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1. Bevezetés 

Napjainkban kiemelten fontos szerepe van enantiomertiszta gyógyszerhatóanyagok 

előállításának, ugyanis két enantiomernek akár két, teljesen eltérő lehet a hatása.  

Az enantiomerek elválasztása anyag-, energia-, és költségigényes. A probléma 

megoldásának érdekében a kutatás és fejlesztés törekvései az enantioszelektív szintézisek felé 

mutatnak. A hagyományos katalizátorok mellett előtérbe került az aszimmetrikus 

organokatalizátorok alkalmazása. 

Az organokatalizátor olyan, az aktív centrumban fématomot nem tartalmazó kisméretű 

szerves molekula, mely kémiai átalakulásokban katalizátorként szolgál. Ily módon nem 

tekintjük organokatalitikus reakciónak azokat a folyamatokat, ahol a királis szerves vegyülethez 

kapcsolódó Lewis-savas fématom is részt vesz a szubsztrátok aktiválásában és az átmeneti 

állapot stabilizálásában.1 

Heterogén fémorganikus társaikkal szemben az organokatalizátorok számos előnyei közé 

tartozik az alacsony toxicitásuk, megbízható alkalmazásuk és széles pH-tartományon belüli 

stabilitásuk,2 valamint legtöbbször nem érzékenyek a levegőre és az oldószer 

nedvességtartalmára sem. Ez teszi a velük való munkát jelentősen könnyebbé, illetve 

elősegítheti ipari alkalmazásukat is.  

Doktori munkám során olyan új, cinkona egységet tartalmazó bifunkciós hidrogénkötés-

organokatalizátorok előállításával, alkalmazásával és visszaforgatásával foglalkoztam, melyek 

biológiailag aktív molekulák szintézisében az aszimmetriacentrumot kialakító lépésben 

enantioszelektív módon a megfelelő konfigurációjú termék keletkezését segítik elő. Ilyen 

reakciók a Michael-addíció, a konjugált addíció, az aza-Markovnyikov-addíció és a Diels‒

Alder-reakció. Az általam vizsgált bifunkciós organokatalizátorok tartalmaznak hidrogénkötés-

donor, illetve –akceptor egységeket, melyekkel képesek mind a nukleofileket, mind pedig az 

elektrofileket egyidejűleg aktiválni. 

A fentiekben bemutatott katalizátorok előállítása időigényes, , költséges, és sokszor a 

reakció végén nem visszanyerhetők. Ennek a problémának a kiküszöbölésére megkíséreltem 

valamennyi előállított katalizátor visszaforgatását. Ehhez az úgynevezett szerves oldószeres 

nanomembránszűrést (OSN), és a szilárd polimerhez történő rögzítést (poli(glicidil-metakrilát), 

PGMA) alkalmaztam.  

 
1 Dalko, P. I.; Moisan, L., Angew. Chem. Int. Ed., 2001, 40, 3726. 
2 MacMillan, D. W. C., Nature, 2008, 455, 304. 
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2. Irodalmi háttér 

Az organokatalízist régóta alkalmazzák a szerves szintézisekben. Bredig és Fiske már 

1912-ben lejegyezte hidrogén-cianid benzaldehidre történő aszimmetrikus addícióját kinin és 

kinidin jelenlétében.3 Kiemelkedően fontos eredmény volt az organokatalízis történetében az 

1970-es években publikált Hajós–Parrish–Eder–Sauer–Wiechert-reakció (1. ábra), amely 

lehetővé tette a szteroid-szintézisek alapanyagának, a Wieland–Miescher-ketonnak 

enantioszelektív előállítását L-prolin segítségével.4 

 

1. ábra. A Wieland–Miescher-keton előállítása a Hajós–Parrish–Eder–Sauer–Wiechert-reakció segítségével. 

A sikeres eredmények ellenére mintegy 20 éven keresztül az aszimmetrikus 

organokatalízis nem került előtérbe. A 2000-es évek elején MacMillan, List és Barbas munkája 

irányította a figyelmet erre a területre, amit jelentős mértékben segített a zöld kémiai szemlélet, 

mivel megnövekedett az igény a környezetet kevésbé terhelő vegyipari eljárásokra. Továbbá az 

ez idő tájt már elterjedt királis HPLC jelentősen lerövidítette az enantioszelektivitás mértékének 

meghatározását. Innentől kezdve számos katalizátorcsalád előállítása, alkalmazása és 

működésük megismerése tette a területet önálló diszciplínává az enantioszelektív szintézisek 

családján belül. 

