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1. Jelölések és rövidítések jegyzéke 

BINAM  2,2ꞌ-diamino-1,1ꞌ-binaftil 

BINAP  2,2ꞌ-bisz(difenilfoszfano)-1,1ꞌ-binaftil 

BINAPS  2-difenilfoszfano-1,1ꞌ-binaftil-2ꞌ-tiol 

BINOL  2,2ꞌ-dihidroxi-1,1ꞌ-binaftil 

BuLi  n-butil-lítium 

CDI  1,1ꞌ-karbonildiimidazol 

Cy  ciklohexil 

DAIB  3-exo-(dimetilamino)izoborneol 

DBDMH  1,3-dibróm-5,5-dimetilhidantoin 

DBNE  N,N-di-n-butil-norefedrin 

DDQ  5,6-diciano-2,3-diklór-1,4-benzokinon 

DEE  dietil-éter 

DIBAL-H  diizobutil-alumínium-hidrid 

DMP  Dess-Martin-perjodát 

DMSO  dimetil-szulfoxid 

DMF  N,N-dimetil-formamid 

Eniphos  N1,N2-bisz(difenilfoszfanil)-N1,N2-bisz((R)-1-feniletil)etán-1,2-diamin 

EtOAc  etil-acetát 

EtOH  etanol 

ICl  jód-monoklorid 

KENPHOS 2ꞌ-diciklohexilfoszfano-1,1ꞌ-binaftil-2-N,N-dimetil-amin 

LiAlH4  lítium-alumínium-hidrid 

LIC-KOR  n-butil-lítium és kálium-terc-butoxid 1:1 mólarányú keveréke 

LIDA-KOR lítium-diizopropilamid és kálium-terc-butoxid 1:1 mólarányú keveréke 

LITMP-KOR lítium-2,2,6,6-tetrametilpiperidid és kálium-terc-butoxid  

1:1 mólarányú keveréke 

L-szelektrid lítium-tri-szek-butil(hidrido)borát 

2-MAP  (1R,2S,3R,5R)-6,6-dimetil-2-morfolinobiciklo[3.1.1]heptán-3-ol 

3-MAP  (1R,2S,3R,5R)-6,6-dimetil-3-morfolinobiciklo[3.1.1]heptán-2-ol 

NAPHOS  2,2ꞌ-bisz[(difenilfoszfano)metil]-1,1ꞌ-binaftil 

NBS  N-bróm-szukcinimid 

NIS  N-jód-szukcinimid 

NOBIN  2-amino-2ꞌ-hidroxi-1,1ꞌ-binaftil 

PMDTA  N,N,Nꞌ,Nꞌꞌ,Nꞌꞌ-pentametil-dietilén-triamin 

PPA  polifoszforsav 

TBHP  terc-butil-hidroperoxid 

THF  tetrahidrofurán 

TMEDA  N,N,Nꞌ,Nꞌꞌ- tetrametil-etilén-diamin 

Tol-BINAP 2,2ꞌ-bisz(di-p-toluilfoszfano)-1,1ꞌ-binaftil 

XRD  röntgendiffrakció 

Xyliphos  (R)-1-[(S)-2-(difenilfoszfano)ferrocenil]etildi(3,5-dimetilfenil)foszfán 
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2. Bevezetés és célkitűzések 

A pirrol-származékok széles körben ismertek, mint biológiailag aktív anyagok.1 A 

természetben is megtalálhatók pirrolgyűrűt tartalmazó vegyületek, melyek figyelemreméltó 

biológiai és farmakológiai tulajdonságokkal rendelkeznek.2 Ennek köszönhetően igen 

széleskörű a pirrol-származékok szintézisének szakirodalma. A közleményekben számos 

hatásterületen több biológiailag aktív vegyületet ismertetnek, ezek között találhatók rák- és 

vírusellenes,3 véralvadásgátló,4 antimikrobiális5 és gyulladáscsökkentő6 hatásúak is. A 

pirrolvegyületek nemcsak gyógyszerkémiai jelentőséggel bírnak, hanem növényvédőszer-

ipari területen is kiemelt kutatási irányt képviselnek a különböző N-heterociklusok, mivel 

több vegyület rovarölő hatású.7 

A BME Szerves Kémia és Technológia Tanszékén működő kutatócsoportban az 

elmúlt években jelentős sikereket értek el az 1-arilpirrolok kémiájának kutatásában. Többek 

között hatékony szintézismódszereket dolgoztak ki a gyűrűk regioszelektív 

funkcionalizálására metallálási reakciókkal.8 Az így keletkező vegyületek között számos 

axiális kiralitású, mivel az egyszeres C-N kötés körüli rotáció gátolt a bevitt nagy térkitöltésű 

csoportok miatt. Az atropizomériát mutató vegyületek közül több származékot 

enantiomertiszta formában is előállítottak diasztereomer sóképzéses rezolválással,9 valamint 

ezekből kiindulva bifunkciós katalizátorligandumokat és organokatalizátorokat 

szintetizáltak, amelyekkel enantioszelektív átalakítások hatékonyan megvalósíthatók.10,11 

Doktori kutatómunkám egyik célja a csoportban korábban előállított aminoalkoholok 

regioizomer származékainak szintézise volt (1. ábra), melyeket benzaldehid és dietil-cink 

enantioszelektív addíciójában terveztük tesztelni katalizátorligandumként. A funkciók 

alapvázhoz való kapcsolódásának felcserélésével – ez által a ligandum elektronikus és 

sztérikus tulajdonságainak módosításával – vizsgálni kívántuk a modellreakcióban kapható 

aszimmetrikus hatás változását. A kapott eredmények és megszerzett ismeretek alapján a 

minél jobb szelektivitás elérése érdekében a ligandum szerkezetének optimalizálására is 

törekedtünk. 

 
  

1. ábra A korábbi ligandumcsalád és a tervezett regioizomer aminoalkoholok szerkezete 
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Hátrányt jelenthet, hogy az új, 1-arilpirrol alapvázú ligandumok, illetve 

organokatalizátorok csak soklépéses preparatív munka után tesztelhetők az adott 

aszimmetrikus modellreakciókban. A reakcióutak lerövidítésével szintézisük olcsóbbá 

válhat, mely a vegyületek szélesebb körű alkalmazhatóságának is lehetőséget adhat. 

Ebből kiindulva munkám másik célja az N-szubsztituált pirrolok 

funkcionalizálásának vizsgálata fémorganikus úton, azon belül is bróm/lítium cserén 

keresztüli reakcióval (2. ábra). Brómtartalmú heteroaromás vegyületekből fémorganikus 

reakcióval változatos funkciókat alakíthatunk ki, többek között az aminoalkohol típusú 

katalizátorligandumoknál alapvető fontosságú difenilkarbinol molekularészt.  

 

2. ábra A tervezett reakcióút az N-szubsztituált pirrolok funkcionalizálásra 

Az tapasztaltuk, hogy a lítiumorganikus pirrol és benzofenon reakciójából keletkező 

származék nem stabil, könnyen egy konjugált rendszert tartalmazó vegyületté, az 

5-ilidénpirrol-2(5H)-onná alakul. Vizsgálni szándékoztunk az átalakulás körülményeit és a 

reakció kiterjeszthetőségét többféle N-szubsztituált pirrolra és különböző karbonilcsoportot 

tartalmazó elektrofilekre, továbbá célunk volt az endociklusos kettős kötés szelektív 

funkcionalizálásának megvalósítása is. Az α,β-telítetlen γ-laktám struktúra előállításán kívül 

annak felhasználási területe is felkeltette az érdeklődésünket, például olyan szerkezeti 

egység előállítása, amely biológiai hatású vegyületekben is megtalálható. 

A disszertáció végén található Függelék a dolgozat alapját képező tudományos 

közleményeket tartalmazza. 
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3. Irodalmi áttekintés 

3.1. Katalitikus aszimmetrikus szintézisek 

Az élő szervezetekben megtalálható vegyületek többsége királis, például a DNS, az 

enzimek, az antitestek és sok hormon is.12 Ezért a tükörképi izomerek formájában létező 

vegyületek enantiomerjei sokszor eltérő biológiai hatást mutathatnak. A limonén (1, 3. ábra) 

mindkét enantiomerje megtalálható a természetben, de különböző biológiai hatást váltanak 

ki. Míg az (S)-limonén citrom, a tükörképi (R) vegyület narancs illatú. Különbséget tudunk 

tenni az enantiomerek között, mivel az orrunkban található szaglásért felelős receptorok is 

királis molekulákból épülnek fel. Bizonyos esetekben a gyógyszerhatóanyag egyik 

enantiomerje hatásos, a másik akár ártalmas is lehet. Az 1960-as évek elején a terhes nők 

reggeli rosszullétei ellen Thalidomide (2) hatóanyagú gyógyszert írtak fel, mely a racém 

keveréket tartalmazta. Habár az egyik enantiomer a kívánt hatást váltotta ki, a másik 

születési rendellenességeket okozott. Ezért betiltották a gyógyszer forgalmazását, és az eset 

hatására megszigorították az új gyógyszerek engedélyeztetését. A gyógyszeripari 

vállalatoknak a forgalomba hozatal előtt vizsgálniuk kell a királis vegyületek egyes 

enantiomerjeinek biológiai aktivitását és toxicitását. 

 

    

 

1     2 

3. ábra A racém limonén (1) és thalidomid (2) szerkezete 

Az utóbbi 20-30 évben a szerves kémia egyik intenzíven kutatott területévé vált a 

tiszta enantiomerek előállítási lehetőségeinek vizsgálata. Az enantiomertiszta vegyületek 

előállítására három módszer áll rendelkezésünkre, a királis készletből kiinduló szintézisek, a 

rezolválások,13 illetve az aszimmetrikus szintézisek alkalmazása.14 

A katalitikus aszimmetrikus reakciókkal a nem kívánt vegyületek keletkezése 

elkerülhető, továbbá gazdasági megfontolások miatt is kedvező ez az eljárás. A királis 

katalizátor segítségével nagy mennyiségű optikailag aktív anyagot állíthatunk elő egy királis 

vagy akirális prekurzorból. Ipari szempontból az ideális királis katalizátor nagy aktivitású, 

szelektivitású, stabilitású, valamint könnyen hozzáférhető vagy előállítható.15 
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A téma jelentőségét mutatja, hogy a Svéd Királyi Tudományos Akadémia a 2001. évi 

kémiai Nobel-díjat W. S. Knowles és R. Noyori számára az enantioszelektív katalitikus 

hidrogénezési reakciók, míg K. B. Sharpless részére az enantioszelektív katalitikus oxidációs 

reakciók kutatásáért ítélte oda.16-18 A kitüntetett szerves kémikusok felfedezései számos 

biológiailag aktív anyag kutatását, előállítását mozdították elő, és napjainkban már több ipari 

eljárás is tartalmaz enantioszelektív katalitikus reakciókat (1. táblázat).19 

1. táblázat Aszimmetrikus szintézisek alkalmazása az iparban 

Termék Reakció Katalizátor Kapacitás (t/év) Vállalat 

Metolaklóra hidrogénezés Ir/Xyliphos >10000 Novartis 

L-Mentol izomerizáció Rh/BINAP >1000 Takasago 

E-vitamin hidrogénezés Ru/BINAP 300 Takasago 

Karbapenemb hidrogénezés Ru/Tol-BINAP 120 Takasago 

(S)-Ofloxacinb hidrogénezés Ru/Tol-BINAP 50 Takasago 

Aszpartám hidrogénezés Rh/Eniphos 15 Enichem/Anic 

a herbicid 
b antibiotikum 

3.1.1. Aszimmetrikus katalízis atropizomer vegyületekkel 

A molekulák kiralitását nemcsak aszimmetriacentrumok okozhatják, hanem 

rendelkezhetnek kiralitástengellyel is. A kiralitás e speciális formáját axiális kiralitásnak 

nevezzük.20 A kiralitástengely körül a szubsztituensek a térben úgy helyezkednek el, hogy a 

molekula nem hozható fedésbe a tükörképével. Az axiális kiralitás legismertebb típusa 

például biaril vegyületek esetén jelentkezik, az úgynevezett atropizoméria.21 Az ilyen 

vegyületekben a nagy térkitöltésű csoportok meggátolják az egyszeres kötés (például szén-

szén, szén-nitrogén) körüli rotációt. A négy (vagy három) csoport tekintetében a gátolt 

rotáció mellett követelmény, hogy az azonos síkban fekvő csoportok különbözzenek 

egymástól. 

A 2,2ꞌ-diszubsztituált-1,1ꞌ-binaftil-származékokat széles körben alkalmazzák a 

szerves kémiai reakciók katalizátoraként (2. ábra). Az atropizomerek stabilitását jellemzően 

a rotációs energiagátjuk mutatja. Míg az 1,1ꞌ-binafatil esetén 23,6 kcal/mol ez az érték, a 

2,2ꞌ-dijód-származékánál már 46 kcal/mol. Az ilyen nagy rotációs energiagáttal rendelkező 

atropizomerek szobahőmérsékleten vagy magasabb hőmérsékleten is stabilak és 

szétválaszthatók, ami lehetővé teszi, hogy aszimmetrikus reakciókban alkalmazhatók 

legyenek, mint királis katalizátorok. 
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A BINOL (3, 4. ábra) az axiális kiralitású molekulák egyik legismertebb 

képviselője,22 melyet elsőként 1873-ban von Richter állított elő racém formában. Az 

enantiomertiszta (Ra)- vagy (Sa)-BINOL szintézisére több módszert is kidolgoztak, például a 

racém BINOL enzimatikus vagy kémiai rezolválását, és a közvetlen sztöchiometrikus vagy 

katalitikus oxidatív kapcsolási reakciókkal történő előállítást. A prokirális 

karbonilvegyületek és iminek enantioszelektív redukciójának egyik redukáló ágense az 

(Sa)-BINAL-H,23 ami az (Sa)-BINOL (3) és lítium-alumínium-hidrid sztöchiometrikus 

keverékéből keletkezik. Kiváló enantioszelektivitást ekvivalens alkohol (etanol) hozzáadása 

során értek el. Az irodalom az (Sa)-BINOL számos további felhasználását is említi az 

enantioszelektív reakciók körében, például olefinek epoxidációja,24 aldol25 és 

Diels-Alder-reakciók,26 valamint aldehidek és allil-ón-vegyületek titán katalizált reakciója.27 

Az axiális kiralitású biaril vegyületcsalád további bővítéséhez nagyban hozzájárult az 

aszimmetrikus reakciók fejlődése, mivel enantioszelektív átmenetifém katalizált kapcsolási 

reakciókkal (Kumada-, Suzuki-Miyaura-, Negishi-kapcsolás), oxidatív kapcsolással és 

[2+2+2] cikloaddícióval is előállíthatók optikailag aktív biaril vegyületek.28 

 

 

 
 

 

Rꞌ Rꞌꞌ Név Jele 

OH OH BINOL 3 

PPh2 PPh2 BINAP 4 

P(4-CH3Ph) 2 P(4-CH3Ph) 2 Tol-BINAP 5 

CH2PPh2 CH2PPh2 NAPHOS 6 

NMe2 PCy2 KENPHOS 7 

SMe PPh2 BINAPS 8 

NH2 NH2 BINAM 9 
 

4. ábra A fontosabb 2,2ꞌ -diszubsztituált-1,1ꞌ-binaftil-származékok 

A sokoldalú királis biszfoszfánt, a BINAP-ot (4) 1980-ban Noyori és kutatócsoportja 

állította elő racém BINOL-ból (3), illetve rezolválta norbornadién palládium komplexével.29 

Ezt követően a kétfogú ligandumot ródium katalizált aszimmetrikus hidrogénezési 

reakcióban használták fel sikerrel. Azóta az enantiomertiszta BINAP (4) alkalmazására több 

olyan ipari eljárás is megvalósult, mint a C=C kötés telítése vagy izomerizációja, mellyel 

D-, L-citronellol, L-mentol, és E-vitamin intermediereket állítanak elő évente több száz 

kilogrammos mennyiségben.30 

A BINAP vázú vegyületek továbbfejlesztésével számos analogont is előállítottak 

(5, 6), melyekkel hasonló reakciókban sokszor jobb enantioszelektivitást értek el nagyobb 

szubsztrát - katalizátor arány mellett.31,32 A biaril ligandumok szerkezetének módosításakor 
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nemcsak a vázon különböző szubsztituensek kialakítását végezték el, hanem a biaril 

alapvázat kiterjesztették biheteroaril vegyületekre is (5. ábra).33,34 

 

 

         

5. ábra A BINAP ligandum továbbfejlesztése 

Az atropizomer binaftilok körében találhatók olyan bifunkciós ligandumok, melyek 

P,N- (7) vagy P,S-heterodonorok (8). Buchwald kutatócsoportja az (Sa)-KenPhos (7) 

alkalmazásával királis, szubsztituált biaril-foszfonátot, foszfin-oxidot, észtert és amidot 

állított elő aszimmetrikus Suzuki-Miyaura-kapcsolással.35,36 Klór-, bróm-, és jód-

származékok, mint aril-halogenid kapcsoló komponensek esetén hasonló hozamokat és 

szelektivitásokat értek el, attól függetlenül, hogy a vegyület elektronszívó vagy küldő 

szubsztituenseket tartalmazott. 

Egy sanghaji kutatócsoport a 8 P,S-bifunkciós vegyületet ródium katalizált 

reakciókban királis ligandumként tesztelte. Míg sztirol aszimmetrikus hidroformilezésében 

és acetofenon transzferhidrogénezésében csekély enantioszeletivitást (ee < 20%) 

tapasztaltak, a palládium katalizált sztirol hidroszililezés során már közepes eredményre 

(50% ee) jutottak.37 A BINAPS (8) ligandum egyik ideális alkalmazása a palládium 

katalizált enantioszelektív 1,3-difenilpropén-3-acetát allil szubsztitúciója dimetil-malonáttal, 

mely során kiváló enantiomerarányt (98:2) értek el.38 Attól függően, hogy milyen sót 

(lítium-acetát vagy kálium-acetát) használtak a reakció során (R)- vagy (S)-enantiomer 

termék keletkezett. 

A foszfortartalmú binaftil ligandumokon túl a királis diamin típusú (Sa)-BINAM (9) 

és származékai is ismertek. Előszeretettel és kiemelkedő szelektivitással alkalmazzák 

α-szubsztituált α,β-telítetlen-aldehidek és ciklopentadién enantioszelektív Diels-Alder-

reakciójában trifluormetánszulfonsav kokatalizátorral39 vagy trifluormetánszulfonimiddel 

képzett sójával40
 organokatalizátorként. 

3.1.2. Aminoalkoholok katalizálta enantioszelektív reakciók 

Az aminosavakat nemcsak királis építőelemekként használják a szintézisekben, 

hanem királis segédanyagként vagy királis kiinduló anyagként is. Az aminosavakból 

egyszerű redukcióval származtatható aminoalkoholok, az egyik leggyakoribb királis 

ligandumcsoport vagy ligandum prekurzor család az aszimmetrikus katalízisekben.41 



  Irodalmi áttekintés 

12 | oldal 
 

A természetes aminosavak ilyen irányú felhasználásának egyik legismertebb példája 

az (S)-prolinból előállított CBS (Corey-Bakshi-Shibata) katalizátor. Elsőként 1981-ben 

Itsuno és munkatársai számoltak be aromás ketonok boránnal történő hatékony 

aszimmetrikus redukciójáról, mely során az optikailag aktív 1,3,2-oxazaborolidint (10, 

6. ábra) in situ állították elő különböző β-aminoalkoholokból és borán tetrahidrofurán 

komplexéből.42 Az eljárás 1987-ig nem volt népszerű, míg E. J. Corey, R. K. Bakshi és S. 

Shibata a katalitikus folyamat mechanizmusát fel nem térképezte,43,44 illetve izolálta és XRD 

vizsgálatokkal bizonyította a katalizátor szerkezetét.45 A felfedezők nevéből adódóan CBS 

katalizátornak (11) hívják az optikailag aktív difenilprolinolból képzett oxazaborolidineket. 

Napjainkban elterjedten alkalmazzák az aszimmetrikus redukció ezen fajtáját nemcsak 

prokirális keton, hanem imin és oxim esetében is.46 Az aminalkoholok szerepének 

vizsgálatakor több prolin analogont teszteltek redukciós reakcióban, mint pédául négytagú 

gyűrűs azetidint (12), különböző biciklusos-származékokat (izokinolin, indolin vázú, 13), 

illetve áthidalt biciklusos (kámfor- és aza-norbornil-származékok, 1447) vegyületeket is.48 

     

10 11 12 13 14 

6. ábra Az oxazaborolidin katalizátorok fejlődése 

Számos biológiailag aktív vagy természetes eredetű vegyület szintézisében is található CBS 

katalízis.49 Oxazaborolidin katalizált redukció a kulcslépés az antidepresszáns fluoxetin 

(Prozac, Eli Lilly),50 valamint az (S)-szalszolidin alkaloid51 egyik szintézisében. 

Az optikailag aktív szekunder alkoholok előállításának alternatív útja a ruténium 

katalizált transzferhidrogénezés királis ligandum alkalmazásával.52 Noyori kutatócsoportja 

acetofenon enantioszelektív redukciója során ligandumként királis β-aminoalkoholokat 

alkalmazott.53 Vizsgálták az amin- és hidroxil-csoportok egymáshoz viszonyított térbeli 

helyzetének (eritro/treo) hatását a reakció szelektivitására, és jelentős különbséget 

tapasztaltak a 15 és 16 ligandum alkalmazása között (7. ábra). Különböző alkil-fenil-ketonok 

redukcióját is megvalósították szobahőmérsékleten. Amennyiben az alkillánc 

szénatomszámát növelték (Me→Et→iPr) csökkent a szelektivitás (ee: 92%→82%→5%) a 

sztérikus zsúfoltság miatt. Ezt követően tercier amin helyettesített ligandumokat nem 

vizsgáltak, mivel kimutatták hogy a primer vagy szekunder amin-funkció megléte 

kulcsfontosságú a katalitikus aktivitásban.54 
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7. ábra A β-aminoalkoholok, mint transzferhidrogénezés ligandumai 

Egy másik irodalmi példa szerint, aszimmetrikus indukció maximalizálása érdekében 

merev indol vázas aminoalkohol ligandumokat (például 17) terveztek és próbáltak ki.55 Az 

acetofenon transzferhidrogénezése során vizsgálták a ruténium fémforrás minőségét, ami 

nagy hatással volt az enantioszelektivitás értékére. Az (R)-fenilglicinolt (18) és a 17 

aminoalkohol N-metil-származékát is tesztelték ligandumként azonos reakcióparaméterek 

mellett, azonban nagymértékben csökkent mindkét esetben az enantioszelektivitás. Arra a 

következtetésre jutottak, hogy a merev szerkezet és a primer amin-funkció együttes hatása 

növeli az aszimmetrikus indukciót. 

A Henry-reakció, más néven nitroaldol-addíció egy klasszikus reakció, mellyel 

1,2-difunkciós vegyületek állíthatók elő. Az irodalom szerint a reakció enantioszelektíven is 

végrehajtható cink vagy réz só, tercier amin bázis és királis aminoalkohol ligandum 

alkalmazásával. Spanyol kutatók benzaldehid és nitrometán reakciójában többféle 

N-alkil-efedrint teszteltek, melyek közül a legjobb szelektivitást az N-metil-származékkal 

érték el cink-triflát alkalmazása mellett.56 A hsziamen-i egyetem kutatói viszont szubsztituált 

benzaldehidek reakciójában a réz-acetátot és a 15 aminoalkohol N-metil-származékát találták 

legjobbnak.57 

2009-ben Zhou kutatócsoportja molibdén aminoalkohol komplexét alkalmazta sztirol 

(19) aszimmetrikus epoxidációjában (8. ábra).58 Izoleucinol, prolinol és ezek származékainak 

felhasználásával képezték a komplexet molibdén-dioxid-bisz(acetilacetonát) (MoO2(acac)2) 

molibdén forrás felhasználásával. A 2-difenilprolinol – ami a CBS katalizátor (11) alapja is – 

alapú komplex alkalmazásakor a reakciókörülmények optimalizálása után jó 

enantioszelektivitással jutottak az (1R,2S)-epoxidokhoz (20). 

 

 
  

 

19  20 

8. ábra Sztirol (19) aszimmetrikus epoxidációja 
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Kano és munkatársai az alifás aldehidek (21) aszimmetrikus α-funkcionizálását 

tanulmányozták organokatalízis alkalmazásával (9. ábra).59 Az aldehidek jódozásakor egy új, 

axiális kiralitású háromfogú, bifunkciós aminoalkoholt (23) használtak katalizátorként, és 

nagy enantioszelektivitással (99% ee), és konverzióval (94%) jutottak enantiomertiszta 

α-jódaldehidekhez (22). Ezen felül vizsgálták a kapott jódvegyületek továbbalakítását 

α-azido-észteren keresztül értékes optikailag aktív α-aminosav-származékokká. 
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9. ábra Aldehidek enantioszelektív jódozása 

3.1.3. Organocink- és karbonilvegyületek enantioszelektív reakciója 

A klasszikus Reformatszkij-reakcióban cinkpor, α-halogénezett észter és 

karbonilvegyület reakciójából β-hidroxiészter keletkezik. A difluormetilén-csoport sokszor 

fontos része a biológiai hatással rendelkező molekuláknak,60 ezért ennek kialakítására az 

aszimmetrikus Reformatszkij-reakciót vizsgálták. A difluorozott Reformatszkij-reagens és 

benzaldehid reakciójában előállítottak jó enantioszelektivitással α,α-difluor-β-hidroxi-

észtereket sztöchiometrikus mennyiségű királis aminoalkohol (N-metil-efedrin,61 

izoborneol-származék62) alkalmazásával. Ketonokra (24) is kiterjesztették az etil-difluor-

jódacetát enantioszelektív reakcióját (10. ábra). Királis ligandumként az (1R,2S)-1-fenil-2-

(1-pirrolidinil)-1-propanolt (26) alkalmazták, és jó termeléssel, valamint szelektivitással 

jutottak királis kvaterner szénatomot tartalmazó vegyületekhez (25).63 
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10. ábra Aszimmetrikus Reformatszkij-reakció aminoalkohol ligandum alkalmazásával 

Oguni és Omi már több mint 30 évvel ezelőtt publikálta a benzaldehid (27) és 

dietil-cink aszimmetrikus reakcióját katalitikus mennyiségű királis aminoalkohol 
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jelenlétében, melyeket természetes α-aminosavakból előállítottak elő (11. ábra). Az 

(S)-leucinol (29) alkalmazásakor mérsékelt enantioszelektivitással (49% ee) jutottak az 

(R)-1-fenilpropán-1-olhoz (28).64 

 
 

 

 

 

 

27 28 29 

11. ábra Benzaldehid és dietil-cink aszimmetrikus reakciója 

Ezt követően több kutatócsoport is tanulmányozta az addíciós reakciót különböző 

aminoalkoholokkal.65 Noyori és kutatócsoportja számos β-aminoalkohollal kipróbálta a 

dialkil-cink aktiválását.66 A reakció hatékonyságának 10-100-szoros növekedését figyelték 

meg, amennyiben sztérikusan gátolt tercier aminocsoportot tartalmazó alkoholt használtak 

primer vagy szekunder analógjához képest. Az ideális ligandumnak a homokirális 

kámfor-származékot (30, (-)-DAIB) találták, mellyel szubsztituált aromás aldehid szubsztrát 

esetén már 99% enantiomerfelesleget is elértek. A kísérleti munka mellett vizsgálták a 

reakció mechanizmusát elméleti számításokkal is, melyet Houk és munkatársai is 

tanulmányoztak.67,68 

A benzaldehid és dimetil-cink aszimmetrikus addíciójának Noyori által javasolt 

mechanizmusát a 12. ábra mutatja.69-73 Első lépésben a dimetil-cink gyorsan reagál 30 

hidroxilcsoportjával, és metil-cink-monoalkoxid keletkezik. Az aktív katalizátor a 31, a 

cink-dialkoxid nem katalizálja a reakciót. A katalitikus ciklusban nem a 31 vegyület, hanem 

az ehhez koordinálódó második dialkil-cink alkilcsoportja addícionálódik az aldehidre, mivel 

az alkoxi- (metoxi vagy etoxi) metil-cink (alkoholból és Et2Zn-ből előállítva) önmagában 

nem etilezi a benzaldehidet. A dimetil-cink alkilcsoportjának nukleofilitását növeli a 

cinkatom koordinációja a katalizátorhoz. A sűrűségfunkcionál és molekulapálya számítások 

azt mutatják, hogy a benzaldehid ellentétes oldalról (anti) koordinálódik a 32 komplexhez 

(33), majd kialakul a legkedvezőbb 5/4/4 triciklusos átmeneti állapot (34). Az átmeneti 

állapotban (34) a Si oldalról történik meg a metilcsoport addíciója az aldehidre. Ezután a 35 

vegyület disszociál, metil-cink-(S)-(1-fenil)-etoxid hasad le, miközben regenerálódik a 

katalizátor (31). Vizes feldolgozást követően jutunk az (S)-1-feniletán-1-olhoz. 
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12. ábra Benzaldehid és dimetil-cink reakciójának mechanizmusa 

Az enantioszelektivitás és a katalizátorligandum enantiomertisztasága között gyakran 

lineáris a kapcsolat,74 de ez nem feltétlenül mindig igaz.72,75,76 Noyori és munkatársai a 

benzaldehid 30 által katalizált dietil-cink addíciója során tapasztalták, hogy az 

(S)-1-fenilpropán-1-ol (28) 95% enantiomerfelesleggel képződött még akkor is, amikor a 

katalizátor enantiomerfeleslege igen alacsony (15% ee) volt.59 Ez a reakció nagyfokú pozitív 

eltérést mutatott az általában lineáris katalizátor-enantiomerfelesleg – termék-

enantiomerfelesleg összefüggéstől. A pozitív nem-lineáris effektus azzal magyarázható, 

hogy a katalizátor nemcsak a katalitikusan aktív DAIB-cink komplex (31) formában van 

jelen, hanem katalitikusan inaktív dimert is alkot. A dimerek közül a heterokirális  

(–)-(+)-DAIB2 komplexnek (37, 13. ábra) 3,4 kJ/mol értékkel nagyobb a stabilitása, mint a 

homokirálisnak (36).77 A nem teljesen enantiomertiszta ligandum használatakor a katalizátor 

racém hányadának döntő része ebben a katalitikusan inaktív állapotban van. Ezt akkor is 

megfigyelték, amikor racém DAIB-bal hajtották végre a reakciót, akkor 13-szor lassabban 

játszódott le a reakció, mint enantiomertiszta 30 alkalmazásakor. 
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13. ábra Homo- és heterokirális DAIB-cink dimer komplexek 

Az aszimmetrikus reakció ligandumainak további kiváló példái az N,N-dialkil-

norefedrin-származékok71,78 (például 38), a különböző N-heterociklusok (39, n= 1 

aziridingyűrű,79,80 n= 2 azetidingyűrű,81 n= 3 pirrolidingyűrű82-84), természetes eredetű 

cinkona alkaloidok85 és akár limonénből előállított aminoalkoholok86 is (14. ábra). 
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14. ábra Centrális kiralitású katalizátorligandumok 

Spanyol kutatók az (1R,2R)-1-(dialkilamino)-1-fenil-3-(alkiloxi)-2-propanol 

szerkezetének finomhangolása során 19 új, enantiomertiszta aminoalkoholt állítottak elő 

Sharpless-epoxidációval egyszerű fahéjalkoholból. Többféle alkiloxirész (például metoxi, 

benziloxi) mellett vizsgálták az aminrész szerkezetét, és nemcsak dialkil, hanem gyűrűs 

aminrészeket (pirrolidin, piperidin, morfolin, azepán) is kialakítottak.87 Végül a piperidin 

bizonyult az optimális aminrésznek. Ezzel szemben William A. Nugent a 40 β-aminoalkohol 

ligandumot alkalmazta, amely morfolinrészt tartalmazott.88 Aromás és elágazó alifás 

aldehidek reakciójában is 98-99% enantioszelektivitást ért el.  

A természetben előforduló β-pinénből a morfolinrészt tartalmazó 41 (2-MAP) 

aminoalkoholt, és ennek regioizomer párját (3-MAP, 42) is előállították.89 Különböző 

ligandumok használatával aromás, alifás és α,β-telítetlen aldehidekből a szekunder alkoholok 

mindkét enantiomerjét elő tudták állítani jó termeléssel és enantiomerfelesleggel. Míg a 41 

ligandum esetén az (R), a 42 esetén az ellentétes (S)-enantiomer keletkezett. 

A fent leírtaknak megfelelően az irodalomban túlnyomórészt centrális kiralitású 

aminoalkohol ligandumokról számoltak be. Ezek mellett axiális kiralitásúra csak néhány 
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példát találunk, melyekkel hatékonyan valósítható meg az aszimmetrikus addíció. Először 

1996-ban Chan és munkatársai alkalmaztak axiális kiralitású ligandumot, a királis 

piridilfenolt (43, 15. ábra), de csak mérsékelt szelektivitást (75% ee) értek el.90 Ezt követően 

az N,O-funkcionalizált biaril-struktúrájúak is megjelentek, mint a 44.74 Ez az első nem 

C2-szimmetriájú aminoalkohol, amivel már hasonló enantiomerarányt (99:1) sikerült elérni, 

mint a klasszikus β-aminoalkoholokkal. 

  

 
 

NOBIN 
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15. ábra Axiális kiralitású katalizátorligandumok 

A bifunkciós NOBIN (45) hibrid analógja a monofunkciós BINOL (3) és BINAM (9) 

vegyületeknek. Előállítását91 és rezolválását92 követően több aszimmetrikus reakciókban is 

sikerrel alkalmazták analogonjait,93 köztük a dietil-cink enantioszelektív addíciójában is.94 

Kombinálva az axiális és centrális kiralitást a binaftil vázú β-aminoalkoholt (46) 

alkalmazták különböző in situ előállított diaril-cink vegyületek addíciójában, és kiváló 

enantiomerfelesleggel jutottak a farmakológiailag érdekes diarilmetanol-származékokhoz.95 

Dosa és Fu a DAIB (30) ligandum alkalmazását kiterjesztették ketonok és difenil-cink 

aszimmetrikus addíciójára, és így királis tericer alkoholokhoz jutottak.96 Ezen felül 

aldehidekre és ketonokra nemcsak dialkil- és diaril-cink, hanem vinil-, illetve alkinil-cink 

addícióját is megvalósították már enantioszelektív módon.73 

3.1.4. Szilárd fázishoz kötött aminoalkoholok cinkorganikus reakcióban 

A heterogén katalízis előnyei közé tartozik a homogén katalízissel szemben, hogy a 

katalizátort könnyebb elválasztani a reakcióelegytől (például egyszerű szűréssel) és többször 

újrafelhasználható. A karbonil- és cinkorganikus vegyületek enantioszelektív addíciójában 

már több szilárd fázishoz kötött királis aminoalkoholról számoltak be, ezek között vannak 

polimerhez,97 alumínium-oxidhoz, és szilikagélhez kötöttek is. 

