
 

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM 

VEGYÉSZMÉRNÖKI ÉS BIOMÉRNÖKI KAR 

OLÁH GYÖRGY DOKTORI ISKOLA 

 

 

 

 

OPTIKAILAG AKTÍV 1-ARILPIRROL ALAPVÁZÚ BIFUNKCIÓS 

VEGYÜLETEK SZINTÉZISE ÉS KATALITIKUS ALKALMAZÁSA 

  

 

 

 

Tézisfüzet 

 

 

 

 

 

Szerző: 

Erdélyi Zsuzsa 

 

Témavezető: 

Dr. Faigl Ferenc 

 

Konzulens: 

Dr. Mátravölgyi Béla 

 

 
 

Szerves Kémia és Technológia Tanszék 

 

 

2016 



1 

 

1. Bevezetés 

Kutatócsoportunkban évek óta foglalkoznak 1-fenilpirrol alapvázú vegyületek 

előállításával és alkalmazási lehetőségeik vizsgálatával. A benzolgyűrű 2-es helyzetében 

trifluormetil-csoportot tartalmazó atropizomer dikarbonsav
1
 szelektív észteresítének 

megvalósításával
2
 lehetőség nyílt a pirrol- és benzolgyűrűn különböző helyettesítőket 

tartalmazó, bifunkciós vegyületek szintézisére, melyek enantioszelektív szintézisekben 

organokatalizátorként vagy katalizátorligandumként alkalmazhatók.
3
 A kutatási terület 

jelentőségét mutatja, hogy az utóbbi években egyre dinamikusan nő az enantioszelektív 

katalitikus reakciókkal foglalkozó közlemények száma.  

Doktori munkám megkezdéséig a csoportban néhány, a pirrolgyűrűn amino-csoportot, a 

benzolgyűrűn pedig alkohol funkciót tartalmazó atropizomer 1-fenilpirrol-származékot 

szintetizáltak.
2,4

 A termékek alkalmazhatóságát néhány előkísérletben vizsgálták és bíztató 

eredményeket értek el egy tercier amino-csoportot és tercier alkohol-funkciót tartalmazó 

származékkal dietil-cink benzaldehidre történő enantioszelektív addíciójában.
4 

A csoport fent említett eredményeire alapozva, doktori kutatómunkámban az alábbi célok 

elérését tűztük ki: 

 optikailag aktív 1-arilpirrol alapvázú dikarbonsavból kiindulva új, atropizomer 

diaminok sztereokonzervatív szintézisének kidolgozása;  

 új, optikailag aktív 1-arilpirrol alapvázú organokatalizátorok előállítási módszereinek 

kidolgozása, melyekben a pirrolgyűrűn tercier amino-csoport található, míg a 

benzolgyűrűhöz hidrogén-donor tulajdonságú tiokarbamid egység kapcsolódik 

közvetlenül vagy egy metilén-csoporton keresztül; 

 az előállított új bifunkciós organokatalizátorok alkalmazhatóságának vizsgálata 

enantioszelektív Michael-addíciókban; 

 új, 1-arilpirrol alapvázú, atropizomer, aminoalkohol típusú katalizátorligandumok 

hatékony előállítási módszereinek kidolgozása, az előállított vegyületek szerkezetének 

és enantiomertisztaságának meghatározása;  

 az új, és a csoportban korábban előállított aminoalkoholok alkalmazhatóságának 

tanulmányozása enantioszelektív fémorganikus reakciókban és a legszélesebb körben 

használható ligandum optimális alkalmazási körülményeinek vizsgálata. 