Mint ahogyan a királis vegyületek előállítására jellemző, így a királis organokatalizátorok 

előállítására is, hogy leggyakrabban a „királis készletből” választunk alapanyagot. Ez mind 

gazdasági, mind pedig zöld kémiai megfontolások alapján is kedvező lehet. Ezért a 

kereskedelmi forgalomból könnyen hozzáférhető, több aszimmetriacentrumot is tartalmazó 

kinint és származékait elterjedten választják organokatalizátorok építőelemeként. Előnyük, 

hogy ezen molekulák több helyen is könnyen módosíthatók. Ezen felül megfigyelték, hogy 

amennyiben a katalitikus aktivitásért felelős molekularész konfigurációja ellentétes, úgy a 

 
3 Etzenbach-Effers, K.; Berkessel, A. Noncovalent Organocatalysis Based on Hydrogen Bonding: Elucidation of 

Reaction Paths by Computational Methods. In: List B. (eds) Asymmetric Organocatalysis. Topics in Current 

Chemistry, vol. 291. Springer: Berlin, Heidelberg, 2010. 
4 Hajós, Z. G.; Parrish, D. R., J. Org. Chem., 1974, 39, 1615. 
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királis indukció során adott reakcióban az ellenkező enantiomer keletkezése lehet a preferált,5 

így alkalmazásukkor az aszimmetrikus reakciók finomhangolására van lehetőség. 

A bifunkciós hidrogénkötés organokatalizátorok kovalens intermediert nem képező, csak 

másodlagos kölcsönhatásokkal operáló katalizátorok. Ezek felépítését az jellemzi, hogy az 

aktív centrumban egyszerre található Lewis-savas és -bázikus csoport is, melyek nem csak 

aktiválják, hanem térben is orientálják a szubsztrátokat.6 Két hidrogénkötés erőssége együttesen 

megegyezhet akár egy kovalens kötés erősségével.7 Tipikusan ilyen katalizátorok a cinkona-

tiokarbamidok és -négyzetamidok. A tiokarbamid és négyzetamid egységek NH-csoportjai 

hidrogénkötés-donorként, míg a bázikus kinuklidin nitrogénatom bázisként, hidrogénkötés-

akceptorként viselkedhet. 

Manapság a vegyipar minden ágába begyűrűzött a zöld és a fenntartható kémia. Így megannyi 

módszert dolgoztak ki az organokatalizátorok olcsó, környezetbarát alkalmazására, kiemelt 

hangsúlyt fektetve az újra felhasználásra. A visszaforgatás történhet szerves oldószeres 

nanoszűréssel, oldható, vagy oldhatatlan hordozóhoz történő rögzítéssel, kicsapatásos 

módszerekkel, vagy többfázisú rendszerek alkalmazásával.8-108910 

3. Kísérleti módszerek 

A szintetikus munka során a preparatív szerves kémia módszereit alkalmaztuk. A 

reakciók előrehaladását vékonyréteg-kromatográfiával, illetve LC-MS technika segítségével 

követtük. Az anyagok tisztítására oszlopkromatográfiás módszereket, preparatív vékonyréteg-

kromatográfiát, illetve átkristályosítást alkalmaztunk. Az anyagok tisztaságának ellenőrzésére 

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

HPLC-t használtunk. Az előállított vegyületek összetételét, szerkezetét spektroszkópiai 

módszerekkel (IR, 1H, 13C, különféle 2D NMR-es technikák, MS, HRMS, elemanalízis) 

igazoltuk. A membránszeparációs elválasztási műveleteket Dr. Székely György 

együttműködésével a The University of Manchester intézményben végeztük. 

A kísérleti eredmények bemutatásakor a dolgozatban található molekulaszámozást 

megtartottam, annak érdekében, hogy szükség esetén az adott részt könnyen meg lehessen 

találni. 