Először Itsuno és Frechet alkalmazott polimerhez kötött aminoalkoholokat 

(például 47, 16. ábra) benzaldehid és dietil-cink reakciójában.98 Részben klórmetilezett és 

1-2%-ban keresztkötést tartalmazó polisztirolhoz kötötték a ligandumokat az 

aminocsoportjukon keresztül, de vizsgálták a lineáris polimerhez kötötteket is.99 
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A szintén polisztirolhoz kötött (1R,2S)-efedrin-származék (48) is könnyen 

visszanyerhető, és többször felhasználható jelentős enantioszelektivitás változás nélkül, de 

csak aromás aldehid szubsztrátok esetén.100 Amennyiben egy hexametilén távtartót (49) 

alkalmaztak mind alifás, mind aromás aldehidek reakcióját kiváló szelektivitással 

végrehajtották.101 
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16. ábra Polisztirolhoz kötött aminoalkoholok 

Ellman és kutatócsoportja 2-difenilhidroximetil-N-metilpirrolidint kötött polimerhez 

(50).102 Az optikailag aktív aminoalkoholt tetrahidropirán távtartón keresztül kapcsolták a 

polisztirolhoz és megállapították, hogy a linker nincs jelentős hatással az 

enantioszelektivitásra (89% ee). 

Nemcsak polimerhez kötött ligandumok ismeretesek, hanem (3-klórpropil)-

trimetoxiszilánnal módosított alumínium-oxid hordozóhoz vagy szilikagélhez is kötöttek 

már N-alkil-efedrineket (51, 17. ábra), de ezekkel csak közepes szelektivitást értek el 

(43-59% ee).103 
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17. ábra Alumínium-oxid hordozóhoz vagy szilikagélhez kötött aminoalkoholok 

2000-ben a szöul-i kutatók új heterogén katalizátor rendszereket fejlesztettek 

prolin-származékokat kötve mezopórusos szilikagélhez. A katalizátorokat dietil-cink és 

benzaldehid aszimmetrikus reakciójában alkalmazva észrevették, hogy az 

enantioszelektivitás nagymértékben függ a pórusmérettől, a szabad szilanolcsoportoktól és 

BuLi jelenlététől. BuLi (1,2 ekv. aminoalkoholhoz képest) hozzátét alkalmazásával a 

trimetil-szilil-csoporttal (TMS) védett szilanolt tartalmazó 8,4 nm átlagos pórusméretű 52 

katalizátorral 75% enantioszelektivitást értek el.104 
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A folyamatos áramlásos rendszerekben előszeretettel alkalmaznak szilárd fázishoz 

kötött ligandumokat. Luis és csoportja egy β-aminoalkohol vinil-származékát 

divinil-benzollal polimerizálta, és így egy nagy stabilitású és kedvező porozitású 

katalizátorhoz jutottak, melyet áramlásos rendszerben alkalmaztak.105 A katalítikus rendszert 

négyszer újrahasználva (egy ciklus 24 óra) egyáltalán nem veszített az 

enantioszelektivitásából (99% ee). Másik kiváló példa a Merrifield-gyantához kötött 3-exo-

morfolinoizoborneol, amit szubsztrátok széles körében is használtak (92-99% ee). 

Benzaldehid reakciójában a katalizátor ötszöri újrafelhasználása után nem csökkent az 

enantioszelektivitás, továbbá egy folyamatos áramlásos technológiában is kipróbálták, ahol 

több mint 30 óra után sem csökkent jelentősen a konverzió és enantioszelektivitás.106 

Célszerű polisztirolhoz kötött katalizátorligandumokat előállítani, de az 

enantioszelektivitásuk nem egyértelmű, gyakran elmarad a szabad aminoalkoholhoz képest. 

Ilyenkor további optimalizálás szükséges a távtartó molekularész (lánc hossza, van-e benne 

heteroatom, molekula melyik részén keresztül kapcsolódik a polimerhez) és a szilárd 

katalizátor kialakítása (kész polimerhez kötés vagy kopolimerizációs eljárás) szempontjából. 

3.2. Az 1-arilpirrolok funkcionalizálása 

A többszörösen szubsztituált 1-arilpirrol-származékok ismert építőelemei különböző 

biológiailag aktív anyagoknak,2 melyek között vannak citosztatikus,107 vírusellenes,108 

antibiotikus,109,110 vagy fájdalomcsillapító111 hatásúak is. 

A heteroaromás gyűrű szénatomjain elektrofil reagensekkel elektrofil szubsztitúció 

játszódik le. A pirrol a benzolnál reaktívabb, a benzolhoz képest kisebb aktiválási energiát 

igényel az aromás elektrofil szubsztitúció, így ezek a típusú reakciók gyorsabban 

lejátszódnak.112 A szubsztituálatlan pirrolok többnyire α-helyzetben reagálnak 

elektrofilekkel, viszont a pirrolgyűrűn már funkcionalizált származékok reakciójának 

pozíciója nem egyértelmű, gyakran termék keverékekhez jutunk.113,114 

Általában a pirrolok nitrálása,115,116 szulfonálása,117 alkilezése118 és acilezése119 jó 

hozammal megy végbe, de sok esetben α- mellett β-szubsztituált termék is megfigyelhető. 

Továbbá a pirrolok savra érzékenyek (bomlás, polimerizálás120), és ezt figyelembe kell venni 

a szubsztitúciós reakciók kivitelezésénél. A savas közegben végrehajtott szintézislépések 

helyett előnyösebb lehet a bázikus tulajdonságú poláris fémorganikus reagensek használata a 

molekula felépítésénél, valamint regioszelektivitási megfontolásokból is. 
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3.2.1. Heteroaromás vegyületek halogénezése 

Halogénezett, ezen belül brómozott vegyületek a szerves szintézisek kiemelkedő 

fontosságú építőkövei. Többek között kulcsfontosságúak a fémorganikus reagensek 

előállításában és az átmenetifém katalizált kapcsolási reakciókban is. Utóbbi reakcióval 

olyan biaril vegyületek is előállíthatók, melyek vérnyomáscsökkentő hatásúak.121 Ezen kívül 

a brómozott vegyületek számos más gyógyszerhatóanyag szintézisének is prekurzorai, 

például Citalopram, Brómperidol, Ambroxol és Tramadol. 

A vegyületek előállítására számos brómozó reagens áll rendelkezésre. Kezdetben az 

elemi brómot használták, de ezzel sok esetben nem szelektív a halogénezés, gyakran 

polihalogénezett termékek is keletkeznek. Ezen felül az elemi bróm hátránya, hogy maró, 

mérgező folyadék és erős oxidálószer, ezért nagyméretben nemkívánatos a használata. 

Brómozó ágensként gyakran alkalmazzák az N-bróm-szukcinimidet (NBS, 53, 18. ábra), 

mellyel egyszerűen és hatékonyan lehet végrehajtani aktivált122 és dezaktivált123 

(hetero)aromás vegyületek monobrómozását. Emellett széles körben elterjedt az 1,3-dibróm-

5,5-dimetilhidantoin (DBDMH, 54),124 a kvaterner ammónium-tribromid vegyületek 

(QATB, 55),125,126 valamint speciális esetekben alkalmazható brómozószer a pirrolidon 

hidrogén-tribromid komplexe (PHT, 56)127 és a monobróm-malonitril (MBM, 57).128 

 
 

 
 

 

NBS DBDMH QATB PHT MBM 
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18. ábra Néhány ismert brómozószer 

A heteroaromás vegyületek halogénezését már számos reakciókörülmény között 

tanulmányozták.129-131 Mivel a pirrol könnyen polimerizál sav hatására, ezért az elektrofil 

halogénezést célszerű enyhe körülmények között végrehajtani.132 

Egy 1981-ben megjelent közleményben az 1-szubsztituált-pirrolok brómozásáról 

számoltak be.133 A brómozó ágensként elemi brómot és N-bróm-szukcinimidet (53) 

használtak. Szén-tetrakloridban egy ekvivalens elemi brómmal reagáltatták a különböző 

pirrol-származékokat (1-metilpirrol, 1-benzilpirrol, 1-fenilpirrol), és minden esetben vegyes 

terméket kaptak. Viszont NBS-el THF oldószerben végzett reakciókban pirrol, 1-metilpirrol 

és 1-benzilpirrol esetén is (mólarányokat megfelelően változtatva) különböző mértékben 

szubsztituált termékeket kaptak. Az 1-fenilpirrol monobrómozásakor csak kismértékű 
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regioszelektivitást tapasztaltak, a 49% monobróm-származék mellett 14% 

2,5-dibróm-származék is keletkezett. Az oldószer DMF-re történő váltásakor lényegesen 

jobb szelektivitással jutottak a 2-bróm-1-fenilpirrolhoz (81%). 

A halogénezési reakciók során a DMF oldószerként való alkalmazásának kiemelt 

szerepe van. Több esetben, amikor a halogénezést DMF-ben végezték el jobb 

regioszelektivitással jutottak brómozott származékokhoz.134 Például a 4-nitro-imidazol 

monobrómozását elemi brómmal kálium-hidrogén-karbonát jelenlétében végezték el,135 míg 

aktivált aromás vegyületek monohalogénezését NBS-sel hajtották végre,136 és így a korábbi 

módszerekhez képest szelektívebben jutottak a brómozott származékokhoz. Továbbá ilyen 

halogénezési körülmények között a Lamellarin alkaloidok totálszintézisét is megvalósították 

aromás137 és heteroaromás intermedierek138 regioszelektív brómozásán keresztül. 

3.2.2. A pirrol-származékok fémorganikus átalakítása 

A fémorganikus vegyületek előállításával és felhasználásával körülbelül 150 éve 

foglalkoznak a kutatók. Sokáig csak a Grignard-vegyületeket használták, de 1950-es 

években fejlődésnek indult az alkáliorganikus vegyületek kémiája. Elkezdték alkalmazni a 

Schlenk-technikát, ami nagyban megkönnyíti az inert atmoszférában, vízmentes 

körülmények között végzett laboratóriumi munkát. A fémorganikus vegyületek szintézisének 

ipari megvalósítása jelentős lépésnek számított, mivel így a kereskedelmi forgalomban is 

kaphatók lettek az alapvető reagensek.139 A legtöbbször használt poláris fémorganikus 

vegyületek a stabil, kis szénatomszámú fém-alkilek, melyek hajlamosak dipólus sajátságuk 

miatt aggregátumokat képezni apoláris oldószerekben. Az aggregátumok mérete függ az 

oldószertől (BuLi n-hexánban hexamer, dietil-éterben tetramer), hőmérséklettől (BuLi 

tetrahidrofuránban, szobahőmérsékleten tetramer, –100 °C-on dimer), fématom minőségétől 

és a hozzákapcsolódó szerves vegyület szerkezetétől (a sztérikus gát csökkenti az 

aggregációs fokot).140 A töltések delokalizációja, a növekvő hibridizációs lehetőség 

csökkentik az aggregátumok képződését. Mivel az aggregátumoknak csökkent 

reakciókészségük van, ezért fontos a megfelelő reakciókörülmények (oldószer, hőmérséklet, 

aktivátorok) megválasztása. 

A reaktív lítiumorganikus vegyületek előállítására leggyakrabban a kicseréléses 

típusú reakciót használják.141 Ilyen a metallálás, ami egy sav-bázis reakció, amikor aprotikus 

szerves oldószerben hidrogén/fém csere történik. Az egyensúly helyzetét a kiindulási és a 

keletkező bázis erősségének viszonya határozza meg. A folyamatban nagyon fontos szerepet 

játszik a szénhidrogének kinetikus CH savassága. Az aromás rendszerek esetében már 
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korábban tapasztalták, hogy a metallálás több esetben is egy heteroatomot tartalmazó 

szubsztituenshez képesti orto-helyzetű sp2-szénatomon megy végbe. Ezt a regioszelektív 

metallálást irányított metallálásnak nevezik (DOM, Directed Ortho Metalation).142 Az 

aromásgyűrűn elhelyezkedő szubsztituenseknek mind elektronikus, mind a sztérikus 

tulajdonságai befolyásolják a metallálás regioszelektivitását, továbbá szerepet játszik még a 

leszakítandó proton savassága és a lítiumvegyület koordináltsága is. Az irányított metallálás 

előnye, hogy a körülmények (oldószer, metallálószer, aktiváló ligandum, reakcióidő, 

hőmérséklet) pontos megválasztásával nagy szelektivitással állíthatunk elő olyan vegyületet, 

amit más módszerrel csak hosszabb szintézisúton lehetne megvalósítani. 

Shirley és kutatócsoportja vizsgálta először az 1-metilpirrol és az 1-fenilpirrol 

metallálását, majd azt követően karbonsavvá alakítását szén-dioxiddal (19. ábra).143 

Tanulmányozták a dimetallálást is, mely során kiindulóanyagtól függően 

2,5-dikarbonsav-származékhoz (58, termelés 58%) vagy gyűrűs ketonhoz (60, melléktermék: 

2-karbonsav-származék) jutottak. Utóbbiból arra következtettek, hogy az 1-fenilpirrol 

dimetallálása C2 és C2ꞌ helyzetben történik. 
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19. ábra 1-Metilpirrol és 1-fenilpirrol dimetallálási kísérletei 

1979-ben Cheesman és Greenberg kidolgozott egy hatékony eljárást a 2,2ꞌ-dilítio-

1-fenilpirrol előállítására.144 Az 1-(2-brómfenil)-pirrolból kiindulva két ekvivalens 

n-butil-lítium hatására először a bróm/lítium csere történik meg, majd az irányított metallálás 

játszódik le a pirrol α-pozíciójában. Ezután a dilítiált-származékot felhasználták több, új 

triciklusos vegyület szintéziséhez. 

Schlosser és kutatócsoportja további részletes vizsgálatokat folytatott a 

szubsztituálatlan 1-fenilpirrol mono- és dimetallálás lejátszódására.145 Megfelelő 

körülmények megválasztásával szelektíven és kiváló termeléssel az α-monolítiált vagy az 

orto-, α-dilítiált 1-fenilpirrol-származék is előállítható metallálással. Az utóbbi esetben, az 

első deprotonálódás α-helyzetben játszódik le. A dimetallálás kinetikus kontroll során 

kedvezményezett. 
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A BME Szerves Kémia és Technológia Tanszéken működő fémorganikus 

kutatócsoportban, Dr. Faigl Ferenc irányításával már több éve folynak fémorganikus 

kutatások különböző 1-arilpirrolok regioszelektív mono- és dimetallálási reakcióinak 

tanulmányozása céljából. Többféle, irányítócsoporttal (hidroximetil,146 metoxi,147,148 

halogén,148,149 alkil,8,150,151 fenil,152 trifluormetil153,154) az aromásgyűrűn más-más helyzetben 

szubsztituált 1-fenilpirrol-származékok esetén részletes vizsgálatok történtek a hőmérséklet, 

az oldószer, a metallálószer-aktiváló ligandum párosítás (BuLi-TMEDA, BuLi-PMDTA, 

LIC-KOR, LIDA-KOR, LITMP-KOR, ezekben n-BuLi helyett s-BuLi és t-BuLi 

alkalmazásával is), valamint a mólarányok hatását kutatva a reakció regioszelektivitására 

nézve. Ezekkel a fémorganikus megközelítésekkel, új szubsztituensek szelektíven 

kialakíthatók a pirrolgyűrű α-helyzetében vagy a benzolgyűrűn lévő szubsztituens 

szomszédos pozíciójában. 

A direkt metallálással nem előállítható fémorganikus vegyületek szintézisének egyik 

megoldása - a kicseréléses reakció egy másik típusa - a halogén/fém csere alkalmazása. A 

folyamat hajtóereje a kevésbé bázikus lítium-származék keletkezése. Az aril-lítium 

vegyületet legtöbbször a megfelelő bróm- vagy jód-származékából állítják elő. 

Mellékreakcióként a képződő alkil-halogenid, mint elektrofil reagens alkilezheti az 

aril-lítium vegyületet, de ez általában alacsony hőmérsékleten lassú folyamat. Az első 

publikáció a halogén/lítium cseréről 1927-ben jelent meg, amikor toluol keletkezését 

figyelték meg orto- vagy meta-brómtoluol és n-butil-lítium reakciójában.155 1938-ban 

egymástól függetlenül Wittig156 és Gilman157,158 kutatócsoportja is tanulmányozta ezt a 

reakciót, és orto- vagy para-brómanizolból kiindulva orto-helyzetben metallálást és 

bróm/lítium cserét is tapasztaltak. Azóta eltelt időben ez a kicseréléses reakció gyakran 

alkalmazott átalakítássá vált a szerves kémiában.134 

Elsőként az 1970-es évek elején az Eli Lilly vállalat alkalmazta a bróm/lítium 

kicseréléses reakciót nagyméretben egy gombaölő hatású növényvédő szer, a fenarimol (62) 

előállításánál (20. ábra).159 Az 5-brómpirimidinből (61) n-butil-lítium segítségével 

előállították a lítium-származékát, reagáltatták a keton típusú elektrofillel, és a reakció 

eredményeként a tercier aril-alkohol termékhez jutottak (62). 
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20. ábra A fenarimol (62) előállítása bróm/lítium kicseréléses reakcióval 

Sok esetben a megfelelő brómszármazékból állították elő fémorganikus úton 

trialkil-borát reagenssel a Suzuki-kapcsolás nukleofil komponensét, a boronsavat. Ilyen 

módon jártak el a Novartis kutatói is, akik számos izokinolin alapvázú kináz inhibítor 

előállítását valósították meg különböző kapcsolási reakciók kombinációjával.160 

A biológiai hatással rendelkező természetes eredetű vegyületek totálszintézisének is 

közkedvelt lépése a bróm/lítium cserés reakció. Többek között alkalmazzák a morfin esetén 

a tetraciklus kialakításakor,161 pankratisztatin tumorellenes alkaloid szintézisének 

kezdőlépésében,162 illetve a scopadulan típusú diterpenoidok163 előállítása során is. 

Polibrómozott biarilokból kiindulva regioszelektív módon, egyenként történő 

bróm/lítium cserés reakciókkal többszörösen szubsztituált bifenilek előállítását is 

tanulmányozták, amikor a céltermékek például bisz(dialkilfoszfino)-, bisz(diarilfoszfino)- és 

dialkil(diaril)foszfino-bifenilek voltak.164 Ezzel az egyszerű, új szintézisút kidolgozásával 

finomhangolható mono- és difoszfán típusú katalizátorligandumok előállítása vált lehetővé. 

A regioszelektivitást Schlosser korábbi publikációja alapján magyarázták, amiben számos 

aril-lítium vegyület relatív bázikusságát vizsgálták.165 

Aszimmetrikus bróm/lítium cserével enantiomertiszta vegyületek is előállíthatók. 

Ezen a területen Alexakis és csoportja nemrég jelentős áttörést ért el.166 Így a rezolválási 

lépés nélkül atropizomer biarilokat állítottak elő prokirális polibrómozott vegyületekből 

sztöchiometrikus mennyiségű királis diamin jelenlétében kiváló hozzammal és akár 82% 

enantioszelektivitással.167 Ezt a módszert felhasználták királis bikumarinrészt tartalmazó 

természetes anyagok szintézisében is.168 

3.3. Az 5-ilidénpirrol-2(5H)-on szerkezeti egység kialakítása 

Az 5-ilidénpirrol-2(5H)-on (63, más néven α,β-telítetlen γ-laktám, 21. ábra) 

szerkezeti egység megtalálható több természetes eredetű anyagban,169 mint például tengeri 

kék-zöld algában található pukeleimid A (64),170 egy Ampulliferin-féle gombában lévő 
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izoampullicin (65)171 és az epe pigmentje, a bilirubin. Ezen felül biológiai hatással 

rendelkező szintetikus vegyületek is ismertek, például a holomycin (66),172 ami széles 

spektrumú antibiotikum, 66 analógjai potenciális tumor ellenes hatásúak,173 továbbá a 

γ-metilén γ-laktámok között szintén antibakteriális hatású174 dihidropirrolonok (DHP), de 

gombaölő hatásúak175 is vannak. 

    

63 64 65 66 

21. ábra Néhány 5-ilidénpirrol-2(5H)-on struktúrát tartalmazó ismert vegyület 

Az előbbieken kívül az utóbbi időben 63 vázú kromofórt tartalmazó 

festékmolekulákat is leírtak az irodalomban. Ilyenek a kiváló termikus stabilitású, filmképző 

tulajdonságú, elektrooptikai aktivitású polimerek176 vagy a közeli infravörös fény elnyelést 

alkalmazó napelemek szenzibilizátorai,177 melyekben a 63 rész az elektron akceptor szerepét 

tölti be. 

Habár az α,β-telítetlen γ-laktonok előállítása széles körben vizsgált terület az 

irodalomban,178-182 az N-analogonokra jóval kevesebb publikáció található. Az egyik 

klasszikus módszer az 5-ilidénfurán-2(5H)-onból ammóniával történő előállítás,183 ilyen 

úton szintetizálták a bilirubin oxidatív bomlásának egyik intermedierjét is.184 Egy másik 

eljárásban szubsztituált maleimidek Wittig-reakciójával is állítottak elő 5-alkilidénpirrol-

2(5H)-ont, de többnyire az aszimmetrikus kiindulóanyagból nem sikerült a regioizomereket 

szétválasztaniuk.185 

Ugyanakkor több példa található aciklusos vegyületek gyűrűzárási reakciójára.186-188 

Telítetlen amidok laktámmá alakításának egyik lehetősége a diénamidok (67) elektrofil 

ciklizációja jód-monoklorid (ICl) reagens segítségével (22. ábra).189 Az (E)-68 izomer 

keletkezik nagyobb arányban, amennyiben az R3 trimetilszilil-csoport, de ez 

szobahőmérsékleten spontán a nagyobb termodinamikai stabilitású (Z)-68 izomerré alakul át. 

Ezen az úton csak N-szubsztituált vegyületek (68) előállítását írták le. 

 

 

 

 

 

 

67  (E)-68  (Z)-68 

22. ábra A 67 elektrofil ciklizációja 



  Irodalmi áttekintés 

27 | oldal 
 

Ugyancsak Abarbri és munkatársai eninamidok (69) gyűrűzárását is végrehajtották, 

és 5-(jódalkilidén vagy arilidén)-pirrol-2(5H)-onokhoz (70) jutottak (23. ábra).189 A 

gyűrűzárásba vihető molekulát (69) acetilén- és jód-származék Sonogashira-reakciójával 

hozták létre, majd ICl reagenssel ciklizálták. A reakcióban cisz és transz izomer is 

keletkezik, de az R1 és R2 szubsztituensektől függ, hogy ez az arány mekkora mértékben 

tolódik el az (E)-70 izomer felé. Ezen felül megvalósították a 70 vegyület továbbalakítását 

Suzuki-kapcsolással, vinil- és különböző aril-boronsavak alkalmazásával. 

 

 

 

 

 

 

69 
 

(E)-70 
 

(Z)-70 

23. ábra A 69 elektrofil ciklizációja 

Az 63 szerkezeti egységhez átmenetifém katalizált intermolekuláris gyűrűzárással is 

eljuthatunk.190 Japán kutatók a hetero Pauson-Khand-reakció alkalmazásával közepes 

termeléssel alakították ki a heterociklusos, telítetlen gyűrűt (R1= aril, R2= COOMe, Ph, 

nHex, 73, 24. ábra).191 A Pauson-Khand-reakció egy háromkomponensű alkin, alkén és 

szén-monoxid [2+2+1] gyűrűzárási reakció, mellyel atomhatékony módon lehet például 

ciklopentán-származékokat előállítani.141 A Pauson-Khand reakció - bár katalitikus változata 

is ismert - legtöbbször sztöchiometrikus mennyiségű dikobalt-oktakarbonil (Co2(CO)8) 

alkalmazását igényli, mivel a reakció során keletkező dikobalt-hexakarbonil szívesen 

dimerizál inaktív kobalt-karbonil klasztereket képezve. A telítetlen γ-laktámok (73) 

előállítását különböző acetilén-származékokból és N-aril-difenilketéniminekből (71) 

kiindulva végezték el. A reakció kiterjeszthetőségének korlátja a különböző 

C,C,N-triarilketéniminek (71) termikus instabilitása. 

 
 

  
 

71  72  73 

24. ábra A 73 előállítása hetero Pauson-Khand-reakcióval 

A gyűrűzárásos módszerek mellett a McMurry-féle reduktív kapcsolással is 

előállítható a 76 vegyület. Kise és csoportja szukcinimidek (74, R= H, Me) és diarilketonok 
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reakcióját fém cink és titán-halogenid (TiCl4) jelenlétében végezték el (25. ábra).192 A 

karbonilcsoportok aktiválásához szükséges átmenetifém-halogenid illékony, 

szobahőmérsékleten folyékony halmazállapotú, és a levegő nedvességével azonnal elreagál, 

miután titán-dioxid és sósav keletkezik. Ennek következtében a reakció végrehajtásához 

inert technika szükséges. A reduktív kapcsolás nem minden esetben szelektív, különböző 

arányban ciklusos (75, 76) és aciklusos (77) termék is keletkezik a feldolgozás módjától és a 

szubsztráttól függően. Az öttagú heterociklusból (74) kiinduló eljárásnak határt szab a 

sztöchiometrikus mennyiségű kellemetlen TiCl4 alkalmazása és a szubsztrát erős Lewis-sav 

(TiCl4) toleranciája. 

 

 

 

 

 

 

 

74  75  76  77 

25. ábra A McMurry-reakció alkalmazása γ-laktámok előállítására (pl.: Ar= Ph) 

Ezen felül a két gyűrűs termék (75 és 76) is könnyen egymásba alakítható (26. ábra). 

Oxidációs reakcióban a DDQ-t (5,6-diciano-2,3-diklór-1,4-benzokinon) használták, míg a 

redukciót L-szelektriddel (lítium-tri-szek-butil(hidrido)borát) végezték el. 

 
 

 

75  76 

26. ábra Az endociklusos kettőskötés szelektív oxidációja és redukciója 

Előnyös lenne a könnyen hozzáférhető, olcsó pirrolból és származékaiból előállítani a 

63 szerkezetet, de ilyen eljárásra csak néhány példa található. Ezek többnyire speciális 

esetekben alkalmazhatók vagy különleges reagensek szükségesek hozzá. Az előbbire példa a 

3- és 4-pozícióban szubsztituált 2-bróm-5-tozil-1H-pirrol egyszerű átalakítása 5-tozil-1H-

pirrol-2(5H)-on-származékká trifluorecetsavval,193 míg az utóbbira az N-szubsztituált 

pirrolok kontrollált oxidációja (Dess-Martin-perjodát, DMP) 5-aroiloxi-γ-laktámokká.194 
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4. Eredmények és értékelésük 

4.1. Enantiomertiszta, atropizomer aminoalkoholok szintézise és alkalmazása 

Doktori munkám egyik célkitűzése olyan optikailag aktív, axiális kiralitású 

bifunkciós vegyületek előállítása volt, melyeket katalizátorligandumként lehet alkalmazni 

enantioszelektív szintézisekben.195,196,197 A tesztreakciónak a benzaldehid és dialkil-cink 

reakcióját választottuk. A kutatócsoport korábbi eredményei alapján az atropizomer 

1-fenilpirrol vázú aminoalkoholokhoz többlépéses, lineáris szintézissel juthatunk. 

Szintézistervünk szerint először az aminocsoport prekurzorát az amidcsoportot, majd az 

alkoholrészt kialakítását végeztük el az (Ra)-81 vegyületből. Az aminoalkoholoknak mind az 

amin-, mind az alkoholrészét módosítottuk, hogy ezáltal vizsgáljuk a ligandum 

szerkezetének finomhangolása milyen hatással van a modellreakció termékének 

enantiomertisztaságára. 

4.1.1. Az aminoalkoholok kulcsintermedierjének előállítása 

A kutatócsoportban már kidolgozták a munkám kiinduló anyagául szolgáló optikailag 

aktív 1-(2-metoxikarbonil-6-trifluormetilfenil)-1H-pirrol-2-karbonsav-metil-észter ((Ra)-80) 

szintézisét (27. ábra). Ezt az intermediert az irodalomban leírt receptek alapján állítottuk elő 

a 2-(trifluormetil)anilinből (78) kiindulva. A többlépéses szintézis tartalmazza többek között 

a pirrolgyűrű kialakítását, ami 78 és dimetoxi-tetrahidrofurán kondenzációs reakciója,198 és a 

pirrol α- és fenil orto-helyzetekben karbonsav-funkciók bevitelét dimetallálást követő szén-

dioxidos reakcióval.153 Ezután a racém, axiális kiralitású vegyület (79) rezolválását 

(S)-fenilglicin-metil-észterrel,9 valamint a karbonsavcsoportok diészteresítését deprotonálást 

követő metil-jodidos reakcióval valósítottuk meg.199 

 

 

 

 

 

78  (±)-79  (Ra)-80 

27. ábra Az (Ra)-80 kulcsintermedier előállítása 

A Tanszéken korábban előállították már az (Ra)-79 vegyületből a benzolgyűrűn lévő 

karboxilcsoport szelektív észteresítésével az 1-(2-metoxikarbonil-6-trifluormetilfenil)-1H-

pirrol-2-karbonsavat,10 melyből kiindulva több enantiomertiszta aminoalkoholhoz jutottak.200 
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A jelenlegi célkitűzés szerint a fordítottan helyettesített (regioizomer) analogonok 

szintéziséhez, a regioizomer félészterre ((Ra)-81) volt szükség. Az (Ra)-80 vegyület 

észtercsoportjai között megfigyelhető eltérő reaktivitás kihasználható az (Ra)-81 

előállítására. A két észter-funkció közötti reaktivitáskülönbség oka elektronikus hatásokban 

keresendő. A trifluormetilcsoport elektronszívó tulajdonságú, ezért elősegíti a 

benzoesav-észter rész hidrolízisét, a pirrolgyűrű elektrontöbblete pedig csökkenti az ahhoz 

kapcsolódó észtercsoport lúgos hidrolízissel szembeni érzékenységét.201 Az észter hidrolízist 

szobahőmérsékleten, akár lúg felesleg (2 ekvivalens) alkalmazásával végezve is kiváló 

hozammal jutottunk a szintézisút szempontjából kulcsintermediernek számító, (Ra)-81 

félészterhez (28. ábra).196 A szelektív hidrolízis kidolgozása nagy előrelépést jelentett az új, 

optikailag aktív 1-fenilpirrol-származékok szintézise szempontjából. 

   

(Ra)-80  (Ra)-81 

28. ábra Az (Ra)-80 benzoesav-észter-funkciójának szelektív hidrolízise 

4.1.2. Szekunder és tercier amidok előállítása 

A célvegyületek szintézisét az aminrész kialakításával kezdtük, ami az (Ra)-81 

vegyület szabad karboxilcsoportjának amiddá alakítását követően redukcióval valósítható 

meg.196 A karbonsav amiddá alakítását két lépésben végeztük el. Először az aktivált 

acil-származékot képeztük, majd ehhez a megfelelő primer vagy szekunder amint hozzáadva 

jutottunk az (Ra)-82a-g vegyületekhez (29. ábra). 
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29. ábra Az (Ra)-82a-g vegyületek előállítása 

Az aktiválást kétféle úton is megvalósítottuk, egyrészt tionil-kloriddal savkloridot, míg 

1,1ꞌ-karbonildiimidazollal (CDI) acil-imidazolt képeztünk. A tionil-klorid használatakor 
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sztöchiometrikus mennyiségű szúrós szagú, mérgező gázok (kén-dioxid és hidrogén-klorid) 

fejlődnek, ami kedvezőtlen biztonságtechnikai és környezetvédelmi szempontokból, 

valamint a keletkező sav megkötésére feleslegben vett amint vagy egyéb bázist kell 

alkalmazni. Azonban az ipari szintézisekben gyakran alkalmazzák a tionil-kloridot kedvező 

ára miatt. A reakció gyorsabb lejátszódását katalitikus mennyiségű N,N-dimetil-formamid 

(DMF) hozzáadásával segítettük elő.202 A peptidszintézisekben gyakran alkalmazott 

módszer, az acil-imidazol intermedieren keresztül történő szintézis. Ez a módszer 

laboratóriumban kedvezőbb, mert az aktiválási lépés szobahőmérsékleten lejátszódik, 

közben szén-dioxid gáz fejlődik, és nem szükséges további bázis hozzáadása. Mind a két 

módszer alkalmazásával kiváló termelésekkel (83-98%) jutottunk a kívánt amidokhoz 

((Ra)-82a-g). 

4.1.3. Primer alkoholrészű aminoalkoholok előállítása 

Az amid- és észter-funkciójú vegyületeket ((Ra)-82) ezután redukciós reakciókban 

vizsgáltuk (30. ábra).197 A kutatócsoport korábbi tapasztalatai alapján lítium-alumínium-

hidriddel (LiAlH4) történő redukció a trifluormetilcsoport részleges dehalogéneződését 

okozza, és az így keletkező termékkeveréket nem lehetett hasonló tulajdonságaik miatt 

szétválasztani,10 ezért kísérleteink során ezt a redukálószert nem alkalmaztuk. Mivel az 

észtercsoportok általában nagyságrendekkel enyhébb körülmények között redukálhatók, mint 

az amidcsoportok, ezért arra számítottunk, hogy borán redukálószer alkalmazásával a 

pirrolgyűrűn lévő észter-funkció szelektív átalakítását tudjuk megvalósítani. A 

nyerstermékből a várakozásokkal ellentétben hidroximetil-funkciójú vegyületet nem tudtunk 

kimutatni, viszont az amidrész szelektív reakciója megvalósult. Ezeknek az (Ra)-83a-d 

vegyületeknek (termelés: 69-78%) a keletkezése is egy érdekes példája a pirrolgyűrűn lévő 

szubsztituens dezaktiváltságának. 
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30. ábra Az (Ra)-82 redukciós reakcióinak vizsgálata 

Az aminrész kialakítását követő lépés, a pirrolgyűrű α-pozíciójában lévő 

észtercsoport primer alkohollá történő redukciója volt. Ezt először az amid redukciójánál is 

alkalmazott borán komplexszel kíséreltük meg végrehajtani. Feltételeztük, hogy feleslegben 

vett redukáló ágenssel, melegítést alkalmazva sikerül az észter-funkciót primer alkohollá 

redukálnunk. A reakció hőmérsékletét 50 °C-ra emeltük, ekkor az (Ra)-83 vegyületet kaptuk 

vissza. Tovább növelve a hőmérsékletet 90 °C-ra, a várt primer alkohol ((Ra)-85) helyett, a 

pirrolgyűrű α-helyzetében metilcsoportot tartalmazó vegyülethez jutottunk ((Ra)-84, 

termelés: 77%, 30. ábra). A primer alkoholrész kialakítására egy másik redukálószert 

választottunk, a diizobutil-alumínium-hidridet (DIBAL-H). A gélesedő alumínium-hidroxid 

keletkezése miatt a reakcióelegyben lévő lítium-alkoxid hidrolízisét híg savval végeztük el, 

és 74%-os termeléssel kaptuk a kétféle aminoalkoholt ((Ra)-85a,b, 30. ábra). 

