolváló ágensek olcsósága és regenerálhatósága költséghatékony megvalósítást 

tesz lehetővé, és kristályosításon alapszik, amely egy jól szabályozható. Továbbá könnyen 

reprodukálható módszer, így a laboratóriumi kísérletek alapján könnyen kidolgozható 

méretnövelhető eljárás, illetve nem igényel különleges berendezéseket. Hátránya, hogy 

racemizáció nélkül csak a racém vegyület fele a maximális termelés; sok technológiai lépés 

szükséges, ezért készülékigényes folyamat; egy lépésben ritkán kapható teljesen 

enantiomertiszta termék.  

A nem kívánt enantiomer racemizációjával, a keletkező racém keverék 

visszavezetésével a rezolválás folyamatába, lehetséges a kívánt enantiomer termelésének 

jelentős növelése. Ezáltal a diasztereomer sóképzéses rezolválás jelentős 

költséghatékonyságot mutathat a többi módszerrel szemben.[131] 

A diasztereomer sóképzéses rezolválások vizsgálataira nemcsak az ipari érdeklődések 

miatt van szükség, hanem mert ezek a királis-királis kölcsönhatások egyfajta megjelenési 

formái is. Minden egyes rezolválás bővíti ezen terület ismeretanyagát. Például Walkinshaw 

véleménye szerint a gyógyszer-receptor interakciók és a rezolválások során tapasztalt 

nemkötő kölcsönhatások azonos analógiát mutathatnak.[132] Például az aminosavak  

királis-királis felismerésének vizsgálata az élet homokiralitásának kialakulásában is 

szerepet játszhatott azzal, hogy közel 15%-os enantiomertisztaságú α-metil-aminosavakat 

találtak meteoritokon.[133-134] Azon kívül, hogy módszerek akarunk kidolgozni arra, hogy 

minél gyorsabban és kevesebb kísérlettel tudjuk a legjobb elválasztást elérni, az 

eredményeink alapján a királis molekulák egymásra hatásaira általánosítható 

magyarázatok keresését is célul tűztük ki.  

Sajnos a diasztereomer sóképzéses rezolválás irodalma egyrészt szabadalmakban van 

elrejtve, melyek keresése nehézkes a szűkszavú szabadalmi összefoglalók és általánosító 

szabadalmi címek miatt. Ezért ezen irodalmi hivatkozásaim nagy részét a kutatócsoportunk 
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korábbi közleményei fogják alkotni, melyek számomra is könnyen hozzáférhetőek. A 

kutatócsoport közel 50 éve foglalkozik aktívan (nemzetközileg is elismerve) a  

diasztereomer sóképzéses rezolválással, ezért véleményem szerint ezen ismeretekre 

bátran támaszkodhatok a tudomány/technológia jelenlegi állásának bemutatásához. 

4.1 Diasztereomer sóképzéses rezolválás paraméterei és 

műveletei 

A disszertáció további témaköreinek érthető felosztásához a diasztereomer 

sóképzéses rezolválás folyamatábráját hívom segítségül (26. ábra). Az optimális rezolválás 

kidolgozásához rendkívül sok paramétert kell megvizsgálni. A dolgozat érthetőségéért a 

rezolválást önkényesen 4 fő fejezetté bontom szét, melyek a rezolváló ágensek, az akirális 

hozzátét szerepe, a kristályosítás paraméterei és a diasztereomerek elkülönítése címeket 

viselik. A fejezeteken belül taglalom az odavonatkozó irodalom aktuális helyzetét és 

ezekhez fűzöm hozzá a saját eredményeket, megállapításokat.  
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26. ábra: A dolgozatom során használt felosztás a diasztereomer sóképzéses rezolválás 

folyamatábráján szemléltetve 
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4.2 Gyakori rezolváló ágensek  

Általában természetes eredetű királis vegyületeket alkalmaznak rezolváló 

ágensként. Racém savak elválasztására természetes eredetű alkaloidok közül cinkonidint 

(CID), kinint (KIN), cinkonint (CIN), kinidint (KID) használnak, de az efedrin (EFE) vagy a  

dehidroabietilamin alkalmazására is sok példa van. A szintetikus eredetű rezolváló 

ágensek közül az 1-feniletilamin (FEA), 1-naftiletilamin (NEA), 2-aminobutanol (AB) vagy  

aminosav származékok terjedtek el (27. ábra).[135] 

   

 

   
 

27. ábra: Gyakran alkalmazott rezolváló ágensek racém savak rezolválásához 

Racém bázisok sóképzéses rezolválásában alkalmazott királis savak hozzáférhetősége és 

repertoárja is nagyobb. Legáltalánosabban a természetes (R,R)-borkősav (TA) és 

különböző származékait, a mandulasavat (MA), kámforszulfonsav (CSA) és származékait,  

N-védett aminosavakat használják, de további további természetes eredetű savakat is 

előszeretettel használnak, mint az abietinsavat vagy az almasavat (28. ábra).[135]  

 
  

 
 

 

28. ábra: Gyakran alkalmazott rezolváló ágensek racém bázisok rezolválásához 
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4.3 Rezolváló ágens és oldószer keresési módszerek 

A racém vegyületek diasztereomer sóképzéses rezolválásának sikerességére a becslések 

szerint csupán 20-30% az esély.[56] A több, mint 150 éve lefektetett alapok ellenére a 

rezolváló ágens és a megfelelő oldószer keresésnek biztos módszere nem ismert. A 

rezolváló ágens keresés nagy részben próba-szerencse alapú kísérleteken alapszik 

továbbra is. Nagy áteresztőképességű kísérletes vizsgálatokra előkészített 96 

mintatartóból álló készletet árulnak, melyben a rezolváló ágensek kimért formában 

találhatóak  

(Chirosolv® EnantioPrepTM).[136-138] Alkalmazása során a rezolváló kitek üvegcséihez kell 

adagolni a rezolválandó racém vegyületet és az oldószert, majd melegítve homogén 

oldatot kell készíteni belőle. A rezolváló kit lehűtése után a kristályos kiválások analízisével 

gyorsan kiválasztható a megfelelő rezolváló ágens (29. ábra). Azonban ezen kitek horribilis 

árai (Sigma-Aldrich:~700e forint) miatt ismereteink szerint gyakorlati alkalmazásuk nem 

terjedt el. 

 

29. ábra: Rezolváló kit alkalmazása a rezolváló ágens keresésben 

A próba-szerencse alapú kísérletek mellett termoanalitikai módszerek és 

szerkezetalapú megközelítések segíthetik a rezolváló ágens keresést. 

4.3.1 Termoanalitikai vizsgálatok a rezolváló ágens keresésben 

A termoanalitikai módszerek esetében a racém vegyülettel ekvimoláris 

mennyiségben összemért rezolváló ágenst oldószerben feloldva, majd bepárolva a 

diasztereomer sók 1:1 arányú keveréke kapható. A sókeverék  

differenciális pásztázó kalorimetriás (DSC) felvételéből amennyiben az eutektikus típusú, 

(vagyis 2 endoterm csúcsot kapunk, ahol az első csúcs az eutektikus összetétel, míg a 

második a visszamarad diasztereomer olvadását jelöli) az eutektikus összetétel 

ismeretében egy várható maximális reszolválhatóság érték számítható (30. ábra).[139] A 
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rezolválhatóságB (F) a rezolválás eredményességének mértéke[140], 0-tól 1-ig terjedő szám, 

mely a kísérleti eredmények alapján a kívánt enantiomer enantiomerfeleslegének (ee) és 

termelésének (T) szorzatából adódik. Magas várható rezolválhatóságot mutató 

diasztereomer sópár esetében az alkalmazott rezolváló ágenssel nagy eséllyel kapunk jó 

elválasztást. 

Op. [°C]

(R)∙ (R) 

(S)∙ (R) 

F=(1-2∙ xeu)/(1-xeu)xeu xeu

endo

DSC 

jel

TA

TBTEU

TA

TB

TEU

- egyik tiszta diasztereomer só olvadáspontja

- másik tiszta diasztereomer só olvadáspontja

T1

- eutektikus összetétel olvadáspontja

T1 - a kiindulási összetételhez tartozó olvadáspont

x1

xeu

x1 - kiindulási összetétel 

- eutektikus összetétel 

Fázisdiagram

Várható maximális 

rezolválhatóság

 
30. ábra: A DSC görbe és a fázisdiagram kapcsolata és a várható maximális rezolválhatóság 

számítása a diasztereomer sópár eutektikus összetétele alapján 

A fenti felismerésen alapulva szilárd-fázisú peptidszintézisekben alkalmazott robot 

használatával automatizálható eljárás dolgoztak ki a diasztereomer só keverékek gyors 

szintéziséhez. Azonban a bepárlást követő kristályos fázis analíziséből nyert 

rezolválhatóság érték becslést a hidrát vagy szolvátképzés, polimorf módosulatok és a 

jelátfedések is megnehezíthetik.[141] Így ezen módszer közel sem általánosítható. 

4.3.2 Szerkezetalapú megközelítések 

Szerkezetalapú megközelítések alatt a racém molekula enantiomerjei és a rezolváló 

ágens szerkezeti kölcsönhatásainak számításain alapuló következetéseket, illetve a 

preparatív rezolválási eredményekből visszavezetett szerkezetalapú ajánlásokat értjük. 

Kinbara szerint a racém molekulához stabil hidrogén kötés rendszer tervezésével 

kiválasztható a legalkalmasabb rezolváló ágens.[142] Saigo és munkatársai egy sor 

diasztereomer sópár egykristály vizsgálatából azt következtetést vonta le, hogy a kialakuló 

CH/π kölcsönhatások lényeges szerepet játszanak a diasztereomerek oldhatóság 

                                                
B
  Az irodalomban a rezolválhatóságot mind S mind pedig F jellel is jelölik. Dolgozatomban az 

elsőként leírók (Faigl Ferenc és Fogassy Elemér) miatt én inkább az F jelölést használom.   
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különbségében, ami természetesen befolyásolja a királis felismerő képességet, ezáltal az 

elválasztás eredményét.[143-144] Továbbá kvantum kémiai számításokkal jól becsülték a 

diasztereomer sópár rácsenergia különbségét a kristály szerkezet előzetes ismerete nélkül. 

[145-146] Azonban a szerzők is elismerik, hogy ezeken a számításokon még fejleszteni kell, 

hogy biztonsággal lehessen alkalmazni a rezolváló ágens keresésben. 

A preparatív eredményekből levont következtetésekben a kutatócsoport mindig is 

az élen járt, mely következtetések megkönnyíthetik a rezolváló ágens kiválasztást, ezzel 

csökkentve a szükséges kísérletek számát. Egy irányelv például, hogy a racémmal 

szerkezetileg hasonló (rokonszerkezetű) vagy hasonló „szerkezeti motívumot” tartalmazó 

rezolváló ágenssel gyakran nagyon jó elválasztásokat lehet elérni.[92, 147] Éppen ezért a 

racém vegyület enantiomerjéből képzett rezolváló ágens is nagyon hatásos lehet. Egy már 

sikeresen rezolvált racém molekulánál bevált rezolváló ágenst nagy eséllyel tudunk 

hatékonyan alkalmazni a racémmal szerkezetileg hasonló racém vegyületek 

elválasztásánál is.[148-151] 

4.3.3 A molekulahossz fontossága (saját munka)[152] 

Egy másik megközelítés, mely nem a szerkezeti hasonlóságot, hanem a racém 

molekula és rezolváló ágens molekulahosszának egymáshoz viszonyított méretének 

fontosságát taglalja. A koncepció megalkotója („space-filler concept”), Sakai szerint a 

kevésbé oldódó diasztereomer só kristályrácsát a sót alkotó enantiomer és a rezolváló 

ágens szerkezeti tulajdonságai befolyásolják, mely egyik markáns tényezője a molekula 

méret. Sakai és munkatársai 1-aril-1-alkilaminok és 2-hidroxikarbonsavakkal, illetve ezek 

fordított rezolválásai körében vizsgálta meg először a racém molekula és rezolváló ágens 

molekulahosszának egymáshoz viszonyított méretének fontosságát. A molekulahossznak 

a funkciós csoporthoz kapcsolódó szénatomtól a molekula végéig számolt atomok számát 

tekintette (31. ábra) A 20 rezolválás eredményeinek vizsgálata alapján úgy vélték, hogy a 

legjobb elválasztás a racém molekulával azonos molekula hosszú rezolváló ágens 

alkalmazásával érhető el.[153] Melynek magyarázata, hogy a kevésbé oldódó diasztereomer 

sóban az enantiomer és a rezolváló ágens azonos mérete esetén jobban illeszkedik. 

 

31. ábra: Sakai által alkalmazott 
molekulahossz számítás 

 

32. ábra: Pálovics által alkalmazott 
molekulahossz számítás 

Pálovics a molekula hosszának a legnagyobb lánchosszúságot tekintette (32. ábra). 

A rokon molekulaszerkezetű rezolváló ágensek körében végzett rezolválások esetében azt 

tapasztalta, hogy a racém és a rezolváló ágens molekulahossz különbsége  

(Δ molekulahossz) és a rezolválás eredménye között lineáris összefüggés áll fenn. Az 



36 
 

elvégzett 21 kísérlet  eredményeinek (ee,F) átlagolása alapján mind az 

enantiomertisztaságok (33. ábra), mind a rezolválhatóság értékek (34. ábra) közel lineáris 

összefüggést adtak.[147]  
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33. ábra: A diasztereomer sóból elkülönített 
enantiomer keverékek enantiomer felesleg 
értékeinek átlaga a molekulahossz 
különbségek függvényében 
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34. ábra: A diasztereomer sóból elkülönített 
enantiomer keverékek rezolválhatóság 
értékeinek átlaga a molekulahossz 
különbségek függvényében 

A Sakai eredményeit elemezve a Pálovics által használt molekulahossz számítás 

alapján, azonban meglepő összefüggést tapasztaltunk. Amennyiben a diasztereomerből 

kinyerhető enantiomer keverék enantiomertisztaságát átlagolva (eeátlag) ábrázoljuk a 

molekulahossz eltérés függvényében (Δ molekulahossz) két közel lineáris szakaszra 

bontható a kapott görbe (35. ábra). Ugyancsak hasonló lefutást kaptunk amennyiben a 

molekulahossz eltérés függvényében ábrázoljuk a rezolválhatóság átlagokat (Fátlag) (36. 

ábra).  
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35. ábra: Sakai eredményei Pálovics-féle 

molekulahossz számítás szerint 
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36. ábra: Sakai eredményei Pálovics-féle 

molekulahossz számítás szerint 

Amennyiben a molekulahossz eltéréseket abszolút érték szerint is átlagoljuk  

(|Δ molekulahossz|), úgy a Sakai eredmények alapján úgy tűnik, hogy a racém 

molekulahosszától jelentősen eltérő rezolváló ágens eredményezheti a legjobb elválasztást 

(37. ábra és 38. ábra). 

 

Δ molekulahossz Δ molekulahossz 
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37. ábra: Sakai eredményei Pálovics-féle 

molekulahossz számítás szerint, a molekulahossz 
különbség abszolút értéke szerint 
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38. ábra: Sakai eredményei Pálovics-féle 

molekulahossz számítás szerint, a molekulahossz 
különbség abszolút értéke szerint 

Habár a molekulahosszak ilyen jellegű meghatározásai kérdéseket vetnek fel, úgy véljük, 

hogy egyszerűsége és gyors számítási módja miatt tovább bővíthetik a rezolválással 

foglalkozó vegyészek rezolváló ágens keresési és optimalizálási repertoárját. Ezért a 

pontosabb összefüggés megállapításához az irodalmi előzmények ismeretében a 21 

korábban vizsgált rokonszerkezetű rezolváló ágenssel végzett rezolválás mellett[147] további 

28[154-170] nem rokonszerkezetű rezolváló ágenssel végzett rezolválás eredményeit 

rendszereztük saját kutatócsoportunk korábbi munkái közül. Ezek a rezolválások többsége 

ipari alkalmazásba is került és minden esetben az optimált körülmények eredményeit 

tekintettük. A rezolválások nagy számából és sokrétűségéből eredően úgy gondoltuk, hogy 

ekkora statisztika alapján megfelelő következtetések vonhatóak le. 

A 49 rezolválás eredményeit rendszerezve -6-tól -1 molekulahossz különbségig a 

diasztereomer sóból elkülönített enantiomer keverékek enantiomertisztaságainak átlaga 

csökkenő tendenciát mutat, míg 0 és 2 molekulahossz különbség között növekedést, 

felette  újra csökkenést (39. ábra). A rezolválhatóság ábrázolása hasonló görbét 

eredményezett  

(40. ábra). 
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39. ábra: 49 rezolválás eeátlag értékei a 

molekulahossz függvényében   
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40. ábra: 49 rezolválás Fátlag értékei a 

molekulahossz függvényében 

Az átlagos enantiomertisztaság és rezolválhatóság értékeket ábrázolva a molekulahossz 

különbségek abszolút értékeinek függvényében a következő ábrák kaphatóak  

(41. ábra és 42. ábra). Ezek szerint magasabb enantiomer felesleg értékek érhetőek el a 

|Δ molekulahossz| |Δ molekulahossz| 

Δ molekulahossz Δ molekulahossz 
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racém molekulától 4-6 molekulahossz eltéréssel rendelkező rezolváló ágens 

alkalmazásával, mint a racémtól 1-3 molekulahossz különbségben eltérő hosszúságú 

rezolváló ágens esetén (41. ábra). A rezolválhatóság hasonló, de nagyobb különbségű 

trendet mutat. A racémmal azonos hosszúságú és a racémtől 3-6 molekulahossz eltéréssel 

rendelkező rezolváló ágens alkalmazása hatásosabb, mint a racémtól 1-2 molekulahossz 

különbségben eltérő hosszúságú rezolválás (42. ábra).  
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41. ábra: 49 rezolválás eeátlag értékei a 

molekulahossz abszolút értékének függvényében 
(A kék számok a mintaszámot jelölik) 
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42. ábra: 49 rezolválás Fátlag értékei a 

molekulahossz abszolút értékének függvényében 
(A kék számok a mintaszámot jelölik) 

Az egyes pontokban gyakran nagy szórással kapjuk az átlag értékeket, azonban az 

alapján, hogy a mintavételezés viszonylag nagy méretű és a kiválasztás random történt 

továbbá, hogy ezen eredmények gyártási technológiák alapját is képzik, úgy véljük a 

molekulahosszal kapcsolatos tudásunkat ennek ellenére ezzel a szisztematikus vizsgálattal 

pontosítottuk. Következtetéseinket új rezolválások fejlesztésénél érdemes figyelembe 

venni. A rezolválások egyedi eredményei és átlag értékei a függelékben csatolt kézirat 

táblázataiban, részletezve a kézirathoz csatolt dokumentumban megtalálhatóak.[152] 

4.4  Holland rezolválás 

A megfelelő rezolváló ágens kiválasztás időigényét lerövidíteni kívánó holland 

kutatók szerkezetileg hasonló rezolváló ágens keverékeket alkalmaztak és azt 

tapasztalták, hogy a rezolváló ágens keverékek gyakran jobb elválasztást eredményeznek, 

mint az egyedi rezolváló ágensek alkalmazása.[171-172] Racém bázisok rezolválásánál 

például az (R,R)-dibenzoil-borkősav (DBTA) és származékainak 1:1 arányú keverékét  

(T-Mix) vagy az (S)-mandulasav (MA) és származékainak 1:1 arányú keverékét (M-mix), 

míg racém savak esetében pedig például az (R)-1-feniletilamin (FEA) és származékaiból 

összeállított ugyancsak 1:1 arányú keverékét használták (PE-I-Mix) (43. ábra). 

 

|Δ molekulahossz| |Δ molekulahossz| 
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43. ábra:A hollandok által alkalmazott rezolváló ágens keverékek 

A diasztereomer sót alkotó diasztereomer keverékekben a rezolváló ágensek gyakran a 

kiinduló 1:1 aránytól eltérő mennyiségben dúsultak fel. Például a racém  

orto-klór-1-feniletilamint (o-Cl-FEA) T-Mix rezolváló ágens keveréket alkalmazva sikeresen 

rezolválták, majd a kapott kristályt kétszer átkristályosítva egy 95%-os enantiomerfeleslegű 

(S)-orto-klór-1-feniletilaminban dúsabb enantiomer keveréket nyertek. A végső 

diasztereomer sót 4%-ban  az (R,R)-dibenzoil-borkősavas, 19%-ban  

(R,R)-di-p-toluil-borkősavas és 77%-ban az (R,R)-di-p-anizoil-borkősavas diasztereomer 

képezte, jócskán eltérve a kiinduló 33%-33%-33% megoszlástól (44. ábra). [173] 

R S T-mix (S)-o-Cl-FEA ∙ (R,R)-DBTA

KRISTÁLYOS FÁZIS

4%
Diasztereomerek 

megoszlása a 

kristályos fázisban:
19% 77%

o-Cl-FEA

(S)-o-Cl-FEA ∙ (R,R)-DTTA (S)-o-Cl-FEA ∙ (R,R)-DATA

 

44. ábra: A racém orto-klór-1-feniletilamin rezolválása (R,R)-borkősav származékok rezolváló 
ágens keverékeivel (T-mix) 

 Azonban ekkor még nem tudták megmagyarázni, hogy mi okozza a keverékek 

alkalmazásakor kapott nagyon magas enantiomer tisztaságot. Ezért további kísérleteket 

végeztek ahol a racém vegyület szétválasztásához a rezolváló ágens mellett egy a racém 

vegyület elválasztására gyengén vagy egyáltalán nem használható királis hozzátétet 

alkalmaztak. Ekkor a só legtöbbször nem tartalmazta ezt az additívet, azonban jelentős 

enantiomer tisztaság és rezolválhatóság érték javulást értek el az egyedi rezolváló 

ágenssel szemben.[172, 174-175] A racém 1-(3-metoxi)-feniletilamin (m-MeO-FEA) (S)-

mandulasavval (MA) történő rezolválása után a diasztereomer sóból 72%-os termeléssel 

10%-os enantiomer feleslegű (S)-1-(3-metoxi)-feniletilamin enantiomer keveréket nyertek 

ki. Azonban 6 molszázalék (S)-O-acetil-mandulasav (AMA) királis hozzátétet bemérve a 

rezolváló ágens mellé 97%-os enantiomertisztaságú (S)-m-MeO-FEA volt kinyerhető a 

kivált diasztereomer sóból azonos rezolválási körülmény alkalmazásával. 
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45. ábra: A jobban oldódó diasztereomer gócképződés gátlása hozzátéttel 

Kellogg és munkatársai által kidolgozott magyarázatát az additívek szerepére a  

45. ábra szemlélteti. A kristályosodás aggregátumok képződésével kezdődik (ax és ay), 

melyek vissza is oldódhatnak (bx és by). Ha az aggregátumok elérik a kritikus méretet 

kristályokat képeznek (cx és cy), amit elsődleges gócképződésnek neveznek. Ezek 

másodlagos gócképződéssel (ex és ey) nőhetnek tovább. Az additív a jobban oldódó 

diasztereomer gócképződését és gócnövekedését gátolhatja (ax, cx, ex), viszont a kevésbé 

oldódó só azonos folyamatait nem gátolja.[60, 176] Ezzel érhető el, hogy szinte csak a 

kevésbé oldódó diasztereomer só képezze a szilárd fázist.  
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4.4.1 Aminosavak és keverékeik alkalmazása rezolváló ágensként (saját 

munka)[177-181] 

Amennyiben a racém vegyület amfoter karakterű általában az enantiomerek elválasztása 

előtt az egyik funkciós csoportot átmenetileg védik, például aminosavak esetében ilyenkor 

acilezéssel savat, észteresítéssel bázist állítanak elő, majd a rezolválást követően 

eltávolítják a védőcsoportot. A szabad állapotban történő rezolválásukra, illetve rezolváló 

ágensként történő felhasználásukra viszonylag kevés példa van az irodalomban.[178] 

Az aminosavak enantiomertiszta formában könnyen és olcsón hozzáférhetőek, nem 

toxikusak és regenerálásuk is megoldható. Mindemellett gyakran alkalmazhatóak vizes 

közegben, ami környezetvédelmi szempontból is előnyös. Ezen előnyeik miatt rezolváló 

ágensként történő alkalmazásuk is kedvező lehet. A természetes aminosavak 

oldalláncuktól függően bázikus vagy savas karakterűek is lehetnek. Racém bázisok 

rezolválására a savas oldalláncú aminosavak, az aszparaginsav és glutaminsav 

enantiomerek is alkalmasak. Például sikeresen rezolválták az 1-aminoindánt közel 

félekvivalens (S)-aszparaginsavval (Asp) és a diasztereomer sóból Rasagilin hatóanyag 

intermedierjeként felhasználható (R)-enantiomert különítették el (46. ábra).[182] A racém 

savak rezolválására a bázikus oldallánccal rendelkező aminosavak is használhatóak, mint 

a például az (S)-lizin (Lys), amit sikeresen alkalmaztak a Clopidogrel intermediereként 

alkalmazható 2-klór-mandulasav (CMA) rezolválására (47. ábra).[183-184] 

R S R* RR*

(S)-Aspracém 1-aminoindán ee:91,8%

 
46. ábra: Rasagilin intermedier rezolválása (S)-aszparaginsavval 

R S R* RR*

(S)-Lysracém CMA ee:98%
Clopidogrel

T:26%

 
47. ábra: 2-klór-mandulasav rezolválása (S)-lizinnel 

A hidrofób oldallánccal rendelkező aminosavak is alkalmasak lehetnek rezolváló ágensként 

történő felhasználásra. Például Kim és munkatársai sikeresen alkalmazták az  

(S)-fenilalanint (Phe) racém mandulasav sóképzéses rezolválásában.[185] 
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4.4.1.1 Amfoter karakterű királis molekulák keverékei rezolváló ágensként (saját munka) 

Ezen fejezetben egy olyan szisztematikus kísérletsorozat eredményét szeretnénk 

bemutatni, ahol amfoter karakterű királis molekulák keverékeit alkalmaztunk Holland típusú 

rezolváló ágens keverékekként.  Amfoter karakterű keverékeknek α-aminosavként  

(S)-fenilalanint [(S)-Phe], γ-aminosavként (S)-pregabalint [(S)-PG] és β-aminosav részletet 

tartalmazó aszpartámot [(S,S)-AP] alkalmaztunk. A racém vegyületünknek a racém 

mandulasavat (MA) választottuk. A mandulasav sóképzéses rezolválására rendkívül sok és 

eredményes eljárás ismert,[144, 186-194] azonban ezen fejezettel külön nem volt célunk egy új 

és hatékonyabb eljárás kidolgozása. Az alkalmazott rezolváló ágensek izoelektromos 

pontjai pH:6-os érték körül helyezkednek el (48. ábra), emiatt bázisként tudjuk alkalmazni 

őket a racém mandulasav rezolválásában. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Izoelektromos pont

pI:5,48

pI:6,84

pI:7,40

 
48. ábra: Példák aminosavak izoelektromos pontjaira 

Összehasonlítás érdekében a mandulasav rezolválásokat végrehajtottuk az egyedi 

rezolváló ágensekkel, (S)-fenilalaninnal, (S)-pregabalinnal és aszpartámmal vizes 

közegben, a rezolváló ágenst  Pasteur-féle ekvivalens mennyiségben, félekvivalens 

mennyiségben vagy Pope-Peachey-féle módszer szerint alkalmazva. A Pope-Peachey 

módszer esetében a félekvivalens rezolváló ágens mellett Na2CO3-ot alkalmaztunk akirális 

bázisként. A racém mandulasavval a módszernek megfelelő mennyiségben mértük össze 

a rezolváló ágenst és esetleg akirális bázist, majd forró vízben feloldottuk a keveréket és 

diasztereomer só kristályosodását követően 15 perccel kiszűrtük a kristályos kiválást. A 

diasztereomer sót sósavval bontottuk el, majd EtOAc-os extrakciót követően kaptunk a 

mandulasav enantiomer keveréket. A rezolválásokat a kapott mandulasav 

enantiomerfelesleg értékével és termelésével, illetve az ezekből számítható 

rezolválhatóság értékével jellemeztük.  
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A rezolváló ágens keverékekkel ugyancsak mindhárom módszer szerint 

végrehajtottuk a rezolválásokat.  