 
5 Krysan, D. J., Tetrahedron Lett., 1996, 37, 1375. 
6 Shibashaki, M.; Yoshikawa, N., Chem. Rev., 2002, 102, 2187. 
7 Kelly, R.; Min, H., J. Am. Chem. Soc., 1994, 116, 7072. 
8 Cole-Hamilton, D. J., Science, 2003, 299, 1702. 
9 Marchetti, P.; Jimenez-Solomon, M. F.; Székely, G.; Livingston, A. G., Chem. Rev., 2014, 114, 10735. 
10 Großeheilmann, J.; Kragl, U., ChemSusChem, 2017, 10, 2685. 
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4. Eredmények 

4.1. Három új, bifunkciós glükóz-tiokarbamid organokatalizátor előállítása és 

alkalmazása aszimmetrikus Michael-addícióban 

 Doktori munkám során a bifunkciós organokatalizátorok közül elsőként királis 

tiokarbamidok szintézisével és alkalmazásával foglalkoztam. Előállítottam három új, glükóz-

egységet tartalmazó organokatalizátort (3. ábra). Ezen bifunkciós organokatalizátorok 

hidrogénkötés-donor egységei a tiokarbamid egység NH-csoportjai, míg a hozzájuk kapcsolódó 

bázikus jellegű piridinszármazékok, illetve a cinkonavázon található bázikus kinuklidin 

nitrogénatom töltik be a hidrogénkötés-akceptor szerepét. Királis indukciót biztosító szerkezeti 

elemként a glükóz-, illetve cinkona-egységeket választottam. 

 

3. ábra. Új, glükóz-egységet tartalmazó tiokarbamid típusú organokatalizátorok. 

A katalizátorokat pentán-2,4-dion (8) és transz--nitrosztirol (9) Michael-addíciós 

reakciójában alkalmaztam, három különböző oldószerben. Habár a glükóz-egység által 

mindhárom katalizátor tartalmaz több aszimmetriacentrumot, az eredmények azt tükrözik, hogy 

szükség van a cinkona szerkezeti egységre, ugyanis egyéb esetekben racemát keletkezett. Mivel 

még a cinkonavázat tartalmazó katalizátorral (GTU3) is csak alacsony-közepes 

enantioszelektivitást lehet elérni, így elmondható, hogy az eredmények javítása céljából további 

optimalizálásra lehet szükség. 
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4.2 A kinuklidingyűrűn etil-, vinil- vagy etinilcsoportot tartalmazó cinchona-

katalizátorok összehasonlítása 

A cinkona alapú katalizátorokat a kereskedelemben kapható kininből (Q) kiindulva állítottuk 

elő (3. ábra).11-15111213,14 

 

4. ábra. Cinchona-alapú aszimmetrikus organokatalizátorok szintézise kininből (Q) kiindulva. 

Az előállításukat követően szerettük volna mélyrehatóbban tanulmányozni és 

értelmezni a későbbi eredményeket, ezért megmértük a pKa értéküket több oldószerben, azaz 

mind a kinuklidin nitrogénatom bázikusságáról, mind pedig a kétszeres hidrogénkötés-donor 

katalizátoregységek NH csoportjainak savasságáról számszerű értékekhez jutottunk. 

Azt tapasztaltuk, hogy a kinuklidinen található szubsztituens befolásolja a bázikus nitrogén pKa 

értékét, a telítettséggel nő a bázicitás (akár 1,7 pKa érték különbség is lehet). 

Hogy az így kapott pKa értékek és a katalizátorok teljesítőképessége közt tényleges korrelációt 

fedezzünk fel, az előállított katalizátorokat pentán-2,4-dion (8) és transz--nitrosztirol (9) 

Michael-addíciós reakciójában alkalmaztuk (5. ábra). 

 
11 Braje, W. M.; Frackenpohl, J.; Schrake, O.; Wartchow, R.; Beil, W.; Hoffmann, H. M. R., Helv. Chim. Acta, 

2000, 83, 777. 
12 McCooey, S. H.; Connon, S. J., Org. Lett., 2007, 9, 599. 
13 Vakulya, B.; Varga, S.; Soós, T., J. Org. Chem., 2008, 73, 3475. 
14 Bae, H. Y.; Some, S.; Lee, J. H.; Kim, J. Y.; Song, M. J.; Lee, S.; Zhang, Y. J.; Song, C. E., Adv. Synth. Catal., 

2011, 353, 3196. 
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5. ábra. A pentán-2,4-dion (8) és transz--nitrosztirol (9) Michael-addíciós reakciója. 