Az amidcsoportok borános redukciójakor először mindig az amin-borán komplexe 

keletkezik, aminek bontását a kutatócsoport korábbi tapasztalatai alapján lúgos körülmények 

között végeztük el.201 Amennyiben az (Ra)-83c származék borán komplexének bontását is 

hasonló módon hajtottuk végre, akkor jó termeléssel (87%) a már racém 

(szobahőmérsékleten a konformerek egymásba tudnak alakulni), gyűrűzárt 86 vegyülethez 

jutottunk (31. ábra). Szobahőmérsékleten a nátrium-hidroxid a szekunder amint deprotonálta, 

és az észter-funkció karbonil szénatomjára történő támadással egy intramolekuláris 
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gyűrűzárás valósult meg. A gyűrűzárás elkerülhető, ha lúg hozzáadása nélkül végezzük, 

metanol-víz oldószerelegyben, melegítéssel a komplexbontást. 

 

 

 

(Ra)-83c borán komplex  86 

31. ábra Az (Ra)-83c borán komplexének lúgos bontása során fellépő mellékreakció 

4.1.4. Tercier alkoholrészű aminoalkoholok előállítása 

Az enantioszelektív katalitikus reakciók szelektivitását jelentősen befolyásolják a 

ligandumok sztérikus tulajdonságai. A térbeli árnyékoló hatás növelhető, ha 

tercier alkoholrészt alakítunk ki az (Ra)-82 vagy (Ra)-83 észter-funkciójára történő 

fémorganikus vegyület (lítiumorganikus vagy Grignard-reagens) addícióval.196 Továbbá 

ezen az úton az alkoholrész elektronikus tulajdonságai is módosíthatók, amennyiben 

szubsztituált (pl.: trifluormetilcsoport) fenilcsoportok bevitelét végezzük el.197 

Ezért az (Ra)-83d vegyületből fenil-lítium addíciójával olyan aminoalkoholt 

szándékoztunk előállítani, amely a pirrolgyűrűn difenilkarbinol molekularészt tartalmaz. A 

reakcióban sok kátrányos melléktermék keletkezett. Oszlopkromatográfiás tisztítás után 

csekély, 28%-os termeléssel jutottunk a funkciók gyűrűzárásával képződő 87 vegyülethez, 

amely szobahőmérsékleten racemizált (32. ábra). A gyűrűzárás valószínűleg azért játszódott 

le, mert a fenil-lítium nem nukleofilként reagált az észter karbonilcsoportjával (addíció), 

hanem bázisként viselkedett, deprotonálta a szekunder amint és a lítium-amid típusú 

intermedier intramolekuláris reakcióban alakult át a 87 termékké, miközben lítium-metilát 

hasadt le. A spontán racemizáció oka feltehetően az, hogy a triciklusos vegyületben (87) az 

aromás és heteroaromás gyűrűket összekötő C-N kötés körüli rotáció energiagátja 

lényegesen kisebb, mint a sztereokémiailag stabil (Ra)-83d kiindulási anyagban. Ilyen 

jelenséget a kutatócsoportban más 1-fenilpirrol-származékoknál is megfigyeltünk.199,203 

 

 
 

(Ra)-83d 
 

87 

32. ábra A fémorganikus vegyület viselkedése bázisként 
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Az előbb említett gyűrűzárási mellékreakció és a racemizáció elkerülése érdekében 

egy lépéssel korábbi intermedier ((Ra)-82) és Grignard-reagens reakciójával alakítottuk ki a 

tercier alkoholrészt (33. ábra). A Grignard-reagenst minden esetben in situ állítottuk elő a 

megfelelő aromás brómvegyületből és magnézium forgácsból dietil-éterben, majd a hűtött 

reagenshez adtuk az ((Ra)-82) vegyület éteres oldatát. Az addíciós (Ra)-88a-k termékekhez 

jó termelésekkel (70-97%) jutottunk a biaril szennyezőtől történő oszlopkromatográfiás 

tisztítás után. Az (Ra)-88a-k vegyületekből korábban már alkalmazott borán-dimetilszulfidos 

redukcióval a célvegyületekhez, a királis aminoalkoholokhoz ((Ra)-89a-k, 2. táblázat) 

jutottunk. 

 

 

 

 

 

(Ra)-82a-g  (Ra)-88a-k  (Ra)-89a-k 

33. ábra A tercier alkoholrész kialakítása Grignard-reagenssel és azt követő borános redukcióval  

Minden vegyület ((Ra)-89a-k) esetén ellenőriztük az enantiomertisztaságukat, hogy történt-e 

racemizáció az optikailag aktív dikarbonsav ((Ra)-79) előállítását követő reakciólépésekben. 

Nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiával határoztuk meg az enantiomerfeleslegeket, és 

minden származék esetén ee > 99% értéket kaptunk. Fontos, hogy nagy enantiomertisztaságú 

vegyületekhez jussunk, mert a továbbiakban ezeket enantioszelektív reakcióban 

katalizátorligandumként terveztük felhasználni.196,197 

A difenilalkohol- és különböző amid-funkciójú vegyületek közül kettőből ((Ra)-88a 

és (Ra)-88b) sikerült acetonból történő lassú bepárlással egykristály-röntgendiffrakcióval 

mérhető kristályokat növeszteni. A méréseket Dr. Holczbauer Tamás végezte el, a kapott 

térszerkezetekből megadható az abszolút konfiguráció, ami (Ra) sztereoizomernek adódott 

(34. ábra). 
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2. táblázat Az előállított új, tercier alkohol és szekunder vagy tercier amin-funkciókat tartalmazó vegyületek 

Aminoalkohol NRꞌRꞌꞌ Ar 

 

(Ra)-89a NMe2 Ph 

(Ra)-89b NEt2 Ph 

(Ra)-89c NBu2 Ph 

(Ra)-89d pirrolidin Ph 

(Ra)-89e NHBn Ph 

(Ra)-89f NHiPr Ph 

(Ra)-89g NMe2 3-CF3-C6H4 

(Ra)-89h pirrolidin 3-CF3-C6H4 

(Ra)-89i morfolin 3-CF3-C6H4 

(Ra)-89j NMe2 3,5-(CF3)2-C6H3 

(Ra)-89k pirrolidin 3,5-(CF3)2-C6H3 

 

 

 

(Ra)-88a (Ra)-88b 

34. ábra Az (Ra)-88a,b vegyületek szerkezete ORTEP (Oak Ridge Thermal-Ellipsoid Plot) stílusú diagramon 

ábrázolva (színjelölések: zöld-fluor, piros-oxigén, kék-nitrogén) 

Az aminoalkohol típusú vegyületekből csak egy esetben ((Ra)-89a) volt sikeres az 

egykristálynövesztés (35. ábra). A mérési eredményekből POV-Ray programmal 

(Persistence of Vision Ray) készítettük az ábrát (színjelölések: sárga-fluor, piros-oxigén, 

sötétkék-nitrogén), és szaggatott vonallal jelöltük a kristályos szerkezetben lévő 

intramolekuláris hidrogén-hidat, ami az amin nitrogénje és az alkohol oxigénje megfelelő 

távolsága miatt tud kialakulni. A kristályszerkezetben enyhe konformációs különbségek is 

megfigyelhetők, ennek következtében hidrogén-híd kötéshosszára kétféle érték, az 1,84 Å és 

az 1,79 Å is megadható. A két funkciónak ez a távolsága kedvező a választott 
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modellreakcióban keletkező aktív katalizátor, a kilenctagú gyűrűs fémkomplex létrejöttéhez, 

valamint annak stabilitásához. Ugyanis a katalitikus aktivitás és szelektivitás szempontjából 

kulcsfontosságú az etil-cink-alkoxid és az aminocsoport nitrogénjének nemkötő 

elektronpárja közötti kölcsönhatás (35. ábra). 

 

 

35. ábra Az (Ra)-89a POV-Ray programmal készített (Persistence of Vision Ray) ábrája és  

belőle és dietil-cinkből keletkező katalizátor feltételezett szerkezete 

4.1.5. Az új atropizomer aminoalkoholok alkalmazása aszimmetrikus szintézisben 

  Az előállított aminoalkoholokat aldehidek és dietil-cink nukleofil addíciós 

reakciójában alkalmaztuk, mint katalizátorligandumokat.196,197 Az enantioszelektivitás 

szempontjából több reakcióparaméter hatását is vizsgáltunk, mint például a hőmérséklet, a 

ligandum szerkezete és annak mennyisége. A reakciók lejátszódását vékonyréteg 

kromatográfiával követtük, az enantiomertisztaságokat királis állófázisú 

gázkromatográfiával határoztuk meg.  

  Az első modell szubsztrát a benzaldehid (27a) volt, mellyel a ligandumokat teszteltük 

((Ra)-89a-d). A reakciókat először 5 mol% ligandummal, szobahőmérsékleten végeztük el a 

vásárolt reagens, a dietil-cink 1 M töménységű hexános oldatában további hozzáadott 

oldószer alkalmazása nélkül. A reakciók elvégzéséhez fokozott figyelem és precizitás 

szükséges, mert a dietil-cink reagens nagyon érzékeny a nedvességtartalomra, és a 

cink-hidroxid csapadék rontja a reakció enantioszelektivitását. Először az aminocsoportban 

különböző ligandumokat teszteltük, és azok közül is csak a tercier aminokat használtuk. A 

szekunder amint tartalmazókat ((Ra)-89e,f) nem próbáltuk ki korábbi kedvezőtlen kísérleti 

tapasztalatok alapján.201 A jövőben ezeket a vegyületeket más enantioszelektív reakciókban 

lehetne tesztelni, mint például az oxazaborolidines redukcióban vagy ruténium katalizált 

transzferhidrogénezésben katalizátorligandumként (3.1.3. fejezet). 

  A tesztreakció 4 óra alatt közel kvantitatívan lejátszódott, és kiváló termelésekkel 

kaptuk az (R)-28a alkoholt (3. táblázat). A reakció lejátszódása jól követhető szabad 

szemmel is a reakcióelegy színváltozásával. Az aminoalkoholból dietil-cink hozzáadása után 
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keletkező aktív katalizátort és a dietil-cink reagenst tartalmazó oldathoz benzaldehidet adva 

élénk sárgaszínű lesz a reakcióelegy, amikor elfogy az aldehid, újra színtelenné válik. A 

reakcióelegy feldolgozása során kísérletet tettünk a ligandum extrakciós módon való 

visszanyerésére is, azonban sósavas sójának rossz vízoldhatósága ezt nem tette lehetővé. Bár 

a sóképzés ténye normál fázisú vékonyréteg kromatográfiás módszerrel egyértelműen 

tapasztalható volt, a lap kifejlesztését követően csak startponti folt volt megfigyelhető, ami a 

só típusú vegyületre jellemző. 

  Azt tapasztaltuk, hogy az enantioszelektivitás értéket nagymértékben befolyásolja a 

ligandum szerkezete. A rövid, elágazó láncú aminrészt tartalmazó ligandum ((Ra)-89a) 

szolgáltatta a legjobb szelektivitást (82% ee), viszont drasztikusan csökkent a termék 

enantiomertisztasága a dietilamin- és dibutilamin-származék ((Ra)-89b,c) esetén, azonos 

katalitikus hatás (termelés) mellett. A magyarázat az aktív katalizátor térbeli szerkezetében 

keresendő. Feltehetően a hosszabb alifás láncok nagyobb térigénye miatt sztérikus gátlás 

alakul ki. Ezt a kedvezőtlen térbeli szerkezetet igazolja, hogy a dietilamino-csoporthoz 

képest a gyűrűs, kisebb térigényű, pirrolidines ligandummal ((Ra)-89d) már jó 

enantioszelektivitás (70% ee) is elérhető.  

3. táblázat Az (R)-28a enantiomertisztaságának változása N,N-dialkil szubsztituált ligandumok alkalmazásakor  

 

 
 

 
   

     

 

27a    (R)-28a   Ligandum 
 

Kísérlet Ligandum NRꞌRꞌꞌ T (°C) Termelés (%) eeb (%) Konfig.c 

1a (Ra)-89a NMe2 24 94 82 (R) 

2a (Ra)-89b NEt2 24 92 9 (R) 

3a (Ra)-89c NBu2 24 96 2 (R) 

4a (Ra)-89d pirrolidin 24 94 70 (R) 

5d (Ra)-89a NMe2 12 92 81 (R) 

6e (Ra)-89a NMe2 0 89 68 (R) 
a Reakcióidő 4 óra. 
b A termék ((R)-28a) enantiomertisztaságának meghatározása GC analízissel, Supelco -DEX 120 

királis kapilláris kolonna használatával történt. 
c Az abszolút konfiguráció meghatározása a termék specifikus optikai forgatóképessége alapján az 

irodalmi adatok összehasonlításával történt. 
d Reakcióidő 20 óra. 
e Reakcióidő 40 óra. 
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  A szakirodalomban hasonló következtetésre jutottak centrális kiralitású aminoalkohol 

ligandumok alkalmazásával Pericás és munkatársai (90),204 viszont axiális kiralitású 

ligandumok esetén ellentétes hatást tapasztaltak (36. ábra). Bringmann és Breuning biaril 

aminoalkoholok (91) tesztelése során a dibutilamino-csoportot találták a legjobbnak.74 Habár 

esetükben az alkoholrészt egy fenolos hidroxilcsoport biztosította, ami kevésbé árnyékolt, 

mint az általunk előállított triarilkarbinol típusúak (92). 

 

  

90 91 92 

36. ábra Az irodalmi és az általunk előállított aktív katalizátorok feltételezett szerkezete 

Egy másik feltételezett katalizátorformával is magyarázható a közel racém termék 

keletkezése az (Ra)-89b és (Ra)-89c ligandumoknál (37. ábra). A nagyobb térigényű 

dialkilamino-csoport esetén egy többkomponensű lineáris katalizátor alakulhat ki, ami körül 

nagyobb a szabad mozgástér. Ezáltal mindkét irányból képes a reagens és a szubsztrátum 

koordinálódni, ami mindkét enantiomer keletkezésével jár, és rontja az enantioszelektivitást. 

A sztérikus effektusokon kívül az elektronikus hatások is hozzájárulnak az alkil-cink-alkoxid 

katalizátor stabilitásához. Ebből kifolyólag a dimetilamino-csoport jobb elektrondonor 

tulajdonságával is magyarázható az (Ra)-89a alkalmazásakor tapasztalt jobb szelektivitás 

(82% ee) a pirrolidin helyettesítőt tartalmazó (Ra)-89d ligandummal (70% ee) szemben. 

 

37. ábra A feltételezett lineáris katalizátor szerkezete, ha R=Et, Bu 

  Az enantioszelektivitást gyakran kedvező irányba befolyásolja a hőmérséklet 

csökkentése, ezért további két, szobahőmérsékletnél kisebb hőmérsékleten vizsgáltuk a 

reakciót (3. táblázat, 5. és 6. kísérlet). Azt tapasztaltuk, hogy 0 °C-on már annyira lelassul a 
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többségben keletkező enantiomert szolgáltató reakció, hogy a kedvezőtlen (S)-enantiomer 

alkohol (28a) aránya a hosszabb reakcióidő (40 óra) alatt megnő.  

  A továbbiakban számos aromás aldehiddel is végeztünk kísérleteket 

szobahőmérsékleten az (Ra)-89a ligandum alkalmazásával (4. táblázat). A kipróbált 

szubsztrátok elektronküldő-csoportot az orto-, meta-, para-helyzetben és különböző 

halogénatomot az orto-pozícióban tartalmazták (27b-j). A metil- és a metoxicsoportot 

különböző pozíciókban tartalmazó aldehidek reakcióiban ellentétes tendenciát figyeltünk 

meg. A metil-szubsztituált benzaldehid sorozatban (27b-d) az aldehid-funkcióhoz közeledve 

egyre jobb szelektivitást (85% ee) értünk el a szubsztituens kedvező sztérikus hatása miatt. 

Viszont az orto-metoxi-benzaldehid (27e) esetében sokkal rosszabb enantiomertisztasághoz 

(19% ee) jutottunk. Ez azzal magyarázható, hogy a metoxicsoport oxigénjének nemkötő 

elektronpárja koordinációra képes más heteroatomokkal. A reakció mechanizmusa szerint 

(12. ábra) a dietil-cink reagens koordinálódik az oxigénhez, az esetünkben a kilenctagú 

gyűrűs aktív katalizátorhoz (35. ábra), de ez a koordináció megvalósulhat akár a benzaldehid 

metoxicsoportjának oxigénjéhez is. Ez utóbbi esetben keletkezik a nem kívánt 

(S)-enantiomer. A kétféle koordináció eredményeként az etilcsoport addíciója mindkét 

irányból megvalósulhat, így romlik a szelektivitás. A benzaldehid orto-helyzetében (27h-j) 

lévő halogénatomok mérsékelt szelektivitás növekedést eredményeztek a halogénatom 

méretének növekedésével, a F→Cl→Br sorrend szerint. 
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4. táblázat Az enantioszelektivitás változása szubsztituált benzaldehidek (27a-j) reakciójában 

 
  

  

  

 

27a-j    (R)-28a-j   (Ra)-89a 
 

Kísérleta Termék R csoport Termelésb (%) eec (%) Konfigurációd 

1 28a H 94 82 (R) 

2 28b 2-Me 96 85 (R) 

3 28c 3-Me 94 69 (R) 

4 28d 4-Me 91 46 (R) 

5 28e 2-MeO 92 19 (R) 

6 28f 3-MeO 93 66 (R) 

7 28g 4-MeO 95 72 (R) 

8 28h 2-F 95 78 (R) 

9 28i 2-Cl 97 80 (R) 

10 28j 2-Br 94 83 (R) 

a Reakcióidő 4 óra. 
b Izolált termelés. 
c A termékek ((R)-28a-j) enantiomertisztaságának meghatározása GC analízissel, Supelco -DEX 120 

királis kapilláris kolonna használatával történt. 
d Az abszolút konfigurációt a termék specifikus optikai forgatóképessége alapján az irodalmi adatok 

összehasonlításával határoztuk meg. 

 

Célul tűztük ki az (Ra)-89a ligandum szerkezetének további optimalizálását, hogy 

még jobb, akár 90% feletti enantiomerarányt érjünk el. A kutatócsoportban korábban 

előállított aminoalkoholok közül némelyikkel ((Ra)-93a,b, NRꞌRꞌꞌ= pirrolidin200 és 

dietilamin205) már sikerült 90% feletti ee értékeket elérni. Az (Ra)-93a,b ligandumok és az új 

származékok ((Ra)-89a-d) regioizomer viszonyban vannak (38. ábra). A funkciók 

pozíciójának különbsége hatással van a modellreakció enantioszelektivitására, mivel 

nemcsak a sztérikus, hanem a ligandum elektronikus tulajdonságai is megváltoznak. A két 

vegyületcsalád között számottevő különbség az alkoholrészek elektronikus tulajdonságában 

van. Az (Ra)-89a-d hidroxilcsoportjának savassága lényegesen kisebb, mint az (Ra)-93 

vegyületnél. Az (Ra)-89 esetén az alkoholrész az elektrondús pirrolgyűrűhöz kapcsolódik, 

ami csökkenti annak a savasságát, míg (Ra)-93-nál a trifenilkarbinol egyik benzolgyűrűjén 

egy elektronszívó-csoport (trifluormetil) található, ami növeli annak a savasságát. 
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(Ra)-93a,b  (Ra)-89a-d 

38. ábra Kétféle atropizomer aminoalkohol vegyületcsalád 

Úgy gondoltuk, hogy ez az elektronikus tulajdonságbeli különbség szignifikáns 

hatással lehet a reakció sztereokémiai végkimenetelére. Ezért olyan aminoalkoholok 

előállítását terveztük, melyek az alkoholrészben különböznek. Sikeresen szintetizáltunk 

(4.1.3. és 4.1.4. fejezet) két primer alkoholrészt tartalmazó ((Ra)-85a,b), és öt difenilkarbinol 

molekularészen elektronszívó-csoporttal (trifluormetil) szubsztituált származékot 

((Ra)-89g-h) is. Egy új aminrészt, a morfolint is kialakítottunk kétféle alkoholrész mellett 

((Ra)-85b és (Ra)-89i), mivel az irodalomban több példa is található ilyen funkciót tartalmazó 

katalizátorligandumokra (3.1.3. fejezet, 40-42).88,89 Úgy gondoltuk, hogy morfolinrészű 

ligandumok esetében az oxigénatom nemkötő elektronpárjaival egy új kedvező, stabilizáló 

hatású koordináció valósulhat meg. 

Az új ligandumokkal a reakciók szobahőmérsékleten 5 óra alatt lejátszódtak 

(5. táblázat). Az (Ra)-89j,h ligandumokkal rövidebb idő (3 óra) is elengedő volt a reakció 

lefutásához, és feldolgozás után 89% és 92% preparatív termelésekkel jutottunk az (R)-fenil-

propán-1-olhoz (28a). Az aszimmetrikus indukció csökkenését tapasztaltuk, a legjobban 

teljesítő (Ra)-89j ligandummal végzett reakciókban, amennyiben 0 °C-on végeztük a 

reakciót, és a ligandum mennyiségének csökkentése (1 mol%) során is. Ezekben az 

esetekben a reakció teljes lejátszódásához hosszabb reakcióidőre (20 óra) is szükség volt. A 

további kísérleteket 5 mol% ligandum alkalmazásával és szobahőmérsékleten végeztük el. 

A különböző ligandumokkal végzett kísérletekben kapott ee értékek összehasonlítása 

azt mutatta (5. táblázat), hogy ligandumok Rꞌ, Rꞌꞌ és Ar helyettesítői (lásd a 30. ábrán és a 

2. táblázatban) jelentősen befolyásolják az aszimmetrikus hatást, ezáltal az 

enantiomertisztaság értékek és a ligandumok sztérikus, illetve elektronikus tulajdonságai 

közötti összefüggések megállapítására nyílt lehetőségünk.  



  Eredmények és értékelésük 

42 | oldal 
 

5. táblázat Az új ligandumok kipróbálása dietil-cink addíciós reakciójában  (ligandum szerkezetének kifejtése a 

30. ábrán (Ra)-85a,b és 2. táblázatban (Ra)-89g-k) találhatók 

 
  

  

  

 

27a    (R)-28a   Ligandum 
ű 

Kísérleta Ligandum T (°C) Termelésb (%) eec (%) Konfigurációd 

1 (Ra)-85a 24 95 5 (R) 

 2e (Ra)-85b 24 27 0 (R) 

3 (Ra)-89g 24 93 88 (R) 

4 (Ra)-89g 0 88 90 (R) 

5 (Ra)-89h 24 93 83 (R) 

6 (Ra)-89h 0 89 86 (R) 

7 (Ra)-89i 24 93 18 (R) 

8 (Ra)-89j 24 92 94 (R) 

 9f (Ra)-89j 24 89 92 (R) 

10 (Ra)-89j 0 90 91 (R) 

11 (Ra)-89k 24 92 88 (R) 

12 (Ra)-89k 0 91 91 (R) 

a Reakció lejátszódása maximum 5 óra 24 °C-on és 20 óra 0 °C-on 3 ekvivalens Et2Zn alkalmazásával. 
b Izolált termelés. 
c A termék ((R)-28a) enantiomertisztaságának meghatározása GC analízissel, Supelco -DEX 120 királis 

kapilláris kolonna használatával történt. 
d Az abszolút konfigurációt a termék specifikus optikai forgatóképessége alapján az irodalmi adatok 

összehasonlításával határoztuk meg. 
e 2 nap után izolált termelés. 

f 1 mol% ligandum alkalmazásával. 

Az egyik primer alkoholrészt tartalmazó vegyülettel ((Ra)-85a) közel racém (5% ee) 

28a alkoholt izoláltunk, míg a másik, a morfolin egységet tartalmazóval ((Ra)-85b) két nap 

elteltével sem ment végbe teljesen a reakció, és 1:1 arányú enantiomerkeverékhez jutottunk 

(5. táblázat). Vélhetően a morfolinrész oxingénatomja és a primer alkohol molekularész 

együttesen a katalitikus hatást csökkenti az (Ra)-85b esetén. Az (Ra)-89i ligandumnál 

(R= 3-CF3-C6H4) a tercier alkoholrész segíti a reakció lejátszódását, azonban a jó termelés 

(93%) mellett alacsony enantioszelektivitást (18% ee) értünk el. A különböző mértékben 

helyettesített (egy vagy két trifluormetilcsoport található a benzolgyűrűn) difenilkarbinolos 

ligandumokkal ((Ra)-89g,h és j,k) jobb enantiomertisztaságú termékekhez (28a) jutottunk, 
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mint az azonos aminrészt, de difenilkarbinol molekularészt tartalmazókkal ((Ra)-89a,d). 

Megfigyeltük, hogy a savasabb hidroxilcsoportot tartalmazó (Ra)-89j,k ligandumok 

alkalmazásával még jobb szelektivitásokat lehet elérni. 

A korábbi kísérletekben (3. táblázat) a második legjobb eredményt adó 

pirrolidincsoportot tartalmazó ligandum ((Ra)-89d) triarilkarbinol részének fenilcsoportjait is 

kicseréltük 3-(trifluormetil)fenil- ((Ra)-89h), illetve 3,5-di(trifluormetil)fenil-csoportokra 

((Ra)-89k), így az esetleges kereszthatást is vizsgáltuk. Az új ligandumokkal ((Ra)-89h,k) 

ekkor is jobb szelektivitás érhető el, akár 91% enantiomertisztaságú szekunder alkohol 

((R)-28a) is előállítható, ami már megközelíti az (Ra)-89j hatékonyságát. A 

pirrolidin-származéknál ((Ra)-89k) nagyobb mértékben javult az ee két trifluormetilcsoport 

bevitelével (70%→88% ee), mint a dimetilamino vegyületeknél (82%→94% ee). Ezen felül 

az (Ra)-89h,k ligandumokkal 0 °C-on végzett reakcióknál kismértékű ee növekedést 

(83%→86% és 88%→91%) is elértünk. 

Az (Ra)-89j ligandumból kialakuló katalizátor hatékonyságát az magyarázhatja, hogy 

a keletkező etil-cink-alkoxid stabilabb komplexet képez az aminrésszel, mert a cinkatom 

Lewis-sav karaktere nagyobb, mint az (Ra)-89g-ben. Továbbá a diszubsztituált benzolgyűrűt 

tartalmazó alkoholrész sokkal nagyobb árnyékoló hatású, mint a mono vagy a 

szubsztituálatlan származék. Valószínűleg az (Ra)-89j ligandumból keletkező katalizátorban 

erősebb kölcsönhatásokkal egy merevebb szerkezetet tud kialakulni, ezért az egyik 

diasztereomer átmeneti állapothoz sokkal kedvezőbben tudja komplexálni a reakció 

lejátszódásához szükséges második molekula dietil-cinket és a benzaldehidet (94), és 

végezetül 97:3 enantiomerarányú (R)-28a-hoz jutunk (39. ábra). Ez az érték már 

összemérhető a csoportban korábban vizsgált regioizomer (Ra)-93a ligandum 

hatékonyságával.200,205 

  

94 (kedvező állapot) 95 (kedvezőtlen állapot) 

39. ábra A feltételezett átmeneti állapotok 
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Az új, (Ra)-89j ligandum alkalmazhatóságának feltérképezése érdekében szubsztituált 

aldehidek (27a-q) széles körében is végeztünk további tesztreakciókat szobahőmérsékleten 

(6. táblázat). A legtöbb esetben kiváló enantiomerfeleslegű (91-96%) szekunder alkoholokat 

(28a-q) állítottunk elő, melyek felhasználhatók királis építőelemként nagy 

enantiomertisztaságú királis vegyületek előállításához. Fahéjaldehid szubsztráttal (27p) 

közepes (58% ee), a 2-metoxi-benzaldehiddel (27e) jó (77% ee) enantioszelektivitást értünk 

el. Utóbbi érték nagymértékű javulást jelent a trifluormetil-csoportokat nem tartalmazó 

analogon ((Ra)-89a) jelenlétében elért (9% ee) sztereoszelektivitáshoz képest (4. táblázat, 

5. kísérlet). A halogénatom minősége és pozíciója (27h-m) nem befolyásolta a termékek 

enantiomertisztaságát (93-96% ee), valamint hasonlóan kiváló értékeket (93% ee) mértünk a 

naftaldehid mindkét regioizomerjénél (27n,o), illetve diszubsztituált benzaldehiddel (27q) is. 

Munkánk során 13 új C1-szimmetriájú bifunkciós atropizomer ligandumot állítottunk 

elő, melyek közül 11-et alkalmaztunk enantioszelektív modellreakcióban. Az új 

ligandumcsalád tagjait a benzaldehid és dietil-cink reakciójában teszteltük, és magyarázatot 

kerestünk a ligandum szerkezeti sajtságai és a reakció enantioszelektivitása között, melyek 

részben sztérikus, részben elektronikus tulajdonságokban keresendők.196,197 Fontos kiemelni, 

hogy az új regioizomer aminoalkoholok aminocsoportjának optimalizálása után az 

alkoholrész savasságának növelésével hasonlóan kiváló szelektivitású ((Ra)-89j, 94% ee) 

ligandumot sikerült előállítanunk, mint a korábbi, regioizomer ligandumcsalád esetén. Az új 

ligandumok alkalmazásakor nem szükséges hűtés (például 10 °C), szobahőmérsékleten 

történő reakcióvezetéssel már 3 óra alatt teljes konverzió volt elérhető, ami kevesebb, mint 

az ötöde a regioizomer ligandumcsalád alkalmazásakor szükséges reakcióidőnek (16 óra). 

Továbbá az (Ra)-89j hatékony és széles körben alkalmazható ligandumnak bizonyult a 

szubsztituált aromás aldehidek körében, mivel közel kvantitatív termeléssel és az esetek 

többségében ee > 90% enantioszelektivitással jutottunk a 28a-q termékekhez. 
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6. táblázat A modellreakció kiterjesztése különböző aldehidekre (Ra)-89j alkalmazásával 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

27a-q    (R)-28a-q 

 

 (Ra)-89j 
 

Kísérleta Termék R csoport Termelésb (%) eec (%) Konfigurációd 

1 28a H 92 94 (R) 

2 28b 2-Me-C6H4 91 83 (R) 

3 28c 3-Me-C6H4 89 92 (R) 

4 28d 4-Me-C6H4 93 94 (R) 

5 28e 2-MeO-C6H4 93 77 (R) 

6 28f 3-MeO-C6H4 90 93 (R) 

7 28g 4-MeO-C6H4 94 91 (R) 

8 28h 2-F-C6H4 92 94 (R) 

9 28i 2-Cl-C6H4 90 93 (R) 

10 28j 2-Br-C6H4 89 94 (R) 

11 28k 3-F-C6H4 95 94 (R) 

12 28l 4-F-C6H4 95 96 (R) 

13 28m 4-Cl-C6H4 93 95 (R) 

14 28n 1-Naftil 92 93 (R) 

15 28o 2-Naftil 89 93 (R) 

16 28p Ph-CH=CH 87 58e (R) 

17 28q 3-BnO-4-MeO-C6H3 90 93e (R) 

a Reakcióidő 3 óra. 
b Izolált termelés. 
c A termékek ((R)-28a-q) enantiomertisztaságának meghatározása GC analízis Supelco -DEX 120 

királis kapilláris kolonna használatával történt. 
d Az abszolút konfigurációt a termék specifikus optikai forgatóképessége alapján az irodalmi adatok 

összehasonlításával határoztuk meg. 
e HPLC analízis Phenomenex Lux Cellulose-1 királis állófázisú kolonna használatával. 
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4.1.6. Összefüggések keresése a ligandum szerkezete és a modellreakció 

enantioszelektivitása között 

Az új katalizátorligandumok működésének jobb megértéséhez a szerkezeti 

különbségeket jellemző olyan, paramétereket kerestünk, melyekkel az elektronikus és a 

sztérikus effektusokat lehet megadni, és amelyekkel a modellreakció 

enantioszelektivitásának alakulása összefüggésbe hozható. A funkciók elektronikus 

tulajdonságai pKa és pKb értékkel jellemezhetők, míg a sztérikus hatások kvantumkémiai 

úton számíthatók pl.: kötésviszonyok, reakció energetika. 

Az aminrész és az alkoholrész savvasságának, illetve bázikusságának 

számszerűsítésével esetleg megadható a ligandum funkcióscsoportjainak optimális pKa és 

pKb értéke, ezért ezeket kísérleti úton terveztük meghatározni. Együttműködés keretein belül 

a Richter Nyrt. Szintézistámogató Laboratóriumában Dr. Balogh György Tibor és  

Müller Judit foglalkoztak az aminoalkoholok pKa és pKb értékeinek meghatározásával. A 

vegyületek rossz oldhatósága miatt (becsült logP értékük 5 felett van) a mérést első körben 

metanol-víz rendszerben potenciometrikus titrálással próbálták elvégezni. Sajnálatos módon 

a titráláshoz szükséges 10-3 M-os oldatkoncentrációt nem tudták elérni még a maximális 

80 %-os metanol alkalmazása esetén sem, mert a vegyületek kiváltak az oldatból a titrálás 

során. Ezt követően az alacsonyabb anyagkoncentrációt (10-5 M) igénylő UV-pH titrálással 

próbálkoztak. Azonban a savas csoportok pKa értékekeit ekkor sem tudták megmérni a rossz 

oldhatóság miatt, mivel a magasabb pH tartományban (pH > 11) olyan kis koncentrációban 

van csak jelen az anyag, amelyet már UV detektálás mellett sem lehet mérni, valamint kiesik 

az üvegelektród mérési tartományából (1,8 < pH < 12,2) is. A Yasuda-Shedlovsky 

extrapoláció jelenleg a legelterjedtebb eljárás vízben rosszul oldódó gyógyszermolekulák 

tiszta vízre extrapolált pKa értékeinek megadására,206-208 melyet az előállított 

aminoalkoholok esetén is alkalmaztak. A lineáris illesztés jósága minden esetben R2 > 0,96 

volt. A 7. táblázat tartalmazza mindkét funkcióra a Marvin Sketch 6.0.1. programmal 

számított értékeket, valamint az aminrészre a mért adatokat, melyek alapján elvégeztük az 

eredmények kiértékelését. 