Ahhoz, hogy az egyedi rezolválások eredményeit össze tudjuk vetni a keverékekkel 

végzett rezolválások eredményeivel, szükség volt egy korábban alkalmazott kiértékelés 

használatára, aholis a rezolváló ágens keverékekkel történő nem lineáris összefüggések 

jellemzésére egy kalkulált rezolválhatóságot (cF) használtak, mely az egyedi rezolválások 

eredményeit súlyozza a rezolváló ágens keverékek alkalmazása esetén (1. egyenlet). A 

mért rezolválhatóság (mF) és kalkulált rezolválhatóság (cF) hányadosa (iF) mutatja a 

negatív (<1) vagy pozitív (>1) interakciót (2. egyenlet).[195] 

1. egyenlet 

𝒄𝑭 = 𝒏𝑷𝒉𝒆 ∙ 𝑭𝑷𝒉𝒆 + 𝒏𝑨𝑷 ∙ 𝑭𝑨𝑷 + 𝒏𝑷𝑮 ∙ 𝑭𝑷𝑮   

ahol a nx az x komponens mol aránya a rezolváló ágens keverékben; Fx pedig a kizárólag x 
komponenssel végrehajtott rezolválás rezolválhatóság értéke  

2. egyenlet 

𝒊𝑭 = 𝒎𝑭/𝒄𝑭 

ahol a mF a mért rezolválhatóság, cF a kalkulált rezolválhatóság. iF interakciót jellemző szám  

4.4.1.2 Pasteur-féle ekvivalens módszer eredményei (saját munka) 

R S

R S

R*

SR*

Rezolváló ágensként alkalmazott amfoter karakterű vegyületek
 

49. ábra: Mandulasav rezolválása rezolváló ágens keverékek alkalmazásával Pasteur-féle 
ekvivalens módszer szerint 

A rezolváló ágenseket ekvivalens mennyiségben alkalmazva (49. ábra) az (S)-PG 

bizonyult a leghatásosabb rezolváló ágensnek az alkalmazottak közül (8. táblázat; Kísérlet 

3). A rezolváló ágens keverékek 1:1 arányú keverékeivel végzett rezolválások 

rezolválhatóság értékei 0,03-0,37 között mozogtak (8.2.1 fejezet;8. táblázat; Kísérlet 4-6), 

az (S)-Phe és (S)-PG keveréke bizonyult ezek közül a leghatásosabbnak (8. táblázat; 

Kísérlet 6).  Mindhárom rezolváló ágenst azonos arányban tartalmazó keverék esetében 

0,29-es rezolválhatóságot értünk el (8. táblázat; Kísérlet 7). A kalkulált rezolválhatóság 

értékek (cF) minden esetben magasabbak voltak a kísérleti rezolválhatóság (mF) 

értékekhez képest, vagyis negatív interakció volt tapasztalható (8. táblázat; Kísérlet 4-7). 
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Az (S,S)-AP és (S)-PG keveréke esetében kimondottan nagy negatív interakciót kaptunk 

(iF:0,07) (8. táblázat; Kísérlet 5). Az (S)-Phe és (S,S)-AP 9:1 arányú keverékét alkalmazva 

magasabb rezolválhatóságot kaptunk, mint ezek 1:1 arányú keverékét alkalmazva és 1,06-

os iF értékével csekély pozitív interakciót eredményezett használata  

(8. táblázat; Kísérlet 8).  

4.4.1.3 Félekvivalens módszer eredményei (saját munka) 

R S

R S

R*

SR*

Rezolváló ágensként alkalmazott amfoter karakterű vegyületek
 

50. ábra: Mandulasav rezolválása rezolváló ágens keverékek alkalmazásával fél ekvivalens 
módszer szerint 

A korábbi kísérletek analógiáját követve félekvivalens mennyiségű rezolváló 

ágensekkel, illetve rezolváló ágens keverékekkel is végrehajtottuk a kísérleteket (50. ábra). 

Félekvivalens rezolváló ágens alkalmazásával azonban az (S)-Phe bizonyult a 

legeredményesebbnek  

(8.2.1 fejezet; 9. táblázat; Kísérlet 1). A félekvivalens rezolváló ágens keverékek 1:1 arányú 

keverékeivel végzett rezolválások rezolválhatóság értékei 0,06-0,25 között mozogtak  

(9. táblázat; Kísérlet 4-6), mely értékek alacsonyabbak az ekvivalens keverékek 

eredményeihez képest (8. táblázat; Kísérlet 4-6). Ezek közül az (S)-Phe és (S,S)-AP 

keveréke volt a leghatásosabb (mF:0,25) és csekély mértékű pozitív interakciót 

eredményezett (iF:1,11) (9. táblázat; Kísérlet 4). Az ekvivalens kísérletekhez hasonlóan itt 

is az (S,S)-AP és (S)-PG keveréke eredményezte a legnagyobb negatív interakciót  

(9. táblázat; Kísérlet 5). Mindhárom rezolváló ágenst azonos arányban tartalmazó keverék 

esetében 0,13-as rezolválhatóságot értünk el (9. táblázat; Kísérlet 7). Míg ekvivalens 

esetben az 1:1 arányú keverékek közül az (S)-Phe és (S)-PG keveréke bizonyult a 

legjobbnak, addig félekvivalens esetben már (S)-Phe és (S,S)-AP keveréke hozta a 

legmagasabb rezolválhatóság értéket. 
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4.4.1.4 Pope-Peachey módszer eredményei (saját munka) 

R S

R S

R*

SR*

Rezolváló ágensként alkalmazott amfoter karakterű vegyületek

A+

 

51. ábra: Mandulasav rezolválása rezolváló ágens keverékek alkalmazásával Pope-Peachey-
féle ekvivalens módszer szerint 

A Pope-Peachey módszer szerint félekivalens rezolváló ágens, illetve rezolváló ágens 

keverékek mellett 0,25 ekvivalens Na2CO3-ot alkalmaztunk (51. ábra). Az egyedi rezolváló 

ágensek közül ismét (S)-PG bizonyult a legjobb rezolváló ágensnek  

(8.2.1 fejezet;10. táblázat Kísérlet 3) az ekvivalens kísérletekhez hasonlóan. A rezolváló 

ágens keverékek 1:1 arányú keverékeivel végzett rezolválások rezolválhatóság értékei 

0,15-0,28 között mozogtak. Az (S,S)-AP és (S)-PG illetve (S)-Phe és (S)-PG keveréke 

Pope-Peachey módszer szerint magasabb rezolválásokat eredményezett a félekvivalens 

módszer hasonló rezolválásaihoz képest (9. táblázat; Kísérlet 5-6 és 10. táblázat; Kísérlet 

5-6). A többi rezolváló ágens kombináció hasonló eredményt hozott mindkét módszernél  

(9. táblázat; Kísérlet 4,7 és 10. táblázat; Kísérlet 4, 7). A félekvivalens módszerhez 

hasonlóan Pope-Peachey módszer esetében is pozitív interakciót eredményezett az (S)-

Phe és (S,S)-AP keverék használata (iF:1,55) (10. táblázat; Kísérlet 4). Ellenben a többi 

keverék  minden esetben negatív kölcsönhatást mutatott (iF:0,65-0,74) (10. táblázat; 

Kísérlet 5-7). A legalacsonyabb összehasonlító értéket (iF) az (S,S)-AP és (S)-PG 

rezolváló ágensek keveréke adta, az ekvivalens és félekvivalens esethez hasonlóan.  

4.4.1.5 Szerkezeti hasonlóságon alapuló kísérletek (saját munka) 

A rezolváló ágens keverékek vizsgálatából kiderült, hogy pozitív interakció léphet föl 

az (S)-Phe és az (S,S)-AP együttes alkalmazásával (8. táblázat; Kísérlet 8, 9. táblázat; 

Kísérlet 4,10. táblázat; Kísérlet 4). Az feltételeztük, hogy a szerkezeti hasonlóság áll a 

pozitív interakció hátterében, ezért kísérleteket végeztük az (S)-Phe és (S)-alanin [(S)-Ala] 

keverékével, mivel utóbbi szerkezeti analógja az (S)-Phe-nak (52. ábra). Önmagában 

ekvivalens (S)-Ala alkalmazásakor nem tapasztaltunk enantiomer elválasztást (11. 

táblázat, Kísérlet 2). 
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R S

R S

R*

SR*

Rezolváló ágensként alkalmazott amfoter karakterű vegyületek

A+

 
52. ábra: Mandulasav rezolválása (S)-Phe és (S)-Ala rezolváló ágensek keverékével 

Pasteur-féle ekvivalens mennyiségben alkalmaztuk a két aminosav keverékét, mivel 

itt tapasztaltuk a legnagyobb rezolválhatóság értéket az (S)-Phe és az (S,S)-AP együttes 

alkalmazásánál. A 11. táblázat foglalja össze a különböző (S)-Phe és (S)-Ala keverékekkel 

végzett rezolválások eredményeit. 

Az eredmények ábrázolása során (53. ábra) a szaggatott vonal jelöli a megfelelő 

keverékek várható rezolválhatóság értékét (cF), mely a szinergikus effektusok hiányakor 

adódna. Az ábra mutatja, hogy minden (S)-Phe és (S)-Ala keverék magasabb 

rezolválhatóság értéket adott, mint az elméleti (mF>cF), így az iF érték is 1,41 és 2,54 

között adódott, vagyis pozitív interakciót adott minden egyes keverék (11. táblázat, Kísérlet 

3-7). A legjobb rezolválhatóság értéket az (S)-Phe és (S)-Ala 0,65:0,35 arányú keveréke 

eredményezte (mF:0,48), mely érték az ekvivalens (S)-Phe esetében nyert értéket is 

(mF:0,36) felülmúlja (11. táblázat, Kísérlet 1,6). A legnagyobb enantiomerfeleslegű 

(ee:59%) mandulasav enantiomer keveréket az (S)-Phe és (S)-Ala 0,35:0,65 arányú 

keveréke eredményezte (11. táblázat, Kísérlet 4). 

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8
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F
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           x mol (S)-Phe/ mol ((S)-Phe+ (S)-Ala) 

53. ábra: Rezolválhatóság értékek különböző (S)-Phe és (S)-Ala rezolváló ágens keverékekkel 
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Az eredményeink jól illusztrálják a szerkezeti hasonlóság fontosságát az amfoter karakterű 

rezolváló ágens vagy rezolváló ágens keverék választás esetében is.  

4.5 Akirális hozzátét jelenléte, szerepe, hatása a diasztereomer 

elválasztásra 

A korábban említett Pope és Peachey módszer szerint félekvivalens mennyiségű rezolváló 

ágenst és vele azonos karakterű szervetlen savat vagy bázist reagáltattak a racém 

vegyülettel. Ezzel oldatban lehetett tartani az el nem reagált enantiomert a szervetlen 

savval vagy bázissal képzett só formájában, mely oldhatósága általában nagyobb a 

diasztereomer só oldhatóságánál.[130]  

A rokonszerkezetű hozzátétek alkalmazásáról a konglomerátumképző vegyületek indukált 

kristályosításánál a 3.4 fejezetben már szót ejtettem. A kísérleti eredmények alapján azt 

tapasztaltuk, hogy bizonyos akirális hozzátétek, melyek a rezolváló ágenssel szerkezeti 

rokonságot mutatnak, javítják a rezolválás eredményét. 

Ezen fejezetben az eddig alkalmazott akirális hozzátéteket rendszerezem, illetve az adott 

fejezetnél bemutatom az új felismeréseinket. 

4.5.1 Racém vegyülettel rokon molekulaszerkezetű királis vagy akirális 

hozzátét 

R S R*

Kristályosítás 

szűrés

Királis 

HPLC 

analízis

R S
racém Phg racém Hpg

R S

+ + 0,75 ekvi + 

(1S)-CSA
R S

ee:95% ee:89%

Phg 

enantiomer 

keverék

+

75%

Hpg

 enantiomer

 keverék

25%

1 ekvi 

HCl

 
54. ábra: Fenilglicin és p-hidroxi-fenilglicin fordított holland rezolválása 

A Holland rezolváláson alapulva (ahol szerkezetileg hasonló rezolváló ágens keverékeket 

alkalmaztak) szerkezetileg hasonló racém vegyületek keverékeit rezolválták egy rezolváló 

ágenst alkalmazva. A racém fenilglicin (Phg) és racém p-hidroxi-fenilglicin (Hpg) 1:1 

arányú keverékét rezolválták Pope-Peachey módszer szerint (1S)-kámfor-10-szulfonsavat 

alkalmazva rezolváló ágensnek [(1S)-CSA]. A diasztereomer só királis HPLC analízise után 

kiderült, hogy a kristályos fázisban mindkét racém vegyületből rendkívül magas 

enantiomertisztaságú enantiomer keverék dúsult fel (54. ábra). A módszert fordított Holland 

rezolválásnak nevezték el.[196-197] 

Ezt továbbfejlesztve a kutatócsoportban hajtottak végre először olyan kísérletet, mikor a 

racém vegyülettel rokonszerkezetű és azonos karakterű akirális hozzátétet tettek a racém 

vegyület mellé, és ezt a keveréket rezolválták.  
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R S
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55. ábra: N-acetil-fenilalanin rezolválása fenoxiecetsav jelenlétében 

A racém N-acetil-fenilalanin (N-acetil-Phe) 1,0 ekvivalens (R)-1-feniletilaminnal [(R)-FEA]  

végzett rezolválása után 5%-os enantiomertisztaságú (S)-N-acetil-fenilalanin volt 

elkülöníthető a diasztereomer sóból. Azonban, ha a racém N-acetil-fenilalanin mellé 

ekvivalens mennyiségű rokonszerkezetű fenoxiecetsavat (FOES) mértek be, és ezt a 

keveréket 2,0 ekvivalens (R)-1-feniletilaminnal rezolválták, a diasztereomer sóban 88%-os 

enantiomerfeleslegű (S)-N-acetil-fenilalanin dúsult fel (55. ábra).[198]  

4.5.2 Rezolváló ágenssel rokonszerkezetű akirális hozzátét 

Dalomonen és munkatársai a gócképződés gátlásához akirális komponenseket is 

teszteltek, a rezolváló ágens 6 százalékát cserélték ki a rezolváló ágenssel szerkezeti 

hasonlóságot mutató akirális hozzátéttel, viszont ezen kísérletek eredményei nem hoztak 

javulást a rezolválásokban.[175] Azonban kutatócsoportunkban N-védett aminosav 

rezolválásait vizsgálva azt tapasztalták, hogy a rezolváló ágenssel szerkezetileg hasonló 

akirális hozzátéttel sikerült jelentősen javítani az enantiomer elválasztásokat. 

R S

R* A+
racém N-acetil-Phg

(R)-Phg-Me BA(R)-Phg-Me

+

R*

 ee: 85% 

T:64% 

F:0,55

 ee: 31% 

T:134% 

F:0,40

R SR S

1,0 ekvi

0,5 ekvi

0,5 ekvi

 
56. ábra: N-acetil-fenilglicin rezolválás 1-feniletilaminnal és akirális hozzátétként 
benzilaminnal 

A racém N-acetil-fenilglicin (N-acetil-Phg) fenilglicin-metilészter (Phg-Me) enantiomerrel 

történő rezolválásánál, a rezolváló ágens felét a szerkezetileg hasonló benzilaminra (BA) 
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cserélve, az ekvivalens fenilglicin-metilészter enantiomer alkalmazásával szemben 64%-kal 

magasabb enantiomertisztaságú N-acetil-fenilglicin enantiomer keverék dúsult a 

diasztereomer sóban. Bár a termelés 134%-ról 64%-ra csökkent, a rezolválhatóság így is 

0,40-ről 0,55-re nőtt az akirális hozzátét alkalmazásával (56. ábra). A racém  

N-acetil-fenilalanin (N-acetil-Phe) 1-feniletilamin (FEA) enantiomerrel végzett 

rezolválásakor, a rezolváló ágens felét benzilaminra cserélve ugyancsak 

enantiomertisztaság és rezolválhatóság növekedés volt tapasztalható.[198] 

Hasonló analógián alapulva Simándi szuperkritikus fluidumokkal foglalkozó 

kutatócsoportja a racém ibuprofén (IBU) rezolválását vizsgálták (R)-1-feniletilaminnal  

[(R)-FEA], és akirális hozzátétként a rezolváló ágenssel rokonszerkezetű benzilamint (BA) 

alkalmaztak. A racém ibuprofént, a különböző ekvivalenciájú (R)-1-feniletilamint és 0,04 

ekvivalens benzilamint etanolban feloldották, majd az oldószert vákuum bepárlással 

eltávolították. Az így kapott diasztereomer só mellől szuperkritikus szén-dioxid (scCO2) 

extrakcióval távolították el az el nem reagált ibuprofén enantiomer keveréket. A 

szisztematikus vizsgálatból kiderült, hogy 0,1-0,7 ekvivalencia tartományban  

(R)-1-feniletilamint alkalmazva, a benzilamin additív minden esetben magasabb 

rezolválhatóság (FSFC) értéket eredményez az additív nélküli kísérletekkel szemben  

(57. ábra).[199] 
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57. ábra: Benzilamin hatása a racém ibuprofén rezolválására scCO2 extrakcióval 

Ugyancsak a kutatócsoportban rezolválták a racém 1-feniletilamint (FEA) N-glutaril-

1-feniletilaminnal (FEA-GA), karbamid és származékai, illetve tiokarbamid hozzátét 

jelenlétében, melyek semleges karakterűek, viszont a rezolváló ágens egy részével 
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szerkezeti hasonlóságot mutatnak. Bár a hozzátétek hatására a diasztereomer sóból nyert 

FEA enantiomer keverék enantiomer tisztasága csökkent (ee:62% helyett ee:51-54%), a 

megnövekedett termelés értékek minden esetben nagyobb rezolválhatóság értéket 

eredményeztek (F:0,36 helyett F:0,37-0,49) (58. ábra). 

Additív nélkül                       ee: 62% T:58% F:0,36

X=O, R1=R2=H                    ee: 54% T:90% F:0,49

 X=S, R1=R2=H                    ee: 51% T:73% F:0,37

 X=O, R1=H, R2=CH3                    ee: 53 % T:83% F:0,44

 X=O, R1=R2=CH3                       ee: 51% T:83% F:0,42

R S R* A

RR*

Kristályosítás 

szűrés elbontás
R S

racém FEA (R)-FEA-GA

 
58. ábra: Racém 1-feniletilamin rezolválása karbamid és származékai jelenlétében 

A karbamid bizonyítottan megtalálható volt a szilád fázisban, ezért polarizációs 

mikroszkópos módszerrel vizsgálták a kristályosodás folyamatát. A vizsgálat szerint a 

kezdetben keletkező tű alakú karbamid kristály felületén kezdődik az (S)-FEA∙(R)-FEA-GA 

diasztereomer só gócképződése.[200] 

4.5.3 Aminosavakkal rokonszerkezetű akirális hozzátét alkalmazása (saját 

munka)[177] 

A 4.4.1 fejezetben az aminosavakkal és keverékeikkel végzett rezolválásokat 

vizsgáltunk a racém mandulasav példáján. A tapasztalt pozitív interakciók hátterében a 

szerkezeti hasonlóságokat feltételeztük. Ugyanezen rezolválásokban a rokonszerkezeti 

megfontolások miatt a rezolváló ágenssel szerkezetileg hasonló, illetve amfoter karakterű 

akirális hozzátétek alkalmazását is elvégeztük. Akirális hozzátéteknek a következőket 

választottuk: az (S)-fenilalanin [(S)-Phe] esetében a glicint (Gly), az aszpartám [(S,S)-AP] 

esetében a β-alanint (beta-Ala), míg az (S)-pregabalin [(S)-PG] esetében γ-aminovajsavat 

(GABA). A rezolválások során a racém mandulasavhoz vele ekvivalens mennyiségben 

mértünk össze a megfelelő rezolváló ágenst és akirális hozzátétet tartalmazó 1:1 arányú 

keveréket, majd a 4.4.1  fejezetben leírt módszer szerint végeztük el a rezolválást  

(59. ábra). 
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59. ábra: Mandulasav rezolválása amfoter karakterű akirális hozzátét alkalmazásával 

Az eredményeket összehasonlítottuk az azonos körülmények között kizárólag félekvivalens 

rezolváló ágenssel végrehajtott rezolválások eredményeivel (1. táblázat). A (S)-Phe 

esetében a glicin akirális hozzátét hatására 15%-os enantiomertisztaság (Δee=15%) 

növekedést tapasztaltunk, viszont a termelés csökkenés miatt csak csekély 

rezolválhatóság növekedést (ΔF=0,02) (1. táblázat; Kísérlet 1-2). Azonban az aszpartám 

esetében az akirális hozzátét (beta-Ala) markáns javulást eredményezett (Δee=38%; 

ΔF=0,16) (1. táblázat; Kísérlet 3-4). Az (S)-pregabalin [(S)-PG] és γ-aminovajsav (GABA) 

kombinált alkalmazása ugyancsak növekvő ee értéket és növekvő termelést 

eredményezett, az (S)-pregabalin [(S)-PG] egyedüli használatával szemben (1. táblázat; 

Kísérlet 5-6). Megállapítottuk, hogy az amfoter karakterű akirális hozzátétek alkalmazása 

minden esetben javította a rezolválás eredményét amfoter karakterű rezolváló ágensek 

esetében. 

 

1. táblázat: Mandulasav rezolválása amfoter karakterű akirális hozzátét alkalmazásával 

         

Kísérlet 

Rezolváló 
ágens  

Akirális 
hozzátét 

Kísérleti eredmények Különbség 

0,5 mol 
mandulasavra 

tekintve 

0,5 mol 
mandulasavra 

tekintve 

eea 
[%] 

Tb 
[%] 

mFb 
[-] 

Δee 
[%] 

ΔF 
[-] 

1d (S)-Phe - 35 96 0,34 - - 

2 (S)-Phe Gly 50 71 0,36 15 0,02 

3e (S,S)-AP - 11 97 0,11 - - 

4 (S,S)-AP beta-Ala 49 55 0,27 38 0,16 

5f (S)-PG - 42 53 0,22 - - 

6 (S)-PG GABA 51 66 0,34 9 0,12 
a
 optikai forgatás adatok alapján 

b
 a kiinduló racém MA felére számítva 

c
 mF=ee*T 

d
 Lásd 9. 

táblázat; Kísérlet 1  
e 
Lásd 9. táblázat; Kísérlet 2 

f 
Lásd 9. táblázat; Kísérlet 3 
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4.5.4 Szolvátképző molekulával rokonszerkezetű akirális hozzátét[201] 

Az oldószer gyakran nem csak közege a rezolválásnak, de a diasztereomer só 

kristály szerkezetének kialakításában is részt vehet szolvát formájában. A szolvát képzés 

stabilizálhatja a kristályrácsot, ezért ez esetben a szolvát kiválása a kedvezményezett. 