Több esetben elmondható, hogy van olyan oldószer, melyben egyes tiokarbamidok és van 

olyan, melyben inkább a négyzetamidok adnak nagyobb szelektivitási értékeket. Ezek alapján 

állíthatjuk, hogy bár kis módosításokkal újabb és újabb katalizátorok hozhatók létre, azonban 

ezen módosítások nem feltétlenül indokoltak, amennyiben nem adnak jobb eredményt, vagy 

nem szélesítik ki a reakciók számát, melyekben a katalizátor alkalmazható. 

4.3. Multisztereogén binaftil-cinkona-(tio)négyzetamidok előállítása és alkalmazása 

aszimmetrikus reakciókban 

 A négyzetamidokra és tiokarbamidokra jellemző, hogy hidrogénkötés-donorként 

viselkedhetnek organokatalizátorok szerkezeti egységeként. Tionégyzetamidok aszimmetrikus 

organokatalizátorként történő alkalmazására azonban eddig még csupán kevés példa található 

az irodalomban.15-191516171819 

Minél savasabb egy ilyen egység, annál erősebb hidrogénkötés-donorként viselkedhet. A 

tionégyzetamidok azon kívül, hogy lipofilebbek, alacsonyabb pKa értékkel rendelkeznek, mint 

a megfelelő négyzetamidok. Ebből kifolyólag elképzelhető, hogy másmilyen viselkedést 

várhatunk tőlük aszimmetrikus reakciók során történő alkalmazásukkor. Ezt kívántam vizsgálni 

binaftil-cinkona-(tio)négyzetamidok (7. ábra) előállításával és alkalmazásával. 

 

7. ábra. Az előállított binaftil-cinkona-négyzetamidok és -tionégyzetamidok. 

 
15 Rombola, M.; Sumaria, C. S.; Montgomery, T. D.; Rawal, V. H., J. Am. Chem. Soc., 2017, 139, 5297. 
16 Rombola, M.; Rawal, V. H., Org. Lett., 2018, 20, 514. 
17 Yang, M.; Chen, C.; Yi, X.; Li, Y.; Wu, X.; Li, Q.; Ban, S., Org. Biomol. Chem., 2019, 17, 2883. 
18 Chen, C.; Wei, R.; Yi, X.; Gao, L.; Zhang, M.; Liu, H.; Li, Q.; Song, H.; Ban, S., J. Org. Chem., 2019, 84, 

15655. 
19 Rodríguez‐Ferrer, P.; Naharro, D.; Maestro, A.; Andrés, J. M.; Pedrosa, R., Eur. J. Org. Chem., 2019, 38, 

6539. 
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 Ezen katalizátorokat pentán-2,4-dion (8) és transz-β-nitrosztirol (9) reakciójában 

alkalmaztam elsőként, különböző oldószerekben. Azt találtam, hogy etil-acetát oldószerben 

alkalmazva őket még 0,2 mol% mennyiségben is magas termelési (akár 96%) és 

enantioszelektivitási (akár 98%) értékek érhetők el. Mivel ezen a ponton nagy különbséget nem 

tapasztaltam a négy katalizátor hatékonysága között (annak ellenére, hogy eltérő konfigurációjú 

binaftil-egységeket is tartalmaznak), elvégeztem velük lawson (19) és egy β,γ-telítetlen α-

ketoészter (20) konjugált addícióját (2. táblázat), valamint az aza-Diels‒Alder-reakciót 

benzilidén-anilin (23) és egy 2-sziloxidién (22) között (10. ábra). 

2. táblázat. A binaftil-cinkona-(tio)négyzetamidok katalizátorok alkalmazása konjugált addíciós reakcióban. 

 

Katalizátor 
Katalizátor 

mennyisége 

[mol%] 

Termelés 

[%] 

ee [%] 

BS1 10 93 79 

BS1 5 98 83 

BS1 1 74 83 

BTS1 10 89 91 

BTS1 5 93 92 

BTS1 1 46 88 

Katalizátor 
Katalizátor 

mennyisége 

[mol%] 

Termelés 

[%] 

ee 

[%] 

BS2 10 100 83 

BS2 5 100 84 

BS2 1 73 79 

BTS2 10 100 88 

BTS2 5 100 89 

BTS2 1 100 90 

Konjugált addíció esetén a különbség az enantioszelektivitási értékekben mutatkozott meg. A 

tionégyzetamidok minden esetben nagyobb szelektivitással szolgáltatták az adduktot. 