A különböző aminrészek méréssel meghatározott pKb értékeit összehasonlítva 

látható, hogy nem a legnagyobb bázicitású aminrészt tartalmazó (Ra)-89b a kedvező a 

reakció enantioszelektivitásának szempontjából. Figyelemben kell venni a ligandum 

sztérikus tulajdonságait is, mivel a nagy térkitöltésű dibutil- vagy dietil-oldalláncú aminrész 

kedvezőtlenül befolyásolja az enantiomerarányt. 
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7. táblázat Az aminoalkoholok proton-disszociációs állandóinak számított és mért értékei 
 

 

(Ra)-89a-k 
 

Aminoalkohol NRꞌRꞌꞌ Ar 
számított  mért  

pKb pKa pKb logP 

(Ra)-89a NMe2 Ph 12,46 8,92 5,62 7,91±0,02 

(Ra)-89d pirrolidin Ph 12,46 8,46 5,95 7,73±0,05 

(Ra)-89b NEt2 Ph 12,46 9,48 6,30 8,17±0,03 

(Ra)-89c NBu2 Ph 12,46 10,09 8,03 - 

(Ra)-89g NMe2 3-CF3-C6H4 12,34 8,92 7,39 7,98±0,02 

(Ra)-89h pirrolidin 3-CF3-C6H4 12,34 8,46 7,71 - 

(Ra)-89i morfolin 3-CF3-C6H4 12,34 6,20 7,04 - 

(Ra)-89j NMe2 3,5-(CF3)2-C6H3 12,21 8,92 9,15 8,19±0,09 

(Ra)-89k pirrolidin 3,5-(CF3)2-C6H3 12,21 8,50 9,71 - 

 

Az (Ra)-89g és (Ra)-89j aminoalkoholoknak szintén csak a pKb értékeit lehetett méréssel 

meghatározni, azonban az dialkilamino-csoport és az alkoholrész közötti intramolekuláris 

hidrogén-híd befolyásolta a mért pKb értékeket (7,91→7,98→8,19). Az (Ra)-89g,j molekulák 

alkoholrészének az (Ra)-89a vegyülethez képesti savasság változását a számított értékek jól 

mutatják: a pKa (12,46→12,34→12,21) csökken, amikor egy vagy két elektronszívó-csoport 

található a difenilkarbinol benzolgyűrűin. 

Együttműködés keretében Dr. Ábrányi-Balogh Péter kvantumkémiai számításokat 

végzett az aminoalkoholok és a belőlük keletkező cinkkomplex szerkezetére és az 

enantioszelektív reakció átmeneti állapotainak entalpiájára vonatkozóan. A számításokhoz 

Gaussian 09 programcsomagot használt, ahol B3LYP-6-31g(d,p) bázist alkalmazott a 

hidrogén-, szén-, nitrogén-, oxigén- és fluoratomokra, valamint B3LYP-SDD-MDF10 bázist 

használt a cinkatomra. A rotációs, illetve kötési energiákra vonatkozó számításokban 

figyelembe vette a hexán oldószerhatását is. Vizsgálta az alapvegyületekben az OH…N datív 

kötés, illetve az OZn…N datív kötés energiaviszonyait, illetve a molekulák lehetséges 

rotációját, valamint számította a többségben keletkező 28a enantiomerhez vezető 
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reakcióúton kialakuló komplexek és az átmeneti állapot energiaviszonyait. Néhány esetben 

kiszámította a diasztereomer átmeneti állapothoz vezető komplex és az átmeneti állapot 

energiáját is, azért, hogy a két enantiomerhez vezető reakcióutak energiaprofiljának 

különbségei alapján értelmezhessük a keletkező termék enantiomertisztasága és a 

katalizátorligandum szerkezete közötti összefüggéseket. A kötések relatív erősségének 

számításához úgynevezett teoretikus izodezmikus reakciókat használt, mely során a 

kiindulási anyagokban és a termékekben az atomok kötésviszonyai megegyeznek, azonban a 

termékben a datív kötés megszűnik, így a reakció energiájából következtethetünk a kötés 

energiájára. 

A 8. táblázat adataiból látható, hogy amint csökken az aminoalkoholok nitrogénhez 

kapcsolódó alkil helyettesítőjének mérete, úgy nő az OZn…N datív kötés erőssége az 

(Ra)-89c < (Ra)-89b < (Ra)-89a sorban, és ezzel együtt nő az ezen ligandumok jelenlétében 

végzett dietil-cink addíció enantioszelektivitása (28a ee, 8. táblázat) is. A 

molekulaszerkezeteket közelebbről vizsgálva az is látszik, hogy miközben a cink-nitrogén 

távolság csökken, az oxigén-cink távolság nő, tehát kissé nyitottabbá válik a szerkezet, 

jobban hozzáférhető a cink a reakcióban részt vevő szubsztrátum koordinációjához. A 

pirrolidines vegyület ((Ra)-89d) nem illeszkedik tökéletesen ebbe a sorba (nagyobb datív 

kötés erősséghez kisebb ee tartozik). Ez betudható sztérikus hatásoknak, amit a 

pirrolidingyűrű dietilamino-csoporthoz képesti merevsége és kisebb térbeli gátlása okozhat. 

Az OZn…N datív kötés hossza és energiája tehát meghatározó szereppel bír a katalízisben. 

8. táblázat A 89a-j aminoalkoholok és a dietil-cink között kialakuló komplexek kötésviszonyai 

Aminoalkohol   NRꞌRꞌꞌ         Ar 
(R)-28a ee 

(%) 
ΔGOZn…N 

(kJ/mol) 

lOZn…N 

(Å) 

lZn…O 

(Å) 

(Ra)-89c NBu2 Ph 2 14,3 2,428 1,849 

(Ra)-89b NEt2 Ph 9 31,6 2,426 1,849 

(Ra)-89d pirrolidin Ph 70 81,0 2,401 1,856 

(Ra)-89a NMe2 Ph 82 55,2 2,399 1,852 

(Ra)-89h pirrolidin 3-CF3-C6H4 83 77,0 2,372 1,864 

(Ra)-89k pirrolidin 3,5-(CF3)2-C6H3 88 90,7 2,336 1,871 

(Ra)-89g NMe2 3-CF3-C6H4 88 56,8 2,371 1,863 

(Ra)-89j NMe2 3,5-(CF3)2-C6H3 94 66,8 2,338 1,869 
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A számított adatokból az is látszik, hogy a hidroxilcsoport savasságát növelő, egy ((Ra)-89g, 

(Ra)-89h), illetve két ((Ra)-89j, (Ra)-89k) trifluormetilcsoportot tartalmazó fenilcsoportok 

jelenlétében tovább rövidül az OZn…N kötéstávolság (nő a Zn…O távolság) és ezzel együtt 

szignifikánsan javul a ligandumok aszimmetrikus indukciós hatása.  

A reakció energetikájának vizsgálatából származó eredményeket a 9. táblázatban 

foglaltuk össze. Ezek az adatok önmagukban nem adnak teljes képet a ligandum szerkezete 

és a reakciók enantioszelektivitása közötti összefüggésekről, hiszen ehhez minden egyes 

katalizátor esetében ki kellene számítani az (S)-28a és az (R)-28a termékekhez vezető 

diasztereomer átmeneti állapotok energiáját és ezek különbsége korrelálhat a kapott ee 

értékekkel. A számítások nagy gépideje miatt egyelőre csak néhány ligandum esetében 

állnak rendelkezésre ezek az adatok (10. táblázat). Néhány megállapítás azonban már a 

többségben keletkező (R)-28a termékhez vezető reakciók számított adatainak összevetésével 

is megtehető. A 9. táblázat adataiból látható, hogy a nitrogénatom szubsztituenseinek 

méretével ((Ra)-89a→b→c) nő a kiindulási komplex (a katalizátor, a szubsztrátum és a 

dietil-cink komplexe) kialakulásának entalpiája (ΔHC), azaz egyre kedvezőtlenebb ez a 

reakciólépés. Másrészt, ahogy a trifluormetilcsoportok csökkentik a komplexképződés 

entalpiáját (ΔHC) úgy nő az enantioszelektivitás ((Ra)-89a→g→j). A vizsgált vegyületeknél 

tehát az a kedvező, ha minél könnyebben alakul ki, és minél stabilabb a komplex, hiszen – 

ahogy a számítások elvégzése során is látszott – ezek a komplexek sztérikusan rendkívül 

zsúfoltak. Másodsorban megállapítható, hogy az átmeneti állapotok entalpiái (ΔHTS) között 

jelentős eltérés nincs, bár a ((Ra)-89a→b→c = -NMe2→ -NEt2→ -NBu2) sorrendben nő, 

miközben az ee csökken. A trifluormetilcsoportok emelik ugyan az aktiválási gátat (ΔHTS), 

de a korábban említett jó komplexálással (ΔHC) segítik a reakciót, tehát az lesz a 

meghatározó tényező. 
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9. táblázat A modellreakció energetikája különböző aminoalkolok alkalmazása esetén 

Aminoalk. 
(R)-28a 

ee (%) 
ΔHC

a
 

(kJ/mol) 

ΔΔHTS
b

 

(kJ/mol) 

ΔHTS
c
 

(kJ/mol) 

ΔΔGTS
d

 

(kJ/mol) 

ΔΔHPC
e
 

(kJ/mol) 

ΔHPC
f
 

(kJ/mol) 

ΔHP
g 

(kJ/mol) 

(Ra)-89c 2 10,0 107,6 117,6 148,5 -155,5 -145,4 -74,5 

(Ra)-89b 9 5,9 105,3 111,2 140,7 -152,0 -146,1 -79,7 

(Ra)-89d 70 6,7 111,6 118,3 144,1 -146,2 -139,5 -53,5 

(Ra)-89a 82 2,4 101,2 103,6 126,3 -149,3 -146,8 -68,9 

(Ra)-89g 88 0,3 119,9 120,2 145,0 -142,9 -142,6 -69,4 

(Ra)-89j 94 -11,2 113,7 102,0 148,3 -142,7 -153,9 -56,1 

a A katalizátortól távol lévő reaktánsokat és a katalizátort tartalmazó komplex entalpiája.  
b Az átmeneti állapot és a kiindulási komplex entalpiájának különbsége.  
c Az átmeneti állapot entalpiája. 
d Az átmeneti állapot és a kiindulási komplex Gibbs-energiájának különbsége. 
e A katalizátorhoz még kapcsolódó termék és a komplex entalpiájának különbsége. 
f A katalizátorhoz még kapcsolódó termék entalpiája. 
g A különvált termék és katalizátor entalpiája. 

 

A jobb szemléltetés miatt a modellreakció lejátszódását energiadiagramon is 

ábrázoltam a legjobb enantioszelektivitást adó, az (Ra)-89j ligandum esetén (40. ábra). 

 

 

40. ábra A benzaldehid és dietil-cink reakciójának energiadiagramja az (Ra)-89j ligandum alkalmazásával 
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10. táblázat A diasztereomer komplexek képződésének és az átmeneti állapotoknak a számított  energia 

különbségei néhány ligandum esetében 

Aminoalkohol 
(ΔGcS-GcR)a 

(kJ/mol) 

(ΔGTSS-DGTSR)b
 

(kJ/mol) 

(R)-28a ee                

(%) 

(Ra)-89b  0,2 14,5 9 

(Ra)-89a  9,1 16,6 82 

(Ra)-89g 14,4 32,2 88 

(Ra)-89j  7,2 28,7 94 

a 
Az (S)- és (R)-28a-hoz vezető reakciók kiindulási komplexei Gibbs-energiájának különbsége. 

b 
Az (S)- és (R)-28a-hoz vezető reakciók átmeneti állapotai Gibbs-energiájának különbsége. 

 

A 10. táblázat adataiból jól látható a diasztereomer komplexek és átmeneti állapotok 

közötti energiakülönbségek nagysága és a termékek enantiomertisztasága közötti korreláció. 

Az (Ra)-89g és (Ra)-89j ligandumok esetében a diasztereomer átmeneti állapotok számított 

aktiválási energia különbsége között csekély különbség mutatkozik a négy százalékkal 

kisebb enantiomertisztaságot eredményező ligandum javára. Ugyanakkor a két ligandum 

jelenlétében keletkező komplexek entalpiája (HC, 9. táblázat) között jelentős különbség van 

az (Ra)-89j komplexe javára, vagyis ezen ligandum jelenlétében az (R)-28a-hoz vezető 

reakció gyorsabban végbemehet, mint az (Ra)-89g ligandum jelenlétében. Feltehetően a 

gyorsabban végbemenő reakció mellett futó egyéb, a kisebbségben keletkező enantiomerhez 

vezető és a számításokban figyelembe nem vett reakcióutak kisebb mértékben csökkentik a 

termék enantiomertisztaságát. 

4.2. Kísérletek szilárd fázishoz köthető aminoalkohol intermedierek 

előállítására 

A katalizátorok egyszerű újrafelhasználásának és regenerálásának egyik lehetséges 

módja a szilárd fázishoz kötés. Mindkét vegyületcsaládból kiválasztottuk a legjobban 

teljesítő származékokat ((Ra)-93a és (Ra)-89j), melyeket érdemes lehet hordozóhoz kötni 

(41. ábra). A korábban előállított aminoalkohol ((Ra)-93a), illetve az új ligandum ((Ra)-89j) 

hordozóhoz kapcsolását egy könnyen módosítható atom vagy csoport kialakításával 

terveztük megvalósítani. Kézenfekvő volt a halogénezési reakció választása, mivel a 

brómatom többféle reakcióval továbbalakítható, például kapcsolási reakcióval, valamint az 

1-fenilpirrol vázú vegyületek brómozásában már nagy tapasztalattal rendelkezünk.198 
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 (Ra)-93a (Ra)-89j  

41. ábra A két ligandumcsalád leghatékonyabb képviselője 

Munkánk során csak a halogénatom bevitelével foglalkoztunk, a további hordozóhoz 

kötést már nem vizsgáltuk. A közelmúltban kidolgozott reakciókörülményeket alkalmazva 

mindkét vegyületcsalád esetén különböző intermediereknél vizsgáltuk a brómozási 

lehetőségeket, különböző mértékben halogénezett származékok előállítását és a halogénezés 

regioszelektivitását. 

4.2.1. A ligandum intermedierek brómozásának vizsgálata 

Az aminoalkoholok közvetlen halogénezésével nem sikerült terméket izolálnunk, 

ezért a korábbi intermedierek brómozását vizsgáltuk. Ezek a vegyületek akár már a funkciók 

teljes kialakítása előtt szilárd fázishoz köthetők, és már hordozóhoz kötött formában is 

kialakítható lehet például az amid prekurzorból az aminocsoport. 

Az (Ra)-93a ligandum az (Ra)-82b amid-észter vegyület regioizomer párjából, az 

(Ra)-96-ből állítható elő.10 Az (Ra)-96 monobrómozása során 39:61 arányban a kétféle 

regioizomer monobróm ((Sa)-97 és (Ra)-98) vegyülethez jutottunk, melyek szétválasztása a 

szokásos tisztítási módszerekkel sikertelen volt (42. ábra). A szerkezetük és az anyagkeverék 

összetételének meghatározása 1H és 19F NMR spektrumaik alapján történt. 

 

 

 

 

 

(Ra)-96 

 

 

19F NMR 

(Sa)-97 

39% 

 

(Ra)-98 

61% 

42. ábra Az (Ra)-96 monobrómozása 

A további reakciókhoz egységes termékre van szükség, ezért egy későbbi intermedier 

halogénezését is kipróbáltuk. Az amid-difenilalkohol-származék ((Ra)-99, 43. ábra) 
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monobrómozásakor a pirrolgyűrűn lévő három szabad pozícióból csak az egyik, a 

ꞌ-helyzetbe épült be a brómatom ((Ra)-100). Ebben az esetben a benzolgyűrűn lévő 

difenilkarbinol molekularész már nagyobb térkitöltésű, mint az etil-észter funkció. Ennek 

köszönhetően a pirrolgyűrű αꞌ-pozíciójában gátolt a halogénezési reakció, és hasonló ok 

miatt a pirrolgyűrűn lévő amidcsoporthoz képest közelebbi β-pozícióban is kedvezőtlen a 

brómozás. 

 
 

 

(Ra)-99  (Ra)-100 

43. ábra Az (Ra)-99 szelektív βꞌ-halogénezés 

A monobrómozáson kívül kíváncsiak voltunk, hogy a dihalogénezés során van-e 

különbség a szabadon maradt αꞌ- és β-pozíciók reaktivitása között. Ekkor mindkét lehetséges 

(Sa)-101 és (Ra)-102 termék keletkezett 55:45 arányban, melyeket sikeresen elválasztottuk 

kromatográfiás úton (44. ábra). A teljesség kedvéért a tribrómozást is végrehajtottuk 

3 ekvivalens halogénezőszerrel, és 72%-os termeléssel jutottunk az (Sa)-103-hoz. 

 

 

 

 

 

 

(Sa)-101 (Ra)-102 (Sa)-103 

44. ábra Az (Ra)-99 di- és tribrómozásával kapott termékek 

A regioizomer ligandum intermedierek, nevezetesen az észter-amid ((Ra)-82a) és 

difenilalkohol-amid ((Ra)-88a) származékok monobrómozása az általunk kidolgozott 

körülmények között egységes monohalogénezett termékeket eredményezett ((Ra)-104, 

(Sa)-105, 45. ábra). Az (Ra)-82a vegyületnél, az α-helyzetben elektronszívó-csoportot 

(karbonsav, észter) tartalmazó 1-fenilpirrol-származékoknál korábban megfigyelteknek 

megfelelően198 szelektív βꞌ-halogénezés történt ((Ra)-104), míg az (Ra)-88a esetén, az 

αꞌ-helyen történő reakció volt kedvezőbb ((Sa)-105). A pirrolgyűrű α-pozíciójában lévő nagy 

térkitöltésű molekularész miatt az (Ra)-88j dibrómozása is szelektíven játszódott le, és jó 
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termeléssel eredményezte az (Sa)-106 vegyületet. A trihalogénezés szobahőmérsékleten, 

nagyfeleslegű N-bróm-szukcinimiddel (5 ekvivalens), valamint 8 órán keresztüli 80 °C-os 

melegítést követően sem játszódott le teljesen. A reakcióelegy LC-MS vizsgálata szerint 

kb. 5% tribrómozott terméket tartalmazott a főtermék (Sa)-106 mellett. Az (Ra)-88a 

pirrolgyűrűjének halogénezése konszekutív módon játszódik le, először az αꞌ-pozícióba, 

majd a második ekvivalens brómozószer hatására a βꞌ-helyzetben történik a halogénezés. 

 

 

 

 

 

 

(Ra)-104 (Sa)-105 (Sa)-106 

45. ábra Aminoalkohol intermedierek szelektív mono- és dihalogénezése (Ar= 3,5-(CF3)2-C6H3) 

4.2.2. Brómozott aminoalkoholok előállítása és tesztelése a modellreakcióban 

Az enantiomertiszta aminoalkohol pirrolgyűrűjének αꞌ- vagy βꞌ-pozíciójába nagyobb 

méretű atom vagy csoport bevitele előnyös lehet a modellreakció enantioszelektivitását 

tekintve, mivel az atropizomer szerkezetét merevebbé teheti. Ebből kifolyólag kíváncsiak 

voltunk, hogy a bevitt brómatomok a két ligandumcsalád tagjainál javítja, vagy esetleg rontja 

a modellreakció enantioszelektivitását. Az (Ra)-93a ligandum brómozott származékainál a 

pirrolgyűrűhöz kapcsolódó amin molekularész bázikusságát is jelentősen befolyásolhatja a 

gyűrűn lévő brómatom(ok). A halogénezett aminoalkoholokhoz a megfelelő amid-alkohol 

származékok ((Ra)-100, (Sa)-103, (Sa)-105, (Sa)-106) borános redukciójával jutottunk. Ezen 

az úton további négy új ligandumot állítottunk elő (46. ábra).  

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ra)-107 (Sa)-108 (Sa)-109 (Sa)-110 

46. ábra Az új halogéntartalmú aminoalkohol ligandumok (Ar= 3,5-(CF3)2-C6H3) 

A ligandumokat kipróbáltuk az aszimmetrikus modellreakcióban, és azt tapasztaltuk, 

hogy három esetben tovább javította a korábbi kiváló (94, 96% ee) enantioszelektivitási 
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értékeket a brómatomot tartalmazó aminoalkohol ((Ra)-107, (Sa)-109 és 110) használata. A 

reakciókat többször is megismételtük a szisztematikus hibák, pontatlanságok elkerülése 

miatt. Jelentős ee változást (csökkenést) az (Sa)-108 ligandummal végzett reakciónál 

tapasztaltunk (11. táblázat), ekkor közepes enantiomerfeleslegű szekunder alkoholhoz 

(47% ee) jutottunk. Vizsgáltuk az aminoalkohol mennyiségének csökkentését is, ekkor 

azonban 3-4%-os ee romlást tapasztaltunk. Ezt ellensúlyozni kívántuk a hőmérséklet 

csökkentésével, ami részben sikerült, javult az enantiomerarány. Azonban a legjobb 

eredményeket (97% ee) továbbra is szobahőmérsékleten, 5 mol% ligandum alkalmazásával 

értük el. 

11. táblázat Az új ligandumok tesztelése a modellreakcióban (ligandumok szerkezete a 46. ábrán található) 

 
  

  

27a    (R)-28a 

 

Kísérleta Ligandum és mennyisége 
Hőmérséklet 

(°C) 
Termelésb 

(%) 
eec          

(%) 
Konfigurációd 

1 (Ra)-107 5 mol% 24 93 97 (R) 

2 (Ra)-107 1 mol% 24 91 93 (R) 

3 (Ra)-107 1 mol% 10 93 95 (R) 

4 (Sa)-108 5 mol% 24 90 47 (R) 

5 (Sa)-109 5 mol% 24 92 97 (R) 

6 (Sa)-109 1 mol% 24 92 94 (R) 

7 (Sa)-109 1 mol% 10 89 96 (R) 

8 (Sa)-110 5 mol% 24 94 97 (R) 

a Reakcióidő 3 óra 24 °C-on és 8 óra 10 °C-on. 
b Izolált termelés. 
c A termék (28a) enantiomertisztaságának meghatározása GC analízissel Supelco -DEX 120 királis 

kapilláris kolonna használatával történt. 
d Abszolút konfiguráció meghatározása a termék specifikus optikai forgatóképessége alapján az 

irodalmi adatok összehasonlításával történt. 

 

A pontos, mért pKa értékeket a brómozott ligandumok esetén sem lehetett megadni a 

4.1.6. fejezetben ismertetett lipofilitási okok miatt. A 12. táblázatban szereplő számított 

értékek azonban jól mutatják az aminrész pKb értékének csökkenését a brómtartalmú 

(Ra)-107 és (Sa)-108 vegyületeknél, az (Ra)-93a (szubsztituálatlan) ligandumhoz képest. A 
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másik vegyületcsaládnál ((Ra)-89j), az aminrész pKb értékén csekély változás figyelhető 

meg, mivel a bevitt brómatomhoz képest távolabb helyezkedik el a bázikus csoport, azonban 

az alkohol molekularész savasságát 12,21-ről ((Ra)-89j) a pirrolgyűrűre bevitt egy brómatom 

12,18-ra ((Sa)-109), míg két brómatom 12,12-re ((Sa)-110) csökkentette. Ezáltal a 

dietil-cinkkel egy stabilabb cink-alkoxid tud keletkezni, ahol a cinkatomnak nagyobb a 

Lewis-savas karaktere. 

12. táblázat A brómtartalmú aminoalkoholok számított pKa és pKb értékei (Marvin Sketch 6.0.1.) 

Aminoalkohol 

számított  mért                  

pKb 
pKa pKb logP 

(Ra)-93a 12,78 9,17 6,30 8,56±0,04 

(Ra)-107 12,78 8,90 7,10 - 

(Sa)-108 12,77 6,99 8,32 - 

(Ra)-89j 12,21 8,92 9,15 8,19±0,09 

(Sa)-109 12,18 8,91 9,58 - 

(Sa)-110 12,12 8,90 10,38 - 

 

Továbbiakban egy megfelelő hosszúságú távtartó molekularész alkalmazásával 

szilárd hordozóhoz köthetők a monohalogénezett aminoalkoholok vagy intermedierek. 

Azonban a távtartó molekula és a hordozó minősége hosszas optimalizálást igényel, mellyel 

jelen doktori munka keretében már nem foglalkoztunk. A kísérleti eredmények alapján igen 

ígéretesnek tűnnek az előállított monobrómozott aminoalkoholok, mert a modellreakció 

enantioszelektivitását nem rontják, hanem még javítják is. Kedvező az is, hogy a brómatom 

az amin- és alkohol-funkciókhoz képest távoli szénatomhoz kapcsolódik. Úgy gondoljuk, 

hogy ha azon a ponton a távtartó molekulához, majd a szilárd fázishoz kötnénk ezeket a 

ligandumokat, akkor az immobilizálás várhatóan kismértékben befolyásolná a 

modellreakcióban a katalitikus aktivitást és az aszimmetrikus indukció mértékét.  
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4.3. Az 5-ilidénpirrol-2(5H)-on-származékok előállítása 

Az 1-arilpirrolok funkcionalizálását eddig csak metallálással vizsgálták a 

kutatócsoportban (3.2.2. fejezet). Egy másik fémorganikus módszer a halogén/fém csere 

ugyanakkor kényelmes és igen szelektív eljárás lítiumorganikus vegyületek előállítására. Így 

brómatomok különböző pozíciókba való bevitele, majd butil-lítiummal történő cseréje jó 

alternatívát nyújthat különbőző helyzetekben szubsztituált új vegyületek előállítására, 

melyek szintézise a hagyományos metallálással akár nem is valósítható meg. Az így kapott 

fémorganikus intermedierből egy benzofenonos reakcióval egyszerűen kiépíthető az 

1-fenilpirrol vázon az a difenilkarbinol egység, ami az előzőekben (4.1.5. fejezet) tárgyalt 

katalizátorligandumok kulcsfontosságú funkciójának bizonyult mind katalitikus aktivitás, 

mind enantioszelektivitás szempontjából, azonban kialakítása többlépéses szintézis 

eredménye volt. A halogén/fém cserével képzett lítiumorganikus vegyület és elektrofil 

reagens reakciójával tehát az aminoalkohol típusú ligandumok szintézisének lépései nagyban 

csökkenthetővé válhatnak, és új atropizomerek is könnyen előállíthatók lehetnek megfelelő 

pozíciókban kellő sztérikus méretű ütközőcsoportok kialakításával. A kevesebb szintetikus 

lépés ellenére a racém formában képződő vegyületek optikai izomerjeinek elválasztására 

viszont új rezolválási módszer kidolgozása válik szükségessé, ami gyakran igen időigényes 

folyamat. A következő fejezetekben 1-arilpirrolok bróm/lítium cserén keresztüli 

funkcionalizálásában elért eredményeimet mutatom be, kitérve a módszer alkalmazhatósági 

körének vizsgálatára, valamint egy új szintetikus átalakítás tárgyalására. 

4.3.1. α,αꞌ-Dibróm-pirrolok szintézise és fémorganikus átalakítása 

A kutatócsoportban korábban kidolgozott dibrómozási módszerünket kiterjesztettük 

13 egyszerű Elming és Clauson-Kaas-féle pirrol szintézissel198,209 előállítható (59a-k) vagy 

könnyen hozzáférhető (59l,m) N-szubsztituált pirrolra (47. ábra).210,211 A dibrómozás 

szelektivitása szempontjából fontos a hőmérséklet 0 °C-on tartása, valamint a 

halogénezőszer DMF-es oldatának lassú adagolása. A 111a,b,k,l,m vegyületek ugyan 

ismertek a szakirodalomban,133,212,213 azonban ezeket jobb tisztasággal és kiváló hozamokkal 

állítottunk elő saját módszerünkkel.210  
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R csoport Jele 

C6H5 a 

4-Me-C6H4 b 

2-Et-C6H4 c 

2-Et-6-Me-C6H3 d 

2-Bifenil e 

1-Naftil f 

2-CF3-C6H4 g 

2-Br-C6H4 h 

3-Br-C6H4 i 

4-Br-C6H4 j 

Benzil k 

CH3 l 

BOC m 
 

59a-m 
 

       111a-m 
 

 

 

     

  

 

 

       112a,c,e,f,h 
 

47. ábra Pirrol-származékok (59a-m) brómozása és felhasználása fémorganikus modellreakcióban 

A fémorganikus reakciók egyik bevált tesztreakciója a lítiumorganikus vegyület és a 

szén-dioxid reakciója (47. ábra). A keletkező lítiumsó és az esetlegesen maradt 

kiindulóanyag és nem só típusú szennyezők könnyen elválaszthatók extrakciós úton, majd a 

só vizes oldatából savanyítást követően kiválik a termék, ami egyszerű szűréssel izolálható. 

Ezzel a modellreakcióval a bróm/lítium csere lejátszódása és több brómatom esetén a 

szelektivitása is vizsgálható. A tetrahidrofurán jól szolvatáló oldószer, ezért a benne 

lejátszódó reakciók általában gyorsabb lefutásúak, például a halogén/fém csere 

melléktermékeként keletkező butil-bromid elektrofilként akár reakcióba is léphetne az 

aril-lítium-származékkal. Ezért a kevésbé szolvatáló hatású dietil-éter használata előnyösebb 

ezekben az esetekben. Mind az öt tesztreakcióban (112a,c,e,f,h) sikeres monolítiálást értünk 

el, még 111h esetén is – ahol akár a benzolgyűrűn levő brómatom cseréje is megvalósulhat – 

szelektíven a pirrolgyűrű α-pozíciójában található brómatom cseréje játszódott le (47. ábra). 

A pirrolgyűrűben lévő nitrogén nemkötő elektronpárjának köszönhetően a gyűrűben lévő 

elektrontöbblet az α-helyzetű szénatom relatív savasságát csökkenti, így a 

termodinamikailag stabilabb, benzolgyűrű orto-helyzetében lítiált vegyület is keletkezhet 

termodinamikus kontroll alatt.145 A bróm/lítium csere viszont igen gyors folyamat, ennek 

következtében benzolgyűrűn végbemenő reakcióból keletkező mellékterméket nem 

izoláltunk. 

Az aminoalkohol ligandumok fontos része a pirrolgyűrűhöz kapcsolódó 

diarilkarbinol molekularész (4.1. fejezet), amit a lítiumorganikus vegyület és diarilketon 

reakciójával is előállítható. Előkísérleteinket benzofenonnal terveztük végrehajtani, mely a 
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szén-dioxidhoz hasonlóan igen jó elektrofil reagens. A kutatócsoport korábbi munkája során 

már sikeresen végzett hasonló átalakítást fémorganikus úton, amikor a pirrolgyűrű α- és a 

benzolgyűrű orto-helyzetét metallálták, majd a dilítio-származékot benzofenonnal 

reagáltatták.199 A keletkező diol termék savas körülmények hatására (szilikagél) víz 

eliminációt követően jó termeléssel benzoxazepin-származékká alakult.  

Előzőekben ismertetett stratégiánkat követve a 2,5-dibróm-fenil-1H-pirrolt (111a) 

lítiumorganikus vegyületté alakítottuk és benzofenonnal reagáltattuk.210,211 Mind a 

vékonyréteg kromatográfiás vizsgálat, mind az LC-MS analízis a várt alkoholt (113a, 

13. táblázat). mutatta főtermékként, azonban a feldolgozást követő levegőn történő állás 

során szemmel is látható változás következett be, a nyerstermék „átalakult”, halványsárga 

sűrű olajból sötét vörösszínűvé vált.  

13. táblázat A dibróm-pirrolok átalakítása 5-ilidénpirrol-2(5H)-on-származékká (76a-m) 

 
  

 

 

111a-m  113a-m  76a-m 
 

Kísérlet Kiindulóanyag R csoport Termék Termelésa (%) 

1 111a C6H5 113a 72b 

2 111a C6H5 76a 89 

3 111b 4-Me-C6H4 76b 81 

4 111c 2-Et-C6H4 76c 87 

5 111d 2-Et-6-Me-C6H3 76d 80 

6 111e 2-Bifenil 76e 82 

7 111f 1-Naftil 76f 88 

8 111g 2-CF3-C6H4 76g 92 

9 111h 2-Br-C6H4 76h 70 

10 111i 3-Br-C6H4 76i 90 

11 111j 4-Br-C6H4 76j 93 

12 111k Benzil 76k 69 

13 111l CH3 76lc 88 

14c 111m BOC → H 76m 48 
a Izolált termelés flash-kromatográfiás tisztítás után. 
b Fordított fázisú preparativ HPLC-s (enyhén bázikus körülmények között, eluens: 

ammónium-hidrogénkarbonát tartalmú víz: acetonitril) tisztítással izolált anyag. 
c Irodalomból ismert vegyület, korábban McMurry-reakcióval N-metilszukcinimidből (74, 3.3. fejezet) 

állították elő.
192 
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A flash-kromatográfiás tisztítás után főkomponensként egy korábban kimutatott 

alkoholnál (113a) polárisabb vegyületet izoláltunk 89%-os termeléssel. Részletes 

szerkezetvizsgálatokat (többdimenziós NMR, HRMS, XRD, IR) követően a kapott 

vegyületet egy 5-ilidénpirrol-2(5H)-on egységet tartalmazó származékként (76a) 

azonosítottuk.210 A 76a vegyület poláris jellegéből adódóan könnyen kristályosodik, 

acetonból történő lassú bepárlódás során egykristály növekedett. A röntgendiffrakciós 

szerkezetmeghatározás is az NMR spektroszkópiával azonosított szerkezetet igazolta vissza 

(48. ábra). 

 
48. ábra A 76a XRD vizsgálat eredményei alapján kapott molekulaszerkezet  

(színjelölések piros:oxigén, kék:nitrogén) 

Az α,αꞌ-dibróm-pirrol (111a) bróm/lítium cseréjét követően a keletkező fémorganikus 

vegyület és a benzofenon reakciójában lítium-alkoxid keletkezik, ami a vizes feldolgozás 

során alkohollá hidrolizál (113a). A nyerstermékben LC-MS során ennek megfelelő 

molekulatömeget azonosítottuk, mely viszont instabil köztiterméknek (113a) bizonyult. A 

113a izolálását és azonosítását a reakció mechanizmusának pontos feltérképezése érdekében 

szerettük volna feltétlenül megoldani, melyhez olyan körülményeket kellett keresni, hogy az 

átalakulás ne vagy lassabban játszódjon le. Normál fázisú flash-kromatográfiás tisztításkor, 

már a szilikagélre párláskor elindul az átalakulás, ezért neutrális alumínium-oxidon történő 

elúcióval kísérleteztünk, sajnos eredménytelenül. Dr. Mucsi Zoltán segítségével enyhén 

bázikus körülmények között, fordított fázisú preparatív folyadékkromatográfiás tisztítással 

sikerült izolálni a 113a intermediert, melyet liofilizálást követően rövid időn belüli NMR 

spektroszkópiás vizsgálattal azonosítottunk. Az ilyen módon tisztított anyag így is csak igen 

rövid ideig bizonyult stabilnak.  

A spontán átalakulás folyamán erősen savas közegűvé vált a nyerstermék, ami 

feltételezhetően hidrogén-bromid fejlődéssel magyarázható. Az eddigi tapasztalataink 

alapján az alábbi mechanizmus szerint játszódik le az átalakulás (49. ábra). 
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49. ábra Az 5-ilidénpirrol-2(5H)-on-származékok keletkezésének feltételezett mechanizmusa 

A reakcióelegyben lítium-alkoxid-származék keletkezik, mely a vizes feldolgozáskor 

hidrolizál a megfelelő alkohollá (113). Az instabil köztitermékként keletkező 

hidroxivegyület (113) protonálódását követően vízkilépés történik, egy stabil karbokationt 

(115) eredményezve. Ennek mezomer határszerkezetei átalakulása során a brómatomhoz 

kapcsolódó szénatomon egy hidroxilcsoport támadásával, majd végezetül hidrogén-bromid 

eliminációjával a 76 termékhez jutunk. Az átalakulás nemcsak protonnyomok hatására 

mehet végbe, hanem akár már bázikus körülmények között is, amint azt a 113a izolálásánál 

is tapasztaltuk. Mindkét lehetséges mechanizmusra Dr. Mucsi Zoltán kvantumkémiai 

számításokat végzett, melynek részletes leírása az erről megjelent publikációnkban 

található.210 

A reakció lejátszódásának kedvező jellegére (hajtóerejére) a kötésrendszer kémiai 

analízise (Systems Chemistry Analysis) segítségével is következtethetünk. A Schleyer által 

bevezetett magfüggetlen kémiai eltolódás értékek (nucleus independent chemical shift, 

rövidítve NICS) egyszerűen és gyorsan kiszámíthatók.214 Az így számolt százalékos 

értékeket „iciti” paramétereknek nevezzük (AR: aromaticitás, OL: olefinicitás, AM: 

amidicitás), melyek könnyen a rezonancia entalpia értékére transzformálhatók. 