Néha a kevésbé stabil diastereomer só képez szolvátot, így ez lesz több a kristályos 

kiválásban. A diasztereomer sókat nem minden esetben vizsgálják termoanalitikai 

módszerekkel, ezért a sóképzéses rezolválásban kevésbé megörökített jelenség.[135] 

A racém amlodipin (AML) borkősavval végzett rezolválását számos szabadalommal 

védik, melynek oka, hogy a két enantiomer közül az (S)-amlodipin az L-típusú kálcium 

csatorna blokkoló hatása révén erősebb vérnyomáscsökkentő hatással rendelkezik.[202-203] 

A legtöbb szabadalomban szolvát formájában válik ki az amlodipin valamely enantiomerje 

az alkalmazott borkősav rezolváló ágenssel. Lee és munkatársai félekvivalens nem 

természetes borkősav enantiomert alkalmaztak, így az (S,S)-borkősav [(S,S)-TA] rezolváló 

ágenssel dimetil-szulfoxid oldószerből az (S)-amlodipin-hemi-(S,S)-tartarát só  

dimetil-szulfoxidos szolvátja vált ki nagy tisztasággal (60. ábra, I.).[204] Ugyancsak az  

(S,S)-borkősav alkalmazásával N,N-dimetilacetamid (DMA) oldószerből az  

(S)-amlodipinben dús diasztereomer só válik ki (60. ábra, II.).[205]  

R S

racém AML

(S,S)-TA0,5 ekvi

+

DMSO
[(S)-AML]2∙(S,S)-TA∙DMSO

elbontás
S

ee:99,9%

T:70%

(S,S)-TA0,5 ekvi

+

DMA
(S)-AML∙(S,S)-TA∙DMA elbontás

S
ee: n.a.

T: n.a.

I.

II.

 
60. ábra: Amlodipin rezolválások nem természetes borkősav enantiomerrel 

Azonban a természetes borkősav enantiomer, az (R,R)-borkősav ára jelentősen 

alacsonyabb, ezért több eljárás is született az (R,R)-enantiomer alkalmazása alapján. 

Zhong és munkatársai 2-butanon oldószerből (R,R)-borkősav rezolváló ágenssel az  

(S)-amlodipinben dúsult diasztereomer sót különítettek el a rezolválás során. A 

diasztereomer só metanolból történő átkristályosítását követő elbontás után 99%-os 

enantiomertisztaságban kapták meg a szükséges enantiomert (61. ábra, I.).[206]  

N,N-dimetilformamid (DMF) oldószer és segéd oldószerek keverékéből az  

[(S)-AML]2∙(R,R)-TA DMF szolvátja vált ki kristályos formában, magas 

enantiomertisztasággal (61. ábra, II.).[207] 

Me 
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R S

racém AML

(R,R)-TA

I.

0,5 ekvi

+

2-butanon
(S)-AML∙(R,R)-TA

Átkristályosítás 

MeOH

elbontás
S

ee:99%

T:48%

(R,R)-TA0,25 ekvi

+

DMF
[(S)-AML]2∙(R,R)-TA∙DMF

elbontás
S

ee:99,4%

T:52,9%

+ DKM

II.

 

61. ábra: Amlodipin rezolválása (R,R)-borkősavval 

Bizonyos esetekben azonban bár a diasztereomer só a (R)-amlodipinben dúsult, az 

anyalúgjából történő feldolgozást követően jó termeléssel és tisztasággal volt kinyerhető a 

szükséges (S)-enantiomer. A következő két szabadalomban közel hasonló módszert 

alkalmaznak, az eltérés a szolvát típusa. Song és munkatársai 1,0 ekvivalens (R,R)-TA-at 

és oldószernek N,N-dimetilacetamidot (DMA) használtak. A kivált  

(R)-amlodipin-hemi-tartarát sójának DMA-os szolvátját kiszűrték, majd az anyalúgból 

diklórmetán és hexán hozzáadása után az (S)-amlodipin-hemi-tartarát sójának DMA-os 

szolvátját kapták kristályos formában nagy tisztasággal és jó termeléssel (62. ábra, I.).[208] 

Chung és munkatársai 0,5 ekvivalens (R,R)-TA-at és oldószernek dimetilszulfoxidot 

használtak, majd a fentihez hasonló anyalúg feldolgozás után egy (S)-amlodipinben dúsult 

tartarát sót kaptak DMSO szolvát formájában, ugyancsak nagy enantiomer felesleggel és 

termeléssel (62. ábra. II.).[209] 

 Me 
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0,5 ekvi (R,R)-TA DMSO

R S

racém AML

+

[(R)-AML]4∙[(R,R)-TA]2∙DMSO + Anyalúg

DKM-nal kicsapás

[(S)-AML]4∙[(R,R)-TA]2∙DMSO

Átkristályosítás 

elbontás

S
ee:97,9

T:69%

[(R)-AML]2∙[(R,R)-TA]1∙DMA2+Anyalúg

I.

1,0 ekvi (R,R)-TA

+

DMA

DKM/hexán 

kicsapás

[(S)-AML]2∙[(R,R)-TA]1∙DMA2

Átkristályosítás 

elbontás

S
ee:99,9

T:74,8%

II.

 

62. ábra: Amlodipin rezolválása (R,R)-borkősavval az anyalúgból kinyerve az (S)-enantiomert 

Feltehetőleg a rezolváló ágens (FEA-GA) és karbamid keverékével végrehajtott 

sikeres racém 1-feniletilamin (FEA) rezolválás[200] adhatta az ötletet Jang és 

munkatársainak. Akik a különböző szolvátokra szerkezetileg is hasonlító karbamid 

alkalmazásával 2-propanol és víz keverékében (S,S)-borkősavval végezve a rezolválást, jó 

termeléssel és közel teljesen nagy enantiomertisztasággal kapták az (S)-amlodipin a 

kristályos fázisból (63. ábra).[210] Azt, hogy a keletkező komplexhez a karbamid 

kiválasztását milyen elvek alapján végezték, a feltalálók nem említik. De a szerkezeti 

analógia könnyen feltűnik, ezért ez az alkalmazás az első publikált formája a szolváttal 

rokonszerkezetű akirális hozzátét alkalmazásnak.  

R S

racém AML

(S,S)-TA0,26 ekvi

+
3,1 ekvi 

karbamid
[(S)-AML]2∙(S,S)-TA∙karbamid

elbontás
S

ee:99,8%

T:59%
2-propanol/H2O

KORÁBBI SZOLVÁTOK, OLDÓSZEREK
Rokon szerkezet

 
63. ábra: Amlodipin rezolválása (S,S)-borkősavval karbamid jelenlétében 

4.5.4.1 Amlodipin rezolválás (saját munka) 

Mivel a természetes borkősav enantiomer ára jelentősen alacsonyabb, ezt a 

szolváttal rokonszerkezetű akirális hozzátét módszerével kombinálva szerettük volna 

megvalósítani az amlodipin rezolválások területén. Azt tapasztaltuk, hogy a racém 

vegyületre számított 0,25 ekvivalens (R,R)-borkősav mellett 2,6 ekvivalens tiokarbamidot 

 

 

Me 

Me 
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és 0,05 ekvivalens karbamidot téve nagy tisztaságú  

[(R)-amlodipin]2∙(R,R)-borkősav∙tiokarbamid diasztereomer kristályosodik ki acetonból 

(ee:74%; F:0,69). Amennyiben a kivált só anyalúgját újabb 0,25 ekvivalens  

(R,R)-borkősavval reagáltattuk, az [(S)-amlodipin]2∙(R,R)-borkősav∙tiokarbamid komplex 

vált ki, melyből 68,1%-os enantiomertisztaságú (S)-amlodipin enantiomer keverék volt 

kapható az elbontás után 85%-os termeléssel (F:0,58) (64. ábra).  

0,25 ekvi (R,R)-TA karbamid

R S

racém AML

+ [(R)-AML]2∙(R,R)-TA∙tiokarbamid

+

Anyalúg

[(S)-AML]2∙(R,R)-TA∙tiokarbamid

elbontás

S
ee:68,1%

T:85%

tiokarbamid

0,25 ekvi (R,R)-TA

R

aceton

+

2,6 ekvi 0,05 ekvi

Anyalúg rezolválás

 
64. ábra: Amlodipin rezolválása (R,R)-borkősavval tiokarbamid és karbamid jelenlétében 

Ehhez hasonló elválasztásra, amikor a rezolváló ágenssel kristályosodott diasztereomer 

elkülönítése után visszamaradó - a másik enantiomert feleslegben tartalmazó - anyalúgból 

újabb, az eredetileg használt rezolváló ágens hozzáadásával a másik enantiomert 

tartalmazó diasztereomer válik ki, irodalmi példát nem ismerünk. 

A fenti fejezet remélhetőleg felkelti az érdeklődést az akirális hozzátétek alkalmazására a 

rezolválás területén belül, mivel a racém vegyület, a rezolváló ágens, sőt úgy tűnik a 

szolvát szerkezetével hasonlóságot mutató akirális (emiatt olcsóbb) vegyületek használata 

gyakran javulást eredményez. 

4.5.4.2 Amlodipin enantiomer keverék tisztítás (saját munka) 

 Mint korábban említettük, az enantiomer keverékek tisztítása megvalósítható, ha az 

enantiomer keverék racém hányadát só formájában szilárd fázissá alakítják, majd az 

enantiomer felesleget desztillálják.[122-123] A racém amlodipin (AML) a királis dikarbonsav 

borkősavval (TA) szolvát vagy szolvátszerű molekulák jelenléte nélkül oldószerből a racém 

vegyület semleges sójaként kristályosodott ki. Logikusnak tűnt, hogy az amlodipin 

enantiomer keverékek esetén akirális dikarbonsavakkal a racém hányad semleges sója 

kristályosodik ki, ezzel egy enantiomerben dúsult anyalúg lenne kinyerhető. Ezen alapulva 

sikerült megoldanunk az amlodipin (AML) enantiomer keverékek tisztítását. Amennyiben 

az amlodipin (AML) enantiomer keverékekhez a racém hányaddal ekvivalens mennyiségű 

akirális fumársavat (FUM) adunk, és a keveréket melegítéssel oldjuk acetonban, ezt 

 Me 
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követően szobahőmérsékletre hűtéssel a racém hányad fumársavas sója kristályosodik ki. 

A racém összetétellel kristályosodott fumarát só mellől az enantiomer felesleg nyerhető ki. 

A rezolválás során kapott 68%-os enantiomertisztaságú (S)-amlodipin enantiomer 

keveréket acetonban a racém hányaddal ekvivalens fumársavval (0,16 ekvivalens) 

reagáltatva, a kivált fumarát só kiszűrése után az anyalúgból 99,9%-os enantiomer 

feleslegű (S)-AML-t sikerült kinyerni a feldolgozást követően (65. ábra).  

R S

ee:68%

(S)-AML

+

FUM

0,15 ekvi

[(RS)-AML]2 ∙ FUM

KRISTÁLY OLDAT

(S)-AML+

S

ee:99,9%

aceton

T:64%

R SA A

 
65. ábra: Amlodipin enantiomer keverék tisztítás 

4.5.5 pH szerepe a rezolválásban 

Közel 35 éve a kutatócsoportban kidolgozták a sóképzéses rezolválás 

termodinamikai modelljét.[211] Egy racém bázis és egy királis sav reakciójának modellje 

alább látható (66. ábra). A modellben szerepelnek a diasztereomer sók oldhatósági 

állandói  

(KSR és KSS), a diasztereomer sók disszociációs állandói (KdR és KdS), a sav és bázis 

állandók (Ka és Kb), a racém vegyület kiindulási koncentrációja (c0) és a diasztereomer só 

termelése (y) (3. egyenlet). A modell alapján számítható az optimális rezolválhatóság 

értéke (F), mely még nem jelenti, hogy jó rezolválást tudunk ez alapján végrehajtani, 

viszont az adott rezolválásra iránymutató lehet az optimum keresésében.  
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(R)∙R* (S)∙R* 

RH SH

R*H2

R*

KsR KsS

RH∙R* SH∙R*

FOLYADÉK 

FÁZIS

SZILÁRD

 FÁZIS

KdR KdS

2+ +

Kb

S + H

Kb

Ka

RH +

 
66. ábra: Egy racém bázis és egy királis sav reakciójának egyensúlyi modellje 

3. egyenlet 

0,5 ∙ 𝑐0 ∙ 𝐹 = 𝐾𝑆𝑆 − 𝐾𝑆𝑅 + (1 +
𝐾𝑏

[𝐻+]
+

[𝐻+]

𝐾𝑎
+

𝐾𝑏

𝐾𝑎
) ∙

𝐾𝑆𝑆 ∙ 𝐾𝑑𝑆 − 𝐾𝑆𝑅 ∙ 𝐾𝑑𝑅

[𝑅∗𝐻]0 − 0,5 ∙ 𝑐0 ∙ 𝑦 − (𝐾𝑆𝑆 + 𝐾𝑆𝑅)
 

Az egyenletből jól látható, hogy a rezolválás hatékonysága, a rezolválhatóság (F) a 

diasztereomer só oldhatósági állandók (KSR és KSS) különbsége mellett erősen függ a 

hidrogénion koncentrációtól, azaz a pH-tól. A függvény szélsőértéke a rezolválhatóság 

minimumát adja abban az esetben, mikor [𝐻+] = √𝐾𝑎 ∙ 𝐾𝑏, vagyis pontosan ekvivalens 

mennyiségű bázis és sav reagál. Tehát termodinamikai egyensúlyi állapotban az 

ekvivalens rezolválás (Pasteur-féle módszer) adja az elérhető legrosszabb elválasztást 

akkor, ha KdR>KdS.[92] A maximális rezolválhatóság az egyenlet alábbi tagjának nullához 

közeli értékénél adódik: [𝑅∗𝐻]0 − 0,5 ∙ 𝑐0 ∙ 𝑇 − (𝐾𝑆𝑆 + 𝐾𝑆𝑅). Amennyiben a diasztereomer 

só termelése 100% (y:1),  akkor az optimális rezolváló ágens koncentráció a bemért racém 

koncentrációjának feléhez közelít, vagyis a félekvivalens rezolváló ágens alkalmazása adja 

a legjobb eredményt.  Vagyis a Pope-Peachey módszer a félekvivalens rezolváló ágens 

megtakarítása mellett a legjobb hatásfokú is.[65] 

A termodinamikai modell gyakorlati hasznosságát a racém cisz-permetrinsav (CPA) 

félekvivalens (S)-N-benzil-2-aminobutanol [(S)-BAB] só-só rezolválása során sikeresen 

alkalmazták.[212] A rezolválás során úgy jártak el, hogy a racém CPA-at lúgos vizes 

oldatban melegen feloldották, majd ehhez sósav és aceton keverékében oldott 

félekvivalens (S)-BAB-t adagoltak, viszont a lúg mennyiségét szisztematikusan változtatták 

a pH függés vizsgálatához. A modell alapján számolt enantiomertisztaság (eecalc) és 

termelés értékek (Tcalc) jól közelítették a kísérletek során kapott (S,S)-CPA∙(S)-BAB 

diasztereomer sóból nyert hasonló értékeket. A számított és a mért ee és T görbéket az 

alábbi ábrán mutatjuk be. További érdekessége a rezolválásnak, hogy a diasztereomer só 
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elkülönítése után az anyalúg sósavas semlegesítése után az (R,R)-CPA∙(S)-BAB 

diasztereomer kristályosodása tapasztalható (67. ábra). 

 ee    T eecalc Tcalc
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67. ábra:A racém cisz-permetrinsav pH függő rezolválása (S)-N-benzil-2-aminobutanollal 
 

4.5.6 pH függés az aminosavakkal végrehajtott rezolválásokban (saját 

munka)[213] 

Az aminosavak pH-tól függően vizes oldatban különböző protonáltsági állapotúak 

lehetnek. Vagyis nagyon savas közegben a kationos vagy protonált forma, nagyon bázikus 

közegben az anionos vagy deprotonált formában fordul elő. Az amfoter karakterű 

vegyületek izoelektromos ponttal rendelkeznek, mely pH-n az ikerionos forma 

koncentrációja maximális, illetve a molekula összes töltése nulla (68. ábra). 
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68. ábra: Aminosavak protonáltsági állapotai pH-tól függően 

Az aminosavak ezen tulajdonsága miatt a rezolváló ágensként történő 

felhasználásuk esetén szisztematikusan vizsgáltuk két modell rezolválás pH függését. A 
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S 

R 

vizsgálatokat két korábban vizsgált aminosav, az (S)-fenilalanin [(S)-Phe] és a pregabalin 

(PG) a racém mandulasav (MA) rezolválásában történő alkalmazása során hajtottuk végre. 

4.5.6.1 pH függés a racém mandulasav (S)-fenilalaninnal történő rezolválása során 

R S

R S

R*

SR*

(S)-Phe

1,0 ekv.

(S)-Phe

0,5 ekv.

vagy

 

69. ábra: pH függés a mandulasav (S)-Phe-nal végzett rezolválása során 

A (S)-Phe esetében a racém mandulasavra (MA) számolt ekvivalens és 

félekvivalens rezolváló ágenssel is végeztünk kísérleteket, ahol is a pH beállítást NaOH-

dal, illetve cc. HCl-val végeztük (69. ábra). A pH meghatározása 90°C-on történt, amikor 

minden komponens beoldódott. Lehűlés közben a csapadék kiválást követően azonos 

kristályosodási idő után szűrtük ki a feltételezett sókat (15 perc), ezzel  kizárva a 

kristályosodási idő befolyásoló szerepét. A pH hatását a kapott diasztereomer sóból a 

korábban (4.4.1 fejezet) leírt módszer szerint kinyert MA enantiomer keverék 

enantiomerfelesleg (ee), termelés (T) és rezolválhatóság (F) értékeinek ábrázolásával 

kívánjuk bemutatni (70. ábra; 71. ábra). 
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70. ábra: pH függés a mandulasav 1,0 ekvivalens 
(S)-Phe-nal végzett rezolválása során 
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71. ábra: pH függés a mandulasav 0,5 ekvivalens 
(S)-Phe-nal végzett rezolválása során 

Megjegyzés:az ee meghatározása optikai forgatás adatok alapján; a termelés a kiinduló racém MA felére számítva; F=ee*T 

0 
R 
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Ekvivalens reagensek esetében 0,3-as, míg félekvivalens esetben 0,4-es pH alatt 

nem történt kristálykiválás. Ugyancsak nem történt rezolválás ekvivalens reagensek 

esetében 4,2; félekvivalens esetben 4,8-es pH felett, mivel a Phe izoelektromos pontjához 

(5,45) közelítve kizárólag az (S)-Phe vált ki, túlsúlyban lévő ikerionos állapota miatt. 

Ekvivalens reagensek esetében 1,3-as és 2,3-as pH között közel azonos 

enantiomertisztaság (44-51%) és termelés értékekkel (100-114%) nyertük ki a  

(S)-mandulasav enantiomer keveréket a diasztereomer sóból. Félekvivalens esetben 

ugyancsak közel azonos enantiomertisztaságok (45-54%) és csökkenő termelés (77-91%) 

értékek láthatóak a 1,5-es és 3,0-as pH értékek között. Ezen tartomány jól egybeesik a 

Phe karboxil csoportjának pKa értékével (1,83), mellyel azonos pH-n az oldatban az (S)-

Phe 50%-ban protonált formában, 50%-ban ikerionos formában van jelen. Meglepő módon 

ekvivalens esetben 4,1-4,2-es, félekvivalens esetben 4,8-es pH értékeknél a kivált 

csapadékból nagyon gyenge termeléssel és az eddigiektől eltérően alacsony ee értékkel, 

de az ellentétes forgatású (R)-mandulasavban dúsabb enantiomer keverék volt kinyerhető. 

Pham és munkatársai ugyancsak hasonló jelenséget tapasztaltak, amikor a (S)-Phe-hoz 

képest nyolcszoros mennyiségű racém MA elválasztását  vizsgálták.[185] Ők ezt azzal 

magyarázták és DSC mérésekkel igazolták is, hogy a diasztereomerek kristályosodásával 

egyidejűleg (R)-MA-ban dúsabb enantiomerkeverék kristályosodása is megindult.  

Véleményünk szerint az (R)-MA indukált kristályosodását a korábban kristályosodó 

ikerionos szerkezetük révén egymáshoz koordinálódó (S)-Phe molekulákból képződött 

asszociátum vagy királis felület katalizálhatja. Ezt bizonyítja, hogy rövidebb kristályosodási 

idő esetén (5 perc) kizárólag (S)-Phe kiválást tapasztaltunk, vagyis a Phe kiválásával 

kezdődik a folyamat. 

Mivel a termodinamikus egyensúlyi állapottól eltérő pH függést vártunk, ezért a pH függést 

jelentősen hosszabb kristályosodási időnél (2 hét) is vizsgáltuk az ekvivalens (S)-Phe 

esetében, melynél nagy valószínűséggel elértük a termodinamikai egyensúlyt (72. ábra). 
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72. ábra: pH függés a mandulasav 1,0 ekvivalens (S)-Phe-nal végzett rezolválása során két 
hetes kristályosítási idővel (a termo jelölés a 2 hetes kristályosodási idővel végzett 
rezolválások eredményeit jelöli) 

 A termodinamikus kísérletek azt mutatják, hogy ez esetben a kristályos fázisból 

elkülöníthető enantiomer keverékek tisztasága erősen pH függővé vált. A pH 1,2-es 

értéknél az enantiomertisztaság a rövid kristályosítási idő eredményéhez képest (ee:52%) 

36%-ra csökkent, pH 2,3-es értéknél 49% helyett 11% lesz, majd pH 3,8-as érték körül 

megegyezik. Továbbá a rövid kristályosodási idő esetében 4,2-es pH értéken tapasztalt 

(R)-MA dúsulást ugyancsak nem tapasztaltuk. A termelés görbe lefutása a kinetikus 

kontroll eredményeihez hasonló, viszont maximum értéke megnőtt és eltolódott. Úgy tűnik, 

hogy aminosavak alkalmazása esetén az enantiomer felismerés mértékét a pH a 

termodinamikai egyensúly beálltakor jobban befolyásolja.  
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4.5.6.2 pH függés a racém mandulasav (R)-pregabalinnal történő rezolválása során 

R S

R S

R*

RR*

(R)-PG

0,5 ekv.

 
73. ábra: pH függés a mandulasav (R)-PG-nal végzett rezolválása során 

Az (S)-fenilalaninnal végrehajtott rezolválásokat figyelembe véve, ahol is 

ekvivalens, illetve félekvivalens esetben is azonos lefutású görbét kaptunk, a pregabalin 

(PG) esetében csak félekvivalens kísérleteket végeztünk. Míg a 4.4.1 fejezetben a 

hatóanyagként terápiás gyakorlatban használt (S)-pregabalint [(S)-PG] alkalmaztuk a 

keverékek interakcióinak vizsgálata miatt, addig az egyedi pH függéses vizsgálatokhoz az 

(R)-pregabalint használtuk. Mivel ennek a hulladék pregabalin enantiomernek 

racemizációja nem gazdaságos,[214] a hatástalan (R)-pregabalin [(R)-PG] rezolváló 

ágensként történő felhasználása akár ipari érdeklődésre is számot tarthat. Mindazonáltal a 

korábbi fenilalaninos pH függés vizsgálatokhoz hasonlóan, félekvivalens (R)-pregabalinnal 

90°C-os vízben feloldottuk a racém mandulasavat, majd beállítottuk a pH-t NaOH-dal, 

illetve cc. HCl-val. Lehűlés folyamán a csapadék kiválást követően azonos kristályosodási 

idő után szűrtük ki a feltételezett sókat (15 perc), ezzel kizárva a kristályosodási idő 

befolyásoló szerepét. A pH hatását a kapott diasztereomer sóból a korábban (4.4.1 fejezet) 

leírt módszer szerint kinyert MA enantiomer keverék enantiomerfelesleg (ee), termelés (T) 

és rezolválhatóság (F) értékeinek ábrázolásával kívánjuk bemutatni. A Marckwald-szabály 

értelmében, mely szerint, ha az eredeti rezolváló ágens  tükörképével hajtjuk végre 

ugyanazon racém anyag rezolválását, akkor az eredetileg kristályosodó diasztereomert 

képző enantiomer tükörképe fog kiválni a tükörképi rezolváló ágenssel, az (R)-pregabalin 

alkalmazása miatt (R)-mandulasavban fog dúsulni a kristályos diasztereomer só (73. ábra).  
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74. ábra: : pH függés a mandulasav 0,5 ekvivalens (R)-PG-nal végzett rezolválása során 
Megjegyzés: az ee meghatározása optikai forgatás adatok alapján; a termelés kiinduló racém MA felére számítva; F=ee*T 

A pH függés eredményeit 74. ábra szemlélteti. A 1,5 pH alatti összemérésekből nem 

történt kristálykiválás és a 7,4-es izoelektromos ponthoz közeledve 5,8-as pH érték felett 

csak (R)-PG kristályosodott ki a diasztereomer só helyett. A 3,0-as és 4,4-es pH érték 

között közel azonos termelés értékkel (94-112%) és enantiomertisztaságokkal (43-50%) 

nyerhetőek ki az (R)-MA enantiomer keverékek. A rezolválhatóság maximum értéke a 

korábbiaknak megfelelően itt is a rezolváló ágens karboxil csoportjának pKa értékének 

megfelelő pH tartományra esik. Ezen tartomány felett a termelés értékek lineáris 

csökkenést mutatnak. Viszont pH 1,5 értéknél jelentős enantiomertisztaság javulással, de 

nagyon gyenge termeléssel volt kinyerhető a MA enantiomer keverék, melyet a Phe-nál is 

feltételezett királis felületképződés szerepének tulajdoníthatunk. 
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4.6 Kristályosítás paraméterei 
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75. ábra: Kristályosítás paraméterei a rezolválásban 

A diasztereomerek frakcionált kristályosítása során a kristályosítás előtti és közbeni 

körülményeinek ugyancsak jelentős szerepe van a rezolválás végső eredményére. A 

kristályosítás előtt a homogén oldat esetében az oldószer, a komponensek kezdeti 

koncentrációja játszhat szerepet. A kristályosítás folyamatában a túltelített oldat képzése, a 

hőmérséklet, a kevertetés minősége, a hűtési sebesség, az idő befolyása már ismert  

(75. ábra). A kristályosítás kezdeményezésében oltókristályt, illetve segédoldószert szoktak 

alkalmazni. 