 

1 Fogassy, K.; Harmat, V.; Böcskei, Z.; Tárkányi, G.; Tőke, L.; Faigl, F. Tetrahedron: Asymmetry 2000, 11, 4771. 
2 Faigl, F.; Mátravölgyi, B.; Szöllősy, Á.; Czugler, M.; Tárkányi, G.; Vékey, K.; Kubinyi, M. Chirality 2012, 24, 532. 
3 Kumarasamy, E.; Raghunathan, R.; Sibi, M. P.; Sivaguru, J. Chemical Reviews 2015, 115, 11239. 
4 Mátravölgyi, B. Új, atropizomériát mutató vegyületek előállítása és szintetikus alkalmazása; PhD értekezés, 2012. 
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2. Irodalmi háttér 

A sztereoszelektív szintézisek egyik esete az aszimmetrikus katalízis, mely során 

katalitikus mennyiségű királis segédanyag hatására alakul ki az egyik optikai izomerben dús 

termék. Katalizátorként királis fémorganikus komplexek, fématomot nem tartalmazó királis 

szerves vegyületek (organokatalizátorok), és enzimek is használhatók. Az aszimmetrikus 

szintézisek jelentőségét mutatja, hogy az elmúlt évek során rengeteg változatos szerkezetű 

katalizátort fejlesztettek ki, és K. Barry Sharpless, William S. Knowles, és Ryoji Noyori 

2001-ben ezen a területen elért eredményeikért Nobel-díjat kaptak.
5 

Az elmúlt években látványos előrelépés történt az organokatalízis területén. Az 

organokatalízis definíció egy kémiai reakció katalizálását jelenti szubsztöchiometrikus 

mennyiségben jelen lévő szerves vegyület által, mely vegyület nem tartalmaz fématomot.
6
 A 

jelenleg használt organokatalizátorok közül a legtöbb bifunkciós, tehát a molekula két eltérő 

karakterű funkciós csoportja vesz részt a reagáló molekulákat aktiválásó folyamatokban.
7  

Az elmúlt évtizedben egyre szélesebb körben bizonyultak hatékony organokatalizátornak 

az olyan bifunkciós tiokarbamid-származékok, melyek a királis vázon még egy amino-

csoportot is tartalmaznak. Az első ilyen organokatalizátort (28) Takemoto és munkatársai 

publikálták. A vegyületet alkalmasnak találták dietil-malonát (26) és β-nitrosztirol (25) ill. 

származékaik Michael-addíciójának katalízisére és kiváló enantioszelektivitással keletkezett a 

termék (1. ábra).
8
 A bifunkciós tiokarbamid típusú organokatalizátorok megjelenése óta 

számos új, hatékony katalizátort publikáltak. Ismertek cinkona alkaloid alapvázú,
9
 

cukoralapú,
10

 atropizomer,
11

 illetve centrális és axiális kiralitáselemmel
12

 egyaránt rendelkező 

tiokarbamid-származékok is. 

 
 

25          26  27 28 

1. ábra Az első bifunkciós tiokarbamid katalizátor és alkalmazása
13

 

5 Walsh, P. J.; Kozlowski, M. C. Fundamentals of Asymmetric Catalysis; University Science Books, 2009. 
6 Dalko, P. I.; Moisan, L. Angewandte Chemie International Edition 2001, 40, 3726. 
7 Dalko, P. I.; Moisan, L. Angewandte Chemie International Edition 2004, 43, 5138. 
8 Okino, T.; Hoashi, Y.; Takemoto, Y. Journal of the American Chemical Society 2003, 125, 12672. 
9 Vakulya, B.; Varga, S.; Csámpai, A.; Soós, T. Organic Letters 2005, 7, 1967. 
10 Gao, P.; Wang, C.; Wu, Y.; Zhou, Z.; Tang, C. European Journal of Organic Chemistry 2008, 2008, 4563. 
11 Wang, J.; Li, H.; Duan, W.; Zu, L.; Wang, W. Organic Letters 2005, 7, 4713. 
12 Peng, F.-Z.; Shao, Z.-H.; Fan, B.-M.; Song, H.; Li, G.-P.; Zhang, H.-B. The Journal of Organic Chemistry 2008, 73, 5202. 
13 A tézisfüzetben szereplő vegyületeket a doktori dolgozat vegyületszámozását követve jelöltem. 
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Fémorganikus vegyületek karbonil-vegyületekre történő addíciójának optikailag aktív 