A 50. ábrán látható, hogy a kiinduló pirrol–származékból (113a) az aromás jelleg 

megszűnése ellenére az 5-ilidénpirrol-2(5H)-on váz (76a) képződése kedvező, mivel a 

kialakuló konjugált olefin (olefinicitás) és amid (amidicitás) kötések összességében 

kedvezőbb kötésrendszert alkotnak. A pirrolgyűrűhöz képest a kapott új molekularendszer 
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(aromás pirrol/konjugált amid és olefin) már bőven kompenzálja a korábbi aromaticitás 

megszűnéséből eredő veszteséget. Összeségében az 5-ilidénpirrol-2(5H)-on-származékok 

keletkezése kedvező a kötésrendszer kémiai analízise szerint. 

 

50. ábra A 76a és a 113a kötésrendszereinek kémiai analízise, ΔH= rezonancia entalpia, ΔΔH= rezonancia 

entalpia változása, ΔH(113a→76a)= reakció entalpia 

Ezután különböző N-szubsztituált 5-ilidénpirrol-2(5H)-onok előállítását is 

megvalósítottuk (76b-m, 13. táblázat).210 Ezzel vizsgálni kívántuk az átalakulás 

kiterjeszthetőségét különböző dibróm-pirrol-származékokra. További 12 N-szubsztituált 

dibróm-pirrolból (111b-m) sikerrel végeztük el a fémorganikus reakciót, mindegyik esetén 

állást követően az α,β-telítetlen γ-laktám-származékot eredményesen izoláltuk. Mind alifás 

(metil), mind aromás szubsztituens esetén jó termelésekkel jutottunk a 76b-l vegyületekhez. 

Az átalakulási reakció jól tolerálja az aromás szubsztituensen lévő különböző 

elektronszívó- és elektronküldő-csoportokat függetlenül annak pozíciójától. A benzolgyűrűn 

brómatomot tartalmazó kiindulóanyagokból (111h-j) is jó termelésekkel (70-93%) jutottunk 

a 76h-j vegyületekhez, melyek brómatomja további egyszerű szubsztituálási lehetőséget 

biztosít (például C-C kapcsolási reakció). A 111m N-BOC védett dibróm-pirrolból végzett 

reakció nyerstermékében az átalakulás során képződő sav hatására a védőcsoport lehasadt, 

így nem az N-védett laktám, hanem az 5-(difenilmetilén)-1H-pirrol-2(5H)-on (76m) 

keletkezett. Ennek köszönhetően a vegyületet csak közepes termeléssel (48%) kaptuk, mely 

a védőcsoportot nem tartalmazó laktámgyűrű savas körülmények közötti nagyobb 

érzékenységével magyarázható. 
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Azon kívül, hogy az α,β-telítetlen γ-laktám struktúra az irodalmi áttekintésben már 

bemutatott (3.3. fejezet) biológiailag aktív, illetve természetes eredetű anyagok alkotórésze, 

az aktivált kettős kötést tartalmazó vegyületek számos addíciós reakcióban kiváló 

szubsztrátok lehetnek a kalkonok analógiája révén.215-217 Kihasználva az általunk előállított 

vegyületek tulajdonságait számos új származék szintézisére nyílik lehetőség felhasználva a 

modern szintetikus szerves kémiai átalakítások tárházát. Ezen túl a vegyületek teljes 

redukciójával olyan szubsztituált pirrolidin-származékokhoz juthatunk, melyek rezolválását 

követően például akár enantioszelektív reakciók organokatalizátoraiként (Michael-addíció) 

hasznosíthatók.218 

4.3.2. A 76 származékok endociklusos kettős kötésének funkcionalizálása 

Érdeklődésünk az α,β-telítetlen laktámok különböző pozíciókban történő szelektív 

funkcionalizálása felé fordult, ezáltal széleskörűen módosítható lehet az alapváz. Az 

5-ilidénpirrol-2(5H)-on-származékok (76) továbbalakításának vizsgálatát a vegyület 

brómozott származékainak előállításával terveztük megvalósítani.210 

A 4.2.1. fejezetben már említett brómozási eljárásunkat alkalmazva a 76a,g,l 

vegyületekre, szelektíven a pirrolgyűrű 3-as szénatomjára sikerült egy brómatomot 

(116a,g,l) beépíteni (51. ábra). A brómozás még N-bróm-szukcinimid felesleggel is csak a 

monohalogénezett terméket (116) eredményezett. A halogénatom a szerkezet további 

módosítására biztosít lehetőséget, mivel könnyen lecserélhető átmenetifém-katalizált 

kapcsolási reakcióban, így további csoportok alakíthatók ki a telítetlen laktámgyűrűn. 

 
 

 

 

R csoport Jele 

C6H5 a 

2-CF3-C6H4 g 

CH3 l 
 

76a,g,l  116a,g,l  

51. ábra A 76a,g,l vegyületek halogénezése 

Az 5-ilidénpirrol-2(5H)-on 4-es pozíciójába történő halogénatom bevitelével a 116 

struktúra regioizomer párjához, a 119 vegyülethez jutnánk. Ezáltal a 76 molekula újabb 

pontján nyílna lehetőség különböző csoportok bevitelére, és további változatos, a 116 

vegyülethez képest regioizomer molekulák előállítására. Mivel a halogénezés során 

(51. ábra) még melléktermékként sem tudtuk kimutatni a 119 származékot, ezért más úton 

terveztünk eljutni a kívánt vegyülethez. Úgy gondoltuk, hogy egy korábbi reakciólépéshez 
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visszatérünk, és a fémorganikus reakció regioszelektivitásának kihasználásával a 

célvegyülethez (119) juthatunk (14. táblázat). Ugyancsak ezen az úton terveztük 

megvalósítani a 76 dibrómozott származékának (120) szintézisét is, mivel azt a 76 vegyület 

közvetlen halogénezésével nem lehetett előállítani. Továbbá kíváncsiak voltunk arra is, hogy 

a 113 4-bróm, illetve 4,5-dibrómtartalmú analogonjai között van-e stabilitásbeli különbség, 

könnyen átalakulnak-e a kívánt 5-ilidénpirrol-2(5H)-on-származékká (119, 120). 

Először a megfelelő mennyiségű halogénezőszer (3 vagy 4 ekvivalens) 

alkalmazásával előállítottuk a tri- (117a,g,l, termelés: 71-84%), illetve tetrabróm-pirrol-

származékokat (118a,l, termelés: 81, 88%). A 117 vegyületek bróm/lítium cseréjét 

1 ekvivalens butil-lítiummal vizsgáltuk. A pirrolgyűrűn a 2-helyzetben kedvezőbb a 

halogén/fém csere, így a megfelelő 4-bróm-vegyületeket (119) izoláltuk jó termelésekkel. 

14. táblázat Brómozott 5-ilidénpirrol-2(5H)-on-származékok előállítása 

  
 

  

 

117a,g,l  59  118a,l  

                  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

119a,g,l 116a,g,l   120a,l 
 

Kísérlet Kiindulóanyag R csoport Termék Termelésa (%) 

1 117a C6H5 119a 58 

2 117g 2-CF3-C6H4 119gb 55 

3 117l CH3 119l 64 

4 118a C6H5 120a 77 

5 118l CH3 120l 41 

a Izolált termelés flash-kromatográfiás tisztítás után. 
b A nyerstermékben a regioizomerek aránya 19F NMR alapján: 65% 119g és 35% 116g. 
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A nyerstermék a regioizomer 3-bróm-származékot (116) is tartalmazta kisebb 

mennyiségben, mert szimultán az αꞌ-pozícióban is történik lítiálás. A regioizomerek (116 és 

119) elválasztása könnyen elvégezhető, egyszerű oszlopkromatográfiás tisztítással. A 

tetrabróm-pirrolok (118) is könnyen átalakíthatók a 3,4-dibróm-származékká (120). Az 

intermedier difenilkarbinol vegyületek valamivel nagyobb stabilitást mutattak, mint a 

helyettesítetlen vegyületek (113), ezért katalitikus mennyiségű trifluor-ecetsavat adtunk a 

nyerstermékekhez, hogy gyorsítsa az 5-ilidénpirrol-2(5H)-onná (120) alakulást.  

Az α,β-telítetlen laktám endociklusos kettős kötésének regioszelektív mono- és 

difunkcionalizálásának kidolgozásával olyan brómtartalmú vegyületekhez jutottunk, melyek 

továbbalakításával széleskörűen módosítható két pozícióban is az 5-ilidénpirrol-2(5H)-on 

alapváz. 

4.3.3. Optikailag aktív vegyületek 5-ilidénpirrol-2(5H)-on-származékká alakítása 

Korábban előállított kétféle enantiomertiszta származékból, a brómozott 

aminoalkoholból ((Sa)-109) és intermedierjéből ((Sa)-105) is megvalósítható az 

5-ilidénpirrol-2(5H)-on-származékká alakítás, hiszen az átalakuláshoz szükséges funkciók 

(brómatom és difenilkarbinol molekularész) az α- és αꞌ-pozícióban megtalálhatók. Mivel 

axiális kiralitású vegyületekről van szó, érdekesnek gondoltuk az átalakulási reakció 

végrehajtását és annak tisztázását, hogy megtartja-e az enantiomertisztaságát a molekula. 

Sikerült átalakítani mindkét vegyületet közepes termeléssel, és a kapott vegyületek 

optikailag aktívak maradtak (52. ábra). Míg (Sa)-105-nél szobahőmérsékleten kloroformban 

állás után már lassan elindul az átalakulás 121 vegyületté, addig (Sa)-109 stabilabbnak 

bizonyult. Ez utóbbi vegyület csak a hozzáadott trifluor-ecetsav hatására alakult át 

5-ilidénpirrol-2(5H)-on -származékká (122). Vélhetően a hidroxilcsoport oxigénje és az 

amin nitrogénjének nemkötő elektronpárja között létrejövő hidrogén-híd stabilizálja a 

molekulát, ezáltal az átalakulás (49. ábra) első lépése a karbokation kialakulása gátolt sav 

jelenléte nélkül. 

 

 

 

 

(+)-121 (+)-122 

 25

D  = +227,5 (c 0,5, CHCl3).  25

D  = +63,8 (c 0,4, CHCl3). 

52. ábra Az új, optikailag aktív, axiális kiralitású 5-ilidénpirrol-2(5H)-on vegyületek (Ar= 3,5-(CF3)2-C6H3) 
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4.3.4. A 111a Br/Li cserét követő reakciója különböző karbonilvegyületekkel 

A 76a-m vegyületek benzofenonnal végzett előállítása után felmerült bennünk a 

kérdés, hogy más oxovegyületek alkalmazásával végbemegy-e az 5-ilidénpirrol-2(5H)-on 

szerkezetté alakulás a fémorganikus reakcióban keletkező alkohol-származékokból. 

Ennek vizsgálata céljából kiválasztottunk számos karbonilvegyületet, mellyel 

elvégeztük az általános recept alapján a fémorganikus reakciókat. A különböző aldehideket 

(benzaldehid, szubsztituált aromás aldehidek), acetofenont és analogonokat elektrofil 

reagensként alkalmazva a lítiumorganikus reakcióban a várt szekunder (123a-c) és tercier 

(124a-e) alkoholokat kaptuk (53. ábra). Sikeresen izoláltuk az extrakciós feldolgozást követő 

szilikagélen végzett tisztítás után a 123a-c és 124a-e származékokat. A tisztítás során 

telítetlen laktámmá alakulást nem figyeltünk meg, és további savas kezelés hatására sem 

keletkezett 5-ilidénpirrol-2(5H)-on-származék egyik vegyületből sem. Azonban a 124a-e 

vegyületek szobahőmérsékleten, sőt még -10 °C-on való tároláskor és sav hatására is 

instabilnak bizonyultak, elbomlottak. Két esetben sikerült a bomlásterméket izolálni (a 124a 

és 124c vegyületekből végzett reakciókból), amelyek a vízkilépés útján keletkező, 

kettőskötést tartalmazó vegyületek voltak (125, 126). Ezek szerkezetét spektroszkópiai 

vizsgálatokkal igazoltuk. 
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53. ábra Szekunder és tercier alkoholok előállítása különböző karbonilvegyületekkel 

Az 5-ilidénpirrol-2(5H)-onná alakulás mechanizmusa alapján210 (49. ábra) úgy 

gondoltuk, hogy stabil karbokation (115) kialakulása szükséges az átalakulás 

végbemeneteléhez. Amennyiben a tercier alkohol-funkcióhoz aromás csoportok 

kapcsolódnak, a pozitív töltés jobban tud delokalizálódni. Ebből kifolyólag a benzofenon 
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példáján két másik, de már heteroatomot tartalmazó diaril-ketonnal (di(tiofén-2-il)metanon 

és fenil(tiofén-2-il)metanon) terveztünk a reakciót végrehajtani (54. ábra). A tercier alkohol 

intermedierek izolálásával nem foglalkoztunk, mivel a reakciók nyersterméke hasonló 

módon a 76a-m vegyületekhez, szobahőmérsékleten állás során már átalakultak a 127a,b 

vegyületekké, azonban csak kis termeléssel (28, 29%). Amennyiben a fémorganikus reakció 

nyerstermékéhez katalitikus mennyiségű tömény kénsavat adtunk, már jobb termeléseket 

(42, 44%) sikerült elérnünk. A 127b származéknál fenn áll a cisz/transz izoméria, mivel az 

exociklusos kettős kötés síkjához viszonyítva a benzolgyűrű és a tioféngyűrű térhelyzete 

eltérő lehet. Flash-kromatográfiával sikeresen szétválasztottuk az izomereket, melyek 

szerkezetét a Servier Kutatóintézet munkatársa, Dr. Gáti Tamás határozta meg. A két izomer 

aránya 43:57, ahol a transz izomer (54. ábrán a 127b a transz származék) keletkezett a 

nagyobb arányban. 
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54. ábra A tioféntartalmú 5-ilidénpirrol-2(5H)-on-származékok (127a,b) előállítása 

A 127a,b vegyületek többszörösen konjugált rendszere értékes szerkezeti elem lehet 

a csoport további kutatásai során, mivel a tiofén egyszerűen halogénezhető az αꞌ-pozícióban, 

valamint kapcsolási reakcióval könnyen szubsztituálható. A molekula felhasználásának 

egyik módja lehet a szerves festéket tartalmazó napelemekben, mint a donor- és az 

akceptorrész összekötőegysége. A közelmúltban ilyen irányú kutatásokba már a csoportunk 

bekapcsolódott, amikor kondenzált gyűrűs 1-fenilpirrol összekötőelemet tartalmazó festék 

molekulát állított elő a firenzei egyetemen lévő, Alessandro Mordini kutatócsoportjával 

együttműködve.219 

Az elektrofilek körét ezután kiterjesztettük triciklusos ketonokra, melyek az 

5-ilidénpirrol-2(5H)-on szerkezet kialakításához jól bevált benzofenontól annyival 

különböznek, hogy a két benzolgyűrűt egy heteroatom (X= oxigén: xanton, kén: tioxanton, 

N-metil: N-metilakridon) vagy közvetlenül egy kötés kapcsolja össze (X= Ø: fluorenon). 

Ezáltal vizsgálni kívántuk, hogy az elektrofil szerkezetében ez a változtatás mennyire 

befolyásolja a telítetlen laktám struktúra kialakulásának lehetőségét. 
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A lítiumorganius vegyületre a keton addíciója minden esetben korábbi tapasztalatok 

szerint végbement, és a megfelelő tercier alkoholokhoz (128a-d) jutottunk (55. ábra). Már a 

128a izolálása során megfigyeltük, hogy rövid időn belül átalakul 129a vegyületté, ezért az 

alkohol (128a) kinyerése szintén fordított fázisú preparatív kromatográfiát igényelt, mint a 

113a esetén. A 128d már stabilabbnak bizonyult, és 2-3 hét alatt hűtőben való tárolás során 

volt megfigyelhető a 129d keletkezése alacsony termeléssel (27%). 
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55. ábra A triciklusos ketonok fémorganikus reakciója 111a vegyülettel 

Amennyiben X oxigén- vagy nitrogénatom volt a 128 vegyületben, ezek könnyen 

protonálhatónak bizonyultak, és a kialakuló rendszerekben a 129 típusú vegyületté alakulás 

nem volt megfigyelhető a vizsgált körülmények között. A 128b esetén továbbá 

megfigyeltünk egy indikátorszerű színváltozást is, sav hatására lila színű lett, míg lúg 

hatására újra elszíntelenedett a 128b oldata. 

A különböző elektrofilekkel végzett kísérletek alapján és a későbbiekben további 

kvantumkémiai számítások elvégzése után megjósolhatóvá válhat, hogy milyen szerkezetű 

α-helyzetben brómatomot és αꞌ-pozícióban karbinolrészt tartalmazó pirrol-származékok 

alakulnak át 5-ilidénpirrol-2(5H)-on típusú vegyületté. Ezáltal a jövőben bonyolultabb 

nitrogéntartalmú konjugált rendszerek is tervezhetők, és állíthatók elő az olcsó pirrolból 

kiindulva, mely molekulák építőelemei lehetnek az új, korszerű szerves napelemeknek  

(DSSC: dye-sensitized solar cell). 
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4.3.5. Az 5-ilidénpirrol-2(5H)-on szerkezeti egység felhasználása – új, triciklusos 

kinolon analogonok szintézise 

A kinolonkarbonsav-származékok napjainkban a leghatásosabb orálisan adható, 

széles spektrumú antibakteriálisszerek közé tartoznak. Hatásukat a bakteriális DNS-giráz 

(topoizomeráz) enzim gátlásával érik el, így nem képes a baktérium a DNS replikációra és 

transzlációra, ezáltal a nukleinsavak szintézisére sem. Ilyen gyógyszerhatóanyag a 

fluorkinolonok családjába tartozó norfloxacin, pefloxacin és ciprofloxacin.220 Új 

antibiotikumok előállítása a gyógyszerkémia folyamatosan kutatott területe, mert a 

baktériumok szerzett antibiotikum-ellenállása miatt a korábban hatékony antibiotikumok már 

nem irtják, vagy nem gátolják a törzs terjeszkedését. Így a rezisztens fajok, törzsek egyre 

nehezebbé teszik a régebben jól kezelhető betegségek gyógyítását.  

A kinolon-származékok szerkezete és antibakteriális aktivitása közötti összefüggést 

már több publikációban is tárgyalták.221,222 Joseph P. Michael és kutatócsoportja a 

floxacinok szerkezetének (130) analógiája alapján pirrolo[1,2-a]-kinolon vázú vegyületek 

(131) előállításával és mikrobiológiai tesztelésével is foglalkozott (56. ábra).223,224 A 6-os 

szénatomon fluort (R3) és a 12-es szénatomon ciklikus amint tartalmazó (R2: piperazin) 

pefloxacin analogon (113) aktivitást mutatott a Staphylococcus aureus CMX686B és az 

Escherichia coli esetén,225 valamint a fluoratom helyett nitro-csoportot tartalmazó (R3) 

származék is biológiai aktivitást mutatott számos mikroorganizmussal szemben.226 

 

 

 

130  131 

56. ábra A pefloxacin és analóg vegyületei 

Az irodalmi háttér alapján hasonló alapvázú vegyület szintézisének lehetőségét 

kívántuk vizsgálni az 5-ilidénpirrol-2(5H)-on-származékokból (76) kiindulva, hiszen ezek a 

kísérletek akár egy későbbi, új kutatási téma alapjait adhatják meg. Első lépésként 

megvalósítottuk a 76a,i tioamiddá alakítását a jól ismert Lawesson-reagens segítségével 

(57. ábra).227 A reakcióban keletkező mellékterméktől egy rövid oszlopon történő 

kromatográfiával tisztítottuk meg a terméket, és közel kvantitatív termeléssel a 132a,i 

vegyületekhez jutottunk. 
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R= H, Br 
 

R= H, Br 

 

76a,i  132a,i Lawesson-reagens 

57. ábra A 132a,i tiolaktámok előállítása Lawesson-reagenssel 

A 132a,i továbbalakítását a Reformatszkij-reakció segítségével végeztük el 

(58. ábra). Először melegítéssel a feleslegben lévő dietil-2-bróm-malonátból és jóddal 

aktivált fém cinkből a reagenst képeztük, majd a keletkezett cinkorganikus származék a 

tiovegyülettel (132a,i) történő reakciójából egy vinil-karbamát-származékhoz (133a,i) 

jutottunk. Ezt követően a 133a,i vegyületek polifoszforsavval történő ciklizálásával a 

triciklusos származékokat (134a,i) nyertük, mely vegyületek észtercsoportjának egyszerű, 

lúgos hidrolízisével a tervezett kinolon-karbonsavakhoz juthatunk. 

 

 
 

132a,i 

  
R= H, Br 

  
R= H, Br 

 
 133a,i  134a,i 

58. ábra A triciklusos kinolon analogon (134a,i) előállítása 

Az előállított vegyületek szerkezete (134a,i) hasonló a korábban említett 

antibakteriális hatású pefloxacin analógjaihoz (131). A 134i brómatomját kapcsolási reakció 

segítségével különböző gyűrűs aminocsoportra cserélhetjük (például N-metil-piperazin), 

mivel kutatások kimutatták, hogy a biológiai hatáshoz elengedhetetlen az a molekularész.225 

Ezen a néhány lépéses reakcióúton jó termeléssel szintetizálhatunk a 76 vegyületekből 

számos új triciklusos származékot, melyek az irodalmi analógiák alapján antibakteriális 

hatással rendelkezhetnek. 
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5. A kísérletek részletes leírása 

5.1. Az előállított vegyületek azonosításához használt készülékek és módszerek 

A kereskedelmi forgalomban kapható kiindulási anyagokat a Sigma–Aldrich és 

Merck cégektől vásároltuk, felhasználásuk további tisztítás nélkül történt. Az inert 

atmoszférát Schlenk-technika (folyamatosan áramló száraz nitrogén gáz) alkalmazásával 

biztosítottuk a fémorganikus és redukciós reakciók során. A reakciókhoz használt vízmentes 

oldószereket (dietil-éter, tetrahidrofurán) nátriumdrótról való desztillációval nyertük. A 

n-butil-lítiumot 1,6 M töménységű hexános oldatban alkalmaztuk. 

A reakciók lejátszódását vékonyréteg kromatográfiával (VRK) követtük. Ehhez 

szilikagél 60 F254 (Merck) lapokat használtunk, a termékek láthatóvá tételét a lapok UV 

fénnyel történő megvilágításával, vagy (NH4)6Mo7O24 és Ce(SO4)2 vizes kénsavas oldatába 

való merítését követő melegítéssel végeztük.  

Az anyagok tisztítására oszlop-, flash- (CombiFlash Rf 200, UV/Vis detektor, oszlop: 

előre töltött RediSepRf szilikagél, gradiens elúció), vagy prepatív HPLC-s (Gilson pumpa: 

333 PUMP, Gilson mintaelőkészítő: GX-281, detektor: UV-VIS-155, oszlop: Phenomenex, 

Gemini 250x50.00 mm; 10 um, C18, 110A töltettel, gradiens elúcióval, „A” eluens: 4 g 

ammónium-hidrogénkarbonát/10 l vízben, „B” eluens: acetonitril) kromatográfiát, valamint 

átkristályosítást, illetve vákuumdesztillációt alkalmaztunk. Az oszlopkromatográfiás 

elválasztásokhoz szilikagél 60 (Merck) adszorbenseket használtunk. 

A 0 és 10 °C-on végrehajtott reakció esetén a hőmérsékletet a Huber TC45E típusú 

kriosztáttal, míg a -40 °C alatti hőmérsékletet szárazjeges acetonos fürdővel állítottuk be. 

Az olvadáspontokat Gallenkamp olvadáspontmérő készüléken kapillárisban mértük. 

Az optikai forgatóképesség meghatározását Perkin Elmer 245 MC típusú polariméteren 

(nátrium lámpa 589 nm, 10 cm optikai úthosszúságú küvetta) végeztük. Az optikailag aktív 

vegyületek enantiomerösszetételét nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiával (HPLC, 

Perkin Elmer Series 200) Phenomonex Lux királis állófázisú kolonna (d 5 m, 

250 × 4,6 mm) alkalmazásával, vagy GC (Agilent 4890 D lángionizációs detektor) 

analízissel királis BETA-DEXTMP 120 kapillárkolonna használatával határoztuk meg.  

Az NMR spektrumok felvételét CDCl3 és DMSO-d6 oldószerekben a Szervetlen és 

Analitikai Kémia Tanszéken található Bruker AV 300, vagy Bruker DRX 500 készüléken 

végezték. A kémiai eltolódásokat ppm egységben, a csatolási állandókat Hz-ben adtuk meg. 

1H NMR esetén az alkalmazott belső standardhoz (TMS = 0 ppm), vagy az oldószerhez 
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(DMSO = 2,50 ppm) viszonyítottunk, míg 13C NMR esetén az oldószer csúcsához 

(CDCl3
 = 77,00, DMSO = 39,40 ppm) kalibráltuk a spektrumot. 

A nagyfelbontású tömegspektrumokat (HRMS) Waters LCT Premier XE típusú 

készüléken elektrospray ionizációval (ESI, 2,5 vagy 3,5 kV) vettük fel. A mintákat 

acetonitrilben oldottuk, és gradiens elúciót használtunk. Az eluens víz (0,035% trifluor-

ecetsav) / acetonitril (0,035% trifluor-ecetsav), az eluens gradiense (5%–95% acetonitril) 

volt. Negatív mód esetén az eluens víz (10 g ammónium-hidrogénkarbonát / 10 l) és 

acetonitril volt. 

Az egykristály-röntgendiffrakciós felvételek Rigaku R-AXIS RAPID 

diffraktométeren készültek (grafit monokromátor, Cu-K,  = 1,54187 Å). A publikált 

diffraktogramok esetén ((Ra)-89a és 76a) az adatok megtalálhatók a Cambridge 

krisztallográfiai adatközpontban (www.ccdc.cam.ac.uk/data_request/CIF). 

Az elméleti számításokhoz Gaussian 09 programcsomagot használtunk, az 

aszimmetrikus modell reakció esetén a H, C, N, O és F atomokra B3LYP-6-31g(d,p) bázist, 

a Zn atomokra pedig B3LYP-SDD-MDF10 bázist alkalmaztunk, és a rotációs, illetve kötési 

energiákra vonatkozó számításokban figyelembe vettük a hexán oldószerhatását is. Továbbá 

az 5-ilidénpirrol-2(5H)-on vegyület (76a) keletkezésének mechanizmusának számítása során 

a reakcióközeget implicit-explicit oldószermodellel vettük figyelembe. Implicit 

oldószermodellként a PCM (Polarizable Continuum Model, =8,31, DKM) módszert 

alkalmaztuk. 

 

 

 

A következő fejezetekben a kísérletek részletes leírását követően a dolgozathoz 

kapcsolódó közleményekben nem szereplő vegyületek esetén a teljes analitikai jellemzést 

adom meg. A csatolt közleményekben megtalálható származékok esetén táblázatos formában 

a nevük mellett az értekezésben található jelüket (Jel), illetve a megjelent publikációkban 

lévő jelüket és annak hivatkozását (JelRef) és a termelés értékét tüntetem fel. Szintén nem 

ismertetem az irodalomban már ismert, reprodukcióval előállított vegyületek szintézisét, 

analitikai jellemzését. 
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5.2. Az (Ra)-81 kulcsintermedier előállítása 

Az (Ra)-1-[2-metoxikarbonil-6-(trifluormetil)fenil]-1H-pirrol-2-karbonsav-metil-

észtert (80, 15,3 mmol, 5,00 g, 99% ee) metanolban (50 ml) feloldottuk, és 0 °C-os hűtés 

mellett nátrium-hidroxidot (30,6 mmol, 1,22 g) adtunk hozzá. A reakcióelegyet hagytuk 

szobahőmérsékletre melegedni, további egy éjszakán át kevertettük. A reakció 

végbemenetelét VRK-val ellenőriztük. A reakció lejátszódása után az oldószert lepároltuk. A 

szilárd maradékhoz vizet adtunk, és dietil-éterrel extraháltuk. A vizes fázist 5 M sósavval 

savanyítottuk, majd a kivált kristályos anyagot kiszűrtük, és mostuk vízzel. Az (Ra)-81 

termék fehér szilárd anyag (4,59 g, termelés: 96%). 

Vegyület neve Jel JelRef Termelés 

(Ra)-1-[2-Karboxi-6-(trifluormetil)fenil]-1H-pirrol-2-

karbonsav-metil-észter 
(Ra)-81 4196 96% 

5.3. Általános recept amidok előállítására 

5.3.1. A karbonsavrész aktiválása tionil-kloriddal 

Az 1-[2-karboxi-6-(trifluormetil)fenil]-1H-pirrol-2-karbonsav-metil-észtert ((Ra)-81, 

3,2 mmol, 1,0 g) feloldottuk vízmentes toluolban (10 ml). Kevertetés közben hozzáadtunk 

egy csepp N,N-dimetil-formamidot és a tionil-kloridot (6,4 mmol, 0,5 ml). A reakcióelegyet 

80 °C-on melegítettük 2 órán keresztül. Ezt követően az elegyet lehűtöttük, majd vízvákuum 

segítségével ledesztilláltuk az oldószert, és a tionil-klorid felesleget. A visszamaradó szilárd 

anyagot feloldottuk toluolban (10 ml), majd jeges-vizes hűtés mellett hozzácsepegtettük a 

megfelelő amin-származékot (9,6 mmol). A reakció végbemenetelét VRK-val ellenőriztük. 

A reakció lejátszódása után (15 perc) az elegyhez 1 M-os sósavat (10 ml) adtunk, majd a 

fázisokat választótölcsérrel szétválasztottuk. A toluolos fázist kiráztuk vízzel, majd 

Na2SO4-on szárítottuk, szűrtük és bepároltuk. A nyersterméket flash-kromatográfia 

segítségével tisztítottuk. 

Vegyület neve Jel JelRef Termelés 

(Ra)-1-[2-(N,N-Dimetilkarbamoil)-6-(trifluormetil)fenil]-

1H-pirrol-2-karbonsav-metil-észter 
(Ra)-82a 5a196 94% 

(Ra)-1-[2-(N,N-Dietilkarbamoil)-6-(trifluormetil)fenil]-1H-

pirrol-2-karbonsav-metil-észter 
(Ra)-82b 5b196 98% 

(Ra)-1-[2-(N,N-Dibutilkarbamoil)-6-(trifluormetil)fenil]-1H-

pirrol-2-karbonsav-metil-észter 
(Ra)-82c 5c196 93% 

(Ra)-1-[2-(Pirrolidin-1-karbonil)-6-(trifluormetil)fenil]-1H-

pirrol-2-karbonsav-metil-észter 
(Ra)-82d 5d196 96% 
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(Ra)-1-[2-(Morfolin-4-karbonil)-6-(trifluormetil)fenil]-1H-pirrol-2-karbonsav-metil-

észter ((Ra)-82e) 

Az (Ra)-82e termék színtelen olaj (1,01 g, termelés: 83%). Rf= 0,33 

(diklórmetán/etil-acetát = 2/1). 1H NMR (500 MHz, CDCl3) δ 7,82 (d, J = 7,9 Hz, 1H), 7,61 

(t, J = 7,7 Hz, 1H), 7,51 (d, J = 7,6 Hz, 1H), 7,11–7,05 (m, 2H), 6,35–6,26 (m, 1H), 3,86–

3,79 (m, 1H), 3,73–3,69 (m, 1H), 3,67 (s, 3H), 3,58–3,50 (m, 1H), 3,35–3,19 (m, 4H), 3,18–

3,09 (m, 1H). 13C NMR (CDCl3, 75 MHz)  165,57, 161,34, 137,56, 135,76, 132,81, 130,28, 

129,35 (q, J = 20,6 Hz), 129,11, 127,73 (q, J = 5,0 Hz), 124,70, 122,88 (q, J = 274,5 Hz), 

118,73, 109,47, 66,91, 66,86, 51,36, 47,37, 42,13. 19F NMR (282 MHz, CDCl3) δ -61,00 (s, 

3F). [α]
25

D  = +90,8 (c 0,6, CHCl3). HRMS (ESI) m/z számított C18H18F3N2O4 (M+H)+: 

383,1219, mért 383,1207. 

 

(Ra)-1-[2-(N,N-Izopropilkarbamoil)-6-(trifluormetil)fenil]-1H-pirrol-2-karbonsav-

metil-észter ((Ra)-82g) 

Az (Ra)-82g termék halványsárga szilárd anyag (1,07 g, termelés: 91%). Rf= 0,47 

(hexán/etil-acetát = 1/1). Op.: 67–68°C. 1H NMR (300 MHz, CDCl3) δ 7,83 (d, J = 7,8 Hz, 

1H), 7,80 (d, J = 8,1 Hz, 1H), 7,61 (t, J = 7,8 Hz, 1H), 7,07 (dd, J = 3,9, 1,5  Hz, 1H), 6,91 

(s, 1H), 6,33 (t, J = 3,3 Hz, 1H), 6,03 (br. d, J = 6,0 Hz, 1H), 3,95 (okt, J = 6,8 Hz, 1H), 3,74 

(s, 3H), 1,03 (d, J = 6,6 Hz, 3H), 0,78 (d, J = 6,6 Hz, 3H). 13C NMR (75 MHz, CDCl3) δ 

164,80, 163,38, 138,74, 135,15, 131,97, 131,51, 129,25, 128,01 (q, J = 30,9 Hz), 127,74 (q, 

J = 5,2 Hz), 125,52, 122,67 (q, J = 273,9 Hz), 118,23, 109,91, 51,61, 41,57, 22,22, 22,03. 

19F NMR (282 MHz, CDCl3) δ -61,14 (s, 3F). [α]
25

D  = +83,2 (c 0,8, EtOH). 