Ezek közül a dolgozat keretein belül az alábbi főbb paramétereket szeretném egy kicsit 

bővebben bemutatni: az oldószer, idő, kristályosodás megindítása. 

4.6.1 Oldószer szerepe 

A sóképzéses rezolválásban a megfelelő oldószer kiválasztásnak ugyancsak 

elsődleges szerepe van.  A szolvát vagy hidrát képződés esetén gyakran jelentősen 

változik a rezolválás során kapott kristályos fázis összetétele. Oldószertől függően gyakran 

változhat a domináns konfiguráció is. Például a kutatócsoport a racém  

6-fluoro-2-metil-1,2,3,4-tetrahidrokinolin (FTHQ) félekvivalens (R,R)-di-p-toluil-borkősav 

[(R,R)-DTTA)] rezolváló ágenssel végzett rezolválásai során azt tapasztalta, hogy a 
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rezolválást más-más oldószerben végezve a kristályos fázis más-más enantiomerben 

dúsul, szolvátképződés nélkül is.[215] A rezolválást etil-acetátban végezve 48%-os 

enantiomerfelesleg értékű (R)-FTHQ enantiomer keverék, míg metanolban végrehajtva 

59%-os ee értékű (S)-FTHQ enantiomer keverék nyerhető ki a kiszűrt diasztereomer sóból 

(76. ábra). 
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76. ábra: Flumequine intermedier rezolválása 

Sakai és munkatársai érdekes jelenséget tapasztaltak a α-3-amino-ε-kaprolaktám (ACL)  

N-tozil-(S)-fenilalaninnal [N-Tos-(S)-Phe] végzett rezolválása során. Szisztematikusan 

változtatva a rezolválás során alkalmazott oldószer vagy oldószer keveréket, összefüggést 

véltek felfedezni a diasztereomer só összetétele és az oldószer/oldószer keverék 

dielektromos állandója között.[216] A 5-27 és 62-78 dielektromos állandó tartományban az  

(R)-ACL∙N-Tos-(S)-Phe diasztereomer, míg a két tartomány között az  

(S)-ACL∙N-Tos-(S)-Phe diasztereomer volt feleslegben a kristályos fázisban (77. ábra). 

R S

racém ACL N-Tos-(S)-Phe

R*

+

Különböző dielektromos 
állandójú oldószer vagy

 oldószer keverék

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

dielektromos állandó

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

d
e
 [

%
]

RR*

SR*

de:diasztereomer felesleg [%] 

 
77. ábra: Sakai első dielektromos állandó függő rezolválása  

Későbbi egykristály vizsgálatok szerint az oldószer dielektromos állandója is 

befolyásolhatja a kialakuló hidrogén-kötés rendszert ezáltal a királis felismerés 

folyamatát.[217] A jelenséget számos más rezolválási példán is sikerült bemutatniuk.[194, 218-

221] 
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4.6.2 Kristályosodási idő szerepe 

A rezolválások során kialakuló diasztereomerek arányát kétféle, egymástól 

különböző jelenség befolyásolhatja. Ha a diasztereomerek fizikai tulajdonságai közötti 

különbség (például oldhatóság) okozza az egyik diasztereomer dúsulását, akkor 

termodinamikusan kontrollált rezolválásról beszélünk. Ekkor az oldatban lévő enantiomerek 

és a rezolváló ágenssel sót képzett enantiomerek diffúzió kontrollált cseréje lehetővé teszi 

a termodinamikailag kedvezőbb összetételű diasztereomer só kialakulását az egyensúlyi 

állapot kialakulása közben. Viszont ha a kialakuló diasztereomerek képződési vagy 

bomlási sebesség állandóinak különbségét használják fel a rezolválások alatt, akkor 

kinetikusan kontrollált rezolválásról beszélünk. E két hatás miatt célszerű a rezolválás 

során a kristályosodást rövidebb, illetve hosszabb ideig is elvégezni. Nem feltétlenül 

különíthető el egymástól a két hatás, mivel sok esetben a termodinamikailag kontrollált 

rezolválási folyamatok eredményét is befolyásolhatják kinetikus jelenségek, és fordítva is 

igaz lehet, hogy az egyensúlyi folyamatok is befolyásolhatják a kinetikusan kontrollált 

rezolválásokat. 

A korábban említett racém 6-fluoro-2-metil-1,2,3,4-tetrahidrokinolin (FTHQ) félekvivalens 

(R,R)-di-p-toluil-borkősav [(R,R)-DTTA)] rezolváló ágenssel végzett rezolválásai során 

különböző kristályosítási idő után vizsgálták a kristályos fázisból kinyert enantiomer 

keverékeket.[215] Ezek alapján azt a következtetést tudták levonni, hogy míg a 

kristályosodás kezdete után 5 perccel leszűrve  az (R)-FTHQ∙(R,R)-DTTA diasztereomer 

alkotta főképpen a szilárd fázist, addig a kristályosítás 3 hétig végezve már az  

(S)-FTHQ∙(R,R)-DTTA diasztereomer volt a főkomponens (78. ábra). A kinetikus kontroll a 

(R)-FTHQ∙(R,R)-DTTA diasztereomert, míg a termodinamikus kontroll az  

(S)-FTHQ∙(R,R)-DTTA diasztereomert eredményezte a szilárd fázisban. 
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78. ábra: Flumequine intermedier rezolválás időfüggése 

A tamsulozin intermediert (TAM) 1,0 ekvivalens (R,R)-di-benzoil-borkősavval  

[(R,R)-DBTA)] reagáltatva a kristályos kiválásból racém enantiomer keverék volt 

elkülöníthető, azonban 2 napos kristályosítási idő után a szükséges (R)-enantiomerben 
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dúsult a szilárd fázis (79. ábra).[222]  A termodinamikailag preferált összetétel eredményezte 

a legjobb elválasztást ez esetben. 
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79. ábra: Tamsulozin intermedier rezolválásának időfüggése 

4.6.3 A kristályosodási idő és az eutektikus összetételek kapcsolata (saját 

munka)[156, 223-227]  

4.6.3.1 Első felismerés az eutektikus összetétel szerepére a rezolválásokban 

Amennyiben egy racém aminosavat és valamelyik enantiomerjét úgy alakítjuk át, 

hogy az egyik sav, a másik bázis legyen (ezáltal mindkettő rokonszerkezetű), akkor a 

racém és az enantiomer reakciójából diasztereomerek keletkeznek, melyek frakcionált 

kristályosítással elválaszthatóak egymástól.  
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80. ábra: „Kvázi-racém”, „kvázi-konglomerátum” és „kvázi-enantiomer keverék” bemutatása 

Például a racém összetételű aminosav N-védett származékát (mely savas 

karakterű) az aminosav (R)-enantiomerjének észterével (mely bázikus karakterű) 

reagáltatva a keletkező diasztereomerek hetero- vagy homokirális összetételűek lehetnek, 

vagyis (S) ∙ (R) vagy (R) ∙ (R) konfigurációjúak.  A diasztereomereket alkotó savas és 

bázikus karakterű vegyületekről eltávolítva a szubsztituenseket racém vagy 

enantiomertiszta aminosav nyerhető. Ebből eredően a diasztereomerek esetében tehát 
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„kvázi-racém” és „kvázi-konglomerátum” diasztereomert tudunk megkülönböztetni. Azt 

feltételezve, hogy a kezdeti átalakításokkal nem változtatunk jelentősen a racém és 

rezolváló ágensnek kijelölt enantiomer szerkezetén, úgy egy félekvivalens rezolválásnál a 

diasztereomereknek úgy kell viselkedniük, mint egy 50%-os enantiomer feleslegű 

enantiomer keveréknek, azaz „kvázi-enantiomer keveréknek” (80. ábra). Pálovics a racém 

vegyülettel rokon szerkezetű rezolváló ágensek alkalmazásánál az találta, hogy „kvázi-

racém” és „kvázi-konglomerátum” diasztereomerek aránya megegyezik a vegyületek 

racemát-konglomerátum arányával. Ezek a „kvázi-enantiomer keverékek” pedig az 

enantiomer keverék átkristályosításokhoz hasonlóan viselkedhetnek, vagyis egy racémhez 

közelebbi összetétel vagy egy tiszta enantiomerhez közeli összetételt kaphatunk 

átkristályosításukból a kristályos fázisban, tehát hasonló önszerveződésük van  

(81. ábra).[92] 
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81. ábra: Enantiomer keverékek viselkedése átkristályosítás esetén 

További a racém vegyülettel rokonszerkezetű rezolváló ágensek vizsgálata során 

Pálovics az alábbi következtetést vonta le. Összevetve a racemátképző racém vegyületek 

eutektikus összetételeit úgy tűnt, hogy ez az eutektikus összetétel határozza meg a 

diasztereomer tisztaságának felső határát. Amennyiben a racém vegyület 

konglomerátumot képez, az enantiomertisztaságnak nincs felső határa.[147] A racém 

vegyület eutektikus összetétele (eeEUrac) jó egyezést mutatott a diasztereomerből 

elkülönített enantiomer keverék enantiomer felesleg értékével (eeDIA). 

Ezen közelítő eredményen felbuzdulva 45, a kutatócsoportban korábban végrehajtott, 

rezolválást vizsgáltunk meg. Ezen rezolválások többnyire ipari alkalmazásba is kerültek, 

tehát véleményünk szerint minden esetben a képességeink szerinti legjobb elválasztásokat 
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átlagoltuk. Azt találtuk, hogy a diasztereomerből elkülönített enantiomer keverék átlagos 

enantiomertisztasága (eeDIA:78%) jól közelíti a racém komponensek eutektikus 

összetételének átlagát (eeEUrac:73%). Azokban az esetben, amikor a rezolváló ágens 

eutektikus összetétele magasabb a racém eutektikus összetételénél (29 esetben), akkor a 

diasztereomerből elkülönített enantiomer keverékek átlagos enantiomertisztasága 

(eeDIA:80%) jobban megközelíti a rezolváló ágensek eutektikus összetételeinek átlagát 

(eeEUres:78%) (82. ábra).[223, 226] Mivel a vizsgált rezolválások jelentős része nem 

rokonszerkezetű rezolváló ágensek alkalmazásával lett végrehajtva, ezen eredményeinkkel 

az eutektikus összetétel feltételezett szerepének alkalmazási körét is bővítettük. 
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82. ábra: Általános ábra az eutektikus összetétel szerepéhez 

Hasonlóan jó egyezést kaptunk abban az esetben, ha a legkülönfélébb rezolválási 

módszerek eredményeit vizsgáltuk. A diasztereomer só mellől szublimációval, 

szuperkritikus-széndioxid extrakcióval, desztillációval elválasztva az enantiomer keveréket, 

valamint molekulakomplexen és koordinációs-komplexen keresztül végzett rezolválások 

esetében is úgy tűnik, hogy a két fázis közötti megoszlások esetében az eutektikus 

összetétel meghatározza a diasztereomerből elkülönített enantiomer keverék 

tisztaságát.[224] A vizsgált 13 rezolválás szerint, a racém vegyület eutektikus 

összetételeinek és az alkalmazott rezolváló ágens eutektikus összetételeinek átlagaként 

80%-os enantiomertisztaságot kaptunk (eeEUrac és eeEUres), mely jól egyezett a rezolválások 

során kapott kristályos diasztereomerből elválasztott enantiomer keverék enantiomer 

felesleg értékével (eeDIA=72%).  

Bár jól tudjuk, hogy a rezolválást rendkívül sok tényező befolyásolja, a kezdeti 

hipotézisünket, hogy az enantiomer keverék viselkedése, vagy önszerveződési képessége 

[self-disproportionation of enantiomers (SDE)] meghatározza a rezolválás végeredményét, 

a fenti nagyszámú statisztika alapján próbáltuk első körben igazolni. A nagy merítés után 

egyedi rezolválások szisztematikus vizsgálatával kívántuk finomítani a felvetésünket. 

Ehhez mandulasav és származékainak amfoter karakterű rezolváló ágenssel végzett 

sóképzéses rezolválásait vizsgáltuk a kristályosodási idő függvényében.[156, 225] Összevetve 

a racém vegyület és a rezolváló ágens enantiomer keverékeinek eutektikus összetételeit 

(eeEUrac és eeEUres) illetve a kinetikai vagy termodinamikai kontroll esetén kapott 
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diasztereomer összetételeket (eeDIA) az alábbi négy csoportra oszthatjuk kísérleti 

eredményeinket: 

1. A rezolváló ágens eutektikus összetétele (eeEUres) határozza meg a kinetikus 

kontroll alatt kinyerhető enantiomer keverék tisztaságát (eeDIA) 

2. A racém komponens eutektikus összetétele (eeEUrac)  határozza meg a kinetikus 

kontroll alatt kinyerhető enantiomer keverék tisztaságát (eeDIA) 

3. A rezolváló ágens eutektikus összetétele (eeEUres) határozza meg a 

termodinamikus kontroll alatt kinyerhető enantiomer keverék tisztaságát (eeDIA) 

4. A racém komponens eutektikus összetétele (eeEUrac) határozza meg a 

termodinamikus kontroll alatt kinyerhető enantiomer keverék tisztaságát (eeDIA) 

4.6.3.2 A rezolváló ágens eutektikus összetétele (eeEUres) határozza meg a kinetikus kontroll 

alatt kinyerhető enantiomer keverék tisztaságát (eeDIA) 

A racém mandulasav (MA) és a racém 2-klór-mandulasav (CMA) rezolválását  

(R)-pregabalin [(R)-PG] rezolváló ágenssel hajtottuk végre. A mandulasavat vagy  

2-klór-mandulasavat 0,5 ekvivalens (R)-pregabalin és 0,25 ekvivalens Na2CO3 jelenlétében 

forró vízben feloldottuk, majd a keveréket szobahőmérsékletre hűtve kikristályosodott  a 

megfelelő diasztereomer só [(R)-MA∙(R)-PG vagy (R)-CMA∙(R)-PG]. A kristályosításokat 

0,25; 24 és 168 óráig végeztük, majd a kiválást kiszűrtük. A diasztereomer sóból sósavas 

elbontást követő extrakcióval nyertük ki a MA vagy CMA enantiomer keveréket. A 0,25 

órás kristályosítás után 80%-os és 92%-os enantiomer feleslegű (R)-MA, illetve (R)-CMA 

enantiomer keverék volt kinyerhető az elválasztott diasztereomer sóból. A 24 órás 

kristályosítás követően ez 71%-ra illetve 65%-ra csökkent. A kristályosítási időt 168 órára 

növelve további enantiomertisztaság csökkenés volt tapasztalható (62%-os enantiomer 

feleslegű (R)-MA, illetve 29%-os enantiomer feleslegű (R)-CMA) (83. ábra és 84. ábra). 
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83. ábra: Racém mandulasav időfüggő rezolválása (R)-pregabalinnal 
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84. ábra: Racém 2-klór-mandulasav időfüggő rezolválása (R)-pregabalinnal 

Az eeDIA értékeket ábrázolva az idő függvényében jól látszik mindkét rezolválás esetében, 

hogy a kristályosítási idő növelése enantiomertisztaság csökkenést okoz (85. ábra). A 

legjobb enantiomertisztaságot a kristályosítás utáni gyors szűréssel lehetett elérni. A MA, a 

CMA és a PG eutektikus összetételeinek (eeEUrac és eeEures) ismeretében, úgy tűnik, hogy a 

kinetikus kontroll alatt a rezolváló ágens (PG) eutektikus összetétele hatással van a 

kinyerhető MA és CMA enantiomer keverék tisztaságra. 
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85. ábra: Kristályosítási idő hatása a diasztereomer sóból kinyert MA (A) és CMA (B) 
enantiomer keverékek enantiomertisztaságára (eeDIA) 

4.6.3.3 A racém komponens eutektikus összetétele (eeEUrac)  határozza meg a kinetikus 

kontroll alatt kinyerhető enantiomer keverék tisztaságát (eeDIA) 

A racém 2-klór-mandulasav (CMA) rezolválását (S)-fenilalanin [(S)-Phe] rezolváló ágenssel 

mind Pope-Peachey módszer szerint (félekvivalens rezolváló ágenst és 0,25 ekvivalens  

Na2CO3-ot alkalmazva), mind pedig Pasteur-féle ekvivalens módszer szerint is 

végrehajtottuk. A kísérletnek megfelelő komponenseket forró vízben feloldottuk, majd a 

keveréket szobahőmérsékletre hűtve kikristályosodott a megfelelő diasztereomer só  

[(S)-CMA∙(S)-Phe]. A kristályosításokat 0,25; 64 és 168 óráig végeztük, majd a kiválást 

eeEUrac (MA) 

eeEUres (PG) 

eeEUrac (CMA) 

eeEUres (PG) 
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kiszűrtük. A kristályosan kivált diasztereomer sóból sósavas elbontást követő extrakcióval 

nyertük ki a CMA enantiomer keveréket. A két módszer szerinti eredményeket a 86. ábra 

és a 87. ábra tartalmazza.  
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86. ábra: Racém 2-klór-mandulasav időfüggő rezolválása félekvivalens (S)-fenilalaninnal 
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87. ábra: Racém 2-klór-mandulasav időfüggő rezolválása 1,0 ekvivalens (S)-fenilalaninnal 

A 0,25 órás kristályosítás követően 14%-os, illetve 11%-os enantiomertisztasággal volt 

kinyerhető az (S)-CMA enantiomer keverék a Pope-Peachey, illetve a Pasteur-féle 

módszer szerint. A kristályosítási idő 168 órára növelésével, a termodinamikailag stabilabb  

(S)-CMA∙(S)-Phe diasztereomer vált dominánssá a kristályos fázisban mindkét esetben 

(eeDIA:46% és eeDIA:45% ). A kinyert (S)-CMA enantiomer keverék enantiomertisztasága 

úgy tűnik, hogy független az alkalmazott rezolváló ágens [(S)-Phe] molarányától. 

A rezolválások időfüggését ábrázolva a kristályosodási idő növelésével növekvő 

tisztaságok láthatóak (88. ábra). Az eutektikus összetételek ismeretében (eeEurac:10% és 

eeEures:85%) úgy tűnik, hogy a kinetikus kontroll alatt a racém vegyület eutektikus 

összetétele határozta meg a kinyerhető (S)-CMA enantiomer keverék 

enantiomertisztaságát ellentétben az előző eredményektől. 
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88. ábra: Kristályosodási idő hatása a diasztereomer sóból kinyert CMA enantiomer 
keverékek enantiomertisztaságára (eeDIA) Pope-Peachey módszer szerint (a) és Pasteur 
módszer szerint (S)-Phe-t alkalmazva 

4.6.3.4 A rezolváló ágens eutektikus összetétele (eeEUres) határozza meg a termodinamikus 

kontroll alatt kinyerhető enantiomer keverék tisztaságát (eeDIA) 

Az  (S)-fenilalanint [(S)-Phe] a racém  O-acetil-mandulasav (AMA) enantiomerjeinek 

elválasztásában is sikeresen alkalmaztuk. A rezolválás során ekvivalens (S)-fenilalanint, a  

racém O-acetil-mandulasavat víz és 1,4-dioxán 1:1 arányú keverékében melegen 

feloldottuk, majd keveréket szobahőmérsékletre hűtve kikristályosodott a diasztereomer só. 

A kristályosításokat 0,25; 72 és 168 óráig végeztük, majd a kiválást kiszűrtük, mely 

feldolgozása az előzőek szerint lett végrehajtva (89. ábra). 
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89. ábra: Racém O-acetil-mandulasav időfüggő rezolválása 1,0 ekvivalens (S)-fenilalaninnal 

A kristályosodást 0,25 órát át végrehajtva 56%-os enantiomerfelesleggel (eeDIA:56%) volt 

kinyerhető a diasztereomer sóból a (R)-AMA enantiomer keverék. Növelve a 

kristályosodási időt 168 órára, 88%-os enantiomertisztaságig nő a kristályos fázis (R)-AMA 

tartalma. A kísérleti eredmények az sugallják, hogy a termodinamikai egyensúlyt már 72 

óra után biztosan elérjük. Így az eutektikus összetételek ismeretében (eeEurac:30% és 

eeEures:78%) úgy tűnik, hogy ez esetben a rezolváló ágens eutektikus összetétele 
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határozza meg az (R)-AMA enantiomer felesleg értékét a szilárd fázisban (eeDIA) (90. 

ábra). 
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90. ábra: Kristályosítási idő hatása a diasztereomer sóból kinyert AMA enantiomer keverékek 
enantiomertisztaságára (eeDIA) 

4.6.3.5 A racém komponens eutektikus összetétele (eeEUrac) határozza meg a termodinamikus 

kontroll alatt kinyerhető enantiomer keverék tisztaságát (eeDIA) 

A korábbiakban már vizsgáltuk a racém mandulasav (MA) rezolválást 1,0 ekvivalens 

mennyiségű (S)-fenilalanin [(S)-Phe] rezolváló ágenssel is, mely időfüggését most 

részletezzük. A kristályosodási időt növelve csökkenő tendenciában volt kinyerhető a  

(S)-MA enantiomer keverék (91. ábra). 
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91. ábra: A racém mandulasav időfüggő rezolválása 1,0 ekvivalens (S)-fenilalaninnal 

A diasztereomer sóból elkülönített MA enantiomer keverékek enantiomertisztaságait alább 

ábrázoljuk a kristályosítási idő függvényében (92. ábra). Összehasonlítva a racém 

molekula és a rezolváló ágens eutektikus összetételeit a termodinamikus kontroll alatt 

elválasztott diasztereomer sóból nyert MA enantiomer tisztaságával (eeDIA) úgy tűnik, ez 
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esetben a MA, vagyis a racém vegyület eutektikus összetétele (eeEurac:38%) a 

meghatározó. 
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92. ábra: Kristályosítási idő hatása a diasztereomer sóból kinyert MA enantiomer keverékek 
enantiomertisztaságára (eeDIA) 

A fenti kísérletek alapján úgy tűnik, hogy mind a racém vegyület, mind rezolváló ágens 

eutektikus összetétele meghatározhatja a szilárd fázisban dúsult enantiomer keverék 

tisztaságát a kinetikus kontroll, illetve a termodinamikus kontroll alatt is. Blackmond és 

munkatársai az aszimmetrikus szintézisek világában ugyancsak az eutektikus összetétel 

megjelenését tapasztalták. Különböző enantiomertisztaságú aminosavak enantiomer 

keverékeket alkalmaztak katalizátorként aldol típusú reakcióban, és azt tapasztalták, hogy 

az aminosav eutektikus összetételei megszabják a reakciótermék 

enantiomertisztaságát.[108]  

Véleményünk szerint az eutektikus összetételek nemcsak az egyedi enantiomer keverékek 

viselkedését szabják meg (3.6 fejezet), hanem a királis vegyületek egymásra hatásában is 

kulcs szerepet játszik. 

A jelenségre az alábbi elképzelésünk, javaslatunk van a racém mandulasav (MA) 

pregabalin (PG) enantiomerrel történő sóképzéses rezolválás példáján bemutatva (4.6.3.2 

fejezetből). A racém keverékben, melyben az enantiomerek aránya egyenlő, két egymással 

szemben álló eutektikus összetétel asszociátuma van jelen (az ábrán 20 darab MA 

enantiomer példáján bemutatva), melyek a racém mandulasav esetében 7:3 (eeEUrac:38% 

miatt) illetve 3:7 arányban tartalmazzák az enantiomereket, így összesen az enantiomer 

arány 10:10, vagyis racém. Ezt (R)-pregabalinnal reagáltatva a diasztereomer só 9:1 

arányban fogja tartalmazni az (R)-MA-t és (S)-MA-t a kinetikus kontroll alatt (eeDIA:80%). 

Az, hogy ebben az összetételben rendeződjenek a MA enantiomerek a diasztereomer 

sóban, a tiszta enantiomerként jelenlévő pregabalin asszociátuma irányítja. Mely eutektikus 

összetétele ugyancsak 9:1 (eeEUres:80%) és véleményünk szerint ez esetben a pregabalin 
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oldatban lévő asszociátumai kényszerítik a MA enantiomereket az eutektikus 

összetételének (eeEUres:80%) megfelelő arányú koordinálódására (R)-PG rezolváló 

ágensekhez, majd ebben a formában történő gócképződésére, melyet autokatalitikus 

hatások követnek. (Livingston és munkatársai nanoszűréssel kapcsolt rezolválásaik 

kapcsán az mondják, hogy a diasztereomer sóképzés előtti “komplexálás” nem szelektív az 

oldatban vagy elhanyagolható a rezolváló ágens előnyös kötődése az enantiomerhez[228], 

ez az általunk felvetett gócképződés előtti közvetlen rendeződést nem cáfolja.) 
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93. ábra: Elképzelés az eutektikus összetételek szerepére (sematikus ábra) 

Ezzel koncepcióval a többi hatás is magyarázható. Azzal, hogy a racém vegyület ilyen 

összetételben tartalmazza az enantiomereket  (két eutektikus összetétel szemben állásával 

alkotva a racém összetételt), a kinetikus kontroll alatt a racém vegyület eutektikus 

összetételének (eeEUrac) megfelelő eeDIA érték megjelenése is magyarázható. Az eutektikus 

összetétel (eeEUrac)  a “legreakcióképesebb”, így ezzel az összetétellel (eeDIA) kristályosodik 

gyorsan a rezolváló ágens (4.6.3.3 fejezet). A termodinamikus egyensúly alatt történő 

rezolváló ágens eutektikus összetétel (eeEUres) megjelenés véleményük szerint ugyancsak 

az irányító hatással magyarázható (4.6.3.4 fejezet). A termodinamikus állapot alatt történő 

racém vegyület eutektikus összetétel (eeEUrac) megjelenése a diasztereomer sóban (eeDIA) 

enantiomerek diffúzió kontrollált cseréje révén jöhet létre, mely hajtó ereje, hogy a 

legjobban oldódó eutektikus összetétel alakuljon ki az oldatban és ezzel ellentétesen a 

sóban is (4.6.3.5 fejezet). 