katalizátor jelenlétében történő megvalósítása korszerű megoldás optikailag aktív vegyületek 

előállítására. Omi és Oguni ily módon megvalósított, mérföldkőnek számító publikációjának 

megjelenését követően,
13

 a mai napig számos kutatás irányul a dialkil-cink helyettesített 

benzaldehidekre történő addíciójához alkalmazható még hatékonyabb és szelektívebb 

katalizátorligandumok kifejlesztésére. Az első, rendkívüli enantioszelektivitást eredményező 

β-aminoalkohol típusú ligand alkalmazását Noyori és kutatócsoportja publikálta.
14

 A (−)-3-

exo-dimetilamino-izobornenolt ((−)-DAIB) benzaldehid (59) és helyettesített származékai és 

dietil-cink (60) addíciójában alkalmazták és kiváló enantiomerfelesleggel kapták a várt 

termékeket (2. ábra). Azóta ez a reakció általános modellreakcióként szolgál az új 

ligandumok tesztelésére, melyek között van efedrin alapú,
15

 prolinvázú,
16

 és atropizomer
17 

aminoalkohol is. 

 

 

+  

  
 

59  60  61      62 

2. ábra Benzaldehid és dietil-cink aszimmetrikus addíciója 

A kutatócsoportunkban eddig vizsgált 1-arilpirrol-származékok közül az (Sa)-82 

izopropil-származékot benzaldehid és dietil-cink addíciójában tesztelték 

katalizátorligandumként (3. ábra) és bíztató eredményeket értek el (termelés 80%, 86% ee).
2
 

Kiváló enantiomertisztaságú terméket kaptak a dietil-amino-csoportot és tercier alkohol 

funkciót tartalmazó (Sa)-85a származékkal (termelés 95%, 96% ee),
4
 azonban a ligandumot 

néhány szubsztituált benzaldehid reakciójában kipróbálva több esetben is csak lényegesen 

kisebb enantiomertisztaságú termékeket sikerült kinyerni. Az alkalmazott körülmények között 

tehát az (Sa)-85a aminoalkohol nem bizonyult általánosan alkalmazható 

katalizátorligandumnak. 

 

 

13 Oguni, N.; Omi, T. Tetrahedron Letters 1984, 25, 2823. 
14 Kitamura, M.; Suga, S.; Kawai, K.; Noyori, R. Journal of the American Chemical Society 1986, 108, 6071.  

15 Soai, K.; Yokoyama, S.; Ebihara, K.; Hayasaka, T. Journal of the Chemical Society, Chemical Communications 1987, 1690. 
16 Watanabe, M.; Soai, K. Journal of the Chemical Society, Perkin Transactions 1 1994, 3125. 
17 Bringmann, G.; Breuning, M. Tetrahedron: Asymmetry 1998, 9, 667. 
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59  60  61  (Sa)-82 

3. ábra Az (Sa)-82 alkalmazása katalizátorligandumként 

3. Kísérleti módszerek 

A fémorganikus reakciókat, és a redukciókat Schlenk-technikával biztosított inert 

atmoszféra (N2) alatt valósítottuk meg. A reakciók előrehaladását vékonyréteg-

kromatográfiával vizsgáltuk. A termékeket oszlop- vagy flash-kromatográfiával (Teledyne 

Isco, CombiFlash
®
), vákuumdesztillációval vagy átkristályosítással tisztítottuk. A vegyületek 

tisztaságát 
19

F NMR és gázkromatográfiás vizsgálatokkal, vékonyréteg-kromatográfiával, az 

optikai forgatóképesség és az olvadáspont mérésével ellenőriztük. Az enantiomer-

összetételeket nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiás vagy gázkromatográfiás módsze-

rekkel, királis állófázisú kolonnákon határoztuk meg. Az előállított vegyületek szerkezetét 
1
H, 

13
C és 

19
F NMR, HRMS, IR és egykristály-röntgendiffrakciós módszerekkel igazoltuk. 

A kvantumkémiai számításokat Dr. Ábrányi-Balogh Péter végezte, melyhez Gaussian 

09 programcsomagot használt, a H, C, N, O és F atomokra B3LYP-631g(d,p) bázist, a Zn 

atomokra pedig B3LYP-SDD-MDF10 bázist alkalmazva. 