5.3.2. A karbonsavrész aktiválása CDI reagenssel 

Az 1-[2-karboxi-6-(trifluormetil)fenil]-1H-pirrol-2-karbonsav-metil-észtert ((Ra)-81, 

3,2 mmol, 1,0 g) feloldottuk vízmentes tetrahidrofuránban (10 ml). Kevertetés közben 

hozzáadtuk a 1,1ꞌ-karbonildiimidazolt (CDI, 3,3 mmol, 0,54 g). A reakcióelegyet 2 órán 

keresztül szobahőmérsékleten kevertettük, majd jeges-vizes hűtés mellett hozzácsepegtettük 

a benzil-amint (9,6 mmol, 1,0 ml). A reakció végbemenetelét VRK-val ellenőriztük. Ezt 

követően eltávolítottuk az oldószert. A visszamaradó szilárd anyagot feloldottuk 

diklórmetánban (10 ml), és vizes extrakciót után a szerves a fázist Na2SO4-on szárítottuk, 

szűrtük és bepároltuk. A nyersterméket flash-kromatográfia segítségével tisztítottuk. 
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(Ra)-1-[2-(N-Benzilkarbamoil)-6-(trifluormetil)fenil]-1H-pirrol-2-karbonsav-metil-

észter ((Ra)-82f) 

Az (Ra)-82f termék fehér szilárd anyag (1,23 g, termelés: 96%). Op.: 89–90°C. Rf= 0,30 

(hexán/etil-acetát = 2/1). 1H NMR (300 MHz, DMSO-d6) δ 8,59 (t, J = 5,6 Hz, 1H), 7,95 (d, 

J = 6,7 Hz, 1H), 7,86–7,68 (m, 2H), 7,31–7,14 (m, 3H), 7,10–7,02 (m, 3H), 6,94 (d, 

J = 2,3 Hz, 1H), 6,26 (t, J = 3,3 Hz, 1H), 4,30 (dd, J = 15,2, 6,3 Hz, 1H), 4,13 (dd, J = 15,2, 

5,5 Hz, 1H), 3,51 (s, 3H). 13C NMR (75 MHz, DMSO-d6) δ 164,81, 159,64, 138,58, 138,34, 

135,46 (d, J = 1,5 Hz), 131,69, 131,49, 129,20, 127,96 (2C), 127,17 (q, J = 5,2 Hz), 126,87 

(2C), 126,72 (q, J = 29,6 Hz), 126,55, 125,09, 122,87 (q, J = 273,7 Hz), 116,99, 108,73, 

50,66, 42,21. 19F NMR (282 MHz, DMSO-d6) δ -59,28 (s, 3F). [α]
25

D  = +63,4 (c 0,6, CHCl3). 

HRMS (ESI) m/z számított C21H18F3N2O3 (M+H)+: 403,1270, mért 403,1266. 

5.4. Általános recept észter-amid-származékok borános redukciójához 

Inertizált Schlenk csőbe bemértük a megfelelő amidot ((Ra)-82a,e,f,g, 2,0 mmol), 

melyet vízmentes toluollal (5 ml) feloldottuk, majd hozzácsepegtettük a borán 

dimetil-szulfid komplexet (5 mmol, 0,5 ml). Egy nap szobahőmérsékleten történő kevertetés 

után a redukció lejátszódott, ezt VRK-val ellenőriztük. A feleslegben lévő borán-komplex 

bontását inert atmoszféra alatt pár csepp metanol hozzáadásával végeztük el. Ezután a toluolt 

lepároltuk, a maradékot feloldottuk metanolban, és szilárd nátrium–hidroxidot (20 mmol, 

0,8 g) adtunk hozzá, majd 50 °C-on 4 órán át végeztük a termék borán komplexének 

bontását. A reakcióelegyet bepároltuk, és etil-acetáttal extraháltuk. A szerves fázist 

Na2SO4-on szárítottuk, szűrtük és bepároltuk. A nyersterméket ((Ra)-83a-d) 

flash-kromatográfia segítségével tisztítottuk. Egy esetben a reakciót 90°C melegítéssel is 

elvégeztük, ekkor 2-metil-pirrol-származékhoz ((Ra)-84) jutottunk. 

Vegyület neve Jel JelRef Termelés 

(Ra)-2-Metil-1-[2-(N,N-Dimetilaminometil)-6-(trifluormetil) 

fenil]-1H-pirrol (90°C-on)  
(Ra)-84 6197 77% 

(Ra)-1-[2-(N,N-Dimetilaminometil)-6-(trifluormetil)fenil]-

1H-pirrol-2-karbonsav-metil-észter (szobahőmérsékleten) 
(Ra)-83a 7197 70% 

 

(Ra)-1-[2-(Morfolinometil)-6-(trifluormetil)fenil]-1H-pirrol-2-karbonsav-metil-észter 

((Ra)-83b) 

Az (Ra)-83b termék színtelen olaj (0,57 g, termelés: 78%). Rf= 0,29 (hexán/etil-acetát = 2/1). 

1H NMR (300 MHz, CDCl3)  7,78 (d, J = 7,6 Hz, 1H), 7,69 (d, J = 7,8 Hz, 1H), 7,53 (t, 
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J = 7,7 Hz, 1H), 7,10–7,05 (m, 1H), 6,80 (s, 1H), 6,36–6,32 (m, 1H), 3,65 (s, 3H), 3,64–3,54 

(m, 4H), 3,04 (d, J = 13,9 Hz, 1H), 2,90 (d, J = 13,9 Hz, 1H), 2,35–2,17 (m, 4H). 13C NMR 

(75 MHz, CDCl3)  160,59, 138,71, 137,98, 133,37, 129,75, 128,44, 128,08 (q, J = 30,2 Hz), 

125,43 (q, J = 5,1 Hz), 125,25, 123,18 (q, J = 273,5 Hz), 117,41, 109,30, 66,89 (2C), 57,57, 

53,46 (2C), 51,02. 19F NMR (282 MHz, CDCl3)  -60,53 (s, 3F). [α]
25

D  = +31,1 (c 0,5, 

CHCl3). HRMS (ESI) m/z számított C18H20F3N2O3 (M+H)+: 369,1348, mért 369,1415. 

 

(Ra)-1-[2-(N-Benzilaminometil)-6-(trifluormetil)fenil]-1H-pirrol-2-karbonsav-metil-

észter ((Ra)-83c) 

A komplexbontás metanol-vízben elegyben történt. Az (Ra)-83c termék színtelen olaj 

(0,56 g, termelés: 72%). Rf= 0,11 (hexán/etil-acetát = 2/1). 1H NMR (300 MHz, CDCl3) δ 

7,83 (d, J = 7,7 Hz, 1H), 7,68 (d, J = 7,7 Hz, 1H), 7,54 (t, J = 7,7 Hz, 1H), 7,33–7,19 (m, 

5H), 7,08 (d, J = 3,2 Hz, 1H), 6,79 (s, 1H), 6,33 (t, J = 3,2 Hz, 1H), 3,66–3,59 (m, 5H), 3,37 

(q, J = 14,1 Hz, 2H). 13C NMR (75 MHz, CDCl3) δ 160,69, 140,61, 139,81, 137,22 (d, 

J = 1,7 Hz), 132,81, 129,92, 128,71, 128,33 (2C), 127,98 (2C), 127,74 (q, J = 29,8 Hz), 

126,98, 125,24 (q, J = 5,1 Hz), 124,83, 123,17 (q, J = 273,8 Hz), 117,80, 109,54, 53,44, 

51,09, 47,81. 19F NMR (282 MHz, CDCl3) δ -65,30 (s, 3F). [α]
25

D  = +51,8 (c 0,8, CHCl3). 

HRMS (ESI) m/z számított C21H20F3N2O2 (M+H)+: 389,1477, mért 389,1471. 

 

(Ra)-1-[2-(N-Izopropilaminometil)-6-(trifluormetil)fenil]-1H-pirrol-2-karbonsav-metil-

észter ((Ra)-83d) 

A komplexbontást metanol-vízben elegyben történt. Az (Ra)-83d termék halványsárga 

szilárd anyag (0,49 g, termelés: 69%). Rf= 0,16 (hexán/etil-acetát = 2/1). Op.: 76–77°C. 

1H NMR (300 MHz, CDCl3) δ 7,78 (d, J = 7,8 Hz, 1H), 7,67 (d, J = 7,5 Hz, 1H), 7,53 (t, 

J = 7,8 Hz, 1H), 7,11 (dd, J = 3,9, 1,8 Hz, 1H), 6,83 (s, 1H), 6,36 (dd, J = 3,0, 3,8 Hz, 1H), 

3,66 (s, 3H), 3,32 (s, 2H), 2,61 (hept, J = 6,3 Hz, 1H), 0,95 (d, J = 6,3 Hz, 3H), 0,94 (d, 

J = 6,3 Hz, 3H). 13C NMR (75 MHz, CDCl3) δ 160,69, 141,20, 137,13 (d, J = 1,7 Hz), 

132,93, 129,96, 128,69, 127,71 (q, J = 30,3 Hz), 125,12 (q, J = 5,2 Hz), 124,88, 123,19 (q, 

J = 273,7 Hz), 117,82, 109,52, 51,08, 48,41, 46,11, 22,77, 22,69. 19F NMR (282 MHz, 

CDCl3) δ -60,57 (s, 3F). [α]
25

D  = +52,9 (c 0,7, EtOH). 

 

5-Benzil-5,6-dihidro-10-trifluormetil-4H-pirrolo[1,2-a][1,4]benzodiazepin-4-on (86) 

Amikor a komplexbontás lúgos közben végeztük, a gyűrűzárt termékhez jutottunk. A 86 

termék fehér szilárd anyag (0,62 g, termelés: 87%). Rf= 0,21 (hexán/etil-acetát = 2/1). 
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Op.: 109–110 °C. 1H NMR (300 MHz, CDCl3) δ 7,73 (d, J = 7,8 Hz, 1H), 7,34–7,21 (m, 

6H), 7,17–7,05 (m, 3H), 6,40 (s, 1H), 4,84 (d, J = 14,9 Hz, 1H), 4,61 (d, J = 14,9 Hz, 1H), 

4,37 (d, J = 14,8 Hz, 1H), 3,88 (d, J = 14,8 Hz, 1H). 13C NMR (75 MHz, DMSO-d6) δ 

162,01, 136,68, 136,63, 136,26, 131,41, 129,81, 128,68 (2C), 128,44 (2C), 128,13 (q, 

J = 5,2 Hz), 127,73, 127,16 (q, J = 4,3 Hz), 126,65, 125,03 (q, J = 31,2 Hz), 123,07 (q, 

J = 273,6 Hz), 116,60, 109,76, 49,85, 48,44. 19F NMR (282 MHz, CDCl3) δ -61,63 (s, 3F). 

HRMS (ESI) m/z számított C20H16F3N2O (M+H)+: 357,1215, mért 357,1217. 

5.5. Áltános recept primer alkoholok előállításához 

Inertizált Schlenk csőbe bemértük a megfelelő észter-amin-származékot ((Ra)-83a,b, 

0,5 mmol), amit vízmentes diklórmetánban (5 ml) feloldottunk. Ezután -78 °C-os hűtés 

alkalmazása mellett hozzáadtuk a DIBAL-H toluolos oldatát (1 M, 1,5 mmol, 1,5 ml). Egy 

óra kevertetés után inert gáz áram mellett lassan 1 M-os sósavat (2 ml) csepegtettünk a 

reakcióelegyhez. A vizes fázist toluollal kiráztuk, majd az egyesített szerves fázist 

Na2SO4-on szárítottuk, szűrtük, és bepároltuk. A nyersterméket flash-kromatográfia 

segítségével tisztítottuk. 

Vegyület neve Jel JelRef Termelés 

(Ra)-2-Hidroximetil-1-[2-(N,N-dimetilaminometil)-6-

(trifluormetil)fenil]-1H-pirrol 
(Ra)-85a 3e197 74% 

 

(Ra)-2-Hidroximetil-1-[2-(morfolinometil)-6-(trifluormetil)fenil]-1H-pirrol ((Ra)-85b) 

Az (Ra)-85b termék fehér szilárd anyag (126 mg, termelés: 74%). Rf= 0,34 

(hexán/etil-acetát = 1/2). Op.: 89–91 °C. 1H NMR (300 MHz, CDCl3) δ 7,79 (dd, J = 6,7, 

1,8 Hz, 1H), 7,61–7,49 (m, 2H), 6,56 (s, 1H), 6,37–6,24 (m, 2H), 5,91 (br.s, 1H), 4,42 (d, 

J = 13,0 Hz, 1H), 4,20 (d, J = 13,0 Hz, 1H), 3,72–3,54 (m, 4H), 3,20 (d, J = 12,5 Hz, 1H), 

2,90 (d, J = 12,5 Hz, 1H), 2,61–2,47 (m, 2H), 2,31–2,18 (m, 2H). 13C NMR (75 MHz, 

CDCl3) δ 138,29 (d, J = 1,5 Hz), 137,68, 136,22, 135,49, 129,82 (q, J = 30,2 Hz), 128,65, 

126,82 (q, J = 5,3 Hz), 122,93 (q, J = 274,0 Hz), 123,47, 109,26 (2C), 66,05 (3C), 58,35, 

55,42, 53,57. 19F NMR (282 MHz, CDCl3) δ -60,59 (s, 3F). [α]
25

D  = –56,5 (c 0,5, CHCl3). 

HRMS (ESI) m/z számított C17H20F3N2O2 (M+H)+: 341,1398, mért 341,1475. 
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5.6. Általános recept tercier alkohol- és amid-funkciójú származékok 

előállításához 

A megfelelő brómbenzol-származékot (brómbenzol, 1-bróm-3-(trifluormetil)benzol 

vagy 1-bróm-3,5-bisz(trifluormetil)benzol, 7,0 mmol) száraz nitrogén atmoszféra alatt 

készített vízmentes dietil-éteres (15 ml) oldatához magnézium forgácsot (7,0 mmol, 170 mg) 

és katalitikus mennyiségű jódot adtunk. Addig kevertettük szobahőmérsékleten, míg a 

magnézium teljesen el nem reagált, és keletkezett a Grignard-reagens. Ezt 

követően -78 °C-ra hűtöttük, és hozzádtuk a megfelelő (Ra)-82a-g amid (1,7 mmol) dietil-

éteres oldatát, majd 30 perc kevertetés után hagytuk szobahőmérsékletre melegedni. Dietil-

éter (20 ml) és telített ammónium-klorid oldat (10 ml) hozzáadása után a fázisokat 

rázótölcsérben elválasztottuk. A vizes fázist dietil-éterrel extraháltuk, majd az egyesített 

szerves fázist Na2SO4-on szárítottuk, szűrtük, és bepároltuk. A nyersterméket 

flash-kromatográfia segítségével tisztítottuk. 

5-Izopropil-5,6-dihidro-10-trifluormetil-4H-pirrolo[1,2-a][1,4]benzodiazepin-4-on (87) 

Amennyiben az (Ra)-83d vegyületet Grignard-reagens helyett -78 °C-on fenil-lítiummal 

(7,0 mmol) reagáltattuk, akkor nem a várt termékhez, hanem egy gyűrűzárás eredményeként 

keletkező 87 származékhoz jutottunk. 

A 87 termék fehér szilárd anyag (0,15 g, termelés: 28%). Rf= 0,21 (hexán/etil-acetát = 3/1). 

Op.: 147–148 °C. 1H NMR (500 MHz, CDCl3) δ 7,76 (d, J = 8,0 Hz, 1H), 7,57 (d, 

J = 7,0 Hz, 1H), 7,43 (t, J = 7,8 Hz, 1H,), 7,13 (s, 1H), 7,03 (dd, J = 1,5, 3,5 Hz, 1H), 6,38 (t, 

J = 3,5 Hz, 1H), 4,94 (hept, J = 6,8 Hz, 1H), 4,20 (d, J = 15,0 Hz, 1H), 4,11 (d, J = 15,0 Hz, 

1H), 1,23 (d, J = 6,5 Hz, 3H), 1,14 (d, J = 6,5 Hz, 3H). 13C NMR (75 MHz, CDCl3) δ 

161,51, 137,37, 136,97, 131,47, 130,24, 128,11 (q, J = 5,3 Hz), 126,81 (q, J = 4,5 Hz), 

126,73, 124,81 (q, J = 31,4 Hz), 123,08 (q, J = 273,6 Hz), 116,40, 109,63, 44,90, 43,15, 

20,88, 20,11. 19F NMR (282 MHz, CDCl3) δ -56,80 (s, 3F). 

 

Vegyület neve Jel JelRef Termelés 

(Ra)-2-Difenilhidroximetil-1-[2-(N,N-dimetilkarbamoil)-6-

(trifluormetil)fenil]-1H-pirrol 
(Ra)-88a 6a196 84% 

(Ra)-2-Difenilhidroximetil-1-[2-(N,N-dietilkarbamoil)-6-

(trifluormetil)fenil]-1H-pirrol 
(Ra)-88b 6b196 89% 

(Ra)-2-Difenilhidroximetil-1-[2-(N,N-dibutilkarbamoil)-6-

(trifluormetil)fenil]-1H-pirrol 
(Ra)-88c 6c196 95% 
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(Ra)-2-Difenilhidroximetil-1-[2-(pirrolidin-1-karbonil)-6-

(trifluormetil)fenil]-1H-pirrol 
(Ra)-88d 6d196 97% 

(Ra)-2-Bisz[(3-(trifluormetil)fenil]hidroximetil-1-[2-(N,N-

dimetilkarbamoil)-6-(trifluormetil)fenil]-1H-pirrol  
(Ra)-88g 5a197 70% 

(Ra)-2-Bisz[(3-(trifluormetil)fenil]hidroximetil-1-[2-

(pirrolidin-1-karbonil)-6-(trifluormetil)fenil]-1H-pirrol 
(Ra)-88h 5b197 90% 

(Ra)-2-Bisz[(3,5-bisz(trifluormetil)fenil]hidroximetil-1-[2-

(N,N-dimetilkarbamoil)-6-(trifluormetil)fenil]-1H-pirrol 
(Ra)-88j 5c197 82% 

(Ra)-2-Bisz[(3,5-bisz(trifluormetil)fenil]hidroximetil-1-[2-

(pirrolidin-1-karbonil)-6-(trifluormetil)fenil]-1H-pirrol 
(Ra)-88k 5d197 81% 

 

(Ra)-2-Difenilhidroximetil-1-[2-(N-benzilkarbamoil)-6-(trifluormetil)fenil]-1H-pirrol 

((Ra)-88e) 

Az (Ra)-88e termék fehér szilárd anyag (3,2 g, termelés: 87%). Rf= 0,34 (hexán/etil-

acetát = 2/1). Op.: 131–132 °C. 1H NMR (300 MHz, DMSO-d6) δ 9,15 (t, J = 5,7 Hz, 1H), 

7,84–7,74 (m, 1H), 7,69 (d, J = 4,3 Hz, 2H), 7,34–7,11 (m, 16H), 6,56 (s, 1H), 6,11 (t, 

J = 3,1 Hz, 1H), 5,65–5,56 (m, 1H), 4,45 (dd, J = 15,3, 6,1 Hz, 1H), 4,28 (dd, J = 15,3, 

5,5 Hz, 1H). 13C NMR (75 MHz, DMSO-d6) δ 168,15, 148,81, 143,24, 139,86, 138,08, 

137,79, 136,17 (d, J = 1,7 Hz), 131,26, 129,12, 128,09 (2C), 127,98 (q, J = 4,5 Hz), 127,49 

(3C), 127,11 (2C), 127,05 (2C), 126,84 (2C), 126,81, 126,75, 126,65 (q, J = 30,0 Hz), 

126,61, 126,17, 125,09, 122,30 (q, J = 274,9 Hz), 111,18, 107,38, 77,97, 42,76. 19F NMR 

(282 MHz, DMSO-d6) δ -57,72 (s, 3F). [α]
25

D  = +48,6 (c 0,7, CHCl3). HRMS (ESI) m/z 

számított C32H24F3N2O2 (M-H)+: 525,1790, mért 525,1826. 

 

(Ra)-2-Difenilhidroximetil-1-[2-(N-izopropilkarbamoil)-6-(trifluormetil)fenil]-1H-pirrol 

((Ra)-88f) 

Az (Ra)-88f termék fehér szilárd anyag (2,52 g, termelés: 73%). Rf= 0,26 (hexán/etil-

acetát = 3/1). Op.: 147–148°C. 1H NMR (500 MHz, CDCl3) δ 7,81 (d, J = 7,5 Hz, 1H), 7,58 

(d, J = 7,5 Hz, 1H), 7,49 (t, J = 7,8 Hz, 1H), 7,34 (d, J = 7,0 Hz, 2H), 7,27-7,14 (m, 8H), 

6,58 (s, 1H), 6,23 (t, J = 3,3 Hz, 1H), 5,89 (d, J = 2,0 Hz, 1H), 5,44 (br. s, 1H), 4,59 (q, 

J = 2,7 Hz, 1H), 3,98 (okt, J = 6,6 Hz, 1H), 1,08 (d, J = 6,5 Hz, 3H), 0,92 (d, J = 6,5 Hz, 

3H). 13C NMR (75 MHz, CDCl3)  166,06, 147,60, 144,27 140,33, 138,82, 136,86, 132,13, 

128,88, 128,80 (q, J = 4,5 Hz), 128,40 (q, J = 30,8 Hz), 127,87 (2C), 127,81 (2C), 127,64 

(2C), 127,55 (2C), 127,36, 127,08, 124,74, 122,80 (q, J = 274,7 Hz), 113,10, 109,00, 79,26, 

42,57, 22,62, 22,35. 19F NMR (282 MHz, CDCl3) δ -58,54 (s, 3F). [α]
25

D  = +15,5 (c 0,4, 

EtOH). 
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(Ra)-2-Bisz[(3-(trifluormetil)fenil]hidroximetil-1-[2-(morfolin-4-karbonil)-6-

(trifluormetil)fenil]-1H-pirrol ((Ra)-88i) 

Az (Ra)-88i termék fehér szilárd anyag (3,42 g, termelés: 76%). Rf= 0,18 (hexán/etil-

acetát = 2/1). Op.: 150–151 °C. 1H NMR (500 MHz, CDCl3) δ 7,81 (s, 1H), 7,64 (d, 

J = 7,6 Hz, 1H), 7,61 (s, 1H), 7,57 (t, J = 7,8 Hz, 1H), 7,52–7,48 (m, 2H), 7,46 (d, 

J = 8,1 Hz, 1H), 7,43 (d, J = 7,6 Hz, 1H), 7,40–7,30 (m, 2H), 7,30-7,26 (m, 2H), 6,45 (s, 

1H), 6,22 (t, J = 3,3 Hz, 1H), 5,81–5,73 (m, 1H), 3,76–3,68 (m, 2H), 3,67–3,51 (m, 4H), 

3,27–3,19 (m, 1H), 3,18–3,09 (m, 1H). 13C NMR (75 MHz, CDCl3) δ 167,57, 149,30, 

144,07, 139,54, 136,69 (d, J = 1,6 Hz), 136,27, 131,17, 131,09, 129,95 (q, J = 31,9 Hz), 

129,90 (q, J = 31,9 Hz), 129,43, 129,27, 128,51 (q, J = 31,0 Hz), 128,50 (q, J = 4,6 Hz), 

128,03, 127,84, 125,24 (J = 4,1 Hz), 124,92, 124,07 (J = 3,6 Hz), 124,33 (J = 272,2 Hz), 

124,28 (J = 272,3 Hz), 123,77 (J = 3,7 Hz), 123,74, 122,07 (J = 274,9 Hz), 113,01, 108,55, 

78,33, 66,39, 66,07, 47,58, 42,27. 19F NMR (282 MHz, CDCl3) δ -59,31 (s, 3F), -62,55 (s, 

3F), -62,58 (s, 3F). [α]
25

D  = –12,7 (c 0,4, CHCl3). HRMS (ESI) m/z számított C31H22F9N2O2 

(MH-H2O)+: 625,1537, mért 625,1540. 

5.7. A tercier alkohol- és amin-funkciójú vegyületek előállítása 

A redukciót szobahőmérsékleten az 5.4. fejezet szerint végeztük el az (Ra)-88a-k (1,0 mmol) 

vegyületekből kiindulva. 

Vegyület neve Jel JelRef Termelés 

(Ra)-2-Difenilhidroximetil-1-[2-(N,N-dimetilaminometil)-6-

(trifluormetil)fenil]-1H-pirrol  
(Ra)-89a 2a196 82% 

(Ra)-2-Difenilhidroximetil-1-[2-(N,N-dietilaminometil)-6-

(trifluormetil)fenil]-1H-pirrol 
(Ra)-89b 2b196 76% 

(Ra)-2-Difenilhidroximetil-1-[2-(N,N-dibutilaminometil)-6-

(trifluormetil)fenil]-1H-pirrol 
(Ra)-89c 2c196 89% 

(Ra)-2-Difenilhidroximetil-1-[2-(pirrolidinometil)-6-

(trifluormetil)fenil]-1H-pirrol 
(Ra)-89d 2d196 85% 

(Ra)-2-Bisz[(3-(trifluormetil)fenil]hidroximetil-1-[2-(N,N-

dimetilaminometil)-6-(trifluormetil)fenil]-1H-pirrol  
(Ra)-89g 3a197 71% 

(Ra)-2-Bisz[(3-(trifluormetil)fenil]hidroximetil-1-[2-

(pirrolidinometil)-6-(trifluormetil)fenil]-1H-pirrol 
(Ra)-89h 3b197 77% 

(Ra)-2-Bisz[(3,5-bisz(trifluormetil)fenil]hidroximetil-1-[2-

(N,N-dimetilaminometil)-6-(trifluormetil)fenil]-1H-pirrol 
(Ra)-89j 3c197 72% 

(Ra)-2-Bisz[(3,5-bisz(trifluormetil)fenil]hidroximetil-1-[2-

(pirrolidinometil)-6-(trifluormetil)fenil]-1H-pirrol 
(Ra)-89k 3d197 73% 
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(Ra)-2-Difenilhidroximetil-1-[2-(benzilaminometil)-6-(trifluormetil)fenil]-1H-pirrol 

((Ra)-89e) 

Az (Ra)-89e termék fehér szilárd anyag (0,29 g, termelés: 56%). Rf= 0,18 (hexán/etil-

acetát = 8/1, alumínium-oxidon). Op.: 91–92 °C. 1H NMR (300 MHz, CDCl3) δ 7,75 (t, 

J = 8,6 Hz, 2H), 7,54 (t, J = 7,8 Hz, 1H), 7,47–7,37 (m, 1H), 7,36–7,26 (m, 1H), 7,24–7,08 

(m, 3H), 7,03–6,96 (m, 2H), 6,59 (s, 1H), 6,30 (t, J = 3,2 Hz, 1H), 6,04 (dd, J = 3,7, 1,7 Hz, 

1H), 4,92 (s, 1H), 3,47 (d, J = 13,2 Hz, 1H), 3,39 (d, J = 13,2 Hz, 1H), 2,88 (d, J = 14,6 Hz, 

1H), 2,35 (d, J = 14,6 Hz, 1H). 13C NMR (75 MHz, CDCl3) δ 143,35, 142,81, 141,44, 

140,12, 135,39 (d, J = 1,4 Hz), 132,87, 129,39 (2C), 128,95, 128,71 (2C), 128,31 (2C), 

128,28 (2C), 128,24 (q, J = 26,9 Hz), 127,99 (3C), 127,72, 127,37, 126,93, 126,59, 126,28, 

125,27 (q, J = 4,9 Hz), 123,37 (q, J = 273,9 Hz), 122,68, 108,97, 108,31, 53,75, 49,04, 

47,42. 19F NMR (282 MHz, CDCl3) δ -59,53 (s, 3F). [α]
25

D  = +18,6 (c 0,7, CHCl3). 

 

(Ra)-2-Difenilhidroximetil-1-[2-(izopropilaminometil)-6-(trifluormetil)fenil]-1H-pirrol 

((Ra)-89f) 

Az (Ra)-89f termék fehér szilárd anyag. (0,23 g, termelés: 50%). Rf= 0,20 

(diklórmetán/metanol = 10/1). Op.: 123–125 °C. 1H NMR (500 MHz, CDCl3) δ 7,59 (d, 

J = 7,5 Hz, 1H), 7,55 (d, J = 8,0 Hz, 1H), 7,45 (t, J = 7,8 Hz, 1H), 7,28–7,33 (m, 2H), 7,30–

7,19 (m, 8H), 6,60 (br.s, 1H), 6,23 (t, J = 3,0 Hz, 1H), 6,01–5,86 (m, 1H), 5,51 (br.s, 3H), 

3,11 (d, J = 12,5 Hz, 1H), 2,82–2,68 (m, 2H), 1,05 (d, J = 6,5 Hz, 3H), 0,95 (d, J = 6,5 Hz, 

3H). 13C NMR (75 MHz, CDCl3) δ 146,19, 145,68, 139,41, 138,79, 137,98, 133,33, 128,62, 

128,31 (q, J = 30,0 Hz), 127,76 (2C), 127,59 (2C), 127,56 (2C), 127,31 (2C), 127,06 (2C), 

126,56 (q, J = 4,8 Hz), 124,99, 123,04 (q, J = 274,3 Hz), 112,15, 107,86, 79,10, 49,45, 

44,46, 21,14, 21,06. 19F NMR (282 MHz, CDCl3) δ -58,98 (s, 3F). [α]
25

D  = +51,3 (c 0,5, 

EtOH). 

 

(Ra)-2-Bisz[(3-(trifluormetil)fenil]hidroximetil-1-[2-(morfolinometil)-6-(trifluormetil) 

fenil]-1H-pirrol ((Ra)-88i) 

Az (Ra)-88i termék fehér szilárd anyag (0,54 g, termelés: 86%). Rf= 0,46 (hexán/etil-

acetát = 2/1). Op.: 139–140 °C. 1H NMR (300 MHz, CDCl3) δ 7,91 (s, 1H), 7,70 (s, 1H), 

7,57–7,28 (m, 10H), 6,48 (s, 1H), 6,30 (t, J = 3,3 Hz, 1H), 6,18–6,09 (m, 1H), 3,55–3,31 (m, 

4H), 3,20 (d, J = 12,2 Hz, 1H), 2,90 (d, J = 12,2 Hz, 1H), 2,71–2,56 (m, 2H), 2,46–2,31 (m, 

2H). 13C NMR (CDCl3, 75 MHz) δ 149,03, 145,43, 139,65 (d, J = 1,6 Hz), 138,22, 135,51, 

135,18, 131,79, 131,10, 129,85 (q, J = 32,0 Hz, 2C), 128,50 (q, J = 30,3 Hz), 128,44, 
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128,04, 127,96, 127,33 (q, J = 4,5 Hz), 125,11, 124,41-124,18 (m, 2C), 124,27 (q, 

J = 272,3 Hz), 124,17 (q, J = 272,4 Hz), 123,67 (q, J = 3,8 Hz), 123,10 (q, J = 3,8 Hz), 

122,53 (q, J = 274,5 Hz), 112,16, 108,58, 77,42, 66,01 (2C), 58,41, 53,34 (2C). 19F NMR 

(282 MHz, CDCl3) δ -59,39 (s, 3F), -62,44 (s, 3F), -62,57 (s, 3F). [α]
25

D  = –17,2 (c 0,4, 

CHCl3). HRMS (ESI) m/z számított C31H26F9N2O2 (M+H)+: 629,1851, mért 629,1855. 

5.8. Általános recept aldehidehidek és dietil-cink enantioszelektív addíciójához 

Inertizált csőbe bemértük az aminoalkoholt ((Ra)-88a-k és (Ra)-85a,b, 0,01 mmol, 

99% ee, 5 mol%), és hozzáadtuk a dietil-cink hexános oldatát (0,6 mmol, 0,6 ml, 1 M), majd 

a kapott elegyet 1 órán át szobahőmérsékleten kevertettük. Ezt követően az aldehidet (27a-q, 

0,2 mmol) hozzácsepegtettük, és a reakció lejátszódásig az adott hőmérsékleten (0, 10, 

24 °C) kevertettük (színváltozás: citromsárga→színtelen oldat). Sósavoldat hozzáadása 

(5 ml) után a fázisokat elválasztottuk, és a vizes fázist toluollal extraháltuk. Az egyesített 

szerves fázist Na2SO4-on szárítottuk, szűrtük, és bepároltuk. Az optikailag aktív termék 

enantiomerfelesleg értékét GC analízissel királis Supelco DEX 120 kapilláris kolonna 

használatával határoztuk meg. A 28a-q termékek pontos jellemzése és enantiomer 

tisztaságának meghatározása a publikációkban megtalálhatók.196,197 

5.9. Általános recept pirrol-származékok brómozásához 

A megfelelő pirrol-származékot (1,0 mmol) vízmentes DMF-ban (5 ml) feloldottuk, 

majd 0 °C-on lassan hozzácsepegtettük az N-bróm-szukcinimid (NBS, monobrómozás: 

1,0 mmol, 178 mg, dibrómozás: 2,0 mmol, 356 mg tribrómozás: 3,0 mmol, 534 mg) DMF-es 

oldatát. Három óra kevertetés után vizet és etil-acetátot adtunk hozzá, majd extraktív 

feldolgozást követően az egyesített szerves fázist Na2SO4-on szárítottuk, szűrtük, és 

bepároltuk. A nyersterméket oszlopkromatográfiásan tisztítottuk. 

5.9.1. A különböző aminoalkohol intermedierek brómozása 

(Ra)-N,N-Dietil-1-[2-metoxikarbonil-6-(trifluormetil)fenil]-1H-pirrol-2-karbonsavamid 

(Ra-96) mobobrómozása 

A termékkeverék fehér szilárd anyag (0,35 g, termelés: 79%). Rf= 0,29 (hexán/etil-

acetát = 2/1). A halogénezés pozíciójának azonosítása a pirrol 1H NMR jelei alapján, a 

termékek arányának megállapítása 19F NMR jelek alapján történt. 
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Név 

(Sa)-2-Bróm-N,N-dietil-1-[2-

metoxikarbonil-6-(trifluormetil) 

fenil]-1H-pirrol-2-

karbonsavamid ((Ra)-97) 

(Ra)-4-Bróm-N,N-dietil-1-[2-

metoxikarbonil-6-

(trifluormetil)fenil]-1H-pirrol-2-

karbonsavamid ((Ra)-98) 

Képlet 

 
 

Termékarány 39% 61% 

19F NMR  
(282 MHz, CDCl3)

 -60,55 (s, 3F). -59,86 (s, 3F). 

1H NMR  
(300 MHz, CDCl3) 

pirrol jelek 

6,54 (d, J = 3,9 Hz, 1H) 

6,36 (d, J = 3,9 Hz, 1H) 

6,78 (br.s, 1H)  

6,51 (d, J = 1,7 Hz, 1H) 

 

(Ra)-4-Bróm-N,N-dietil-1-[2-difenilhidroximetil-6-(trifluormetil)fenil]-1H-pirrol-2-

karbonsavamid ((Ra)-100) 

Az (Ra)-100 termék fehér amorf anyag (0,54 g, termelés: 95%). Rf= 0,35 (hexán/etil-

acetát = 5/1). 1H NMR (300 MHz, CDCl3) δ 7,97 (s, 1H), 7,63 (dd, J = 7,9, 1,0 Hz, 1H), 

7,40–7,26 (m, 9H), 7,19–7,11 (m, 3H), 6,43 (d, J = 1,6 Hz, 1H), 5,31 (d, J = 1,0 Hz, 1H), 

4,01–3,79 (m, 1H), 3,60–3,44 (m, 1H), 3,29 (sex, J = 7,0 Hz, 2H), 1,32–1,23 (m, 3H), 1,11–

1,00 (m, 3H). 13C NMR (75 MHz, CDCl3) δ 163,38, 148,23, 147,98, 145,80, 143,45, 136,51, 

134,84, 129,12 (q, J = 29,8 Hz), 128,72 (2C), 128,43, 128,11 (2C), 127,91, 127,63 (2C), 

127,18 (2C), 127,05, 126,96, 126,14 (q, J = 5,5 Hz), 123-10 (q, J = 273,9 Hz) 113,82, 94,42, 

80,99, 43,08, 39,47, 14,10, 12,10. 19F NMR (282 MHz, CDCl3) δ -60,25 (s, 3F).  