Elmondható, hogy az S konfigurációjú binaftil-egység beépítése célszerűbb, ugyanis közel 

hasonló szelektivitással, de magasabb termeléssel szolgáltatta a terméket, kiemelve a BTS2-t, 

mellyel még 1 mol% esetén is kvantitatív termelés érhető el magas szelektivitás mellett. 

 

10. ábra. Benzilidén-anilin (23) és egy 2-sziloxidién (22) organokatalitikus aza-Diels‒Alder-reakciója. 

Aza-Diels‒Alder-reakció esetén csak a BTS1 tionégyzetamid szolgáltatta jó termeléssel 

(80%) az adduktot, 5,4:1 diasztereomeraránnyal. 

Ezen reakciókban elért eredmények alapján elmondható, hogy a tionégyzetamidok 

ígéretes katalizátorai lehetnek további aszimmetrikus reakcióknak. 
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4.4. Az aza-Markovnyikov-addíció megvalósítása környezetbarátabb módon cinkona-

származékok alkalmazásával és visszaforgatásával 

 Az aza-Markovnyikov-addíció hasznos szén-nitrogén kötést kialakító reakció, mely 

általában aromás aminok és elektronszívó csoportot tartalmazó olefinek reakciójakor jön létre 

báziskatalízis hatására. Az ilyen termékek gyakran biológiailag aktív tulajdonsággal 

rendelkeznek: akaricidek,20 mikrobaellenes,21 vagy tumorellenes22 szerekként alkalmazzák 

őket. 

 Az aza-Markovnyikov-addíciót az irodalomban gyakran magasabb hőmérsékleten, nagy 

katalizátor-felesleg mellett és nagy feleslegben használt reagens alkalmazásával valósítják meg, 

mindezt kevésbé „zöld” oldószerekben, mint pl. dimetil-formamid (DMF).23,24 Ezen 

paraméterek hatását imidazol (26), illetve benzimidazol (29) és vinil-acetát (27) addíciós 

reakciójában vizsgáltam (11. ábra). Csökkentettem a hőmérsékletet 50 °C-ról 25 °C-ra, majd 

csökkentettem a katalizátor mennyiségét 30 mol%-ról 5 mol%-ra. Ezt követően a reagens 

mennyiségét 8 ekvivalensről 1,2 ekvivalensre, végül pedig DMF helyett acetonitrilre cseréltem 

az oldószert. Sajnos a termelések is csökkentek: imidazolból kiindulva 61%-ról 44%-ra, 

benzimidazolból kiindulva 65%-ról 48%-ra. Kiszámolva a Sheldon-féle E-faktor értékeket, 

azok több mint felével csökkentek, így az általam alkalmazott körülmények környezetbarát 

alternatívája lehet az irodalomban ismerteknek. 

 

11. ábra. Imidazol (26), illetve benzimidazol (29) és vinil-acetát (27) aza-Markovnyikov-reakciói. 

 Terveztem elvégezni ezen reakciókat organokatalitikus módon is, cinkona-

származékokat alkalmazva katalizátorként. Ehhez hidrokinint (HQ), cinkona-amint (HQ-N) és 

cinkona-négyzetamidot (HQ-SQ) használtam katalizátorként. 

 A legjobb termeléseket cinkona-amin (HQ-N) alkalmazásával értem el (95% a 28 

addukt és 92% a 30 addukt esetén), mely az optimalizált körülmények között közel kétszerese 

az irodalmi katalizátor (K3PO4) alkalmazásakor kapott termelési értékeknek. 

 
20 Wu, W. B.; Wang, N.; Xu, J. M.; Wu, Q.; Lin, X. F., Chem. Commun., 2005, 18, 2348. 
21 Xu, J. M.; Liu, B. K.; Wu, W. B.; Qian, C.; Wu, Q.; Lin, X. F., J. Org. Chem., 2006, 71, 3991. 
22 Lin, S. W.; Sun, Q.; Li, R. T.; Cheng, T. M.; Ge, Z. M., Synthesis, 2007, 13, 1933. 
23 Bodor, N.; Kaminski, J. J.; Selk, S., J. Med. Chem., 1980, 23, 469. 
24 Ozaki, S.; Watanabe, Y.; Hoshiko, T.; Mizuno, H.; Ishikawa, K.; Mori, H., Chem. Pharm. Bull., 1984, 32, 733. 
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 Az aza-Markovnyikov-addíciót elvégeztem ezen katalizátorokat alkalmazva más 