4. Eredmények 

4.1 Új atropizomer diaminok, valamint amino és tiokarbamid csoportot tartalmazó 

organokatalizátorok előállítása 

Hatékony szintézisutat dolgoztunk ki az 1-arilpirrol alapvázú benzoesav-származékok 

új, enantiomertiszta anilin-származékokká történő alakítására difenilfoszforil-azid 

alkalmazásával. Ennek érdekében először az (Sa)-120a-e észtereket lúgos hidrolízissel 

(Sa)-121a-e karbonsavvá alakítottuk (4. ábra), majd vizsgáltuk a karbonsavak amin-

származékokká történő alakításának lehetőségét. Megállapítottuk, hogy (Sa)-121a karbonsav 

savkloriddá alakítása és ezt követő metanolos reakciója közel racém összetételű 120a észtert 

eredményez. A racemizáció általunk feltételezett mechanizmusa szerint az (Sa)-124 aktivált 

acil-csoportja és a pirrolgyűrűn lévő amid-csoport közötti intramolekuláris reakcióban az 125 

triciklusos izoimídium-só képződik, melyben a C-N kötés körüli rotációs energiagát kicsi, így 
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könnyen racemizálódhat (5. ábra) és a metanollal történő reakció során a racém 120a 

keletkezik.  

 

 

 

(Sa)-120a-e  (Sa)-121a-e 

       

 a b c d e 

    
 

 

4. ábra Az (Sa)-120a-e észterek lúgos hidrolízise 

 

 

 

 

 

(Sa)-124  125  120a 

     

5. ábra A racemizáció feltételezett mechanizmusa 

A racemizáció elkerülésének érdekében új módszert dolgoztunk ki az enantiomertiszta 

(Ra)-128a-e anilin-származékok előállítására difenilfoszforil-azid (DPPA) alkalmazásával. 

Meghatároztuk az optimális reakciókörülményeket.  

 
 

 
(Sa)-121a  (Ra)-128a 

6. ábra Az (Ra)- anilin-származék szintézise két különböző módszerrel 

Az „A” kétlépéses módszer esetén a karbonsav és DPPA reakcióját terc-butanolban 

végeztük, így terc-butil-karbamát-származékhoz jutottunk, melyből savas hidrolízissel kaptuk 

az enantiomertiszta, új (Ra)-128a vegyületet (6. ábra). A „B” „one-pot” eljárásban a reakciót 

toluolban végeztük, és az képződő izocianátok vizes hidrolízisével, az „A” módszernél jobb 

termeléssel, közvetlenül az (Ra)-128a-e primer aminokhoz jutottunk. 

Kísérleti eredményeink alapján megállapítottuk, hogy az (Ra)-128a-e pirrolgyűrűjéhez 

kapcsolódó amid-csoport borán dimetilszulfid-komplexével sztereokonzervatív módon 
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rerdukálható a megfelelő tercier aminná és eközben reduktív defluorozódás sem következik 

be (7. ábra). Így több új, enantiomertiszta (Ra)-132a-e diamint szintetizáltunk. 

 

   

(Ra)-128a-e   (Ra)-132a-e 

7. ábra A savamid-csoport redukciója borán-komplexszel 

Vizsgáltuk olyan enantiomertiszta diamin előállításának lehetőségét is, melyben a primer 

amino-csoport egy metilén-csoporton keresztül kapcsolódik a benzolgyűrűhőz. Az (Sa)-136 

primer alkoholból Gabriel-szintézissel racemizációmentesen sikerült (Sa)-139 benzilamin 

származékhoz jutni. Megállapítottuk, hogy a vegyület amid-csoportjának reacemizációmentes 

redukciójára szintén alkalmas a borán dimetil-szulfid komplexe (8. ábra). 