 25

D  = +59,0 (c 0,6, CHCl3). HRMS (ESI) m/z számított C29H27BrF3N2O2 (M+H)+: 

571,1208, mért 571,1186. 

 

(Sa)-4,5-Dibróm-N,N-dietil-1-[2-difenilhidroximetil-6-(trifluormetil)fenil]-1H-pirrol-2-

karbonsavamid ((Sa)-101) 

A nyerstermék 19F NMR alapján 55%-ban keletkezett az α,βꞌ-dihalogénezett (Sa)-101 

termék, ami fehér amorf anyag (0,28 g, termelés: 43%). Rf= 0,33 (hexán/etil-acetát = 8/1). 

1H NMR (300 MHz, CDCl3) δ 8,15 (s, 1H), 7,65 (d, J = 7,8 Hz, 1H), 7,39 (t, J = 7,9 Hz, 

1H), 7,34–7,22 (m, 8H), 7,18 (d, J = 7,9 Hz, 1H), 7,14–7,08 (m, 2H), 5,37 (s, 1H), 3,80–3,43 
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(m, 3H), 3,24 (sex, J = 7,0 Hz, 1H), 1,21 (t, J = 7,0 Hz, 3H), 1,11 (t, J = 7,0 Hz, 3H). 

13C NMR (75 MHz, CDCl3) δ 162,64, 148,78, 148,58, 145,24, 135,48 (d, J = 1,4 Hz), 

135,17, 129,27 (q, J = 29,7 Hz), 128,60, 128,21 (2C), 127,99 (2C), 127,81, 127,60 (2C), 

127,39 (2C), 127,08, 126,96, 126,49, 126,14 (q, J = 5,3 Hz), 123,02 (q, J = 274,0 Hz), 

102,72, 98,62, 81,05, 43,09, 38,08, 13,34, 12,10. 19F NMR (282 MHz, CDCl3) δ -59,16 (s, 

3F).  25

D  = +3,9 (c 0,6, CHCl3). HRMS (ESI) m/z számított C29H26Br2F3N2O2 (M+H)+: 

649,0313, mért 649,0312. 

 

(Ra)-3,4-Dibróm-N,N-dietil-1-[2-difenilhidroximetil-6-(trifluormetil)fenil]-1H-pirrol-2-

karbonsavamid ((Ra)-102) 

A nyerstermék 19F NMR alapján 45%-ban keletkezett a β,βꞌ-dihalogénezett (Ra)-102 termék, 

ami fehér amorf anyag (0,23 g, termelés: 35%). Rf= 0,27 (hexán/etil-acetát = 8/1). 1H NMR 

(300 MHz, CDCl3) δ 7,66 (dd, J = 7,6, 1,3 Hz, 1H), 7,61 (s, 1H), 7,44 (t, J = 7,8 Hz, 1H), 

7,40–7,35 (m, 1H), 7,34–7,18 (m, 10H), 6,56 (s, 1H), 3,86 (br.s, 1H), 3,52 (br.s, 1H), 3,35 

(sex, J = 7,0 Hz, 2H), 1,26 (br.s, 3H), 1,09 (br.s, 3H). 13C NMR (75 MHz, CDCl3) δ 150,46, 

148,45, 141,52, 136,26, 134,88 (d, J = 1,4 Hz), 128,94 (q, J = 29,6 Hz), 128,37, 128,01 (6C), 

127,89 (2C), 127,60 (2C), 126,97, 126,89, 125,91 (q, J = 5,5 Hz), 123,00 (q, J = 274,4 Hz), 

114,34, 113,57, 98,83, 81,95, 43,11, 39,55, 14,14, 12,10. 19F NMR (282 MHz, CDCl3) 

δ -59,98 (s, 3F).  25

D  = –5,7 (c 0,9, CHCl3). HRMS (ESI) m/z számított C29H26Br2F3N2O2 

(M+H)+: 649,0313, mért 649,0316. 

 

(Sa)-3,4,5-Tribróm-N,N-dietil-1-[2-difenilhidroximetil-6-(trifluormetil)fenil]-1H-pirrol-

2-karbonsavamid ((Sa)-103) 

Az (Sa)-103 termék fehér amorf anyag (0,45 g, termelés: 72%). Rf= 0,36 (hexán/etil-

acetát = 8/1). 1H NMR (300 MHz, CDCl3) δ 7,77 (s, 1H), 7,68 (dd, J = 7,6, 1,4 Hz, 1H), 

7,52–7,37 (m, 2H), 7,33–7,26 (m, 6H), 7,24–7,14 (m, 4H), 3,86–3,71 (m, 1H), 3,70–3,50 (m, 

2H), 3,28 (sex, J = 7,0 Hz, 1H), 1,23 (t, J = 7,1 Hz, 3H), 1,12 (t, J = 7,1 Hz, 3H). 13C NMR 

(75 MHz, CDCl3) δ 162,40, 150,39, 148,87, 141,62, 136,53, 133,75 (d, J = 1,1 Hz), 129,24 

(q, J = 29,8 Hz), 128,08 (2C), 127,95 (5C), 127,66 (2C), 127,55, 127,04, 126,90, 126,19 (q, 

J = 5,4 Hz), 122,95 (q, J = 274,5 Hz), 112,51, 102,95, 102,59, 81,96, 42,93, 38,24, 13,26, 

12,09. 19F NMR (282 MHz, CDCl3) δ -58,83 (s, 3F).  25

D  = –41,4 (c 0,5, CHCl3). HRMS 

(ESI) m/z számított C29H25Br3F3N2O2 (M+H)+: 726,9418, mért 726,9390. 
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(Ra)-4-Bróm-1-[2-(N,N-dimetilkarbamoil)-6-(trifluormetil)fenil]-1H-pirrol-2-

karbonsav-metil-észter ((Ra)-104) 

Az (Ra)-104 termék fehér szilárd anyag (0,31 g, termelés: 75%). Rf= 0,31 (hexán/etil-

acetát = 1/2). Op.: 86–87 °C. 1H NMR (300 MHz, CDCl3) δ 7,81 (d, J = 7,7 Hz, 1H), 7,61 (t, 

J = 7,7 Hz, 1H), 7,53 (d, J = 6,7 Hz, 1H), 7,08–6,87 (m, 2H), 3,67 (s, 3H), 2,90 (s, 3H), 2,79 

(s, 3H). 13C NMR (75 MHz, CDCl3) δ 166,12, 159,82, 137,85, 134,51, 130,33 (2C), 129,17 

(2C), 128,90 (q, J = 31,4 Hz), 127,26 (q, J = 5,0 Hz), 122,59 (q, J = 274,1 Hz), 119,98–

119,51 (m), 97,06, 51,36, 38,70, 34,68. 19F NMR (282 MHz, CDCl3) δ -60,71 (s, 3F).  

 25

D  = +37,8 (c 1,0, CHCl3). HRMS (ESI) m/z számított C16H14BrF3N2O3 (M+H)+: 

419,0218, mért 419,0205. 

 

(Sa)-2-Bisz[(3,5-bisz(trifluormetil)fenil]hidroximetil-5-bróm-1-[2-(N,N-dimetil-

karbamoil)-6-(trifluormetil)fenil]-1H-pirrol ((Sa)-105) 

Az (Sa)-105 termék fehér amorf anyag (0,69 g, termelés: 85%). Rf= 0,27 (hexán/etil-

acetát = 2/1). 1H NMR (300 MHz, CDCl3) δ 8,64 (s, 1H), 7,86–7,72 (m, 6H), 7,71–7,59 (m, 

2H), 7,54 (dd, J = 7,0, 1,3 Hz, 1H), 6,28 (d, J = 3,9 Hz, 1H), 5,70 (d, J = 3,9 Hz, 1H), 3,09 

(s, 3H), 3,03 (s, 3H). 13C NMR (75 MHz, CDCl3) δ 168,28, 149,83, 144,28, 139,71, 136,21, 

134,08, 131,22 (q, J = 33,5 Hz, 2C), 131,16 (q, J = 33,5 Hz, 2C), 130,59, 129,94, 129,84 (q, 

J = 30,8 Hz), 129,28 (q, J = 3,8 Hz), 128,21–127,95 (m, 2C), 127,76–127,50 (m, 2C), 123,33 

(q, J = 272,4 Hz, 2C), 123,25 (q, J = 272,6 Hz, 2C), 121,80–121,44 (m, 2C), 120,46 (q, 

J = 275,0 Hz), 113,52, 111,60, 106,09, 77,47, 39,76, 35,29. 19F NMR (282 MHz, CDCl3) 

δ -59,78 (s, 3F), -62,93 (s, 6F), -63,03 (s, 6F).  25

D  = –52,3 (c 0,9, CHCl3). HRMS (ESI) 

m/z számított C31H17BrF15N2O (MH-H2O)+: 797,0284, mért 797,0275. 

 

(Sa)-2-Bisz[(3,5-bisz(trifluormetil)fenil]hidroximetil-2,3-dibróm-1-[2-(N,N-dimetil-

karbamoil)-6-(trifluormetil)fenil]-1H-pirrol ((Sa)-106) 

Az (Sa)-106 termék fehér szilárd anyag (0,79 g, termelés: 88%). Rf= 0,15 (hexán/etil-

acetát = 2/1). Op.: 80–81 °C. 1H NMR (300 MHz, CDCl3) δ 8,74 (s, 1H), 7,83 (d, J = 7,0 Hz, 

2H), 7,79–7,62 (m, 6H), 7,58 (t, J = 7,4 Hz, 1H), 5,81 (s, 1H), 3,12 (s, 3H), 3,03 (s, 3H). 

13C NMR (126 MHz, CDCl3) δ 168,07, 149,21, 143,69, 140,12, 135,88, 133,87 (d, 

J = 1,4 Hz), 131,40 (q, J = 33,4 Hz, 4C), 130,89, 130,31, 129,68 (q, J = 31,5 Hz), 129,49 (q, 

J = 3,6 Hz), 127,98, 127,95, 127,59 (2C), 123,26 (q, J = 272,1 Hz, 2C), 123,17 (q, 

J = 272,1 Hz, 2C), 122,06–121,71 (m, 2C), 121,82 (q, J = 274,5 Hz), 115,14, 107,81, 99,97, 

77,40, 39,72, 35,46. 19F NMR (282 MHz, CDCl3) δ -59,78 (s, 3F), -62,90 (s, 6F), -63,01 (s, 
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6F).  25

D  = –67,2 (c 1,4, CHCl3). HRMS (ESI) m/z számított C31H16Br2F15N2O2 (M-H)+: 

890,9339, mért 890,9306. 

5.9.2. Di-, tri- és tetrabróm-pirrolok előállítása 

A di- és trihalogén vegyületek előállításához 7,5 mmol pirrol-származékból indultunk 

ki az 5.9. fejezet általános receptje szerint. A nyerstermékek tisztítása vékony szilikagél 

rétegen átszűréssel történt.  

Vegyület neve Jel JelRef Termelés 

2,5-Dibróm-1-fenil-1H-pirrol 111a 2a210 96% 

2,5-Dibróm-1-(p-toluil)-1H-pirrol 111b 2b210 85% 

2,5-Dibróm-1-(2-etilfenil)-1H-pirrol 111c 2c210 90% 

2,5-Dibróm-1-(2-etil-6-metilfenil)-1H-pirrol 111d 2d210 91% 

1-[(1,1ꞌ-Bifenil)-2-il]-2,5-dibróm-1H-pirrol 111e 2e210 88% 

2,5-Dibróm-1-naftil-1H-pirrol 111f 2f210 93% 

1-Benzil-2,5-dibróm-1H-pirrol 111k 2k210 97% 

2,5-Dibróm-1-[2-(trifluormetil)fenil]-1H-pirrol 111g 2g198 98% 

2,5-Dibróm-1-(2-brómfenil)-1H-pirrol 111h 2h210 94% 

2,5-Dibróm-1-(3-brómfenil)-1H-pirrol 111i 2i210 97% 

2,5-Dibróm-1-(4-brómfenil)-1H-pirrol 111j 2j210 94% 

2,5-Dibróm-1-metil-1H-pirrol 111l 2l210 86% 

terc-Butil 2,5-dibróm-1H-pirrol-1-karboxilát 111m 2m210 56% 

2,3,5-Tribróm-1-fenil-1H-pirrol 117a 5a210 71% 

2,3,5-Tribróm-1-[2-(trifluormetil)fenil]-1H-pirrol 117g 5b210 84% 

2,3,5-Tribróm-1-metil-1H-pirrol 117l 5c210 75% 

2,3,4,5-Tetrabróm-1-fenil-1H-pirrol 118a 6a210 88% 

2,3,4,5-Tetrabróm-1-metil-1H-pirrol 118l 6b210 81% 
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5.10. Új, brómozott aminoalkoholok előállítása 

A redukciót szobahőmérsékleten az 5.4. fejezet szerint végeztük el 0,5 mmol 

anyagból ((Ra)-100, (Sa)-103, 105, 106) kiindulva és 1,3 mmol borán-dimetilszulfid komplex 

felhasználásával. 

 

(Ra)-4-Bróm-2-(N,N-dietilaminometil)-1-[2-difenilhidroximetil-6-(trifluormetil)fenil]-

1H-pirrol ((Ra)-107) 

Az (Ra)-107 termék fehér amorf anyag (0,20 g, termelés: 73%). Rf= 0,12 (hexán/etil-

acetát = 4/1). 1H NMR (300 MHz, CDCl3) δ 8,32 (s, 1H), 7,73 (d, J = 7,8 Hz, 1H), 7,38 (t, 

J = 8,0 Hz, 1H), 7,33–7,20 (m, 8H), 7,17 (d, J = 8,0 Hz, 1H), 7,10–7,02 (m, 2H), 6,05 (s, 

1H), 5,15 (s, 1H), 3,23 (d, J = 14,2 Hz, 1H), 2,99 (d, J = 14,2 Hz, 1H), 2,78 (sex, J = 6,9 Hz, 

2H), 2,28 (sex, J = 6,9 Hz, 2H), 0,82 (t, J = 7,0 Hz, 6H). 13C NMR (75 MHz, CDCl3) δ 

149,53, 148,30, 146,53, 136,05, 135,05, 131,04 (q, J = 29,6 Hz), 130,97, 128,21 (3C), 

127,92 (2C), 127,50 (2C), 127,17 (2C), 126,94, 126,85, 126,57 (q, J = 5,6 Hz), 124,89, 

122,83 (q, J = 274,8 Hz), 112,27, 93,86, 80,34, 47,93, 45,92 (2C), 10,07 (2C). 19F NMR 

(282 MHz, CDCl3) δ -60,58 (s, 3F).  25

D  = –100,4 (c 0,9, CHCl3). HRMS (ESI) m/z 

számított C29H29BrF3N2O (M+H)+: 557,1415, mért 557,1387. 

 

(Sa)-2,3,4-Tribróm-5-(N,N-dietilaminometil)-1-[2-difenilhidroximetil-6-

(trifluormetil)fenil]-1H-pirrol ((Sa)-108) 

Az (Sa)-108 termék fehér amorf anyag (0,24 g, termelés: 68%). Rf= 0,42 (hexán/etil-

acetát = 4/1). 1H NMR (300 MHz, CDCl3) δ 7,98 (br.s, 1H), 7,77 (dd, J = 7,5, 1,4 Hz, 1H), 

7,55–7,40 (m, 2H), 7,32–7,16 (m, 8H), 7,12–7,01 (m, 2H), 3,40 (s, 2H), 2,77 (sex, 

J = 6,9 Hz, 2H), 2,47 (sex, J = 6,9 Hz, 2H), 0,84 (t, J = 7,1 Hz, 6H). 13C NMR (126 MHz, 

CDCl3) δ 149,82, 149,11, 142,20, 136,46, 134,21, 130,89 (q, J = 29,8 Hz), 130,12, 128,93, 

127,98 (2C), 127,93 (2C), 127,88 (2C), 127,72 (2C), 127,05, 127,03, 126,83 (q, J = 5,4 Hz), 

122,69 (q, J = 274,9 Hz), 108,59, 102,53, 101,31, 81,65, 48,05, 46,08 (2C), 9,62 (2C). 

19F NMR (282 MHz, CDCl3) δ -60,09 (s, 3F).  25

D  = –126,3 (c 0,4, CHCl3). HRMS (ESI) 

m/z számított C29H27Br3F3N2O (M+H)+: 712,9626, mért 712,9655. 

 

(Sa)-2-Bisz[(3,5-bisz(trifluormetil)fenil]hidroximetil-5-bróm-1-[2-(N,N-

dimetilaminometil)-6-(trifluormetil)fenil]-1H-pirrol ((Sa)-109) 

Az (Sa)-109 termék fehér szilárd anyag (0,34 g, termelés: 85%). Rf= 0,33 (hexán/etil-

acetát = 4/1). Op.: 116–117 °C. 1H NMR (300 MHz, CDCl3) δ 9,62 (s, 1H), 7,80 (s, 2H), 
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7,75–7,68 (m, 4H), 7,62–7,42 (m, 3H), 6,37 (d, J = 3,9 Hz, 1H), 5,88 (d, J = 3,9 Hz, 1H), 

3,11 (d, J = 12,4 Hz, 1H), 2,94 (d, J = 12,4 Hz, 1H), 2,32 (s, 6H). 13C NMR (75 MHz, 

CDCl3) δ 149,22, 144,60, 138,33, 136,97, 136,68 (d, J = 1,5 Hz), 135,17, 131,30 (q, 

J = 33,3 Hz, 2C), 131,27 (q, J = 33,3 Hz, 2C), 129,51, 129,04 (q, J = 30,8 Hz), 128,29 (q, 

J = 3,7 Hz), 127,38 (4C), 123,33 (q, J = 272,8 Hz, 2C), 123,22 (q, J = 272,8 Hz, 2C), 122,28 

(q, J = 274,6 Hz), 121,71–121,44 (m, 2C), 113,55, 111,37, 107,03, 76,51, 59,51, 45,05 (2C). 

19F NMR (282 MHz, CDCl3) δ -59,34 (s, 3F), -62,84 (s, 6F), -63,06 (s, 6F).  25

D  = –67,5 

(c 0,6, CHCl3). HRMS (ESI) m/z számított C31H21BrF15N2O (M+H)+: 801,0598,  

mért 801,0575. 

 

(Sa)-2-Bisz[(3,5-bisz(trifluormetil)fenil]hidroximetil-2,3-dibróm-1-[2-(N,N-

dimetilaminometil)-6-(trifluormetil)fenil]-1H-pirrol ((Sa)-110) 

Az (Sa)-110 termék fehér szilárd anyag (0,34 g, termelés: 77%). Rf= 0,20 (hexán/etil-

acetát = 8/1). Op.: 64–65 °C. 1H NMR (300 MHz, CDCl3) δ 9,75 (s, 1H), 7,82 (s, 2H), 7,71 

(s, 4H), 7,63–7,45 (m, 3H), 5,98 (s, 1H), 3,13 (d, J = 12,5 Hz, 1H), 2,97 (d, J = 12,5 Hz, 

1H), 2,35 (s, 6H). 13C NMR (126 MHz, CDCl3) δ 148,69, 144,12, 138,94, 136,66, 136,57, 

135,40, 131,59 (q, J = 33,2 Hz, 2C), 131,48 (q, J = 33,2 Hz, 2C), 129,89, 128,96 (q, 

J = 30,5 Hz), 128,50 (q, J = 3,5 Hz), 127,33, 127,31, 127,24, 127,21, 123,28 (q, 

J = 272,0 Hz, 2C), 123,16 (q, J = 272,0 Hz, 2C), 122,17 (q, J = 274,3 Hz), 121,96–121,77 

(m, 2C), 115,17, 108,80, 99,65, 76,47, 59,56, 45,08 (2C). 19F NMR (282 MHz, CDCl3) 

δ -59,32 (s, 3F), -62,82 (s, 6F), -63,03 (s, 6F).  25

D  = –98,2 (c 0,6, CHCl3). HRMS (ESI) 

m/z számított C31H20Br2F15N2O (M+H)+: 878,9703, mért 878,9709. 

5.11. Általános recept dibróm-pirrolok fémorganikus reakciójához 

Egy inertizált lombikba bemértük a pirrol-származékot (111a-m, 2,0 mmol), és 

vízmentes dietil-éterrel (10 ml) feloldottuk. Az oldatot folyamatos kevertetés 

mellett -78 °C-ra hűtöttük, majd BuLi hexános oldatát (2,0 mmol, 1,3 ml) csepegtettünk 

hozzá. Tíz perc kevertetés után hozzáadtuk az elektrofil reagenst (2,1 mmol). Fél óra eltelte 

után hagytuk az elegyet szobahőmérsékletre melegedni. Egy óra múlva etil-acetátot és vizet 

adtunk hozzá. A fázisok szétválasztását követően a szerves fázist Na2SO4-on szárítottuk, 

szűrtük, és bepároltuk. A nyersterméket oszlopkromatográfiásan tisztítottuk. 
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5.11.1. A 111a,c,e,f,h reakciója fémorganikus úton szén-dioxiddal 

Az általános receptet az alábbi módosításokkal végeztük el. Az elektrofil hozzáadása 

előtt a hűtést cseppfolyós nitrogénre cseréltük (-190 °C). Az elegy rövid idő alatt teljesen 

befagyott. Elporított szárazjeget adtunk hozzá, majd a hűtést megszüntettük, és üvegbot 

segítségével a lassan felmelegedő, még kásás elegyet és a szárazjeget jól összekevertük. 

Szobahőmérsékletre történő felmelegedés után vizet (20 ml) adtunk hozzá. A fázisokat 

szétválasztottuk, és a vizes fázist 2 M-os HCl-al savanyítottuk, míg csapadék kiválást 

észleltünk. A kivált kristályokat szűrtük, és infralámpa alatt szárítottuk. 

 

5-Bróm-1-fenil-1H-pirrol-2-karbonsav (112a) 

A 112a termék fehér szilárd anyag (0,47 g, termelés: 89%). Rf= 0,39 (hexán/etil-

acetát = 2/1). Op.: 152–154 °C. 1H NMR (300 MHz, DMSO-d6) δ 12,27 (br.s, 1H), 7,53–

7,41 (m, 3H), 7,31–7,18 (m, 2H), 7,01 (d, J = 4,0 Hz, 1H), 6,47 (d, J = 4,0 Hz, 1H). 

13C NMR (75 MHz, DMSO-d6) δ 159,78, 138,41, 128,47 (2C), 128,41, 128,16 (2C), 126,05, 

118,07, 111,55, 111,10. HRMS (ESI) m/z számított C11H9BrNO2 (M+H)+: 265,9817, mért 

265,9824. 

 

5-Bróm-1-(2-etilfenil)-1H-pirrol-2-karbonsav (112c) 

A 112c termék fehér szilárd anyag (0,42 g, termelés: 72%). Rf= 0,22 (hexán/etil-

acetát = 2/1). Op.: 145–146 °C. 1H NMR (300 MHz, CDCl3) δ 7,41 (t, J = 7,5 Hz, 1H), 7,34 

(d, J = 7,2 Hz, 1H), 7,29–7,22 (m, 1H), 7,14 (t, J = 4,0 Hz, 1H), 7,05 (d, J = 7,8 Hz, 1H), 

6,38 (d, J = 4,0 Hz, 1H), 2,23 (q, J = 7,5 Hz, 2H), 1,07 (t, J = 7,5 Hz, 3H). 13C NMR 

(75 MHz, CDCl3) δ 163,79, 141,77, 137,27, 129,34, 128,62, 128,39, 126,16, 124,33, 120,28, 

113,74, 112,31, 23,53, 13,62. HRMS (ESI) m/z számított C13H13BrNO (M+H)+: 294,0051, 

mért 294,0133. 

 

1-[(1,1ꞌ-Bifenil)-2-il]-5-bróm-1H-pirrol-2-karbonsav (112e) 

A 112e termék fehér szilárd anyag (0,53 g, termelés: 77%). Rf= 0,16 (hexán/etil-

acetát = 2/1). Op.: 168–169 °C. 1H NMR (300 MHz, CDCl3) δ 7,56–7,48 (m, 1H), 7,46–7,39 

(m, 2H), 7,26–7,17 (m, 4H), 7,10–7,03 (m, 2H), 6,95 (d, J = 4,1 Hz, 1H), 6,22 (d, J = 4,1 Hz, 

1H). 13C NMR (75 MHz, CDCl3) δ 164,03, 140,74, 138,20, 136,22, 130,51, 129,30, 128,92, 

128,41 (2C), 127,94 (2C), 127,72, 127,33, 124,75, 120,25, 113,86, 112,30. HRMS (ESI) m/z 

számított C17H13BrNO2 (M+H)+: 342,0051, mért 342,0122. 

 

 



  A kísérletek részletes leírása 

90 | oldal 
 

5-Bróm-1-naftil-1H-pirrol-2-karbonsav (112f) 

A 112f termék fehér szilárd anyag (0,50 g, termelés: 79%). Rf= 0,19 (hexán/etil-

acetát = 2/1). Op.: 154–155°C. 1H NMR (300 MHz, DMSO-d6) δ 12,18 (br.s, 1H), 8,06 (t, 

J = 7,6 Hz, 2H), 7,63 (t, J = 7,8 Hz, 1H), 7,59–7,45 (m, 3H), 7,15 (d, J = 4,0 Hz, 1H), 6,92 

(d, J = 8,1 Hz, 1H), 6,62 (d, J = 4,0 Hz, 1H). 13C NMR (75 MHz, DMSO-d6) δ 159,62, 

135,29, 133,38, 130,79, 128,98, 128,08, 127,31, 127,00, 126,38, 126,32, 125,28, 121,66, 

118,13, 112,02, 111,80. HRMS (ESI) m/z számított C15H11BrNO2 (M+H)+: 315,9895, mért 

315,9969. 

 

5-Bróm-1-(2-brómfenil)-1H-pirrol-2-karbonsav (112h) 

A 112h termék fehér szilárd anyag (0,62 g, termelés: 90%). Rf= 0,32 (hexán/etil-

acetát = 2/1). Op.: 148–149 °C. 1H NMR (500 MHz, DMSO-d6) δ 12.34 (br.s, 1H), 7,77 (dd, 

J = 7,8, 1,0 Hz, 1H), 7,51 (td, J = 7,6, 1,3 Hz, 1H), 7,45–7,39 (m, 2H), 7,02 (d, J = 4,0 Hz, 

1H), 6,52 (d, J = 4,0 Hz, 1H). 13C NMR (75 MHz, DMSO-d6) δ 159,65, 138,00, 132,49, 

130,64, 130,49, 128,19, 125,75, 122,64, 117,98, 111,88, 110,60. HRMS (ESI) m/z számított 

C11H8Br2NO2 (M+H)+: 343,8916, mért 343,8904. 

5.11.2. A 111a-m reakciója fémorganikus úton benzofenonnal 

A reakciókat az 5.11. fejezet általános receptje szerint végeztük el. Az elektrofil 

reagens a benzaldehid volt. 

Vegyület neve Jel JelRef Termelés 

5-Bróm-2-difenilhidroximetil-1-fenil-1H-pirrol 113a 3a210 72% 

5-(Difenilmetilén)-1-fenil-1H-pirrol-2(5H)-on 76a 4a210 89% 

5-(Difenilmetilén)-1-(p-toluil)-1H-pirrol-2(5H)-on 76b 4b210 81% 

5-(Difenilmetilén)-1-(2-etilfenil)-1H-pirrol-2(5H)-on 76c 4c210 87% 

5-(Difenilmetilén)-1-(2-etil-6-metilfenil)-1H-pirrol-2(5H)-on 76d 4d210 80% 

1-[(1,1ꞌ-Bifenil)-2-il]-5-(difenilmetilén)-1H-pirrol-2(5H)-on 76e 4e210 82% 

5-(Difenilmetilén)-1-(naftil)-1H-pirrol-2(5H)-on 76f 4f210 88% 

5-(Difenilmetilén)-1-[2-(trifluormetil)fenil]-1H-pirrol-2(5H)-on 76g 4g210 92% 

1-(2-Brómfenil)-5-(difenilmetilén)-1H-pirrol-2(5H)-on 76h 4h210 70% 
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1-(3-Brómfenil)-5-(difenilmetilén)-1H-pirrol-2(5H)-on 76i 4i210 90% 

1-(4-Brómfenil)-5-(difenilmetilén)-1H-pirrol-2(5H)-on 76j 4j210 93% 

1-Benzil-5-(difenilmetilén)-1H-pirrol-2(5H)-on 76k 4k210 69% 

5-(Difenilmetilén)-1-metil-1H-pirrol-2(5H)-on 76l 4l210 88% 

5-(Difenilmetilén)-1H-pirrol-2(5H)-on 76m 4m210 48% 

 

5.11.3. A 111a bróm/lítium cserét követő reakciója különböző oxovegyületekkel 

A reakciókat az 5.11. fejezet általános receptje szerint végeztük el. 

 

(5-Bróm-1-fenil-1H-pirrol-2-il)(fenil)metanol (123a) 

Az elektrofil reagens a benzaldehid volt. A 123a termék fehér szilárd anyag (0,55 g, 

termelés: 84%). Rf= 0,17 (hexán/etil-acetát = 8/1). Op.: 115–116 °C. 1H NMR (300 MHz, 

DMSO-d6) δ 7,55–7,41 (br.s, 3H), 7,31 (br.s, 1H) 7,25–7,10 (m, 6H), 6,24 (d, J = 3,6 Hz, 

1H), 5,89 (d, J = 3,6 Hz, 1H), 5,62 (d, J = 5,0 Hz, 1H), 5,34 (d, J = 4,9 Hz, 1H). 13C NMR 

(75 MHz, DMSO-d6) δ 143,22, 138,85, 137,15, 128,87 (2C), 128,74 (2C), 128,50, 127,60 

(2C), 126,72, 126,19 (2C), 109,94, 108,40, 102,10, 67,68. HRMS (ESI) m/z számított 

C17H13BrN (MH-H2O)+: 310,0231, mért 310,0224. 

 

(5-Bróm-1-fenil-1H-pirrol-2-il)[4-(dimetilamino)fenil]metanol (123b) 

Az elektrofil reagens a 4-(dimetilamino)benzaldehid volt. A nyerstermék tisztítása fordított 

fázisú preparatív HPLC-vel történt. A 123b termék halvány rózsaszínű szilárd anyag (0,66 g, 

termelés: 89%). Rf= 0→0,15 (hexán/etil-acetát = 4/1, neutrális alumínimum-oxidon). 

Op.: 59–60 °C. 1H NMR (500 MHz, DMSO-d6) δ 7,58–7,30 (m, 4H), 7,12–7,06 (m, 1H), 

6,95 (d, J = 8,6 Hz, 2H), 6,59 (d, J = 8,8 Hz, 2H), 6,22 (d, J = 3,8 Hz, 1H), 5,89 (dd, J = 3,8, 

0,6 Hz, 1H), 5,36 (br.s, 1H), 5,20 (br.s, 1H), 2,84 (s, 6H). 13C NMR (126 MHz, DMSO-d6) δ 

150,00, 140,19, 137,84, 131,51,129,33 (3C), 129,05 (2C), 127,61 (2C), 112,25 (2C), 110,42, 

108,50, 102,20, 68,08, 40,71 (2C). HRMS (ESI) m/z számított C19H20BrN2O (M+H)+: 

371,0759, mért 371,0743. 

 

(5-Bróm-1-fenil-1H-pirrol-2-il)[4-(trifluormetil)fenil]metanol (123c) 

Az elektrofil reagens a 4-(trifluormetil)benzaldehid volt. A 123c termék fehér szilárd anyag 

(0,61 g, termelés: 77%). Rf= 0,10 (hexán/etil-acetát = 8/1). Op.: 85–86 °C. 1H NMR 

(300 MHz, DMSO-d6) δ 7,59 (d, J = 8,0 Hz, 2H), 7,51–7,43 (m, 4H), 7,36 (d, J = 8,0 Hz, 
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2H), 7,25 (br.s, 1H), 6,25 (d, J = 3,8 Hz, 1H), 5,88 (dd, J = 7,2, 4,4 Hz, 2H), 5,47 (d, 

J = 5,0 Hz, 1H). 13C NMR (75 MHz, DMSO-d6) δ 147,95, 138,02, 137,12, 129,01 (2C), 

128,84 (2C), 128,69 (2C), 127,42 (q, J = 31,7 Hz), 126,95 (2C), 124,60 (q, J = 3,7 Hz), 

124,29 (q, J = 271,7 Hz), 110,17, 109,00, 102,79, 67,22. 19F NMR (282 MHz, DMSO-d6) 

δ -60,76 (s, 3F). 

 

1-(5-Bróm-1-fenil-1H-pirrol-2-il)-1-feniletanol (124a) 

Az elektrofil reagens az acetofenon volt. A 124a termék fehér szilárd anyag (0,51 g, 

termelés: 75%). Rf= 0,21 (hexán/etil-acetát = 8/1). Op.: 71–72 °C. 1H NMR (300 MHz, 

DMSO-d6) δ 7,30 (t, J = 7,4 Hz, 1H), 7,20 (t, J = 7,3 Hz, 2H), 7,08–6,98 (m, 3H), 6,95–6,82 

(m, 3H), 6,38 (d, J = 3,7 Hz, 1H), 6,26 (d, J = 3,7 Hz, 1H), 6,09 (d, J = 7,6 Hz, 1H), 5,51 (s, 

1H, OH), 1,66 (s, 3H). 13C NMR (75 MHz, DMSO-d6) δ 147,21, 141,61, 138,11, 130,42, 

129,08, 127,52, 127,34, 127,07, 127,00 (2C), 125,52, 124,71 (2C), 108,75, 107,64, 103,73, 

71,10, 31,89. HRMS (ESI) m/z számított C18H15BrN (MH-H2O)+: 324,0388, mért 324,0382. 

 

1-(5-Bróm-1-fenil-1H-pirrol-2-il)-1-fenilpropán-1-ol (124b) 

Az elektrofil reagens az 1-fenilpropán-1-on volt. A 124b termék színtelen olaj (0,61 g, 

termelés: 86%). Rf= 0,17 (hexán/etil-acetát = 20/1). 1H NMR (300 MHz, DMSO-d6) δ 7,34–

7,24 (m, 1H), 7,23–7,15 (m, 2H), 7,07–6,96 (m, 3H), 6,88–6,76 (m, 3H), 6,43 (d, J = 3,8 Hz, 

1H), 6,27 (d, J = 3,7 Hz, 1H), 5,95 (d, J = 8,0 Hz, 1H), 5,18 (s, 1H), 2,22–1,94 (m, 2H), 0,56 

(t, J = 7,2 Hz, 3H). 13C NMR (75 MHz, DMSO-d6) δ 144,79, 141,94, 138,21, 130,49, 

128,95, 127,46, 127,27, 127,03, 126,85 (2C), 125,43 (3C), 108,81, 107,41, 103,63, 73,28, 

34,25, 7,24. 