szubsztrátok (pirazol, triazol) és reagens (vinil-terc-butil-benzoát) felhasználásával is, azonban 

az eredmény azt mutatta, hogy az általam alkalmazott szubsztrátoknak jelentős hatásuk nincs a 

reakció kimenetelére. Sajnos az organokatalizátorok alkalmazásakor kapott termékek racémnak 

bizonyultak. 

 Még környezetbarátabbá téve az aza-Markovnyikov-reakciót, az úgynevezett OSN 

technikát (szerves oldószeres nanoszűrés) használtam a reakciók feldolgozására. A technika 

során egy homogén szerves oldat nanoszűrése valósul meg nagyobb nyomás (10-30 bar) 

ellenében, mely során a megfelelő pórusméretű nanomembrán megválasztásakor 

megvalósítható, hogy a kisebb molekulák a folyamat végén a permeátumba, míg a nagyobb 

molekulák a retentátumba kerüljenek. 

Ezen technikát optimalizálva imidazol és vinil-acetát reakciója esetén a membrán általi 

visszatartások a kiindulási anyagokra, termékre és a katalizátorokra a 13. ábrán láthatók. Az 

eredmények azt mutatják, hogy ezen katalizátorok visszatartása közel 100%, így elmondható, 

hogy szinte teljes mértékben visszaforgathatók OSN technika alkalmazásával. 

 

13. ábra. A mért visszatartási értékek az aza-Markovnyikov-reakció kiindulási anyagaira, termékére és a használt 

katalizátorokra. 

4.5. PGMA-hoz rögzített cinkona-négyzetamid organokatalizátor előállítása és 

alkalmazása 

 A PGMA, azaz poli(glicidil-metakrilát) egy olyan polimer, mely epoxi-csoportokat 

tartalmaz, melyek száma mérésekkel nagy pontossággal meghatározható.25 Epoxi-

csoportjainak köszönhetően könnyen reakcióba vihető nukleofilekkel, mint például primer 

aminokkal. Ebből kifolyólag, és mivel sok aszimmetrikus reakcióban inert anyagként 

viselkedik, alkalmas katalizátorhordozó lehet. 

 
25 Pandey, S.; Srivastava, A. K., Ind. J. Chem. Technol., 1999, 6, 313. 
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Nagy előnyei közé tartozik, hogy előállítható diszperziós polimerizációval, mely során 

szűk méreteloszlású, gömb alakú, 1–5 mikronos szemcsékhez juthatunk, mely szemcsék 

méretét a polimerizáció körülményeinek változtatásával befolyásolhatjuk. Habár ezen 

szemcsék bizonyos, gyakran használt szerves oldószerekben oldhatók, de utólagos 

térhálósítással ez az oldhatóság nagy mértékben csökkenthető. Az ilyen szemcsékhez rögzített 

katalizátor centrifugálással, vagy szűréssel (szemcsemérettől függően) visszanyerhető a 

reakcióelegyből, oszlopban töltve folyamatos áramlású rendszerekben alkalmazható.  

A PGMA-t diszperziós polimerizációval állítottuk elő glicidil-metakrilátból kiindulva 

(14. ábra), mely során 1,36 mikronos, gömb alakú, szűk szemcseméreteloszlással rendelkező 

polimerhez jutottunk. Az így kapott polimer etilénglikol-dimetakriláttal (EGDMA) történő 

utólagos térhálósítással tettük ellenállóvá mind az oldhatósággal, mind pedig mechanikus 

behatásokkal szemben, hogy amennyiben lehet, alkalmazni tudjuk folyamatos áramlású 

rendszerekben. 

 

14. ábra. PGMA előállítása, és az így nyert szemcsék méreteloszlása és SEM-felvétele. 