 

          (Sa)-136          (Sa)-139    (Sa)-140 

8. ábra Az (Sa)-140 diamin előállítása 

Az új, optikailag aktív diaminokból 8 új bifunkciós tiokarbamid organokatalizátort 

szintetizáltunk izotiocianát-származékok addíciójával (két példa a 9. ábra látható).  

 
 

(Ra)-118a-e (Sa)-119a,b 

9. ábra A két leghatékonyabb organokatalizátor 

A kapott vegyületeket dibenzoil-metán, illetve acetil-aceton és nitrosztirol Michael-

addíciójában vizsgáltuk katalizátorként (10. ábra). A modellreakció körülményeit optimáltuk. 

Összehasonlító kísérletek alapján megállapítottuk, hogy dibenzoil-metán és nitrosztirol 

addíciójának katalizálására (Sa)-119a a legalkalmasabb (97% konverzió), de aszimmetrikus 

indukciót ez a vegyület ebben a reakcióban nem váltott ki. A legjobb enantioszelektivitást 

(49% ee) az (Ra)-118a organokatalizátorral értük el. Kísérletileg igazoltuk, hogy acetil-aceton 
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és nitrosztirol reakciójában az (Sa)-119a a leghatékonyabb organokatalizátor 

enantioszelektivitás (25% ee) és katalitikus aktivitás (95% konverzió) szempontjából is. 

 

+ 

 
 

 

25               
                  141     143 

      
          144     142 

10. ábra Dibenzoil-metán és acetil-acetion Michael-addíciós reakciója nitrosztirollal  

4.2 Új atropizomer aminoalkoholok előállítása 

Doktori munkám során előállítottunk 7 új 1-aril-pirrol alapvázú aminoalkoholt, illetve 

az előállított vegyületek alkalmazhatóságát vizsgáltuk enantioszelektív fémorganikus 

reakciókban. A kutatócsoportban korábban csak elsődleges vizsgálatokat végeztek annak 

megállapítására, hogy az ilyen típusú ligandumok mutatnak-e aktivitást benzaldehid és dietil-

cink reakciójában, ezért az új ligandumok felhasználásával optimáltuk a 

reakciókörülményeket, majd kísérleti úton igazoltuk, hogy a legnagyobb szelektivitást 

eredményező ligandum a kidolgozott optimális körülmények között az aldehidek széles 

körében eredményesen alkalmazható. Az optimális amino-csoport kiválasztása érdekében 

előállítottunk a tercier amino-csoporton rövidebb és hosszabb szénláncú helyettesítőket 

tartalmazó alifás származékokat, merevebb szerkezetű gyűrűs származékot, illetve az axiális 

mellett még centrális kiralitáselemet is tartalmazó származékokat. Módszert dolgoztunk ki a 

tercier alkohol molekularészen további trifluormetil-csoportokat tartalmazó származékok 

előállítására is (11. ábra). 

  85b 85c 85d 85e 85f 148a 148b 

 

   
 

  

  

        

        

(Sa)-85b-f, (Sa)-148a,b         

11. ábra Az új, 1-arilpirrol alapvázú aminoalkoholok 

Az (Sa)-85d pirrolidin-származékot számos szubsztitutált benzaldehid és dietil-cink 

aszimmetrikus addíciójában is alkalmazva igazoltuk, hogy a reakciók megfelelő kivitelezése 

mellett ez az aminalkohol sok helyettesített benzaldehid reakciójában hatékonyan 

alkalmazható (63–95% ee). A csoportban korábban előállított (Sa)-85a dietil-amino-csoportot 
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tartalmazó származék tesztelését a pirrolidinszármazéknál kidolgozott körülmények között 