A racém vegyületek ilyen jellegű felépítésének, koncepciójának az egykristály röngen 

felvételek sem mondanak ellent a rácshibákból eredő bizonytalanságok miatt. Felvetésünk 
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szerint a rezolváló ágens esetében a molekula szerkezet hordozza ezt az eutektikus 

összetételt, mely érvényesülésére kényszerítheti a racém vegyület enantiomerjeit. 

Mivel a rezolválások során szinte soha nem kapunk tiszta enantiomert a só elbontása után, 

a felvetés, hogy e mögött a vegyületek egyedi enantiomer keverék viselkedései állhatnak a 

háttérben, kissé elrugaszkodottnak tűnhet. Azonban a statisztikából eredő felvetés 

időfüggő rezolválások során történő szisztematikus vizsgálata alapján úgy véljük, hogy a 

koncepciónk valamelyest közelítheti a királis molekulák rendszereiben fenálló szabályokat, 

melyek pontos igazolására vagy elvetésére további szisztematikus vizsgálatok és analitikai 

mérések szükségeltetnek. Soloshonok által bevezetett kifejezés, az enantiomerek 

önszerveződési képessége [self-disproportionation of enantiomers (SDE)], sajnos 

valószínűleg sokkal bonyolultabb, mint azt az enantiomer keverékek nem lineáris 

viselkedése során gondoltuk. 

4.6.3.6 Eutektikus összetétel meghatározása módja 

Azt eutektikus összetétel meghatározható az enantiomer keverékek olvadási biner 

fázisdiagramjai, az oldhatósági háromszögdiagramjai (terner fázisdiagram), illetve ee - ee0 

diagramjai alapján is, utóbbi például különböző összetételű enantiomer keverékek 

átkristályosításának (vagy frakcionált kicsapásának) sorozatából nyerhető. Továbbá egyes 

enantiomer keverékek eutektikus összetételeit oldhatósági adatok és DFT  

(Density Functional Theory) számítások alapján is meg tudták már határozni.[229-231] 

Mivel ezen fejezet során az eutektikus összetétel fontos szerepet játszik, ezért az 

alkalmazott komponensek különböző módon meghatározott eutektikus összetételeit össze 

kívántuk hasonlítani saját mérések és irodalmi értékek alapján. A mandulasav 

származékok esetében olvadási biner fázisdiagram adatok rendelkezésre álltak az 

irodalomból. Viszont a fenilalanin és a pregabalin esetében termikus bomlás miatt ez 

nehézkes feladat, így erre adatot nem is találtunk. A terner oldhatósági diagram adatokat a 

MA, a CMA és a Phe enantiomer keverékek esetében már publikálták, a másik két 

vegyület esetében ezek ugyancsak hiányoztak (AMA és PG). A célunk volt, hogy ezen 

adatokat összevessük az ee - ee0 diagram alapján kapott eredményekkel. Ezért a MA, az 

CMA, a PG és a Phe esetében a rezolválás oldószerében végzett átkristályosítások 

sorozatából nyert eredmények alapján megszerkesztettük ezeket (94. ábra). Az AMA 

esetében szűrési problémák miatt ezt nem sikerült végrehajtanunk. 
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94. ábra: A MA, CMA és a PG ee-ee0 görbéi, a komponens mellett az alkalmazott oldószer 
illetve a görbéről leolvasható eutektikus összetétel látható (eeEU) 

A fenilalanint (Phe) két eltérő oldószerben alkalmaztuk, ezért az átkristályosításokat 

vízben, illetve az AMA rezolválások oldószerében a víz:1,4-dioxán 1:1 arányú keverékében 

is elvégeztük (95. ábra).   
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95. ábra: A Phe ee-ee0 görbéi a rezolválás során alkalmazott oldószerben elvégezve, a 
komponens mellett az alkalmazott oldószer illetve a görbéről leolvasható eutektikus 
összetétel látható (eeEU) 

Az ee-ee0 görbék alapján meghatározott eutektikus összetételeket és az irodalmi értékeket 

a 2. táblázat mutatja be. 

2. táblázat: Különböző módszerrel meghatározott eutektikus összetételek értékei 

Módszer 
Eutektikus összetétel [%] 

MA CMA AMA PG Phe 
biner fázisdiagram 

alapján 
31

[106]
 14

[107]
 30

[232]
 n.a. n.a. 

terner oldhatósági 
diagram alapján 

(oldószer) 

31
[1, 233]

 
(11 oldószer)

 
10

[234]
 

(etil-acetát) 
n.a. n.a. 83

[229]
 (víz) 

ee-eeo diagram 
(oldószer) 

38 
(víz) 

10 
(víz) 

n.a. 
80 

(víz) 
85 (víz) 

78 (víz:1,4-dioxán 1:1) 
n.a. nincs adat 
 
Jól látszik, hogy MA és CMA esetében az átkristályosítások sorozatából (ee-ee0 görbék) 

nyert eutektikus összetételek jól egyeznek a biner olvadási és terner oldhatósági 

diagramból nyert irodalmi értékekkel. Azonban a Phe 1:1 arányú víz:1,4-dioxán 
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oldószerkeverékben illetve a PG vízben elvégzett kísérleteiből származó eredményt nem 

tudtuk irodalmi értékkel összevetni. Ezért Blackmond és munkatársai által kidolgozott 

eutektikus összetételt prediktáló összefüggés alapján kívántuk alátámasztani ee-ee0 

görbékből nyert Phe és PG eutektikus összetételeket. Az összefüggéshez az alábbi két 

egyenletet kell használni (4. egyenlet és 5. egyenlet), melyhez a tiszta enantiomer [ep] és a 

racém összetétel oldhatóság értékei szükségesek.[229] 

4. egyenlet 

   ∝=
[𝑟𝑎𝑐]

[𝑒𝑝]
 

5. egyenlet 

 𝑒𝑒𝑒𝑢 =
1 −

∝2

4

1 +
∝2

4

∙ 100 

A racém és enantiomertiszta Phe oldhatóságára vízben irodalmi adatok ismertek.[229] 

Viszont meg kellett határoznunk a racém és enantiomertiszta Phe oldhatóságát 1:1 arányú  

víz:1,4-dioxán oldószerkeverékben, illetve a racém és enantiomertiszta PG oldhatóságát 

vízben. Az oldhatósági adatokat és a fenti képletek alapján számolt eutektikus 

összetételeket  

a 3. táblázat tartalmazza. Az összefüggés alapján számolt értékek jó egyezést mutattak az 

általunk mért ee-ee0 görbékből meghatározott eutektikus összetétellel.  

3. táblázat: Mért és számított eutektikus összetételek a fenilalaninra és pregabalinra 

 Phe PG 

Oldószer víz víz:1,4-dioxán (1:1) víz 

[rac] [mol dm
-3

] 0,087
27

 0,055 0,143 

[ep] [mol dm
-3

] 0,1646
27

 0,0846 0,2250 

α [-] 0,530
27

 0,650 0,634 

számolt eeeu [%] 87
27

 81 82 

mért eeeu [%] 
(ee-ee0 diagram) 

85 78 80 

Mind a biner fázisdiagramok alapján meghatározott eutektikus összetétellel, mind pedig a  

4. egyenlet és 5. egyenlet összefüggéséből meghatározott eutektikus összetétellel jó 

egyezés mutatott az enantiomer keverékek átkristályosításából kapott ee-ee0 görbék 

inflexiós pontja. Így véleményünk szerint jogosan alkalmaztuk ezen értékeket 4.6.3 

fejezetben a MA, a CMA, az AMA, a Phe és PG esetében is. 

4.6.3.7 Nagyhatékonyságú rezolválás optimalizálási módszer kidolgozása 

Amennyiben megtaláltuk a megfelelő rezolváló ágenst, a lehető legjobb elválasztás 

érdekében további nagyszámú kísérletre van szükség az optimális paraméterek 

meghatározására. Ez egy rendkívül idő- és alapanyagigényes művelet is lehet. Példaként 

egy 200 g/mol molekulatömegű racém vegyület rezolválásánál 1 mmol kiinduló bemérés 

esetén is 200mg anyag szükséges kísérletenként. A rezolválás során kapott diasztereomer 
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só ekkora méretben kisméretű nuccsszűrővel még elválasztható anyalúgjától. Azonban 

kísérletenként 200mg (1mmol) anyagot felhasználva egy 43 kísérleti terv esetén  

(64 rezolválás – 3 faktor: rezolváló ágens arány, koncentráció, oldószer minősége; és 4 

szint) is legalább 12,8g racém komponensre van szükség. Ezek egyenkénti leszűrése 

rendkívül időigényes, ezért például a Holland-rezolválást kitaláló kutatócsoport 

rezolválásaik szűrését párhuzamosan végezték a VacMaster®-10 berendezést alkalmazva 

(96. ábra).[235] Ezért célul tűztük ki, hogy egy olyan módszert dolgozzunk ki, mellyel 

egyidejűleg sok eltérő paraméterű rezolválást tudunk végrehajtani, majd a diasztereomer 

sóit kiszűrni, rendkívül kevés racém komponens (rezolválásonként ~10mg) 

felhasználásával, rövid idő alatt. Ehhez elsősorban a szűrés műveletét kellett felülvizsgálni. 

Vákuumszűrés esetén ilyen kismennyiségeknél az alkalmazott oldószer (~50-100µl) 

könnyen elpárologhat, így az anyalúgban lévő komponensek a kiszűrendő diasztereomer 

sóra kiválva módosíthatják az eredményt. Ezt kikerülve a centrifugálással történő anyalúg 

elválasztást véltük megoldásnak. A vizes biológia minták (fehérjék, DNS) mikroszűrésében 

szűrővel ellátott Eppendorf-csöveket használnak. Használata során a szűrőbetétbe mérik a 

szuszpenziót, majd az hozzátartozó Eppendorf csővel együtt centrifugába helyezik. A 

centrifugálás végén az Eppendorfban akkumulálódik a folyadék fázis, míg a szűrön ott 

maradnak a szilárd komponensek (97. ábra). Ezeket a szűrőbetéteket a szerves 

oldószerek többségének ellenálló teflon membránnal (pórusátmérője:0.22 µm) is 

forgalmazzák. Biztonságosan 50µl-től 500µl térfogatig alkalmazhatóak.[236] Elképzelésünk 

az volt, hogy a szürőbetétben végezve a rezolválást (a membránon keresztül történő 

átszivárgás elkerülése esetén) a diasztereomer só centrifugálást követően elválasztható 

anyalúgjától akár 50µl oldószer alkalmazása esetén is, mely vákuumszűrés esetén 

biztosan lehetetlen lenne. 

 

96. ábra: VacMaster®-10 berendezés 
alkalmazásával egyidejúleg 10 minta 
szürhető le 

 

97. ábra: Szürővel ellátott Eppendorf cső 

Az eszköz alkalmazhatóságának vizsgálatához modell kísérleteket végeztünk a racém 

ibuprofén (IBU) (S)-1-feniletilaminnal [(S)-FEA] történő rezolválásán a rezolváló ágens 

mennyiségét változtatva két különböző oldószerben. A rezolválások előtt a szűrőbetét 
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tömegét lemértük. A racém ibuprofénból 40°C-os vizes-etanolos (vagy 2-propanolos)  

törzsoldatot készítettünk, ebből minden kísérlethez azonos mennyiséget mértünk be  

(75µl-t, mely 16mg racém IBU-t tartalmazott). Ehhez adtuk a  számított mennyiségű  

(S)-1-feniletilamin ugyancsak 40°C-os vizes-etanolos (vagy 2-propanolos) oldatát, 

melyeket rezolváló ágens ekvivalenciától függően ugyancsak törzsoldatokból használtunk 

fel (ezekből 25µl-t mértünk be). Az Eppendorf lezárása után a mintákat hűtőszekrénybe 

helyeztük 24 óráig, hagyva kristályosodni. A kristályosodások során az anyalúgok is a 

szűrőbetétben maradtak. A csövek centrifugálása után a szűrőbetétben maradt az (S)-

IBU∙(S)-FEA diasztereomer só, és anyalúgja az Eppendorf cső alsó részébe gyűlt össze 

(98. ábra). A szűrőbetét tömegmérésével számítható a diasztereomer só tömege. 

Előzetesen NMR vizsgálatokkal meghatározható az enantiomer keverék:rezolváló ágens 

arány, így a diasztereomer só elbontása nélkül meghatározható a só tömege alapján a 

benne lévő enantiomer keverék mennyisége, vagyis a termelés értéke. Az IBU∙FEA 

rendszer esetében ez minden esetben az 1:1 arányhoz nagyon közeli volt. Természetesen 

a kis tömegek miatt az esetleges oldószer maradványok is jelentősen módosíthatják a 

számított termelés értékeket. A diasztereomer sóban lévő enantiomer keverék 

enantiomerfelesleg értéke fordított fázisú királis HPLC mérés után meghatározható. 

R S R*

racém IBU (S)-FEA
oldat formájábanoldat formájában

hűtés (5°C)

40°C 40°C

centrifugálás

anyalúg

diasztereomer

 só

SR*

fordított fázisú 

királis HPLC

enantiomerfelesleg

tömegmérés

termelés

 
98. ábra: Nagyhatékonyságú rezolválás optimalizáló módszer sematikus ábrája 

Az etanol:víz 8:2 arányú oldószer keverékben végzett kísérletek eredményeit az alábbi 

ábra mutatja be (99. ábra). A legjobb elválasztást a 0,7 ekvivalens (S)-FEA alkalmazásánál 

értük el. 
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99. ábra: Az IBU rezolválás eredményei etanol:víz 8:2 arányú oldószer keverékben; (A) - 
enantiomer felesleg értékek királis RP-HPLC alapján; (B) - a diasztereomer só tömegéből 
kalkulált tömeg és az ee érték alapján számított rezolválhatóság 

Az izopropanol oldószerben végzett kísérletek eredményeit az alábbi ábra mutatja be  

(100. ábra). A legjobb elválasztást ezesetben is  0,7 ekvivalens (S)-FEA alkalmazásánál 

értük el. 
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100. ábra: Az IBU rezolválás eredményei izopropanol oldószerben; (A) - enantiomer felesleg 
értékek királis RP-HPLC alapján; (B) - a diasztereomer só tömegéből kalkulált tömeg és az ee 
érték alapján számított rezolválhatóság 

A kísérletek elvégzéséhez a HPLC analízisen kívül, csupán 1-2 órára volt szükség, mely 

mindenképpen nagyon meggyorsíthatja az optimalizálás folyamatát. A 17 kísérlethez 

mindössze 272mg racém ibuprofént használtunk fel, míg 1mmol ibuprofén 

rezolválásonkénti alkalmazása esetén 3,8g lett volna szükséges. Bár a módszer 

kidolgozása még nem teljes, ennek ellenére úgy véljük, hogy egy hasonló vagy ezen 

alapuló megoldással jelentősen fel lehetne gyorsítani a rezolválás optimalizálás lassú 

kísérletes munkáját. 
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A módszer hátrányai: csak oldatok bemérése lehetséges, kevertetni nem lehet, az 

Eppendorf cső anyaga a keton és klórozott szénhidrogén típusú oldószerekkel szemben 

nem ellenálló, rendkívül precíz bemérések és tömegmérések, továbbá fordított fázisú királis 

HPLC módszerek szükségesek. Az oldószer okozta korlátokat a Craig-cső nevezetű 

nagyon kisméretű átkristályosításokhoz kitalált laboratóriumi üvegeszköz alkalmazásával ki 

lehetne küszöbölni, mellyel ugyancsak a centrifugálást közbeiktatva végezhető a 

fázisszeparáció.[237] Továbbá a diasztereomer só kapilláris elektroforézis vizsgálatával mind 

az enantiomer keverék enantiomerfelesleg értékét, mind a rezolváló ágenshez viszonyított 

arányát egyidejűleg is meg lehet határozni.[238] 

4.6.3.8 Eutektikus összetétel korlátozó szerepének átlépése a hőmérséklet változtatásával 

(saját munka) 

 A sóképzéses rezolválás eredményét megannyi paraméterer változtatásával 

befolyásolni lehet (gondoljunk csak a Holland-rezolválásra vagy a pH szerepére). A korábbi 

szisztematikus vizsgálatokkal bemutatott eutektikus összetétel meghatározó szerepét 

azonban a preparatív gyakorlatban mindenképpen meg kell kerülni, a nagyobb tisztaságok 

elérése miatt. Egy korábbi modell rezolváláson keresztül vizsgálni kívántuk, hogy 

lehetséges-e az eutektikus összetétel limitáló szerepének átugrása szimplán a 

kristályosodás hőmérsékletének változtatásával. Ezért a racém mandulasavat (MA)  

1,0 ekvivalens (R)-pregabalint [(R)-PG] alkalmazva rezolváltuk a korábbiaknak megfelelően 

vízben. A kristályos kiválást 168 órán keresztül 26°C-on illetve 40°C-on kevertettük, majd a 

szűrés után elbontva kaptuk a (R)-MA enantiomer keverékeket (101. ábra). 

(R)-PG

+

R S R*

eeEUrac:38% eeEUres:80%
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RR*
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T

[%]
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[óra]
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101. ábra: Mandulasav rezolválása pregabalin enantiomerrel eltérő hőmérsékleten 

A 26°C-on végzett kísérlet 81%-os enantiomertisztaságot eredményezett, hasonlóan a 

4.6.3.2 fejezetben 0,5 ekvivalens (R)-pregabalin és 0,25 ekvivalens Na2CO3 jelenlétében 

végzett rezolváláshoz. A 40°C-on végzett kristályosítás következményeként a kristályos 

fázisból magasabb, 93%-os enantiomerfeleslegű (R)-MA enantiomer keverékeket lehetett 

kinyerni. A diasztereomerek hőmérsékletfüggő oldhatóság vizsgálata kimutatta, hogy a 

hőmérséklet emelésével a diasztereomerek oldhatóság különbsége nő (102. ábra). Ez 

magyarázhatja a nagyobb enantiomer tisztaságot, mely a  pregabalin eutektikus 
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összetételét meghaladja (eeEUres). Tehát a kristályosítás hőmérsékletének változtatása egy 

egyszerű és könnyen alkalmazható módszer lehet az eutektikus összetételek limitáló 

hatásának leküzdéséhez. Alkalmazása nem újkeletű a rezolvási paraméterek 

optimalizálása során.[169, 239] 
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102. ábra: (S)-MA∙(R)-PG és (R)-MA∙(R)-PG diasztereomerek hőmérsékletfüggő oldhatóság 
vizsgálata 

4.6.4 Kristályosodás megindítása 

A diasztereomer só kristályosodásának elindulásához túltelített oldat szükséges. A 

túltelített oldatot a telített oldat hűtésével, esetleg oldószer egy részének bepárlásával érik 

el. A kristályosodás kezdeményezéséhez oltókristályt vagy segédoldószert alkalmaznak. 

Oltókristálynak leginkább a stabil tiszta diasztereomer só kristályait alkalmazzák.[135] 

További lehetőséget nyújt a ultrahang alkalmazása. A 20 000 Hz-nél magasabb 

frekvenciájú hangokat ultrahangnak nevezzük, mely igen használhatónak bizonyult az 

orvosi és a műszaki gyakorlatban, illetve a kémiában is. Az ultrahangos kezelést a királis 

molekulák előállításában, elválasztásában is alkalmazták már. Aszimmetrikus 

szintézisekben [240-241], enzimkatalizált kinetikus rezolválásnál [242] is. Ultrahangos kezelésre 

kinetikus hatást sikerült elérni enantiomer keverékek kristályosításánál [243]. 

A mi esetünkben azonban a szonokristályosítás vagyis az ultrahangnak a 

kristályosításokban történő alkalmazása lehet érdekes, mikor ultrahang kibocsájtására 

alkalmas szonotródokat helyeznek az oldatba. A kavitáció és az akusztikus hullámok 

(melyek az ultrahang hatásai) terjedésével módosulhat a gócképződés folyamata. 

Ultrahang segítségével jóval alacsonyabb túltelítési szinten lehet elsődleges nukleációt 

elindítani, melynek oka a kavitáció jelensége.[244] Az ultrahanghullámok összenyomódási 

(kompressziós) és tágulási (expanziós) ciklusokból állnak. A kavitáció során a keletkezett 

buborékok a ciklusok során növekednek, míg egy bizonyos méret elérése után hevesen 

(R)-MA∙(R)-PG 

(S)-MA∙(R)-PG 
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összeroppannak. Ennek eredményeként a folyadékban lokálisan extrém nagy 

hőmérsékletek és nyomások alakulnak ki, ugyanakkor ezek a hatások gyorsan 

elenyésznek.[245],[246] Továbbá az ultrahang a másodlagos gócképződésre is hatással lehet 

azáltal, hogy mechanikailag összetöri a kristályokat.[247] A keletkezett kristályok 

szemcsemérete és eloszlása nagy mértékben függ az ultrahangos kezelés frekvenciájától, 

időtartamától és intenzitásától is (103. ábra).[248]  Az ultrahang továbbá csökkenti a 

metastabil zóna szélességét is, vagyis a kristályképződés alacsonyabb túltelítés mellett 

indulhat meg.[249] 

Gócképződés szilárd 
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103. ábra: Gócképződés osztályozása 

4.6.5 Ultrahang alkalmazása a diasztereomerek frakcionált 

kristályosításában, a rezolválásban (saját munka)[250] 

Bár a Kozma könyv is megemlíti a 125. oldalán, hogy a gócképződés segíthető 

ultrahang alkalmazásával, konkrét példát nem említ.[135] Az általunk talált irodalmak közül 

időrendi sorrendben először Chang és kutatócsoportja által végzett rezolválásnál említik az 

ultrahangot. A racém etodolac (ETO) hatóanyag rezolválását cinkodininnel végezték 

oltókristály és ultrahang alkalmazása mellett. A folyamat során oldásig melegítették az 

etanolos oldatot, majd 0oC-on négy órán keresztül kristályosították. A hűtés során 

(R)-ETO.CID diasztereomerrel oltották be a reakcióelegyet, amit aztán 5 percig szonikáltak, 

így nagy termeléssel jutottak hozzá a 99%-os enantiomertisztaságú (R)-ETO enantiomer 

keverékhez (104. ábra). Szobahőmérsékleten végzett kevertetés mellett alacsony 

termelést és kis optikai tisztaságú terméket kaptak (~ee:40%), ami a két diasztereomer 

közel egyidejű kristályosodására engedett következtetni. [251] 
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104. ábra: Etodolac rezolválása ultrahang alkalmazásával 

Azonban Sun és munkatársai eredménye keltette fel igazán érdeklődésünket, amit 

a silodosin (jóindulatú prosztata megnagyobbodást kezelő) hatóanyag intermedierjének 

(SIL) a rezolválásakor kaptak. A racém amin rezolválását (S)-mandulasavval (MA) 

végezték ultrahang jelenlétében (30 percig), mikor azt tapasztalták, hogy e kulcsfontosságú 

lépés eredményeként a termelés a háromszorosára növekedett. Az ultrahang a 

sóképzéses rezolválás során fokozta a stabilabb diasztereomer kiválását, és gyors 

kristályosodást biztosított (105. ábra).[252] 
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105. ábra: Silodosin intermedier rezolválása 

Mivel a fenti két publikáció egyike sem említi az ultrahang szempontjából oly fontos 

paramétereket, mint a teljesítmény, ultrahangos besugárzás ideje, vagy frekvenciája, ezért 

a következő munkánk egyik célja volt, hogy vizsgáljuk a diasztereomerek frakcionált 

kristályosításánál az ultrahangos kezelés intenzitásának és időtartamának szerepét a 

keletkező diasztereomer só tulajdonságaira és a rezolválás eredményére.  

 A sóképzéses rezolválásokat általában vizes vagy alkoholos oldószerben végzik (összes 

rezolválás 65%-a [135]), de egyes esetekben egymással nem elegyedő oldószerelegyben 

eredményesebb elválasztást lehetett elérni.[253] Ezen esetekben a fázisok érintkeztetése 

nehezebben megoldható mechanikus keverés alkalmazásával. Ezért modell 

rezolválásunknak egy egymással nem elegyedő kétfázisú oldószer keverékben végzett 

rezolválást választottunk, ahol a fázisok közötti érintkeztetést feltételezésünk szerint az 
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ultrahang által kiváltott kavitáció javíthatná. A racém  

2,3,5,6-tetrahidro-6-fenilimidazo[2,1-b]tiazol, a racém tetramisol (TET) a  

(R,R)-dibenzoil-borkősav [(R,R)-DBTA] rezolváló ágenssel végzett rezolválását sikeresen 

végrehajtották víz/diklórmetán nem elegyedő oldószer keverékben is. A modellünknek ezt 

a rezolválást választottuk. A racém TET ismert féreghajtó gyógyszer melegvérű állatok és 

emberek kezelésében. A (S)-TET felelős az enantiomerek közül a gyógyászati aktivitásért, 

továbbá tiszta enantiomer formájában féreghajtóként alkalmazása csökkenti a toxikus 

reakciók előfordulását.[254] Az (S)-TET levamisol néven ismert.  