Mivel bifunkciós cinkona-négyzetamid organokatalizátorokat terveztünk rögzíteni a 

PGMA-hoz, ehhez szükséges volt úgy módosítani a katalizátorokat, hogy tartalmazzanak 

primer aminocsoportot, mely készségesen reagál epoxi-csoportokkal. Ehhez három különböző 

prekatalizátort állítottunk elő (15. ábra), mely során a különféle linkeren keresztül a cinkona-

négyzetamid más-más pozíciójába primer amino-csoportot építettünk be. 
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15. ábra. Az előállított, linkeren keresztül primer aminocsoporttal kapcsolt prekatalizátorok szerkezete. 

A primer aminocsoportot tartalmazó 40, 41 és 42 cinchona-származékokat térhálósított 

PGMA-hoz rögzítettük (16. ábra). A reakciót metanolban végeztem, három új szilárd 

hordozóhoz rögzített cinkona-négyzetamid organokatalizátorhoz jutva (C1, C2 és C3). A 

hordozóhoz kötött katalizátorok mennyiségét energiadiszperzív röntgenspektroszkópia (EDX) 

alkalmazásával határoztuk meg (EDX). 

 
16. ábra. A prekatalizátorok poli(glicidil-metakrilát)hoz (PGMA) rögzítésének sematikus reakciója. 

Az így kapott katailzátorokat pentán-2,4-dion (8) és transz--nitrosztirol (9) 

reakciójában teszteltem. A katalizátorokat centrifugálás segítségével visszaforgattam, majd 

azonos körülmények közt még négyszer alkalmaztam ugyanazon Michael addícióban. A 

legjobb enantioszelektivitási értékeket (96%) a C2 katalizátorral értem el 0 °C-on. Ez az érték 

a katalizátor egymás utáni ötszöri felhasználását követően nem változott, de a termelés 8%-os 

csökkenést mutatott (3. táblázat). 

3. táblázat. A C2 rögzített organokatalizátor alkalmazása aszimmetrikus Michael-addícióban. 

 

Alkalmazások 

száma 
Termelés [%] ee [%] 

1 84 96 

2 80 96 

3 80 96 

4 75 96 

5 76 96 

Az enantioszelektivitási értékek a rögzített katalizátor esetén közel azonosak, mint a 

rögzítetlen cinkona-négyzetamidok esetén. Ezek alapján elmondható, hogy a leghatékonyabb 

rögzítési mód esetünkben a kinolinon keresztüli etilén-csoporttal történő rögzítés.  
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5. Tézisek 

1. Előállítottam három új tetraacetil-glükóz-tiokarbamid származékot, melyeket sikerrel 

alkalmaztam pentán-2,4-dion és transz--nitrosztirol addíciójában alacsony és közepes 

termeléssel, továbbá, cinkona-származék esetén 37–64% enantioszelektivitással. [S5] 

2. Előállítottam tizenegy, cinkona-alapú organokatalizátort a kereskedelmi forgalomból 

könnyen hozzáférhető kininből kiindulva. Ezen katalizátorokat aszimmetrikus Michael-

addícióban alkalmaztam a kiindulási kininnel együtt, illetve megmértem pKa értékeiket nyolc 

különböző oldószerben. A leírt mechanizmusok alapján párhuzamba állítottam a sav-bázis 

tulajdonságaikat és az általuk katalizált aszimmetrikus Michael-addícióban adott 

eredményeket. [S2] 

3. Megvalósítottam aszimmetrikus tionégyzetamidok előállítását az eddig leírtnál 

egyszerűbb és hatékonyabb módon. Módszeremmel a bomlékony köztitermékek nehézkes 

tisztítását elkerülve, a királis tionégyzetamidokat a könnyen előállítható négyzetamidok 

tionálásával képeztem. [S3] 

4. Előállítottam két új, axiális és centrális kiralitással is rendelkező cinkona-négyzetamid 

és két új cinkona-tionégyzetamid organokatalizátort, melyeket sikeresen alkalmaztam Michael-

addícióban (98% termelés, 99% ee), konjugált addícióban (98% termelés, 92% ee) és aza-

Diels‒Alder-reakcióban (80% termelés, 5,4:1 dr), mely utóbbit csupán tionégyzetamid volt 

képes katalizálni. A tionégyzetamidokkal elért eredményekből megállapítottam, hogy érdemes 

az organokatalizátorok ezen családjával foglalkozni, hisz általában magasabb 

enantioszelektivitás érhető el velük aszimmetrikus reakciókban, mint a megfelelő 

négyzetamidokkal. Kvantumkémiai számításokkal igazoltam, hogy nincs jelentős szerkezetbeli 

különbség a négyzetamidok és tionégyzetamidok között. Így feltehetően savasabb karakterének 

köszönhetően képes a tionégyzetamid katalizálni az aza-Diels‒Alder-reakciót, jó termeléssel 

szolgáltatva a terméket. [S3] 