megismételve és a kapott eredményeket összevetve az új aminoalkoholokkal elért 

eredményekkel megállapítottuk, hogy benzaldehid és dietil-cink addíciójában ez a 

vegyületcsalád leghatékonyabb tagja. Kísérletileg igazoltuk, hogy (Sa)-85a 1 mol%-os 

mennyisége és 1,1 ekvivalens dietil-cink is elegendő a benzaldehid dietil-cinkkel történő 

enantioszelektív addíciójának megvalósításához (96% ee, 96% termelés). A módszert számos 

szubsztituált benzaldehid reakciójára is sikeresen kiterjesztettük (72–97% ee, 92–96% 

termelés), és szinte kivétel nélkül minden esetben jobb eredményt értünk el, mint 

korábban (12. ábra). Kísérleti eredményeinket a kvantumkémiai számítások is 

alátámasztották, miszerint sztérikus és elektronikus okok miatt az (Sa)-85a a 

leghatékonyabb ligandum. 

 
 

 

 

146a-w  147a-w                            (Sa)-85a 

12. ábra Szubsztituált benzaldehidek és dietil-cink reakciója 

5. Tézisek 

1. Hatékony módszert dolgoztunk ki és elsőként állítottunk elő a pirrolgyűrűn amid-, a 

benzolgyűrűn karbonsav-csoportot tartalmazó 1-arilpirrol-származékokat 

enantiomertiszta formában. A vegyületek szerkezetét az (Sa)-2-[2-(dietilkarbamoil)-1H-

pirrol]-3-(trifluormetil)benzoesav egykristályának röntgendiffrakciós mérésével is 

igazoltuk. Megállapítottuk, hogy a karbonsav-funkció savkloridkénti aktiválása során 

racemizáció játszódik le, és javaslatot dolgoztunk ki a racemizáció mechanizmusára. [2] 

2. Új módszert dolgoztunk ki az 1-arilpirrol alapvázú benzoesav-származékok új, 

enantiomertiszta anilin-származékokká történő alakítására difenilfoszforil-azid 

alkalmazásával. Megállapítottuk, hogy e származékok körében az inert oldószerben 

végzett „one-pot” módszer hatékonyabb, mint a kétlépéses eljárás. Kísérletekkel 

igazoltuk, hogy a vegyületek pirrolgyűrűjéhez kapcsolódó tercier amid-csoportok 

redukciója borán dimetil-szulfid komplexével racemizációmentesen elvégezhető, és 

megállapítottuk, hogy az általunk kidolgozott szintézisút széles körben alkalmas 

enantiomertiszta diaminok szintézisére. [2] 
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3. Az irodalomból eddig nem ismert, sztereokonzervatív (racemizációmentes) szintézisutat 

dolgoztunk ki az (Sa)-N,N-dietil-1-[2-(hidroximetil)-6-(trifluormetil)fenil]-1H-pirrol-2-

karbonsavamidból kiindulva új királis diamin-származék előállítására. Megállapítottuk, 

hogy a benzolgyűrűhöz kapcsolódó hidroximetil-csoport primer aminometil-csoporttá 

alakítását Gabriel-szintézissel végrehajtva, majd a pirrolgyűrűn lévő amid-funkciót borán 

dimetilszulfid komplexével redukálva enantiomertiszta diamin állítható elő. [3] 

4. Módszert dolgoztunk ki az általunk előállított diaminok új, bifunkciós tiokarbamid-

származékokká történő alakítására és az új vegyületek szerkezetét spektroszkópiai 

mérésekkel igazoltuk, enantiomertisztaságuk meghatározására folyadékkromatográfiás 

(HPLC) módszert dolgoztunk ki. [3] 

5. A szakirodalomban elsőként vizsgáltuk az általunk előállított 1-fenilpirrol alapvázú 

atropizomer organokatalizátorok katalitikus aktivitását. Azonos körülmények között 

összehasonlító kísérleteket végezve megállapítottuk, hogy dibenzoil-metán és nitrosztirol 

addíciójában a legjobb enantioszelektivitást az (Ra)-1-[3,5-bisz(trifluormetil)fenil]-3-[2-

[2-[(dietilamino)metil]-1H-pirrol-1-il]-3-trifluormetil)fenil]tiokarbamid eredményezi, 

míg a legjobb katalitikus aktivitással a (Sa)-1-[3,5-bisz(trifluormetil)fenil]-3-[2-[2-

[(dietilamino)metil]-1H-pirrol-1-i]3-(trifluormetil)benzil] tiokarbamid rendelkezik. 