Összehasonlító kísérleteket végeztünk ultrahang alkalmazása nélkül keverő babával 

végrehajtott kevertetéssel (106. ábra). A racém tetramisolt (TET) diklórmetán és víz 

elegyében 40°C-on feloldottuk. Az egyharmad ekvivalens rezolváló ágenst, az  

(R,R)-dibenzoil-borkősavat [(R,R)-DBTA] szintén 40°C-os diklórmetánban oldottuk fel. A 

kész oldatokat összeöntöttük, és jeges hűtés mellett 5°C-ra hűtöttük. Ultrahang nélkül a 

kevertetést mágneses keverővel végeztük, 500rpm fordulatszámon. Az első kristály 

kiválást követően különböző ideig hagytuk kristályosodni a diasztereomer sót (1, 10, 20 és 

30 perc), majd szűrtük, és a kristályokat desztillált vízzel mostuk. A diasztereomer sót 

fordított fázisú királis HPLC-vel megelemeztük. A diasztereomer sót elbontottuk NaOH 

oldattal, majd diklórmetánnal extrahálva kaptuk a tetramisol enantiomer keveréket. Minden 

paraméternél 3 párhuzamos kísérletet hajtottunk végre, és ezen kísérletek eredményeit 

átlagoltuk. 

R S

S R

R*

SR*

Kristályosodási idő:1;10;20;30 perc

 

106. ábra: Ultrahang alkalmazás nélküli referencia kísérletek sematikus ábrája 

Az ultrahangos kísérleteket a 107. ábra alapján végeztük. A kísérleteknél az alábbi 

paramétereket állandó értéken tartottuk: az oldat térfogatát, a szonotród bemerülési 
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mélységét, a szonotród alakját, frekvenciáját, mivel ezek is befolyásolhatják a kristályosítás 

végeredményét.[248] A változtatott paraméterek az ultrahang teljesítménye és a besugárzás 

ideje volt. 

A ultrahangos kísérletek során az összehasonlító kísérletekkel azonos beméréseket 

alkalmaztunk. A racém tetramisolt (TET) diklórmetán és víz elegyében 40°C-on feloldottuk. 

Az egyharmad ekvivalens rezolváló ágenst, az (R,R)-dibenzoil-borkősavat  

[(R,R)-DBTA] szintén 40°C-os diklórmetánban oldottuk fel. A kész oldatokat összeöntöttük, 

az ultrahangos berendezést elindítottuk (a szonotród végét a fázishatárra helyezve) és 

jeges hűtés mellett 5°C-ra hűtöttük. A hőmérsékletet folyamatosan ellenőriztük az 

ultrahang melegítő hatásának elkerülése érdekében. Az ultrahangos kristályosítást egy 

Bandelin Sonoplus HD 2200 készülékkel végeztük 1,5,10,15, 20 és 30 percen keresztül. 

Majd a diasztereomer sót szűrtük, és a kristályokat desztillált vízzel mostuk. A 

diasztereomer sót királis HPLC-vel megelemezzük. A diasztereomer só feldolgozása a 

korábbiak szerint zajlott (107. ábra). 

R S

R*

SR*

RS

 
107. ábra: Ultrahang alkalmazásával végzett kísérletek sematikus ábrája 

 

Különböző teljesítménnyel végeztük a kísérleteket, és kalorimetrikus módszerrel határoztuk 

meg a teljesítmény értékét. A kalorimetrikus ultrahang teljesítmény meghatározást vízben 

végeztük, ami nem azonos a valósan használt víz/diklórmetán kétfázisú oldószerrel. Mivel 

az irodalom szerint a vízben meghatározott névleges teljesítmény jól közelíti az oldószer 
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keverékekben meghatározott értékeket, így ezt vettük alapul az ultrahang teljesítmények 

vizsgálata során.[255] A névleges teljesítmények 4,3W; 6,5W és 11,0W értéknek adódtak a 

kalorimetrikus módszerrel. Minden paraméternél 3  párhuzamos kísérletet hajtottunk végre, 

és ezen kísérletek eredményeit  is átlagoltuk. 

4.6.5.1 Ultrahang alkalmazás nélküli összehasonlító kísérletek 

Az ultrahang alkalmazása nélkül az első kristályok 15-20 perccel az összemérés 

után jelentek meg. A kristályosodás után 1 perccel leszűrve a keletkezett diasztereomer sót 

48%-os enantiomer tisztaságú (S)-tetramisol [(S)-TET] különíthető el belőle 91%-os 

termeléssel (108. ábra). A kristályosodási idő növelésével csökkenő enantiomer tisztaságú 

tetramisol enantiomer keverék nyerhető ki a leszűrt diasztereomer sókból, növekvő 

termeléssel. 30 perces kristályosodási idő esetén az enantiomer tisztaság 12%-ra csökkent 

kismértékű termelés növekedés mellett (90%-tól 96%-ra). A enantiomer tisztaság és 

termelés szorzatából nyerhető rezolválhatóság érték (F) jelentős csökkenést mutat a 

kristályosodási idő növekedésével (0,44-től 0,12-re). 
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108. ábra: A diasztereomer sóból elkülönített tetramisol enantiomer keverék enantiomer 
tisztasága (A) hozama (B) és rezolválhatóság értékeke (C) a kristályosodási idő 
függvényében ultrahang alkalmazása nélkül (3 párhuzamos kísérlet átlagolása alapján) 

A kristályosodási idő növelésével bekövetkező enantiomer tisztaság (ee) csökkenés 

és termelés (Y) növekedés alapján úgy tűnik, hogy az (S)-tetramisollal [(S)-TET)] kialakuló 

diasztereomer kinetikailag kedvezményezett. A meredeken csökkenő enantiomertisztaság 

miatt a legjobb elválasztáshoz rendkívül gyorsan kell leszűrni a keletkező diasztereomer 

sót, ami technológiai szempontból nem előnyös. 

4.6.5.2 4,3W teljesítményű ultrahang alkalmazása 

Az ultrahangos kísérletek során az ultrahangos kezelés hatására rögtön 

kristálykiválás volt tapasztalható. A 4,3W teljesítményű ultrahang hatására 1 perc után 

39%-os enantiomer tisztasággal és 84%-os termeléssel kaptuk tetramisolt a diasztereomer 

sóból, vagyis gyengébb eredményt kaptunk az ultrahang nélküli 1 perces kristályosodási 

idő után. Azonban az ultrahangos besugárzás idejét növelve 54-64%-os enantiomer 

tisztaság közötti tisztasággal és 78-93%-os termeléssel volt kinyerhető a keletkezett 
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diasztereomer sókból a tetramisol enantiomer keverék.  A rezolválhatóság értékek 0,43-tól 

0,55-ig változtak a 5-30 perces ultrahang alkalmazásánál (109. ábra).  
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109. ábra: A diasztereomer sóból elkülönített tetramisol enantiomer keverék enantiomer 
tisztasága (A) hozama (B) és rezolválhatóság értékeke (C) a kristályosodási idő 
függvényében 4.3W-os ultrahang alkalmazásával (3 párhuzamos kísérlet átlagolása alapján) 

4.6.5.3 6,5W teljesítményű ultrahang alkalmazása 

Az ultrahangot 6,5W teljesítményre növelve hasonló lefutású görbét kaptunk a 

keletkezett sók feldolgozása és kiértékelése után. A 6,5W teljesítményű ultrahang hatására 

1 perc után 48%-os enantiomer tisztasággal és 55%-os termeléssel kaptuk tetramisolt a 

diasztereomer sóból, vagyis ugyancsak gyengébb eredményt kaptunk az ultrahang nélküli 

1 perces kristályosodási idő után. Az ultrahangos besugárzás idejét növelve azonban 57-

69%-os enantiomer tisztaság közötti tisztasággal és 62-70%-os termeléssel volt kinyerhető 

a keletkezett diasztereomer sókból a tetramisol enantiomer keverék. A rezolválhatóság 

értékek az 5-30 perc ultrahang alkalmazásával 0,40 és 0,46 között változtak (110. ábra). 
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110. ábra: A diasztereomer sóból elkülönített tetramisol enantiomer keverék enantiomer 
tisztasága (A) hozama (B) és rezolválhatóság értékeke (C) a kristályosodási idő 
függvényében 6.5W-os ultrahang alkalmazásával (3 párhuzamos kísérlet átlagolása alapján) 

4.6.5.4 11,0W teljesítményű ultrahang alkalmazása 

A 11,0W-os ultrahang hatására 1 perc után 49%-os enantiomer tisztasággal és 65%-os 

termeléssel kaptuk tetramisolt a diasztereomer sóból, vagyis ugyancsak gyengébb 

eredményt kaptunk az ultrahang nélküli 1 perces kristályosodási idő után. Az ultrahangos 

besugárzás idejét növelve azonban 56-71%-os enantiomer tisztaság közötti tisztasággal és 
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62-81%-os termeléssel volt kinyerhető a keletkezett diasztereomer sókból a tetramisol 

enantiomer keverék. A rezolválhatóság értékek a 5-30 perc ultrahang alkalmazásával 0,39 

és 0,46 között változtak (111. ábra). 
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111. ábra: A diasztereomer sóból elkülönített tetramisol enantiomer keverék enantiomer 
tisztasága (A) hozama (B) és rezolválhatóság értékeke (C) a kristályosodási idő 
függvényében 11.0W-os ultrahang alkalmazásával (3 párhuzamos kísérlet átlagolása alapján) 

4.6.5.5 Ultrahangos eredmények összevetése 

Ultrahang hatására minden esetben a készülék bekapcsolásával egy időben 

kristálykiválást tapasztaltunk. Ultrahang nélkül 15-20 perces hűtés után kezdett 

kristályosodni a diasztereomer só. Tehát ultrahang hatására gyorsabb kristályosodás volt 

tapasztalható ezen diasztereomer sóképzéses rezolválásban is, azonban a mikroszkópos 

felvételek alapján az nem okozott kristályhabitusbeli változást. Az eltérő teljesítményű 1 

perces ultrahang minden esetben kedvezőtlenül befolyásolta a rezolválást. Míg ultrahang 

nélkül 1 perc kristályosodási idő után 48%-os enantiomer tisztasággal és 91%-os 

termeléssel kaptunk tetramisol enantiomer keveréket, addig ultrahang besugárzásra 39-

49% ee-vel, és 54-83% közötti termelést kaptunk. Vagyis az ultrahangos besugárzás a 

diasztereomerek arányát ilyen rövid idő alatt nem módosította, de a keletkezett 

mennyiségüket jelentősen. Ezért a rezolválhatóság érték is 0,44-ről 0,26-0,32 közötti 

értékre csökkent. Azonban hosszabb (5-30 perc) ultrahangos besugárzás hatására 

elkerülhető volt az összehasonlító kísérletek során tapasztalt enantiomer tisztaság 

csökkenés. Úgy tűnik, hogy az ultrahang a jobban oldódó diasztereomert oldatban tartja, 

míg a rosszabbul oldódót nem engedi oldódni, az oldhatósági egyensúlyt ebbe az irányba 

tolja el. 

Összességében bár a termelés csökkent, stabilan magas 0,40-es rezolválhatóság értéket 

sikerült elérni az ultrahang hatására. A legjobb elválasztásokat a 4,3W teljesítményű 

ultrahanggal értük el, ahol a rezolválhatóság értékek rendre magasabbak voltak (F=0,50-

0,56) az ultrahang nélkül tapasztalt legjobb értékhez képest is (F=0,44). Véleményünk 

szerint, minden olyan rezolválásnál, ahol a kinetikailag kedvezményezett gyorsan 
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kristályosodó diasztereomer só nagy tisztaságot eredményez a gyors szűrés után, kedvező 

lehet az ultrahang alkalmazása. 

4.7 Diasztereomer só elkülönítése és regenerálás 
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112. ábra: Rezolválás műveletei (Diasztereomer só elkülönítés és regenerálás) 

A diasztereomereket, illetve nem ekvivalens rezolváló ágens alkalmazása esetén, 

gyakran a diasztereomer és az el nem reagált enantiomer keverékét kell elválasztani 

egymás mellől. Az el nem reagált enantiomer keverékek desztillációval[256-257], 

szublimációval[258] vagy akár szuperkritikus szén-dioxidos extrakcióval[259-261] is 

elválaszthatóak a kristályos fázistól. A diasztereomerek kristályosodás nélküli 

elválasztására is van példa két egymással nem elegyedő fázis között.[262-263] Általában 

azonban az oldószerben végrehajtott kristályosítást, majd szűrést alkalmazzák leginkább. 

A kristályosodást követően a két fázist külön-külön elbontva az eltérő forgatású 

enantiomerek, illetve a regenerálás után újra felhasználható rezolváló ágens nyerhető ki 

(112. ábra). A rezolváló ágens regenerálását többféleképpen végre lehet hajtani, általában 

több lépésen keresztül az enantiomer keverékek kinyerése után. A vízzel nem elegyedő 

oldószerekben jól oldódó rezolváló ágenseket pH beállítást követően extrakcióval nyerik ki, 

majd bepárolják, vagy esetleg oldat formájában visszavezetik. Azonban például a 

dibenzoil-borkősav és származékai esetében, az enantiomer keverékek extrakcióját 

követően a vizes fázis savanyításával nyerik vissza kristályos formában az alacsony 

Enantiomer keverékek 

kinyerése és a regenerálás 

igencsak művelet és 

készülékigényes folyamat. 
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vízoldhatóságuk miatt. Továbbá lehetséges ezen komponensek a savas közegből történő 

extrakciója is, így a vízzel nem elegyedő oldószerből (jellemzően EtOAc, metil-tercbutil-

éter) nem csak bepárlással, hanem nanoszűréssel [organic solvent nanofiltration (OSN)] is 

kinyerhetőek. Utóbbi esetében a retentátum (például metanol, vagy víz:aceton oldószer 

keverék) fogja tartalmazni a rezolváló ágenst, és így oldat formájában visszavezethető.[264] 

A borkősav (TA) esetében a vizes oldatból először kalcium-tartarát só formájában szűrik ki 

a rezolváló ágens kálcium sóját, majd kénsav hozzáadása után a kiváló CaSO4 anyalúgját 

vezetik vissza a következő rezolválásba. Technológia szempontból egyszerűbb a rezolváló 

ágens oldatának visszavezetése, mint a szilárd formában történő bemérése.  

4.8 Félfolyamatos üzemű rezolválás elvének kidolgozása (saját 

munka)[265] 

A rezolválásokat általában szakaszos üzemben hajtják végre. Alapvető felvetésünk 

volt egy a rezolválások magas műveletigényét csökkenteni kívánó eljárás kidolgozása. 

Amennyiben egy szűrővel ellátott kevert tartály reaktort (113. ábra) használnánk a 

kristályosításhoz (ilyet készen árulnak is[266]), abban az esetben csökkenthető lenne a 

szükséges készülékek száma, mivel a diasztereomer só és anyalúgjának elválasztása 

után, a kristályosító berendezésben megtörténhetne a diasztereomer só elbontása. Abban 

az esetben ha az elbontás körülményei között a diasztereomer sóban lévő enantiomer 

oldatba kerülése mellett a rezolváló ágens kiválna, lehetséges lenne a rezolváló ágens 

állandóan reaktorban történő ismételt felhasználása, ú.n. kelepcébe zárása. A rezolváló 

ágenst, mint egy szilárd katalizátorként lehetne felhasználni. Természetesen az anyalúgba 

távozó rezolváló ágens a végső anyalúgból visszanyerhető lenne. Összességében a 

rezolválás magas műveletigénye is csökkenthető lenne. 



94 
 

 racém vegyület R S

 rezolváló ágens R*

Szűrővel ellátott kevert 

tartály reaktor

RS

 oldószer

 akirális hozzátét

R*

reagensreagens

A

RASA

anyalúg
 

113. ábra: Sematikus ábra a rezolváló ágens ismételt felhasználásra 

Munkánk célja az volt, hogy egy modell rezolváláson keresztül levezetve 

kidolgozzunk egy olyan félfolyamatos eljárást, ahol a rezolváló ágens a rezolválás 

végeztével a reaktorban marad és újból felhasználható lehet. 

4.8.1 Modell rezolválás választás 

A megfelelő modellhez olyan rezolválást kerestünk, ahol a diasztereomer só 

elbontása után a rezolváló ágens kiválik, valamint a diasztereomer só kristályosodása 

megfelelően gyors. Erre alkalmasnak tűnt a Klorocid racém intermedierének, a racém  

treo-2-amino-1-(4-nitrofenil)-1,3-propándiol (AD) rezolválásának egy későbbi módosított 

változata, melyet  (R,R)-dibenzoil-borkősav-N,N-dimetil-félamid (R-SAV) rezolváló 

ágenssel hajtottak végre. Ebben felismerték, hogy igen gyors lesz az (R,R)-AD.R-SAV 

diasztereomer kristályosodása, ha a racém AD sósavas sójának (AD∙HCl) vizes oldatához 

az R-SAV ammónium sójának (R-SAV∙NH3) vizes oldata helyett a kristályos  

R-SAV kálcium sót [(R-SAV)2Ca] adagolják.[267] Üzemi gyártáshoz olyan kísérleti eljárást 

terveztek, mely során a korábbi rezolválásból visszavezetett anyalúghoz a racém AD.HCl 

szilárd formáját adagolták. Ezzel összehangoltan adagolták a 0,5 mólekvivalens R-SAV-at 

tartalmazó kristályos kálcium sót (0,25 mólekvivalens kálcium só). A rezolválást egy 
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levegőbefúvásos kevertetett készülékben (habkolonnás kristályosító berendezés) 

valósították meg, melynek a túlfolyóján (45 perces tartózkodási idő után) a kristályos  

(R,R)-AD.R-SAV diasztereomer és az (S,S)-AD.HCl vizes oldatának elegyét egy 

folyamatos szűrőn elválasztották (114. ábra). Az anyalúgból sósavval kicsapott szilárd  

R-SAV-at lúgos vizes oldás után kálcium-kloriddal (CaCl2) ismét (R-SAV)2Ca sóvá 

alakították, és folyamatosan újra felhasználták. 

R,R S,S

R,R S,S R*

racém AD

0,25 ekvi

R*

racém AD∙HCl

diasztereomer só

RRR*

RRR*

S,S∙HCl

R,R∙HClR* ee>95%

R,R∙HCl ee>99,9%

(R-SAV)2∙Ca

S,S∙HCl

R,R∙HCl

S,S∙HCl

OLDAT KRISTÁLY

OLDAT

R-SAV

KLOROCID

 
114. ábra: Habkolonnás eljárás sematikus ábrája 

4.8.2 Modell rezolválás módosítása 

Ahhoz, hogy ezen alkalmasnak tűnő rezolválást, úgy tudjuk végrehajtani, hogy a 

rezolváló ágens állandóan a reaktorban maradjon, módosításokat kellett alkalmaznunk. A 

rezolválás során használt (R-SAV)2Ca képződésének és kristályosodásának, a 

diasztereomer só kristályosodásának és ennek elbontása során az R-SAV 

kristályosodásának is gyorsan meg kellett történnie (115. ábra). Ezt szilikagél 
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hozzáadásával sikerült megoldanunk, mely valószínűleg felületet biztosít a 

gócképződésnek, ezzel gyorsítva a kristályosodás megindulását. 

 
115. ábra: AD rezolválás lépései R-SAV rezolváló ágenssel 

A szilikagél hozzáadásával végrehajtott rezolválás esetében annyira meggyorsultak 

a kristályosodási folyamatok, hogy egyes fázisváltozások perceken belül végbementek. 

Alkalmazásával a szűrőn tudtuk tartani a rezolváló ágenst is a diasztereomer elbontása 

után. 

4.8.3 Modell rezolválás RAMAN spektroszkópiás vizsgálata 

 
116. ábra: Rezolválás szűrőnuccson 
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A diasztereomer sóképzéses rezolválás invazív in-line nyomon követésére 

rendkívül kevés irodalmi példa van.[268-270] Kísérletet végeztünk úgy, hogy az (R-SAV)2Ca 

sóból kiindulva egy egész rezolválási ciklust nyomon követtünk egy RAMAN szondával, 

melyet a szűrőnuccsra irányítottunk a 116. ábra szerint.  

A 117. ábra a 2 percenként felvett spektrumok leginformatívabb hullámhossz 

tartományát mutatja be a spektrumokat egymás után vetítve. A rezolválás műveleteit a  

116. ábra szerinti számozott és színes jelöléssel ábrázoljuk. Az ábrából a könnyebb 

érthetőség miatt egy 2D-os diagramot készítettünk, ahol a jellemző csúcsok megjelenését 

kívánjuk bemutatni (118. ábra). 

 
117. ábra: Szürőnuccson végzett rezolválás RAMAN 
spektrumainak 3D-s egymásra vetítései 
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118. ábra: A 3D-s ábra adataiból leképzett  
jellemző csúcs megjelenések 2D-os diagramja 

Az fenti ábrán jól látszik (118. ábra), hogy amint ráöntöttük a (R-SAV)2Ca sóra a 

racém AD.HCl oldatot, rögtön a következő spektrumban már a diasztereomer só csúcsa 

jelenik meg (885cm-1 hullámszámnál). Vagyis a diasztereomer só kristályosodása a 2 

perces spektrumfelvételi idő alatt megtörtént, ami rendkívül gyors kristályosodást jelent. A 

spektrumok az el nem reagált (S,S)-AD.HCl-ban dús oldat leszívatása alatt sem változtak. 

A diasztereomer elbontása miatt hozzáadott sósav oldat hatására ugyancsak a következő 

spektrumban megjelent a kristályosodott R-SAV csúcsa 840 és 860cm-1 hullámszámnál (2 

perc után). A nuccson lévő R-SAV-ra CaO forró vizes oldatát juttatva a kiinduló  

(R-SAV)2Ca-nak megfelelő RAMAN spektrumot kaptunk, vagyis ugyancsak 2 percen belül 

megtörtént a kristályosodás (830cm-1 és 910cm-1 hullámszámnál). Ennek megfelelően a 

rezolválás a nuccson többször egymás után is végrehajthatónak tűnik. 
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4.8.4 Ciklikus kísérletek szűrőnuccson 

Mielőtt többször egymás után végrehajtottuk a rezolválást ugyanazzal a nuccson 

tárolt rezolváló ágenssel, a kiinduló racém AD∙HCl oldat koncentrációja és hőmérséklete 

szerint optimáltuk a rezolválást. Két eltérő koncentráción (0,6708M és 1,0063M) és három 

különböző hőmérsékleten végeztünk kísérleteket (35°C, 50°C és 65°C), minden egyes 

kísérletet kétszer megismételve. Állandó paraméternek vettük a rezolváló ágens, a racém 

vegyület és a szilikagél arányát és mennyiségét, valamint a kristályosodási időt. A legjobb 

eredményt (a rezolválhatóság érték alapján) a 0,6708M-os koncentrációnál és 65°C-on 

végzett kísérleteknél értük el.  

Az ismételhetőség vizsgálata miatt egymás után három rezolválást hajtottunk végre 

úgy, hogy a rezolváló ágenst állandóan a szűrőnuccson tartottuk a fenti optimálisnak vélt 

koncentrációjú és hőmérsékletű racém AD∙HCl oldatot alkalmazva. Sajnos az 

ismétléseknél egyre gyengébb elválasztást értünk el (4. táblázat). A diasztereomer sóból 

kinyerhető AD termelésének csökkenése arra engedett következtetni, hogy az R-SAV egy 

része a sósavas savanyítás során oldatban maradt, és ennek mennyiségével csökkent a 

következő rezolválás során alkalmazható (R-SAV)2Ca mennyisége, így a kezdeti 

mólarányok változhatnak. 

4. táblázat: Ciklikus rezolválások eredménye 

 Anyalúg Diasztereomer sóból 

Kísérlet 
ee1 
[%] 

T 
[%] 

F 
[-] 

ee1 
[%] 

T 
[%] 

F 
[-] 

1.kör 52 78,3 0,407 45 85,8 0,386 

2.kör 28 112,3 0,314 64 57,8 0,370 

3.kör 23 117,0 0,269 67 42,9 0,287 
1
származékképzést követő királis HPLC mérés alapján  

Emiatt kísérleteket végeztünk úgy, hogy a kálcium só képzése előtt a kiinduló  

R-SAV 15%-át minden esetben pótoltuk (5. táblázat). Az eredmények azonban nem 

bizonyították, hogy a R-SAV esetleges vesztesége okozza a rezolválás hatékonyságának 

csökkenését a ciklikus rezolválások során. Feltételezhetően a szűrőnuccsos módszer 

nehezen biztosítható kevertetése, melyet üvegbottal végeztünk, okozhatja a diasztereomer 

só mennyiségének csökkenését és ezáltal a rezolválás eredményeinek romlását. 

5. táblázat: Ciklikus rezolválások a R-SAV egy részének pótlásával 

 Anyalúg Diasztereomer sóból 

Kísérlet 
ee1 
[%] 

T 
[%] 

F 
[-] 

ee1 
[%] 

T 
[%] 

F 
[-] 

1.kör 47 78,3 0,368 42 78,6 0,330 

2.kör 23 112,8 0,259 54 48,1 0,260 

3.kör 33 91,6 0,302 45 59,2 0,266 
1
származékképzést követő királis HPLC mérés alapján  



99 
 

4.8.5 Modell rezolválás félfolyamatos készülékben 

A nagyon gyors kristályosodás miatt a szűrőnuccson történő sikeres eredmények 

alapján egy töltött oszlopos laboratóriumi méretű kristályosító készüléket építettünk, mely 

kevertetését, illetve az anyalúgok eltávolítását inert gáz bevezetéssel oldottuk meg  

(119. ábra). 