5. Az aza-Markovnyikov-addíciót megvalósítottam az irodalomtól eltérő, 

környezetbarátabb módon, csökkentve a hőmérsékletet, a katalizátor és reagens mennyiségét, 

valamint a környezetet kevésbé terhelő oldószert alkalmazva. Ezen kívül a szervetlen, 

heterogén katalizátort (K3PO4) cinkona-amin katalizátorra cseréltem, ekkor a termelés közel a 

duplájára emelkedett és ezen katalizátorról megállapítottam, hogy a megfelelő membránon 

közel 100% visszatartást mutat szerves oldószeres nanoszűrés alkalmazásakor. [S4] 

6. Előállítottam három új, PGMA-hoz (poli(glicidil-metakrilát)) rögzíthető cinkona-

négyzetamidot, melyek rögzítését ezt követően sikerrel megvalósítottam. Egy rögzített 

cinkona-négyzetamiddal pentán-2,4-dion és transz--nitrosztirol addíciójában kiváló termelési 

és enantioszelektivitási értékeket értem el. Ezt a rögzített katalizátort centrifugálással 4-szer is 

visszaforgatva sikeresen valósítottam meg annak újbóli felhasználását a kiváló 

enantioszelektivitási érték (96%) csökkenése nélkül. [S1] 
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6. Lehetséges alkalmazási területek 

 A munka bemutatta cinkona-alapú organokatalizátorok szerkezetbeli módosításainak 

Michael-addícióra gyakorolt hatását. Az eredmények rávilágítottak arra, hogy homogén 

katalízis esetén a katalizátoron történő kis szerkezeti módosítások nem feltétlenül szolgáltatnak 

jobb eredményeket. Így tehát a kiindulási anyag (esetünkben kinin) / köztitermék módosítása 

nélkül, azaz anyag és költségkímélő módon előállított bifunkcionális organokatalizátorok már 

alkalmasak lehetnek adott reakció katalizálására megfelelő eredményeket szolgáltatva. 

 Könnyen kivitelezhető, de lényeges módosítással a négyzetamidokból 

tionégyzetamidok állíthatók elő. Az így kapott tionégyzetamidokat az eddig ismert reakcióktól 

eltérő átalakításokban is lehetett alkalmazni a négyzetamidokkal ellentétben. Ilyen 

változtatással – ezen példa alapján – olyan új katalizátorcsaládokat lehet létrehozni (bővítve a 

már meglévők alkalmazhatóságát), illetve a már eddigi eredményeket javíthatók, azaz 

ugyanazon reakcióban jobb termelést és szelektivitást lehet velük elérni. 

 Mivel az aza-Markovnyikov adduktokat jelentős biológiai hatásuk miatt több területen 

is alkalmazzák, így ipari előállításuk során fontos, hogy a zöld kémia alapelveit követve nagy 

termeléssel és minimális hulladék előállításával történjen szintézisük. A disszertációban e 

reakció kivitelezésére egy környezetkímélőbb alternatíva található, mely az eddigiekhez képest 

kisebb energia-, anyag-, és költségigényű. Továbbá, a homogén katalizátorok visszanyerésére 

törekvő kísérlet azt mutatta, hogy a reakcióelegy membránszeparációs eljárással történő 

feldolgozásával a katalizátor elválasztható a reakcióelegy egyéb komponenseitől. 

 A heterogén organokatalizátor-hordozók területén bővült a hordozók száma a 

poli(glicidil-metakrilát)tal. Erre a hordozóra a cinkona-négyzetamid rögzítését követően, azzal 

kiváló termelési és enantioszelektivitási értékeket lehet elérni ezen munka alapján. Az így 

kapott homogén katalizátort – annak centrifugálással történő visszanyerése után – egymást 

követő négyszeri felhasználásával sem csökkent az elért szelektivitás. Az így kapott, 

mechanikailag is stabil katalizátorok megfelelők lehetnek a napjainkban elterjedőben lévő 

folyamatos áramlású rendszerekben történő alkalmazásra is. 
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