Megállapítottuk, hogy acetil-aceton és nitrosztirol reakciójában ez utóbbi a 

leghatékonyabb organokatalizátor enantioszelektivitás és katalitikus aktivitás 

szempontjából is. [3] 

6. Számos új 1-aril-pirrol alapvázú aminoalkoholt állítottunk elő változtatva a tercier 

aminocsoport szubsztituenseit, illetve módszert dolgoztunk ki a tercier alkohol 

molekularészen további trifluormetil-csoportokat tartalmazó származékok szintézisére is. 

Az új vegyületeket elsőként teszteltük dietil-cink benzaldehidre történő enantioszelektív 

addíciójában. [4] 

7. Az új, (Sa)-difenil[2-[2-(pirrolidin-1-ilmetil)-1H-pirrol-1-il]-3-(trifluormetil)fenil]metanol 

aminoalkohollal eljárást dolgoztunk ki dietil-cink benzaldehidre történő enantioszelektív 

addíciójának reprodukálható kivitelezésére. Kísérletileg bizonyítottuk, hogy a vegyület 

hatékonyan alkalmazható szubsztituált aldehidek széles körében az addíció 

enantioszelektív megvalósítására (63–95% ee). [1, 5] 

8. Kísérletekkel igazoltuk, hogy a kidolgozott új eljárás szerint alkalmazva a 

csoportunkban már korábban szintetizált (Sa)-[2-[2-[(dietilamino)metil]-1H-pirrol-1-
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il]-3-(trifluormetil)fenil]difenilmetanolt, a korábban leírtaknál jobb eredmények érhetők 

el. Megállapítottuk továbbá, hogy benzaldehid és dietil-cink addíciójában ez a 

katalizátorligandum a vegyületcsalád leghatékonyabb tagja. Kísérletekkel igazoltuk, hogy 

1 mol%-os ligandummennyiség és 1,1 ekvivalens dietil-cink is elegendő szubsztituált 

aldehidek széles körében az enantioszelektív addíció megvalósításához. 

6. Alkalmazási lehetőségek 

Az általunk kidolgozott módszerek alkalmasak enantiomertiszta 1-arilpirrol alapvázú 

diaminok előállítására. Difenilfoszforil-azid alkalmazásával anilin-származékok 

szintetizálhatók, míg Gabriel-szintézissel olyan primer amin-származék állítható elő, melyben 

az amino-csoport egy metilén-csoporton keresztük kapcsolódik az alapvázhoz. Az 

atropizomer diaminok organokatalizátorként vagy katalizátorligandunként nyerhetnek 

alkalmazást. [2, 3] 

A diaminokból képzett bifunkciós tiokarbamid-származékok például enantioszelektív 

Michael-addíciós reakciókban alkalmazhatók organokatalizátorként, emellett szakirodalmi 

analógiák alapján esetleg más enantioszelektív reakciókban is felhasználhatók lehetnek. [3] 

A szintetizált 1-arilpirrol alapvázú aminoalkohol közül több kiválóan alkalmazható 

benzaldehid és dietil-cink addíciójában katalizátorligandumként. A vegyületcsalád 

leghatékonyabb tagjának bizonyuló (Sa)-85a származék szubsztituált benzaldehidek széles 

körében alkalmazható gyógyszeripari és finomkémiai szempontból fontos optikailag aktív 

szekunder alkoholok hatékony előállítására. [1, 4, 5] 
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