12
5

1. Adagoló 2. Perisztaltikus pumpa 3. Szedő 4. Kristályosító oszlop 5. Gázpalack 6. Gáz elvezetés
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119. ábra: „Kelepcébe zárt” rezolváló ágens módszere 

Kísérleteink során az oszlopba szilikagél és R-SAV keverékét töltöttük, ezt 

követően a perisztaltikus pumpa segítségével alternálva juttattuk a különböző oldatokat az 

oszlopba. A szűrőnuccsos kísérletekkel ellentétben a pumpa miatt, CaO szuszpenzió 

alkalmazását el kellett vetni. Az (R-SAV)2Ca só képzését oldatok adagolásával végeztük, 

úgyhogy először KOH oldat segítségével R-SAV∙K só oldatát képeztük az oszlopban, majd 

ehhez CaCl2 oldatot adva, gázbevezetéses kevertetés után kicsapódott az (R-SAV)2Ca só.  

A készülék alkalmazásával a diasztereomer sóból 44%-os enantiomer felesleggel 

és 116%-os termeléssel nyertük ki az (R,R)-AD-t (F:0,51), míg az anyalúgból 77%-os ee 

értékű (S,S)-AD-t kaptunk 83%-os termeléssel (F:0,64). A 44%-os enantiomer feleslegű 

(R,R)-AD enantiomer keverékből hidroklorid oldatot képeztünk sósavval és újrarezolváltuk 

az oszlopban regenerált rezolváló ágenssel. Ekkor a sóból kinyert (R,R)-AD 

enantiomertisztasága 73%-ra emelkedett (6. táblázat). 

 

 

 

6

. 
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6. táblázat: Rezolválás és újrarezolválás eredménye  

 Anyalúg Diasztereomer sóból 

Kísérlet 
ee1 
[%] 

T 
[%] 

F 
[-] 

ee1 
[%] 

T 
[%] 

F 
[-] 

Rezolválás 77 83 0,64 44 116 0,51 
Újrarezolválás 9 120 0,11 73 68 0,50 

1
származékképzést követő királis HPLC mérés alapján  

A szűrőnuccson végzett ciklikus rezolválásokat a készülékben is végrehajtottuk. Az első 

ciklus végrehajtása után a második körben a regenerált rezolváló ágenssel közel azonos 

enantiomertisztasággal (ee:42%), de csak 55%-os termeléssel kaptuk az (R,R)-AD-t. Az 

anyalúgból jelentősen gyengébb enantiomertisztasággal kaptuk az (S,S)-AD-t  

(ee:42%, T: 121%, F:0,24), összehasonlítva a 6. táblázat felső sorának eredményeivel. A 

csökkenés az alkalmazott kis mennyiségű R-SAV kimosódása okozhatta, mivel 

valamelyest oldódik a regenerálás körülményei között is. 

Viszont ennek ellenére is kidolgoztuk egy újszerű rezolválási módszer alapjait, melyet a 

„kelepcébe zárt rezolváló ágens módszerének” neveztük el. Természetesen vannak 

korlátai a módszernek, jellemzően só-só rezolválásokra tudjuk elképzelni. A rezolváló 

ágensek köre a dibenzoil-borkősav (DBTA) és származékaira szűkül, mivel ezek savas 

körülmények között kiválnak vizes oldatból is, vagyis például a diasztereomer elbontás 

körülményein. 

  



101 
 

5 ÖSSZEFOGLALÁS 

A dolgozatom egyik célkitűzése volt, hogy kapcsolatot találjunk az enantiomer 

keverékek és a diasztereomer keverékek viselkedései között. Korábban a 

kutatócsoportban megállapították, hogy a rokon molekulaszerkezetű vegyületekből 

keletkezett kristályosodó diasztereomer sókból elkülöníthető enantiomer keverékek átlagos 

enantiomertisztasága jól egyezik a közös racém vegyület enantiomer keverékeinek 

eutektikus összetételével. Igazoltuk, hogy ha a rezolválás során kristályosodó 

diasztereomereket nem rokonszerkezetű molekulák alkotják, akkor is érvényes az előző 

összefüggés.[223-224, 227, 271] Továbbá igazoltuk azt is, hogy a diasztereomerek arányát a 

„single” enantiomer rezolváló ágens enantiomer keverékeinek az eutektikus összetétele is 

meghatározhatja. Az eutektikus összetételek időfüggő megjelenésének vizsgálata során a 

racém és a rezolváló ágens eutektikus összetételének meghatározó szerepét tapasztaltuk, 

mind a kinetikus, mind a termodinamikus kontroll alatt.[156, 225] Úgy tűnik a kapcsolat, a „kód” 

az eutektikus összetétel. 

Továbbá célunk volt a rezolváló ágens és az optimális körülmények keresésének 

időszükségét csökkentő módszer és megközelítés kidolgozása. A rezolváló ágens keresést 

megkönnyítő megközelítés kidolgozásához a molekulahosszak és a rezolválás 

eredményessége között kerestünk kapcsolatot. A vizsgált 49 rezolválás eredményeinek 

szisztematikus rendszerezésével megállapítottuk, hogy a racém és a rezolváló ágens 

molekulahosszai közötti különbség befolyásolja az eredményt, éspedig ha nulla vagy 3-6 

közötti akkor az adott rezolváló ágens hatékonyabb, míg ha ez a különbség 1-2, akkor 

kevésbé eredményes.[152]  Az optimális körülmények kereséséhez szűrővel ellátott 

Eppendorf-csővek használatán alapulva nagyhatékonyságú módszer alapjait dolgoztuk ki. 

A rezolváló ágensek között kevésbé alkalmazott szabad állapotú aminosavakat és 

keverékeiket sikeresen alkalmaztuk a racém mandulasav rezolválásában. A racém 

mandulasav szabad állapotú α-,γ- aminosav és β-aminosav motívumot tartalmazó amfoter 

karakterű vegyületekkel végzett rezolválásai során, azt tapasztaltuk, hogy keverékeik 

alkalmazásakor esetenként kedvezőbb enantiomer elválasztás érhető el, mint az egyedi 

rezolváló ágensek használatával. A fenti rezolváló ágensekkel rokon molekulaszerkezetű 

akirális aminosavak hozzátétként történő alkalmazásai javították az elválasztás 

eredményeit.[177] 

Ugyancsak a szabad állapotú aminosavakkal végzett racém mandulasav 

rezolválások pH függésének vizsgálata során az tapasztaltuk, hogy a legjobb 

rezolválhatóság érték az alkalmazott aminosav karboxil csoportjának pKa értékével 

megegyező kiindulási pH beállításával érhető el. [213] 
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Elsőként vizsgáltuk szisztematikusan az ultrahangos besugárzás időtartamának és 

teljesítményének rezolválást befolyásoló hatását. A racém tetramisol (TET)  

(R,R)-dibenzoil-borkősavas (DBTA) modell rezolválása során a kristályosodási idő 

növelésével tapasztalt enantiomertisztaság csökkenést ultrahang alkalmazásával vissza 

lehetett szorítani, és jobb elválasztás eredményezett használata. Úgy véljük, hogy minden 

olyan rezolválásnál, ahol a kinetikailag kedvezményezett gyorsan kristályosodó 

diasztereomer só nagy tisztaságot eredményez a gyors szűrés után, kedvező lehet az 

ultrahang alkalmazása.[250] 

Végrehajtottuk a racém amlodipin (AML) (R,R)-borkősavval (TA) végzett 

rezolválását, korábban szolvátként a diasztereomer só kristályába beépülő oldószer 

molekulaszerkezetével rokon molekulaszerkezetű, de oldószerként nem használható 

akirális hozzátétet alkalmazva, karbamid és tiokarbamid additívet használva. Továbbá 

módszert dolgoztunk ki az amlodipin enantiomer keverékek tisztítására. A racém 

hányaddal fél ekvivalens fumársavval reagáltatva a 68%-os enantiomer feleslegű amlodipin 

(AML) enantiomer keveréket racém összetételű fumarát só vált ki aceton oldószerből, míg 

az oldatban közel enantiomertiszta (>99%) amlodipin enantiomer keverék maradt.[201] 

Alapvető felvetésünk volt egy a rezolválások magas művelet és eszközigényét 

csökkentő eljárás kidolgozása. Ezt úgy hajtottuk végre, hogy a rezolváló ágenst a 

rezolválás során, mint egy „katalizátor ágyként” állandóan a reaktorban tartottuk. A racém 

treo-2-amino-1-(4-nitrofenil)-1,3-propándiol (AD)  

(R,R)-dibenzoil-borkősav-N,N-dimetil-félamid (R-SAV) modell rezolválását kezdetben 

szürőnuccson hajtottuk végre, mely kristályosodási lépéseit RAMAN spektroszkópiával 

nyomon követtük. A szűrőnuccson ugyanazon rezolváló ágenst 3 egymást követő 

rezolváláshoz tudtuk felhasználni. A szürőnuccson végzett kísérletek tapasztalatai alapján 

egy félfolyamatos laboratóriumi készüléket építettünk, melybe alternálva juttatjuk az 

oldatokat. Ennek alkalmazásával egy lépésben 44%-os, két lépésben 73%-os 

enantiomertisztaságot sikerült elérnünk. A módszert „a kelepcébe zárt rezolváló ágens 

módszerének” neveztük el.[265] 
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6 TÉZISEK 

1. Kapcsolatot találtunk a frakcionált kristályosítással történő diasztereomer elválasztás 

során kapott kristályos fázisból elkülönített enantiomer keverék enantiomertisztasága 

és a diasztereomer sót alkotó komponensek enantiomer keverékeinek viselkedése, 

illetve molekulahossz különbsége között. Mind a racém vegyület enantiomer 

keverékeinek eutektikus összetétele, mind a rezolváló ágens enantiomer keverékeinek 

eutektikus összetétele meghatározhatja a diasztereomer sóból elkülöníthető 

enantiomer keverék enantiomertisztaságát. Javaslatot tettünk az optimális  rezolváló 

ágens választás folyamatára, mely szerint a magas eutektikus összetételű enantiomer 

keverék viselkedést mutató rezolváló ágens alkalmazásával kedvező elválasztást 

várhatunk.[223-224, 227, 271] 

2. Bizonyítottuk, hogy ha a racém vegyület, vagy a rezolváló ágens enantiomer 

keverékeinek az eutektikus összetétele jelenik meg a kinetikus kontroll 

érvényesülésével a kristályosan kiváló diasztereomer sóban, akkor a termodinamikus 

kontroll érvényesülésével ennek fordítottja következik be. Tehát a diasztereomer só 

kristályosítási idejének megválasztásával biztosíthatjuk az optimális enantiomer 

elválasztást.[156, 225] 

3. Bizonyítottuk, hogy a szabad állapotú α-,γ- aminosav és β-aminosav motívumot 

tartalmazó amfoter karakterű vegyületek alkalmasak racém savak rezolválására és 

keverékeikkel alkalmanként kedvezőbb enantiomer elválasztás érhető el, mint az 

egyedi rezolváló ágensekkel..[177] 

4. Bizonyítottuk, hogy a szabad állapotú α-,γ- aminosav és β-aminosav motívumot 

tartalmazó amfoter vegyületek és ezekkel rokon molekulaszerkezetű akirális 

aminosavak keverékei a racém savak rezolválásban kedvezőbb enantiomer 

elválasztást eredményeznek, mint az egyedi rezolváló ágensek..[177] 
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8 KÍSÉRLETEK RÉSZLETES LEÍRÁSA 

8.1 Alkalmazott műszerek, analitikai módszerek  

A vékonykromatográfiás elválasztásokhoz Merck 60 F254 szilikagél lapokat 

használtunk. Az NMR vizsgálatokat a BME Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszékén 

végezték Bruker Avance DRX-500, illetve Bruker Avance AV-300 készülékekkel. A 

vizsgálatnál használt deuterált oldószer minden esetben fel van tüntetve. A csatolások  

Hz-ben értendőek.  

A rezolválási kísérletek esetén a termelést minden esetben a megfelelő enantiomer 

mennyiségére, azaz a racém vegyület mennyiségének 50%-ra vonatkoztatva adtuk meg. A 

rezolválhatóságot (vagyis az F paramétert) minden esetben a termelés és az 

enantiomertisztaság szorzataként számítottam ki az alábbi egyenlet alapján (6. egyenlet): 

6. egyenlet 

𝐹 =
𝑒𝑒

100
∗

𝑇

100
 

A mandulasav (MA), a 2-klórmandulasav (CMA), O-acetil-mandulasav (AMA), 

fenilalanin (Phe), illetve a pregabalin (PG) enantiomer keverékek esetében az optikai 

tisztaság (op) értékek optikai forgatás alapján lettek meghatározva. Az optikai tisztaság 

értékek bár nem azonosak az enantiomer felesleg értékekkel (nem ideális oldatok 

esetében eltérhetnek egymástól), a dolgozatomban enantiomer felesleg vagy enantiomer 

tisztaság kifejezést használunk helyette a könnyebb érthetőség érdekében. A fajlagos 

optikai forgatóképesség mérést Perkin–Elmer 245 MC polariméteren végeztük.  

A királis folyadék kromatográfiás méréseket egy Gilson gyártmányú készüléken 

hajtottuk végre, mely egy Gilson 306 nagynyomású pumpából, egy Gilson 806 

nyomásmérőből és egy Applied Biosystems 783A UV detektorból épült fel (beállított 

hullámhossza λ=254 nm volt minden esetben). A minta injektálását (minden esetben 20µl-t) 

egy Rheodyne 7725i kézi injektorral hajtottuk végre. Az amlodipin (AML) esetében a 

szabad bázis enantiomer keverékek HPLC mérése alapján történt az enantiomer felesleg 

érték meghatározása. Ezért ehhez normál fázisban Chiralpack OD (250mm*4.6mm) királis 

oszlopot alkalmaztunk, eluensként hexán:etanol 65:35 arányú keverékét izokratikus 

módban. Az (R)-AML retenciós ideje 10,62; míg az (S)-AML retenciós ideje 12,96 perc 

volt; 0,5ml/perc áramlási sebesség mellett 20°C-on. A tetramisol (TET) és az ibuprofén 

(IBU) esetében a diasztereomer sóból történt az enantiomer felesleg érték meghatározása, 

melyhez fordított fázisú módszert alkalmaztunk. A  

treo-2-amino-1-(4-nitrofenil)-1,3-propándiol (AD) esetében a diasztereomer sóból 

extrakcióval elválasztott enantiomer keverékek N-acilezés termékével (N-Ac-AD) végeztük 

a fordított fázisú HPLC vizsgálatot (a szintézis előirata a 8.2.7.4 fejezetnél található meg). 
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A fordított fázisú HPLC mérések paramétereit 7. táblázat részletezi. A mérés során a 

mintákat az alkalmazott eluensben oldva jutattuk a készülékbe. 

7. táblázat: Fordított fázisú HPLC mérés paraméterei
a 

Komponens Királis oszlop Eluens 
(arány) 

Vizes puffer 
(arány) 

Enantiomer 1
c 

(retenciós idő) 
Enantiomer 2

c 

(retenciós idő) 

TET Lux Cellulose 2
b 

AcCN 
(60) 

20mM NH4HCO3 

+0,1% Et2NH 
(40) 

(R)-TET 
(16,5) 

 

(S)-TET 
(17,9) 

IBU Lux Cellulose 3
b 

AcCN 
(40) 

0,1% HCOOH 
(60) 

(S)-IBU 
(28,1) 

(R)-IBU 
(29,7) 

N-Ac-AD Lux Cellulose 2
b 

AcCN 
(20) 

20mM NH4HCO3  
(80) 

(R,R)-N-Ac-AD 
(18,3) 

(S,S)-N-Ac-AD 
(21,0) 

a
 a mérések 20°C-on lettek végrehajtva, áramlási sebesség 0,5ml/min izokratikus módban 

b 
belső átmérő: 250mm*4.6mm; 5 μm töltet (gyártó: Phenomenex) 

c 
az enantiomer csúcsok beazonosítását az enantiomer keverékek optikai forgatásai és irodalmi forgatás adatok alapján 

határoztuk meg 

Az online Raman vizsgálatokat Labram típusú diszperziós Raman spektrométerrel 

(Horiba Jobin Yvon, Franciaország) végeztük. A készülék fontosabb részei a három 

különböző hullámhosszúságú lézer (532 nm frekvenciakettőzött Nd-YAG, 633 nm He-Ne, 

785 nm dióda), a különböző objektívek (10x, 50x, 100x) és a léghűtéses CCD (charged 

coupled device) detektor. A spektrumfelvételi időnek 60s-ot vettünk (expozíciós) és az 

átlagolások száma (akkumuláció) kettő volt. A spektrumok rögzítését LabSpec 5.42.18. 

programmal hajtottuk végre. 

A publikációkban szereplő DSC méréseket TA Instruments DSC 2920 modulált 

hőáram-DSC készüléken végeztük, mintatartónak, illetve referenciának hermetikusan lezárt 

alumínium tégelyt használtunk. A mérés során öblítőgáz használatára nem volt szükség. 

Ugyancsak a publikációban szereplő a röntgendiffrakciós felvételek PANalytical X’Pert Pro 

MPD típusú röntgendiffraktométerrel készültek. A készülék X’celerator típusú detektorral 

működött, Θ-Θ elrendezésben, vagyis mind a sugárforrás, mind a detektor egyenlő és 

állandó sebességgel mozog és tükörpozícióban van a felvétel közben. Forrásként Cu 

anódú röntgencsövet használtunk, a Cu Kα hullámhosszán (1,5408 Ȃ) mértünk, 40 kV 

feszültség és 30 mA áramerősség alkalmazása mellett. Az elhajlási szöget 4° és 44° között 

változtattuk. A mérési időt a jobb felbontás elérése végett 20 percnek választottuk. Illetve a  

Fourier-transzformációs infravörös spektroszkópia felvételek egy Excalibur Series FTS 

3000 (Biorad) spektrofotométeren lettek végrehajtva (KBr pasztillában). 

8.2 Kísérletek részletes leírása fejezetenként felosztva 

8.2.1 Kísérletek leírása a 4.4.1 fejezethez 

 



109 
 

Ezen fejezethez tarozó kísérletek pontos receptjei megtalálhatóak a megjelölt 

publikációban, pontosabban a jelölt publikáció 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.7; 4.8; 4.9 és 4.10 

pontjainál.[177]. A 4.4.1 fejezet eredményeit táblázatos formában itt lehet megtalálni. 

8. táblázat: Mandulasav rezolválása rezolváló ágens keverékekként Pasteur-féle ekvivalens 
módszerrel 

 

Kísérlet 

Rezolválóágens keverék 
összetétele 

(1 mol savra tekintve) 
Kísérleti eredmények Kalkulált értékek 

(S)-Phe 
[mol] 

(S,S)-AP 
[mol] 

(S)-PG 
[mol] 

eea 
[%] 

Tb 
[%] 

mFb 
[-] 

cF 
[-] 

iF 
[-] 

1 1 0 0 23 158 0,36 - - 
2 0 1 0 33 118 0,39 - - 
3 0 0 1 76 58 0,44 - - 

4 0,5 0,5 0 28 116 0,33 0,38 0,88 
5 0 0,5 0,5 5 58 0,03 0,42 0,07 
6 0,5 0 0,5 48 78 0,37 0,4 0,93 
7 0,33 0,33 0,33 32 91 0,29 0,40 0,73 
8 0,1 0,9 0 43 95 0,41 0,39 1,06 

a
 optikai forgatás adatok alapján 

b
 a kiinduló racém MA felére számítva 

c
 mF=ee*T 

9. táblázat: Mandulasav rezolválása rezolváló ágens keverékekként fél ekvivalens módszerrel 

         

Kísérlet 

Rezolválóágens keverék 
összetétele 

(1 mol savra tekintve) 
Kísérleti eredmények Kalkulált értékek 

(S)-Phe 
[mol] 

(S,S)-AP 
[mol] 

(S)-PG 
[mol] 

eea 
[%] 

Tb 
[%] 

mFb 
[-] 

cF 
[-] 

iF 
[-] 

1 0,5 0 0 35 96 0,34 - - 
2 0 0,5 0 11 97 0,11 - - 
3 0 0 0,5 42 53 0,22 - - 

4 0,25 0,25 0 38 66 0,25 0,23 1,11 
5 0 0,25 0,25 17 34 0,06 0,17 0,36 
6 0,25 0 0,25 47 38 0,18 0,28 0,64 
7 0,17 0,17 0,17 37 36 0,13 0,22 0,58 

10. táblázat: Mandulasav rezolválása rezolváló ágens keverékekként Pope-Peachey-féle 
ekvivalens módszerrel 

         

Kísérlet 

Rezolválóágens keverék 
összetétele 

(1 mol savra tekintve) 
Kísérleti eredmények Kalkulált értékek 

(S)-Phe 
[mol] 

(S,S)-AP 
[mol] 

(S)-PG 
[mol] 

eea 
[%] 

Tb 
[%] 

mFb 
[-] 

cF 
[-] 

iF 
[-] 

1 0,5 0 0 63 40 0,25 - - 
2 0 0,5 0 9 126 0,11 - - 
3 0 0 0,5 55 64 0,35 - - 

4 0,25 0,25 0 43 66 0,28 0,18 1,55 
5 0 0,25 0,25 51 30 0,15 0,23 0,65 
6 0,25 0 0,25 49 53 0,26 0,30 0,74 
7 0,17 0,17 0,17 31 51 0,16 0,24 0,68 

a
 optikai forgatás adatok alapján 

b
 a kiinduló racém MA felére számítva 

c
 mF=ee*T 
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11. táblázat: Mandulasav rezolválása (S)-Phe és (S)-Ala rezolváló ágensek keverékével 

         

Kísérlet 

Rezolválóágens keverék 
összetétele 

(1 mol savra tekintve) 
Kísérleti eredmények Kalkulált értékek 

(S)-Phe 
[mol] 

(S)-Ala 
[mol] 

eea 
[%] 

Tb 
[%] 

mFc 
[-] 

cF 
[-] 

iF 
[-] 

1 1 0 23 158 0,36 - - 
2 0 1 0 0 0 - - 

3 0,18 0,82 53 26 0,14 0,06 2,22 
4 0,35 0,65 59 55 0,32 0,13 2,54 
5 0,5 0,5 45 91 0,41 0,18 2,28 
6 0,65 0,35 40 119 0,48 0,23 2,05 
7 0,82 0,18 28 150 0,42 0,30 1,41 

a
 optikai forgatás adatok alapján 

b
 a kiinduló racém MA felére számítva 

c
 mF=ee*T 

8.2.2 Kísérletek leírása a 4.5.3 fejezethez 

Ezen fejezethez tarozó kísérletek pontos receptjei megtalálhatóak a megjelölt 

publikációban.[177] Pontosabban a jelölt publikáció 4.6 pontjánál. 

8.2.3 Kísérletek leírása a 4.5.4 fejezethez 

8.2.3.1 Amlodipin rezolválása tiokarbamid és karbamid jelenlétében 

Egy lombikba bemérünk 5,00g (12,2 mmol) racém amlodipint (AML); 0,46g  

(3,1 mmol) (R,R)-borkősavat [(R,R)-TA]; 2,38g (31,0 mmol) tiokarbamidot; 0,37g (0,6mmol) 

karbamidot és 25cm3 acetont. Melegítve kevertetés közben oldat keletkezett, majd 

szobahőmérsékleten 12 órán át  kristályosítottuk a keveréket. A kiválást leszűrtük és 

3*3cm3 acetonnal mostuk, levegőn szárítottuk. A kapott diasztereomer só tömege:3,82g. A 

diasztereomer sót 30cm3 10%-os vizes NaOH-ban feloldottuk, majd 3*30cm3 DKM-nal 

extraháltuk. A szerves fázist 10cm3 vízzel mostuk, MgSO4-on szárítottuk, majd bepároltuk. 

A keletkező olajos maradékot  15cm3 hexánnal 1 órán át  kevertetve kristályosítjuk, a 

kapott (R)-amlodipin [(R)-AML] súlya: 2,43g (97%). Az enantiomertisztaságot királis HPLC 

analízissel határoztuk meg. A kapott enantiomer felesleg érték ee:74%. 

8.2.3.2 A rezolválás anyalúgjának rezolválása (R,R)-borkősavval 

A fenti rezolválás acetonos anyalúgjához 0,46g (3,1 mmol) (R,R)-borkősavat  

[(R,R)-TA] mértünk be. Melegítve kevertetés közben oldat keletkezett, majd 

szobahőmérsékleten 12 órán át  kristályosítottuk a keveréket. A kiválást leszűrtük és 

3*1cm3 acetonnal mostuk, levegőn szárítottuk. A diasztereomer só elbontása az előző pont 

szerint történt. A kapott (S)-amlodipin [(S)-AML] súlya:2,13g (85,2%), enantiomer felesleg 

értéke ee:68,1%.  
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8.2.3.3 Amlodipin enantiomer keverék tisztítás, előirat a 4.5.4.2 fejezethez 

Az előző pontban kapott 2,13g (5,2 mmol) (S)-amlodipin [(S)-AML] enantiomer 

keveréket (ee:68,1%) 0,09g (0,78 mmol) fumársavval 30cm3 acetonban melegen 

feloldottuk. Ezt a keveréket szobahőmérsékleten 12 órán át  kristályosítottuk, majd a kivált 

kristályokat szűrtük, 1*1cm3 acetonnal mostuk. Az anyalúgot bepároltuk, majd az olajos 

maradékot  

10cm3 10%-os vizes NaOH-ban kevertettük és 3*30cm3 DKM-nal extraháltuk. A szerves 

fázist 3cm3 vízzel mostuk, MgSO4-on szárítottuk, majd bepároltuk. A keletkező olajos 

maradékot  3cm3 hexánnal 1 órán át  kevertetve kristályosítottuk, a kapott (S)-amlodipin  

[(S)-AML] súlya: 2,43g (97%), enantiomer felesleg értéke ee:99,9%.  

8.2.4 Kísérletek leírása a 4.5.6 fejezethez 

8.2.4.1 Reprezentatív előirat a pH függés vizsgálatához a racém mandulasav  

(S)-fenilalaninnal történő rezolválása esetében 

Egy lombikban 0,76g (5,00 mmol) racém mandulasavat (MA) és 0,82g (5,00 mmol) 

(S)-fenilalanint [(S)-Phe] és 8 cm3 desztillált vizet mértünk be. A keveréket 90°C-ra 

melegítve tiszta homogén oldatot kaptunk. A forró oldathoz 0,05g (1,25 mmol) NaOH-ot 

mértünk be, majd meghatároztuk az oldat pH értékét (pH=3). A kristályos kiválást 0,25 órán 

át kristályosítottuk, majd szűrtük.  A kapott diasztereomer só tömege: 0,75g. A 

diasztereomer sót 10cm3 3M-os sósav oldatban feloldottuk, majd 3*20cm3 EtOAc-tal 

extraháltuk. A szerves fázist 3cm3 telített NaCl oldattal (brine) mostuk, MgSO4-on 

szárítottuk, majd bepároltuk. A kapott (S)-mandulasav enantiomer keverék tömege:0,25g 

(67%). Optikai forgatása: [α]D
25=+88,1 (c=1, H2O); ee:58%. 

A fenti kísérletnek megfelelően hajtottuk végre a különböző pH értékeken a rezolválásokat, 

a pH értéket NaOH vagy 10M-os sósav hozzáadásával beállítva. Az eredményeket a 70. 

ábra mutatja be. A félekvivalens kísérlet során 0,41g (2,50 mmol) (S)-fenilalanint [(S)-Phe] 

és 4 cm3 desztillált vizet mértünk be, az így végrehajtott rezolválások eredményeit a 71. 

ábra mutatja be. A termodinamikus kísérletek során ugyancsak fentiek szerint jártunk el, 

viszont a kristályos kiválást 2 héten át kristályosítottuk, az így végrehajtott rezolválások 

eredményeit a 72. ábra mutatja be. 

8.2.4.2 Reprezentatív előirat a pH függés vizsgálatához a racém mandulasav  

(R)-pregabalinnal történő rezolválása esetében 

Egy lombikban 1,14g (7,50 mmol) racém mandulasavat (MA) és 0,60g (3,75 mmol) 

(R)-pregabalint [(R)-PG] és 2 cm3 desztillált vizet mértünk be. A keveréket 90°C-ra 

melegítve tiszta homogén oldatot kaptunk. A forró oldathoz 0,03g (0,75 mmol) NaOH-ot 

mértünk be, majd meghatároztuk az oldat pH értékét (pH=4,2). A kristályos kiválást 0,25 

órán át kristályosítottuk, majd szűrtük.  A kapott diasztereomer só tömege:0,80g. A 
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diasztereomer sót 10cm3 3M-os sósav oldatban feloldottuk, majd 3*20cm3 EtOAc-tal 

extraháltuk. A szerves fázist 5cm3 telített NaCl oldattal (brine) mostuk, MgSO4-on 

szárítottuk, majd bepároltuk. A kapott (R)-mandulasav enantiomer keverék tömege:0,52g 

(91%).Optikai forgatása: 

 [α]D
25=-65,3 (c=1, H2O); ee:43%. 

A fenti kísérletnek megfelelően hajtottuk végre a különböző pH értékeken a rezolválásokat, 

a pH értéket NaOH vagy 10M-os sósav hozzáadásával beállítva. Az eredményeket a  

74. ábra mutatja be. 

8.2.5 Kísérletek leírása a 4.6.3 fejezethez 

A 4.6.3.2 fejezet receptjei megtalálhatóak a megjelölt publikációban.[156] Pontosabban 

a jelölt publikáció 4.3 és 4.4 pontjainál.  

A 4.6.3.3; 4.6.3.4; 4.6.3.5 fejezet receptjei megtalálhatóak a megjelölt 

publikációban.[225] Pontosabban a jelölt publikáció 4.4; 4.5; 4.6; 4.7 pontjainál.  

A 4.6.3.6 fejezet átkristályosításainak pontos leírása az előző két publikációban 

szerepelnek, mindkét esetben a 4.2 pontnál.[156, 225] 

A 4.6.3.8 fejezet receptjei megtalálhatóak a megjelölt publikációban.[225] Pontosabban 

a jelölt publikáció 4.8 pontjánál. 

8.2.5.1 Reprezentatív kísérlet a 4.6.3.7 fejezethez  

160mg (0,77 mmol) racém ibuprofént (IBU), 150µl desztillált vizet és 600µl etanolt egy 

zárható fedelű üvegbe helyeztük, majd 40°C-os vízfürdőben kevertettük 10 percen 

keresztül. Ezzel párhuzamosan 200µl etanol:desztillált víz 8:2 arányú oldószer keverékét 

mértünk 4 darab zárható fedelű üvegbe, melyhez ekvivalenciától függően számított 

mennyiségű  

(S)-1-feniletilamint [(S)-FEA] mértünk, 31,6µl (0,4 ekvi); 39,5 µl (0,5 ekvi); 47,4 µl (0,6 ekvi); 

55,3µl (0,7 ekvi). Az efeletti ekvivalenciánál a mérések miatt töményebb törzsoldatokat 

készítettünk, 100µl oldószerhez ekvivalenciától függően ugyancsak számított mennyiségű 

(S)-1-feniletilamint [(S)-FEA] mértünk, 31,6µl (0,6 ekvi); 35,6 µl (0,7 ekvi); 39,6 µl (0,8 ekvi); 

43,6 µl (0,9 ekvi); 47,6µl (1,0 ekvi); 51,6µl (1,1 ekvi); 55,6µl (1,2 ekvi); 59,6µl (1,3 ekvi). Az 

(S)-1-feniletilamint tartalmazó oldatokat 5 percen keresztül melegítettük egy 40°C-os 

vízfürdőben. A rezolválások összemérése előtt felcímkéztük a szűrővel ellátott Eppendorf 

csöveket és a belső kivehető rész tömegét analitikai mérlegen meghatároztuk. Ezután a 

racém IBU 40°C-os törzsoldatából mindegyik csőbe 75µl mértünk ki, valamint ezekhez az 

25µl térfogatokat a (S)-FEA törzsoldatokból. A csöveket lezártuk és 24 órán át 

hűtőszekrénybe helyeztük. Majd 10000rpm fordulatszámon, 5 percen át centrifugáltuk, ezt 

követően a belső kivehető részeket infralámpa alatt szárítottuk és tömegeiket lemértük. A 
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diasztereomer sót fordított fázisú királis HPLC módszerrel elemeztük, ebből kaptuk az 

enantiomer felesleg értékeket. Termelések a diasztereomer só tömegéből és a feltételezett 

IBU: (S)-FEA 1:1 arányból számítottuk. A kísérlet eredményeiből készült a 99. ábra. A 

fentiek szerint izopropanol oldószerben is végrehajtottuk a kísérleteket, ezek eredményeit 

mutatja a 100. ábra. 

8.2.6 Kísérletek leírása a 4.6.5 fejezethez 

8.2.6.1 Reprezentatív kísérlet a racém tetramisol (TET) félekvivalens (R,R)-DBTA rezolváló 

ágenssel végzett rezolválás vizsgálatához 

 

Egy lombikban 4,08g racém tetramisolt (TET) 10cm3 DKM és 8cm3 desztillált víz 

elegyében 40°C-ra melegítve feloldottunk. Ezzel párhuzamosan egy másik lombikban 

2,37g (6,6 mmol) (R,R)-dibenzoilborkősavat [(R,R)-DBTA] 14cm3 DKM-ban oldottunk fel 

szintén 40°C-on. A két elegyet összeöntöttük, majd 5°C-os jeges vízfürdőbe helyezve 

kristályosítottuk. A kevertetést mágneses keverővel végeztük, 500 rpm fordulatszámon. Az 

első kristály kiválását követően 0,5 órán át végeztük a kristályosítást, majd a kristályos 

kiválást szűrtük, 1cm3 desztillált vízzel mostuk. A keletkezett diasztereomer só nedves 

tömege: 4,56 g. A diasztereomer só fordított fázisú királis HPLC analízis analízise alapján, 

a benne lévő (S)-tetramisol [(S)-TET] enantiomertisztasága, ee:12,4%. 

A kivált diasztereomer sót 40cm3 3M-os NaOH vizes oldatban feloldottuk, majd 3*40cm3 

DKM-nal extraháltuk. A szerves fázist 10cm3 telített NaCl oldattal (brine) mostuk, MgSO4-

on szárítottuk, majd bepároltuk. A kapott (S)-tetramisol [(S)-TET] enantiomer keverék 

tömege: 1,97g (96,7%). 

A fenti reprezentavít eljárásnak megfelelően 1,10,20,30 perces kristályosításokkal 

hajtottunk végre kísérleteket, minden értéknél 3 párhuzamos kísérlet eredményéből 

számított átlag értékek láthatóak a  0 fejezetben (108. ábra).  

Az NMR mérések alapján a diasztereomer só TET:DBTA minden esetben 2:1 volt, vagyis 

semleges sóról vált ki. 

Referencia NMR: 1H NMR (500MHz, D2O/CD3CN) δ ppm 8,22-7,64 (m, 10H, TET aromás); 

7,70-7,59 (m, 10H, DBTA aromás); 5,83-5,81 (m, 2H, PhCHCH2); 5,77 (s, 2H, CHCOOH); 

4,34 (t, J=10,5Hz, 2H; CHCH2N); 4,13-4,01 (m, 4H, SCH2CH2); 3,96-3,84 (m, 4H, 

NCH2CH2); 3,75-3,78 (dd, 2H, J=10.4; 8,3 Hz; CHCH2N); 13C NMR (125MHz, D2O/CD3CN) 

δ 36,7; 48,2; 55,2; 67,6; 75,6; 126,8; 129,1; 129,5; 129,6; 129,9; 130,2; 134,2; 138,7; 

167,6; 172,2; 177,0. 
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8.2.6.2 Szonotród kalibrációja 

A szonotróddal ismert fajlagos hőkapacitású (cp) ismert tömegű (m) oldószert 

ultrahangozásakor az oldószer időegység (dt) alatt végbement hőmérséklet változásból 

(dT) számítható a beállított teljesítmény kalibrált értéke (7. egyenlet). 

Az ultrahangos készülék kalibrációjához bemértünk 40,604 g desztillált vizet egy főző 

pohárba, melybe belehelyeztük a Bandelin Sonoplus HD 2200 szonotródot. A teljesítményt 

a kijelző szerinti 10%-ra állítottuk be és leolvastuk a desztillált víz hőmérsékletét. A 

szonotród bekapcsolása után percenként leolvastuk a hőmérsékletet. Az egyenletet 

alkalmazva ezen beállításnál a készülék teljesíménye 4,3W. A készülék kalibrációját a fenti 

módszer szerint több pontban meghatároztuk.  

7. egyenlet 

𝑇𝑒𝑙𝑗𝑒𝑠í𝑡𝑚é𝑛𝑦 [𝑊] =
𝑑𝑇

𝑑𝑡
∗ 𝑐𝑝 ∗ 𝑚 

8.2.6.3 Reprezentatív kísérlet a racém tetramisol (TET) félekvivalens (R,R)-DBTA rezolváló 

ágenssel végzett rezolválás vizsgálatához ultrahangos kristályosítást alkalmazva 

Egy lombikban 4,08g racém tetramisolt (TET) 10cm3 DKM és 8cm3 desztillált víz 

elegyében 40°C-ra melegítve feloldottunk. Ezzel párhuzamosan egy másik lombikban 

2,37g (6,6 mmol) (R,R)-dibenzoil-borkősavat [(R,R)-DBTA] 14cm3 DKM-ban oldottunk fel 

szintén 40°C-on. A két elegyet összeöntöttük, majd 5°C-os jeges vízfürdőbe helyezve 

kristályosítottuk ultrahang besugárzása mellett. A Bandelin Sonoplus HD 2200 szonotródot 

[amely MS 72 booster horn fejjel volt ellátva (mérete: átmérő 2mm, hossz 191mm; alakja 

exponenciálisan kúpos; a berendezés rezonancia frekvenciája 20 kHz)] a fázishatárra 

helyeztük és a készüléket 4,3W teljesítmény értékre állítva végeztük a kristályosítást. Az 

ultrahang hatására rögtön kristálykiválást tapasztaltunk és további 10 percen át 

alkalmaztuk az ultrahangot, majd a kristályos kiválást szűrtük, 1cm3 desztillált vízzel 

mostuk. A keletkezett diasztereomer só nedves tömege: 4,02 g. A diasztereomer só 

fordított fázisú királis HPLC analízise alapján, a benne lévő (S)-tetramisol [(S)-TET] 

enantiomertisztasága, ee:59,0%. 

A kivált diasztereomer sót 40cm3 3M-os NaOH vizes oldatban feloldottuk, majd 3*40cm3 

DKM-nal extraháltuk. A szerves fázist 10cm3 telített NaCl oldattal (brine) mostuk, MgSO4-

on szárítottuk, majd bepároltuk. A kapott (S)-tetramisol [(S)-TET] enantiomer keverék 

tömege: 1,73g (84,8%). 

A fenti reprezentavít eljárásnak megfelelően 1, 5, 10, 15, 20 és 30 perces 

kristályosításokkal hajtottunk végre kísérleteket 4,3W; 6,5W és 11,0W ultrahang 

teljesítményen. Minden értéknél 3 párhuzamos kísérlet eredményéből számított átlag 
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értékek láthatóak; 4,3W esetében a 4.6.5.2 fejezetben (109. ábra); 6,5W esetében a 

4.6.5.3 fejezetben (110. ábra); 11,0W esetében a 4.6.5.4 fejezetben (111. ábra). 

8.2.7  Kísérletek leírása a 4.8 fejezethez 

8.2.7.1 (R-SAV)2Ca só előállítása 

10g (26mmol) R-SAV-hoz 0,73g (13 mmol) CaO-ból és 35 cm3 forró desztillált 

vízből készülsz szuszpenziót öntöttünk. A homogén oldat képződése után kevertetés 

mellett hagytuk szobahőmérsékletre lehűlni, majd a kivált (R-SAV)2Ca sót szűrtük, 

infralámpa alatt szárítottuk. Termelése:9.26g (88%).  

8.2.7.2 Reprezentatív AD rezolválás szürőnuccson  

Egy P3-as üvegszűrőre 3,257g (4,03 mmol) (R-SAV)2Ca-t és 3,5g szilikagélt (Kieselgel 

HF254+366) előzetes homogenizálás után bemértünk. Feloldottunk 4,0g (13,7 mmol) racém 

AD∙HCl-ot 16cm3 desztillált vízben, majd 35°C-ig melegítettük. Ezt az oldatot öntöttük az 

üvegszűrőn lévő rezolváló ágens és szilikagél elegyére, majd üvegbottal végzett kevertetés 

közben 0,5 perc után kristályos kiválást tapasztaltunk. A kristályos kiválás anyalúgját 

szívópalack és vákuum segítségével elválasztottuk a diasztereomer sótól. Az anyalúgot 

25%-os NH4OH oldat adagolásával pH=10-ig lúgosítottunk, majd 4*50cm3 EtOAc-tal 

extraháltuk. A szerves fázist 10cm3 telített NaCl oldattal (brine) mostuk, MgSO4-on 

szárítottuk, majd bepároltuk. A kapott (S,S)-AD tömege: 1,06g (62%). Származékképzést 

követő királis HPLC mérés alapján enantiomer felesleg értéke, ee:64%. A szűrőn 

fennmaradt diasztereomer sót 1,37 cm3 cc. sósav és 7 cm3 desztillált víz elegyében 

felszuszpendáltattuk. A kristályosan kivált R-SAV mellől vákuum segítségével választottuk 

el a diasztereomer só elbontás anyalúgját, majd  4 cm3 desztillált vízzel most a szűrőn 

maradt kristályos fázist. Az összegyűlt anyalúgot a fenti procedúra szerint feldolgoztuk. A 

kapott (R,R)-AD tömege: 1,17g (69%). Származékképzést követő királis HPLC mérés 

alapján enantiomer felesleg értéke, ee:44%. 

A fenti módszer szerint két eltérő koncentrációjú (0,6708M és 1,0063M) és három 

különböző hőmérsékletű (35°C, 50°C és 65°C) racém AD∙HCl kiinduló oldattal hajtottuk 

végre kísérleteket, az optimális paraméter keresés során. A legjobb rezolválhatóság 

értéket a  0,6708M-os koncentrációnál és 65°C-on végzett kísérleteknél értük el. Ezen 

eredmények adathalmazának bemutatásától eltekintenénk. 

NMR vizsgálat alapján a diasztereomer só AD:R-SAV aránya 1:1. 

1H-NMR (500 Hz, D2O/CD3CN): δ (ppm) 7,63 – 7,43 (m, 14H; aromás); 6,11 (d, J = 4,9 Hz; 

1H; CHCOOH); 5,69 (d, J = 4,9 Hz; 1H; NCOCH); 4.91 (d, J = 7,7 Hz; 1H; CHOH); 3.55 – 

3.30 (m, 3H; CH2OH és NHCH); 3.18 (s, 3H, CH3NCO); 2.85 (s, 3H, CH3NCO); 1.96 – 1.93 

(m, 1H, CH2OH) 
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8.2.7.3  Reprezentatív ciklikus kísérletek szürőnuccson  

Az előző reprezentatív kísérlet során az üvegszűrőn hagyott R-SAV-hoz, bemértünk 

további 0,465g (1,2mmol) R-SAV-at, valamint 0,224g (4mmol) CaO és 10 cm3 forró 

desztillált víz szuszpenzióját. Kevertetés közben 2 perc után kikristályosodott (R-SAV)2Ca 

só, majd leszűrtük. Az így regenerált rezolváló ágenshez a korábbi rezolválás leíratnak 

megfelelően adagoltuk a racém AD∙HCl oldatát. A további lépések is azonos módon 

zajlottak. A harmadik ciklus előtt a rezolváló ágens regenerálás, illetve a rezolválás lépései 

is megegyeztek a korábbi előiratokkal. A kísérleteket R-SAV pótlása nélkül is 

végrehajtottuk. 

8.2.7.4 Mintaelőkészítés a királis HPLC méréshez 

A rezolválások során a feldolgozásokat követően AD enantiomer keverékek 

enantiomer felesleg értékét N-acilezés követő királis HPLC analízissel határoztuk meg. 

Ennek során 0,05g (0,23 mmol) AD enantiomer keveréket szobahőmérsékleten feloldottuk 

40 cm3 EtOAc-ban. Az oldathoz jeges hűtés mellett csepegtetve 77 µl (0,55 mmol) Et3N-t 

adagoltunk kevertetés közben. Ezt követően 33 µl  (0,46 mmol) acetil-kloridot 

csepegtettünk az elegyhez ugyancsak jeges hűtés mellett és 0,5 órán át kevertettük. A 

reakció elegyből mintát vettünk és vékonyréteg kromatográfia segítségével 

szétválasztottuk a komponenseket DKM:MeOH 9:1 arányú oldószer elegyet alkalmazva 

eluensnek. A legalsó folt volt a számunkra szükséges N-acetil-AD, a folt lekaparását 

követően a HPLC eluenssel leoldottuk a komponenst és ezt alkalmaztuk a HPLC 

vizsgálatnál mintaként. Kezdetben NMR vizsgálatokkal azonosítottuk a komponenst. 

1H-NMR (300 Hz, CD3OD) δ (ppm) 8,20 (d, J=8,8Hz; 2H; ArH); 7,65 (d, J=8,5Hz; 2H; ArH); 

5,11 (d, J = 2,9 Hz; 1H; CHOH); 4,21 – 4,12 (m, 1H; CHOH); 3,84 – 3,50 (m, 3H; CH2OH 

és NHCH); 1,85 (s; 3H; COCH3); 1,19 (t, J = 7.0 Hz, 1H; CH2OH); 13C NMR (75 MHz, 

CD3OD) δ (ppm) 171,96; 150,77; 147,19; 129,99; 122,69; 70,41; 61,14; 56,46; 17,00 

8.2.7.5 Rezolválás a félfolyamatos készülékben 

A készülék felépítése a következő egységekből épül fel: egy Omnifit® Labware által 

gyártott SolventPlus™ 35mm/150mm 2xF oszlop; Omnifit® Labware tefloncsapok; Ismatec 

Reglo Analog MS-4/12 C perisztaltikus pumpa, gázpalack (reduktor: 5bar nyomás) és  

tefloncsövek (120. ábra). 
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120. ábra: Félfolyamatos készülék 

Az oszlopban a kevertetést alulról bevezetett N2 gáz bebuborékoltatásával  

(az l. számú csap 1-es és 4-es ágán áramlik a gáz, a ll. számú csap 1-es ága zárva), a 

folyadékfázisok kinyerését a gáz oszlop tetején történő bevezetésével oldottuk meg, ekkor 

lényegében nyomószűrőként alkalmazva az oszlopot (az l. számú csap 2-es és 4-es ágán 

áramlik a folyadék, a ll. számú csap 3-as ága zárva). Folyadék betáplálása esetén az l. 

számú csap 3-as és 4-es ágán áramlik a folyadék, a ll. számú csap 1-es ága zárva.  

A rezolválás esetén az oszlopba 0,1g szilikagélt és 0,125g (0,325mmol) R-SAV 

előzetesen homogenizált keverékét töltöttük, majd összeszereltük a készüléket a fentiek 

szerint. A pumpa segítségével 365µl (0,325mmol) 0,05g/cm3 töménységű KOH oldatot 

pumpáltunk az oszlopba. A csövekben és a csapban maradt oldat bejuttatása érdekében  

1cm3 desztillált vízzel bemostuk azt. Majd 0,3 cm3 telített CaCl2 vizes oldatát jutattuk az 

oszlopba és 1cm3 desztillált vízzel bemostuk. Alulról bevezetett gázzal történő kevertetés 

után 1 percen belül kristályosodott az (R-SAV)2Ca só. A kristályos kiválás anyalúgját az 

oszlop tetején történő gáz bevezetéssel távolítottuk el. A következő lépésben 0,162g 

(0,65mmol) racém AD∙HCl 1,1cm3 65°C-os vizes oldatát jutattuk az oszlopba, majd 1cm3 

desztillált vízzel bemostuk a csőben maradt racém keveréket. Gáz kevertetés hatására  

2 percen belül kristályosodott a diasztereomer só. Az anyalúgot az oszlop tetején történő 

gázbevezetéssel távolítottuk el a készülékből, majd 1cm3 desztillált vízzel mostuk a 
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diasztereomer sót. Az anyalúgokból 0,057g (83%) (S,S)-AD enantiomer keveréket 

nyertünk ki a 8.2.7.2 előiratban leírt módon. Származékképzést követő királis HPLC mérés 

alapján enantiomer felesleg értéke, ee:77%. 

Az oszlopban maradt diasztereomer só elbontását 200µl cc. sósav oldat és 1 cm3 desztillált 

víz keverékének bejuttatásával hajtottuk végre. 5 perc kevertetés után az elbontás 

anyalúgját az oszlop tetején történő gázbevezetéssel távolítottuk el a készülékből. A 

kikristályosodott R-SAV mellől 1 cm3 desztillált vízzel mostuk el az oszlopban maradt 

AD∙HCl enantiomer keveréket. Az összegyűjtött elbontási anyalúgokból 0,80g (116%) 

(R,R)-AD enantiomer keveréket nyertünk ki a 8.2.7.2 előiratban leírt módon. 

Származékképzést követő királis HPLC mérés alapján enantiomer felesleg értéke, ee:44%.  

Az (R,R)-AD enantiomer keverék újrarezolválás során előtt a fentiek szerint képeztük az 

oszlopban az (R-SAV)2Ca sót. A fenti eljárás annyiban módosult ,hogy a racém AD∙HCl 

oldat helyett, a 0,070g (R,R)-AD enantiomer keveréket (ee:44%) 0,5cm3 desztillált víz és 

33µl cc. sósav 65°C-os oldatában oldottuk fel és ezt alkalmaztuk a rezolválásnál. A 

diasztereomer só anyalúgjából 0,042g (120%) (S,S)-AD enantiomer keveréket nyertünk ki 

a 8.2.7.2 előiratban leírt módon. Származékképzést követő királis HPLC mérés alapján 

enantiomer felesleg értéke, ee:9%. Az összegyűjtött elbontási anyalúgokból 0,024g (68%) 

(R,R)-AD enantiomer keveréket nyertünk ki a 8.2.7.2 előiratban leírt módon. 

Származékképzést követő királis HPLC mérés alapján enantiomer felesleg értéke, ee:73%.  

A ciklikus kísérleteknél az újrarezolváláshoz hasonlóan jártunk el, azonban 0,162g 

(0,65mmol) racém AD∙HCl 1,1cm3 65°C-os vizes oldatát jutattuk az oszlopba a regenerált 

rezolváló ágensre.  
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