 

1-(5-Bróm-1-fenil-1H-pirrol-2-il)-2-metil-1-fenilpropán-1-ol (124c) 

Az elektrofil reagens a 2-metil-1-fenilpropán-1-on volt. A 124c termék színtelen olaj (0,69 g, 

termelés: 93%). Rf= 0,23 (hexán/etil-acetát = 20/1). 1H NMR (300 MHz, DMSO-d6) δ 7,32–

7,15 (m, 3H), 7,08–6,97 (m, 3H), 6,89–6,77 (m, 3H), 6,43 (d, J = 3,7 Hz, 1H), 6,27 (d, 

J = 3,7 Hz, 1H), 5,89 (d, J = 7,8 Hz, 1H), 4,93 (s, 1H), 2,48–2,37 (m, 1H), 1,02 (d, 

J = 6,5 Hz, 3H), 0,49 (d, J = 6,5 Hz, 3H). 13C NMR (75 MHz, DMSO-d6) δ 144,66, 140,62, 

138,59, 130,54, 129,04, 127,42, 127,20, 126,89, 126,67, 125,71, 125,40, 108,94, 108,34, 

103,45, 76,41, 35,58, 18,13, 17,66. 
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1-(5-Bróm-1-fenil-1H-pirrol-2-il)-2,2-dimetil-1-fenilpropán-1-ol (124d) 

Az elektrofil reagens a 2,2-dimetil-1-fenilpropán-1-on volt. A 124d termék krémszínű 

szilárd anyag (0,73 g, termelés: 95%). Rf= 0,58 (hexán/etil-acetát = 8/1). Op.:150 –151 °C. 

1H NMR (300 MHz, DMSO-d6) δ 7,38 (d, J = 8,0 Hz, 1H), 7,23 (t, J = 7,2 Hz, 1H), 7,13–

6,94 (m, 4H), 6,86–6,77 (m, 2H), 6,71–6,57 (m, 2H), 6,27 (d, J = 3,8 Hz, 1H), 5,61 (d, 

J = 8,0 Hz, 1H), 5,05 (s, 1H), 1,04 (br.s, 9H). 13C NMR (75 MHz, DMSO-d6) δ 143,22, 

139,05, 138,93, 131,16, 128,99, 127,53 (2C), 126,83, 126,74, 126,39, 125,78 (2C), 125,48, 

110,09, 108,28, 104,10, 78,75, 39,17, 26,78 (3C). HRMS (ESI) m/z számított C21H21BrN 

(MH-H2O)+: 366,0857, mért 366,0860. 

 

(5-Bróm-1-fenil-1H-pirrol-2-il)(ciklohexil)(fenil)metanol (124e) 

Az elektrofil reagens a ciklohexil(fenil)metanon volt. A 124e termék fehér szilárd anyag 

(0,64 g, termelés: 78%). Rf= 0,56 (hexán/etil-acetát = 8/1). Op.: 54–55 °C. 1H NMR 

(500 MHz, DMSO-d6) δ 7,28–7,25 (m, 1H), 7,24–7,20 (m, 2H), 7,00–7,05 (m, 3H), 6,89 (t, 

J = 7,5 Hz, 1H), 6,87–6,81 (m, 2H), 6,37 (d, J = 4,0 Hz, 1H), 6,27 (d, J = 4,0 Hz, 1H), 5,96 

(d, J = 7,5 Hz, 1H), 4,96 (s, 1H), 2,12–1,97 (m, 2H), 1,72–1,68 (m, 1H), 1,58–1,50 (m, 2H), 

1,31–1,23 (m, 1H), 1,11–0,90 (m, 4H), 0,88–0,75 (m, 1H). 13C NMR (126 MHz, DMSO-d6) 

δ 145,06, 141,00, 139,18, 131,09, 129,71, 128,07, 127,84, 127,54, 127,28 (2C), 126,48 (2C), 

126,02, 109,53, 109,00, 104,04, 77,04, 46,64, 30,88, 28,35, 27,88, 26,64, 26,53. 

 

9-(5-Bróm-1-fenil-1H-pirrol-2-il)-9H-tioxantén-9-ol (128a) 

Az elektrofil reagens a 9H-tioxantén-9-on volt. A nyerstermék tisztítása fordított fázisú 

preparatív HPLC-vel történt. A 128a termék színtelen olaj (0,62 g, termelés: 71%). Rf= 0,49 

(hexán/etil-acetát = 4/1). 1H NMR (500 MHz, DMSO-d6) δ 7,38–7,30 (m, 5H),7,21–7,14 (m, 

4H), 7,03 (td, J = 7,5, 1,0 Hz, 2H), 6,83 (s, 1H), 6,66 (d, J = 8,0, 0,5 Hz, 2H), 6,05 (d, 

J = 4,0 Hz, 1H), 5,23 (d, J = 4,0 Hz, 1H). 13C NMR (126 MHz, DMSO-d6) δ 139,50 (2C), 

138,32, 136,10, 131,57 (2C), 129,87 (2C), 128,60, 128,50 (2C), 127,06 (2C), 126,92 (2C), 

126,38 (2C), 126,02 (2C), 111,56, 109,15, 104,74, 73,02. HRMS (ESI) m/z számított 

C23H17BrNOS (MH-H2O)+: 416,0108, mért 416,0115. 

 

9-(5-Bróm-1-fenil-1H-pirrol-2-il)-9H-xantén-9-ol (128b) 

Az elektrofil reagens a 9H-xantén-9-on volt. A 128b termék fehér szilárd anyag (0,45 g, 

termelés: 54%). Rf= 0,51 (hexán/etil-acetát = 4/1). Op.: 160–162 °C. 1H NMR (300 MHz, 

DMSO-d6) δ 7,28 (dd, J = 7,8, 1,4 Hz, 2H), 7,24 (t, J = 7,7 Hz, 2H), 7,13 (t, J = 7,5 Hz, 1H), 
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7,08 (t, J = 7,4 Hz, 2H), 6,84 (t, J = 7,8 Hz, 2H), 6,79 (d, J = 8,2 Hz, 2H), 6,77 (d, 

J = 3,8 Hz, 1H), 6,48 (s, 1H), 6,35 (d, J = 3,8 Hz, 1H), 5,83 (d, J = 7,5 Hz, 2H). 13C NMR 

(75 MHz, DMSO-d6) δ 149,02 (2C), 142,16, 136,52, 129,34 (2C), 128,70 (2C), 128,44 (2C), 

127,71, 127,48 (2C), 125,20 (2C), 122,63 (2C), 115,36 (2C), 108,90, 107,40, 103,27, 65,96. 

 

9-(5-Bróm-1-fenil-1H-pirrol-2-il)-10-metil-9,10-dihidroakridin-9-ol (128c) 

Az elektrofil reagens a 10-metilakridin-9(10H)-on volt. A nyerstermék tisztítása fordított 

fázisú preparatív HPLC-vel történt. A 128c termék halvány rószaszínű szilárd anyag (0,62 g, 

termelés: 72%). Op.: 137–138 °C. Rf= 0→0,20 (hexán/etil-acetát = 4/1, neutrális 

alumínimum-oxidon). 1H NMR (500 MHz, DMSO-d6) δ 7,22 (dd, J = 7,5, 1,5 Hz, 2H), 

7,20–7,11 (m, 3H), 6,89 (td, J = 7,5, 1,0 Hz, 2H), 6,83 (td, J = 7,5, 1,0 Hz, 2H), 6,80 (d, 

J = 8,0 Hz, 2H), 6,40 (d, J = 4,0 Hz, 1H), 6,25 (d, J = 4,0 Hz, 1H), 6,15 (s, 1H), 5,99 (dd, 

J = 8,0, 1,0 Hz, 2H), 3,02 (s, 3H). 13C NMR (126 MHz, DMSO-d6) δ 144,58, 139,36 (2C), 

137,70, 129,54 (2C), 129,51 (2C), 128,50, 127,94, 127,74 (2C), 126,60 (2C), 120,03, 119,55 

(2C), 112,36 (2C), 109,26, 107,29, 103,57, 69,17, 33,25. HRMS (ESI) m/z számított 

C24H18BrN2 (MH-H2O)+: 413,0653, mért 413,0642. 

 

9-(5-Bróm-1-fenil-1H-pirrol-2-il)-9H-fluorén-9-ol (128d) 

Az elektrofil reagens a 9H-fluorén-9-on volt. A 128d termék krémszínű szilárd anyag 

(0,52 g, termelés: 65%). Rf= 0,32 (hexán/etil-acetát = 8/1). Op.: 120–121 °C. 1H NMR 

(300 MHz, DMSO-d6) δ 7,33–7,11 (m, 8H), 7,00 (t, J = 7,4 Hz, 1H), 6,80–6,66 (m, 3H), 

6,31 (d, J = 3,7 Hz, 1H), 6,17 (br.s, 1H), 5,91 (d, J = 7,6 Hz, 2H). 13C NMR (75 MHz, 

DMSO-d6) δ 148,81 (2C), 139,43 (2C), 137,53, 136,10, 128,57 (2C), 128,34 (2C), 127,44 

(2C), 127,19, 127,16 (2C), 124,27 (2C), 119,63 (2C), 109,21, 108,54, 103,07, 79,30. 

5.11.4. Vízeliminációt követően kapott termékek 

Szobahőmérsékleten vagy fagyasztóban történő tárolás során a tisztított vegyületek 

(124a-e) színe megváltozott, ezért VRK-val ellenőriztük azokat. Új folt jelent meg a VRK-n, 

és két esetben sikeresen izoláltuk oszlopkromatográfiát követően az új termékeket. 

 

2-Bróm-1-fenil-5-(1-fenilvinil)-1H-pirrol (125) 

A 125 termék színtelen olaj (0,36 g, termelés: 75%). Rf= 0,27 (hexán). 1H NMR (500 MHz, 

DMSO-d6) δ 7,32–7,25 (m, 3H), 7,19–7,15 (m, 3H), 7,12–7,06 (m, 4H), 6,40 (d, J = 3,8 Hz, 

1H), 6,25 (d, J = 3,8 Hz, 1H), 5,32 (d, J = 1,2 Hz, 1H), 5,07 (d, J = 1,2 Hz, 1H). 13C NMR 
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(75 MHz, DMSO-d6) δ 140,45, 139,76, 137,58, 135,57, 128,42 (2C), 128,30 (2C), 127,91, 

127,78 (2C), 127,52, 126,80 (2C), 116,06, 111,48, 110,92, 103,94. 

 

2-Bróm-5-(2-metil-1-fenilprop-1-én-1-il)-1-fenil-1H-pirrol (126) 

A 126 termék krémszínű szilárd anyag (0,46 g, termelés: 71%). Rf= 0,20 (hexán). Op.: 83–

84 °C. 1H NMR (300 MHz, DMSO-d6) δ 7,32–7,21 (m, 3H), 7,08–6,98 (m, 3H), 6,79–6,69 

(m, 2H), 6,59–6,50 (m, 2H), 6,34 (d, J = 3,6 Hz, 1H), 6,26 (d, J = 3,6 Hz, 1H), 1,90 (s, 3H), 

1,63 (s, 3H). 13C NMR (75 MHz, DMSO-d6) δ 140,10, 137,42, 135,89, 135,66, 128,81 (2C), 

128,19 (3C), 127,88 (2C), 127,64, 127,13 (2C), 125,71, 110,54, 110,48, 101,13, 22,85, 

21,31. 

5.11.5. Új 5-ilidénpirrol-2(5H)-on-származékok 

A reakciókat az 5.11. fejezet általános receptje szerint végeztük el. Az 

5-ilidénpirrol-2(5H)-on-származékká alakulás gyorsítása érdekében katalitikus mennyiségű 

kénsavat adtunk a feldolgozott nyerstermék tömény diklórmetános oldatához. 

 

5-(Ditiofén-2-ilmetilén)-1-fenil-1H-pirrol-2(5H)-on (127a) 

A 127a termék sárga szilárd anyag (0,28 g, termelés: 42%). Rf= 0,18 

(hexán/etil-acetát = 8/1). Op.: 136–137 °C. 1H NMR (300 MHz, CDCl3) δ 7,52–7,42 (m, 

2H), 7,22–7,17 (m, 1H), 7,14–7,06 (m, 4H), 7,05–6,97 (m, 3H), 6,66–6,60 (m, 1H), 6,55–

6,48 (m, 1H), 6,29 (d, J = 5,7 Hz, 1H). 13C NMR (75 MHz, CDCl3) δ 171,86, 142,95, 

139,85, 139,71, 138,68, 135,98, 131,98, 130,85, 129,02, 128,63, 128,07 (2C), 127,17, 

126,56, 126,32 (2C), 126,14, 121,52, 116,20. 

 

5-(Fenil(tiofén-2-il)metilén)-1-fenil-1H-pirrol-2(5H)-on (127b) 

A cisz:transz arány 43:57. A két izomer össztermelése: 44% (0,29 g). 

Az (E) izomer: A termék sárga szilárd anyag (165 mg). Rf= 0,24 (hexán/etil-acetát = 10/1). 

1H NMR (300 MHz, DMSO-d6) δ 7,73 (d, J = 6,0 Hz, 1H), 7,60 (d, J = 6,0 Hz, 1H), 7,27–

7,23 (m, 1H), 7,20–7,15 (m, 1H), 7,03–6,87 (m, 10H), 6,40 (d, J = 6,0 Hz, 1H). 13C NMR 

(75 MHz, DMSO-d6) δ 171,01, 142,93, 140,06, 138,02, 137,74, 135,67, 130,99, 130,56, 

129,60 (2C), 128,06, 127,64, 127,53 (2C), 127,35, 127,19 (2C), 125,89 (2C), 122,57, 

121,46. HRMS (ESI) m/z számított C21H16NOS (M+H)+: 330,0953, mért 330,0961. 

A (Z) izomer: A termék sárga szilárd anyag (125 g). Rf= 0,29 (hexán/etil-acetát = 10/1). 

1H NMR (300 MHz, DMSO-d6) δ 7,49–7,41 (m, 3H), 7,40–7,33 (m, 3H), 7,15–7,04 (m, 

6H), 6,64 (dd, J = 0,8, 3,0 Hz, 1H), 6,57 (dd, J = 0,8, 6,0 Hz, 1H), 6,35 (d, J = 6,0 Hz, 1H). 
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13C NMR (75 MHz, DMSO-d6) δ 171,04, 140,65, 139,80, 139,62 138,23, 136,13, 131,73, 

131,29 (2C), 129,20, 129,00, 128,15 (2C), 127,74 (2C), 126,65, 126,33 (2C), 125,82, 

122,66, 121,37. HRMS (ESI) m/z számított C21H16NOS (M+H)+: 330,0953, mért 330,0954. 

 

1-Fenil-5-(9H-tioxantén-9-ilidén)-1H-pirrol-2(5H)-on (129a) 

A 129a termék sárga szilárd anyag (0,48 g, termelés: 68%). Rf= 0,20 

(hexán/etil-acetát = 4/1). Op.: 208–209 °C. 1H NMR (500 MHz, CDCl3) δ 7,75 (d, 

J = 6,0 Hz, 1H), 7,56 (d, J = 7,6 Hz, 1H), 7,51 (dd, J = 7,6, 0,7 Hz, 1H), 7,36 (td, J = 7,4, 

0,7 Hz, 1H), 7,31–7,26 (m, 2H), 7,03–6,94 (m, 3H), 6,88 (td, J = 7,7, 1,0 Hz, 3H), 6,70 (d, 

J = 7,7 Hz, 1H), 6,49 (t, J = 7,5 Hz, 1H), 6,38 (d, J = 6,0 Hz, 1H). 13C NMR (126 MHz, 

CDCl3) δ 171,25, 138,99, 136,00, 135,85, 135,49, 135,11, 133,99, 133,08, 129,25, 128,91, 

128,03 (2C), 127,22, 127,16, 126,79 (3C), 126,40, 126,33, 125,75, 125,21, 123,29, 123,24. 

HRMS (ESI) m/z számított C23H16NOS (M+H)+: 354,0953, mért 354,0956. 

 

5-(9H-Fluorén-9-ilidén)-1-fenil-1H-pirrol-2(5H)-on (129d) 

A 128d hűtőben állás során alakult át 129d vegyületté sav hozzáadása nélkül. A 129d 

termék sárga szilárd anyag (0,17 g, termelés: 27%). Rf= 0,10 (hexán/etil-acetát = 8/1). 

Op.: 82–83 °C. 1H NMR (500 MHz, DMSO-d6) δ 8,54 (d, J = 6,0 Hz, 1H), 8,06 (d, 

J = 7,0 Hz, 1H), 7,87 (dd, J = 7,5, 1,0 Hz, 1H), 7,77 (d, J = 7,5 Hz, 1H), 7,45–7,34 (m, 6H), 

7-27–7,22 (m, 1H), 7,18 (td, J = 7,5, 1,0 Hz, 1H), 6,78 (td, J = 7,8, 1,0 Hz, 1H), 6,67 (d, 

J = 8,0 Hz, 1H), 6,64 (d, J = 6,0 Hz, 1H). 13C NMR (126 MHz, DMSO-d6) δ 171,73, 140,78, 

140,63, 140,58, 140,46, 138,20, 137,48, 134,42, 129,44 (2C), 129,13, 128,97, 128,16, 

127,05, 127,01, 126,88, 126,21 (2C), 125,96, 124,00, 122,95, 120,87, 120,48. HRMS (ESI) 

m/z számított C23H16NO (M+H)+: 322,1232, mért 322,1234. 

5.12. Brómozott 5-ilidénpirrol-2(5H)-on-származékok előállítása 

A 116a,g,l (3-bróm) származékokat a megfelelő 5-ilidénpirrol-2(5H)-on vegyületek 

NBS-el történő halogénezéssel állítottuk elő az 5.9. fejezet szerint. A 4-bróm (119a,g,l), és a 

3,4-dibróm (120a,l) vegyületeket az 5.11. fejezet szerinti recept alapján fémorganikus úton a 

megfelelő tribróm, illetve tetrabrómpirrol-származékból (117 és 118) állítottuk elő. 
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Vegyület neve Jel JelRef Termelés 

3-Bróm-5-(difenilmetilén)-1-fenil-1H-pirrol-2(5H)-on 116a 9a210 82% 

3-Bróm-5-(difenilmetilén)-1-(2-(trifluormetil)fenil)-1H-pirrol-

2(5H)-on 
116g 9b210 88% 

3-Bróm-5-(difenilmetilén)-1-metil-1H-pirrol-2(5H)-on 116l 9c210 73% 

4-Bróm-5-(difenilmetilén)-1-fenil-1H-pirrol-2(5H)-on 119a 7a210 58% 

4-Bróm-5-(difenilmetilén)-1-[2-(trifluormetil)fenil]-1H-pirrol-

2(5H)-on 
119g 7b210 55% 

4-Bróm-5-(difenilmetilén)-1-metil-1H-pirrol-2(5H)-on 119l 7c210 64% 

3,4-Dibróm-5-(difenilmetilén)-1-fenil-1H-pirrol-2(5H)-on 120a 8a210 77% 

3,4-Dibróm-5-(difenilmetilén)-1-metil-1H-pirrol-2(5H)-on 120l 8b210 41% 

5.13. Optikailag aktív 5-ilidénpirrol-2(5H)-on származékok szintézise 

5-[Bisz[3,5-bisz(trifluormetil)fenil]metilén]-1-[2-N,N-dimetilkarbamoil-6-

(trifluormetil)fenil]-1H-pirrol-2(5H)-on (121) 

Az (Ra)-105 vegyületet (0,12 mmol, 100 mg) kloroformban (1 ml) feloldottuk, és egy hét 

állás után a nyersterméket oszlopkromatográfiásan tisztítottuk. A 121 termék fehér szilárd 

anyag (56 mg, termelés: 61%). Rf= 0,20 (hexán/etil-acetát = 2/1). Op.: 161–162 °C. 1H NMR 

(300 MHz, CDCl3) δ 8,13–7,71 (m, 3H), 7,61 (s, 2H), 7,48 (s, 1H), 7,42–7,35 (m, 1H), 7,32–

7,27 (m, 2H), 7,05 (d, J = 6,0 Hz, 1H), 6,37 (d, J = 6,0 Hz, 1H), 3,05 (s, 3H), 2,85 (s, 3H). 

13C NMR (126 MHz, CDCl3) δ 170,39, 167,17, 141,47, 140,67, 139,42, 137,84, 137,42, 

132,13 (q, J = 33,6 Hz, 4C), 131,47, 131,28, 131,02, 130,75 (2C), 130,52, 129,92  

(q, J = 31,0 Hz), 129,19, 127,78–127,60 (m), 123,90, 123,56–123,31 (m), 122,82  

(q, J = 272,4 Hz, 2C), 122,74 (q, J = 272,4 Hz, 2C), 122,64–122,41 (m) 122,34  

(q, J = 273,6 Hz), 122,06–121,84 (m), 39,12, 35,40. 19F NMR (282 MHz, CDCl3) δ -60,82 

(s, 3F), -62,68 (s, 6F), -62,83 (s, 6F).  25

D  = +227,5 (c 0,5, CHCl3). HRMS (ESI) m/z 

számított C31H18F15N2O2 (M+H)+: 735,1129, mért 735,1098. 

 

5-[Bisz[3,5-bisz(trifluormetil)fenil]metilén]-1-[2-N,N-dimetilaminometil-6-

(trifluormetil)fenil]-1H-pirrol-2(5H)-on (122) 

Az (Ra)-109 (0,13 mmol, 100 mg) vegyületet acetonban feloldottuk, és egy csepp trifluor-

ecetsavat adtunk hozzá, majd bepároltuk. A nyersterméket oszlopkromatográfiásan 
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tisztítottuk. A 122 termék halványsárga olaj (39 mg, termelés: 43%). Rf= 0,21 (hexán/etil-

acetát = 8/1). 1H NMR (300 MHz, CDCl3) δ 7,90 (s, 1H), 7,58 (s, 2H), 7,52 (s, 1H), 7,46 (d, 

J = 7,8 Hz, 1H), 7,41 (d, J = 7,8 Hz, 1H), 7,35 (s, 2H), 7,21 (t, J = 7,9 Hz, 1H), 7,15 (d, 

J = 6,0 Hz, 1H), 6,51 (d, J = 6,0 Hz, 1H), 3,21 (d, J = 13,9 Hz, 1H), 3,13 (d, J = 13,9 Hz, 

1H), 2,18 (s, 6H). 13C NMR (75 MHz, CDCl3) δ 169,78, 141,09, 140,80, 140,56 (br.s), 

138,09, 137,89, 133,88, 132,42 (q, J = 33,9 Hz 2C), 131,92 (d, J = 1,5 Hz), 131,47 (q, 

J = 33,9 Hz, 2C), 130,44–130,15 (m, 2C), 128,90 (q, J = 30,2 Hz), 129,44, 128,99 (br.s, 2C) 

126,57 (q, J = 5,3 Hz), 125,50, 123,11 (q, J = 270,2 Hz), 122,77 (q, J = 273,0 Hz, 2C), 

122,55 (q, J = 273,1 Hz, 2C), 122,71–122,21 (m, 2C), 120,87, 59,28, 45,80 (2C). 19F NMR 

(282 MHz, CDCl3) δ -60,60 (s, 3F), -62,87 (s, 6F), -63,01 (s, 6F).  25

D  = +63,8 (c 0,4, 

CHCl3). 

5.14. Triciklusos kinolon analogonok előállítása 

5.14.1. Tioamid képzés Lawesson-reagens segítségével 

A 76a,i (1,5 mmol) és Lawesson-reagens (3,8 mmol, 1,54 g) vízmenetes toluolos 

oldatát (20 ml) inert körülmények között 3 órán át forraltuk, majd bepárlást követően a 

nyerstermékeket (132a,i) oszlopkromatográfiásan tisztítottuk. 

 

5-(Difenilmetilén)-1-fenil-1H-pirrol-2(5H)-tion (132a) 

A 132a termék vörös szilárd anyag (0,50 g, termelés: 97%). Rf= 0,60 (hexán/etil-

acetát = 4/1). Op.: 98–99 °C. 1H NMR (300 MHz, DMSO-d6) δ 7,51–7,38 (m, 3H), 7,22 (d, 

J = 5,1 Hz, 1H), 7,10–6,89 (m, 8H), 6,89–6,78 (m, 2H), 6,69 (d, J = 5,1 Hz, 1H). 13C NMR 

(75 MHz, DMSO-d6) δ 194,01, 144,28, 140,72, 137,50 (2C), 136,46, 132,86, 132,06, 131,41 

(2C), 130,79 (2C), 129,05, 128,85 (2C), 128,19 (2C), 127,94, 127,52 (2C), 127,19 (2C), 

126,73. HRMS (ESI) m/z számított C23H18NS (M+H)+: 340,1160, mért 340,1167. 

 

1-(3-Brómfenil)-5-(difenilmetilén)-1H-pirrol-2(5H)-tion (132i) 

A 132i termék vörös szilárd anyag (0,56 g, termelés: 89%). Rf= 0,58 (hexán/etil-

acetát = 4/1). Op.: 154–155 °C. 1H NMR (300 MHz, DMSO-d6) δ 7,51–7,37 (m, 3H), 7,34–

7,27 (m, 3H), 7,26 (d, J = 5,4 Hz, 1H), 7,20–6,94 (m, 6H), 6,91–6,83 (m, 2H), 6,71 (d, 

J = 5,4 Hz, 1H). 13C NMR (75 MHz, DMSO-d6) δ 193,91, 144,01, 140,48, 138,76, 137,41, 

136,72, 132,95, 132,07, 131,99, 131,48 (2C), 130,65 (2C), 129,65 (2C), 129,27, 129,17, 

128,22 (2C), 128,05, 127,24 (2C), 120,20. 
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5.14.2. Dietil-malonát-származék előállítása Reformatszkij-reakció segítségével 

Inert körülmények között a dietil-bróm-malonát (5,6 mmol, 0,95 ml) vízmentes 

THF-os oldatához (20 ml) cinkport (5,6 mmol, 0,37 g) és katalitikus mennyiségű jódot 

adtunk. Az így előállított Reformatszkij-reagenshez hozzászórtuk a tioamid vegyületet 

132a,i (1,4 mmol), és 2-3 órán át 60 °C-on kevertettük. Végül telített NH4Cl oldatot (10 ml) 

adtunk hozzá. A tetrahidrofuránt lepároltuk, majd dietil-éterrel és vízzel extraháltuk. A 

szerves fázist nátrium-szulfáton szárítottuk, szűrtük, és bepároltuk. A nyersterméket 

oszlopkromatográfiásan tisztítottuk. 

 

Dietil-2-(5-(difenilmetilén)-1-fenil-1H-pirrol-2(5H)-ilidén)malonát (133a) 

A 133a termék sárga szilárd anyag (0,40 g, termelés: 61%). Rf= 0,40 (hexán/etil-

acetát = 4/1). Op.: 98–99 °C. 1H NMR (300 MHz, DMSO-d6) δ 7,70 (d, J = 5,8 Hz, 1H), 

7,43–7,24 (m, 3H), 7,18–7,09 (m, 2H), 7,07–6,87 (m, 7H), 6,80 (d, J = 7,4 Hz, 2H), 6,72 (d, 

J = 7,0 Hz, 2H), 4,11–3,94 (m, 2H), 3,32–3,21 (m, 2H), 1,16–1,05 (m, 3H), 0,95–0,78 (m, 

3H). 13C NMR (126 MHz, DMSO-d6) δ 161,57, 157,89 (2C), 145,88, 141,40, 138,62, 

137,81, 134,05, 130,58 (2C), 130,56 (2C), 130,13 (2C), 128,03 (2C), 127,98, 127,86, 127,46 

(2C), 127,33 (2C), 127,18, 126,89, 126,54, 96,39, 62,55 (2C), 13,43 (2C). HRMS (ESI) m/z 

számított C30H28NO4 (M+H)+: 466,2018, mért 466,2029. 

 

Dietil-1-(3-brómfenil)-2-(5-(difenilmetilén)-1H-pirrol-2(5H)-ilidén)malonát (133i) 

A 133i termék sárga szilárd anyag (0,36 g, termelés: 47%). Rf= 0,37 (hexán/etil-

acetát = 4/1). 1H NMR (500 MHz, CDCl3) δ 7,82 (d, J = 5,8 Hz, 1H), 7,32–7,26 (m, 3H), 

7,16–7,05 (m, 4H), 7,02 (t, J = 7,6 Hz, 2H), 6,98–6,94 (m, 2H), 6,82 (d, J = 4,9 Hz, 2H), 

6,80–6,72 (m, 2H), 4,32 (q, J = 7,2 Hz, 4H), 1,32 (t, J = 7,2 Hz, 6H). 13C NMR (126 MHz, 

CDCl3) δ 162,57, 158,52 (2C), 147,21, 140,03, 139,00, 138,90, 135,60, 134,98, 132,62, 

131,20 (2C), 130,80, 130,76, 129,44, 129,37, 128,66, 128,29 (2C), 127,81, 128,25, 127,80 

(2C), 127,48, 125,94, 97,56, 62,77 (2C), 14,03 (2C). 

5.14.3.  A 134 vegyületek polifoszforsavas gyűrűzárása 

A polifoszforsavat (2,5 g) és a 133a,i vegyületet (1,0 mmol) 100 °C-on kevertettük 

egy órán keresztül. A reakció lejátszódását követően diklórmetán és víz extrakció után a 

szerves fázist bepároltuk, majd a nyerstermékeket oszlopkromatográfiásan tisztítottuk. 
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1-(Difenilmetilén)-5-oxo-1,5-dihidropirrolo[1,2-a]kinolin-4-karbonsav-etil-észter (134a) 

A termék vörös szilárd anyag (0,19 g, termelés: 46%). Rf= 0,18 (hexán/etil-acetát = 2/1). 

Op.: 201–202 °C. 1H NMR (500 MHz, CDCl3) δ 8,23 (d, J = 7,8 Hz, 1H), 7,52 (d, 

J = 5,9 Hz, 1H), 7,49 (d, J = 7,2 Hz, 1H), 7,45 (t, J = 7,4 Hz, 2H), 7,42–7,35 (m, 2H), 7,18–

7,14 (m, 1H), 7,12 (t, J = 7,1 Hz, 2H), 7,09–7,03 (m, 3H), 6,96–6,91 (m, 3H), 4,44 (q, 

J = 7,1 Hz, 2H), 1,43 (t, J = 7,1 Hz, 3H). 13C NMR (126 MHz, CDCl3) δ 176,44, 165,83, 

156,11, 140,11, 139,15, 138,67, 137,75, 135,88, 135,40, 132,04 (2C), 131,37 (2C), 130,41, 

129,75, 129,51, 128,73 (2C), 128,48 (2C), 127,00, 126,96, 124,77, 123,68, 119,54, 107,01, 

60,94, 14,44. HRMS (ESI) m/z számított C28H22NO3 (M+H)+: 420,1600, mért 420,1597. 

 

8-Bróm-1-(difenilmetilén)-5-oxo-1,5-dihidropirrolo[1,2-a]kinolin-4-karbonsav-etil-

észter (134i) 

A 134i termék vörös szilárd anyag (0,22 g, termelés: 44%). Rf= 0,40 (hexán/etil-

acetát = 2/1). Op.: 218–219 °C. 1H NMR (300 MHz, CDCl3) δ 8,07 (d, J = 8,5 Hz, 1H), 7,51 

(d, J = 5,9 Hz, 1H), 7,50–7,35 (m, 5H), 7,25–7,05 (m, 7H), 6,99 (d, J = 5,9 Hz, 1H), 4,44 (q, 

J = 7,1 Hz, 2H), 1,43 (t, J = 7,1 Hz, 3H). 13C NMR (75 MHz, CDCl3) δ 175,72, 165,52, 

156,28, 139,80, 138,86, 138,42, 138,00, 136,40, 135,86, 132,06 (2C), 131,32 (2C), 129,97 

(2C), 129,11 (2C), 128,56 (4C), 127,13, 125,68, 124,68, 122,86, 107,36, 61,06, 14,41. 
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6. Összefoglalás 

Doktori kutatómunkám célja enantiomertiszta 1-fenilpirrol vázú aminoalkoholok 

előállítása és enantioszelektív reakcióban való alkalmazása, valamint az α,αꞌ-dibróm-pirrolok 

szintézise és fémorganikus reakción keresztüli funkcionalizálásának vizsgálata volt. 

Az új, bifunkciós atropizomer aminoalkoholok tématerületén az általam kidolgozott 

szintézisutakon számos új aminoalkoholt állítottunk elő. A ligandumoknak mind az amin-, 

mind az alkoholrészét módosítottuk, és vizsgáltuk a szerkezet finomhangolásának hatását a 

modellreakció enantioszelektivitására. A modellreakció a dietil-cink aromás aldehidekre 

történő aszimmetrikus addíciója volt. A reakció optimális körülményeinek megtalálása 

érdekében részletesen tanulmányoztuk a hőmérséklet, a reakcióidő, valamint a 

ligandum/szubsztrát arány hatását.  

A ligandumon lévő funkciós csoportok optimalizálását először az aminocsoport 

módosításával kezdtük el. Rövid, illetve hosszabb alkilláncot tartalmazó aminocsoport 

mellett a sztérikusan kisebb gyűrűs pirrolidinrészt is kialakítottuk. Benzaldehid és dietil-cink 

reakciójában ekkor a legjobb szelektivitást (82% ee) az (Ra)-89a ligandummal értük el.  

Az általunk szintetizált vegyületek ((Ra)-85a,b és (Ra)-89a-d) a kutatócsoportban 

korábban előállított (Ra)-93a jelű ligandum regioizomer származékai, ebből adódóan az 

(Ra)-89a-d hidroxilcsoportjának savassága lényegesen kisebb. Ez az elektronikus 

tulajdonságbeli különbség szignifikáns hatással van az aszimmetrikus indukció mértékére 

(az (Ra)-93a aminoalkohollal 96%-os enantiomertisztaságú 1-fenilpropán-1-olt sikerült 

előállítani). Ezért az (Ra)-89a ligandum hidroximetil-csoportjához kapcsolódó fenilcsoportok 

elektronszívó trifluormetilcsoporto(ka)t tartalmazó fenilcsoportokra cseréltük. Ezekkel az új 

ligandumokkal ((Ra)-89g,h,j,k) jobb szelektivitásokat (86-94% ee) értünk el. A 

leghatékonyabb és széles körben alkalmazható ligandumnak az (Ra)-89j bizonyult. 

Alkalmazhatóságának feltérképezése érdekében számos szubsztituált aromás aldehiddel és 

fahéjaldehiddel is végeztünk további tesztreakciókat (6. táblázat). A legtöbb esetben kiváló 

enantiomerfeleslegű (91-96%) szekunder alkoholokat ((R)-28a-q) állítottunk elő, melyek 

felhasználhatók királis építőelemként nagy enantiomertisztaságú királis vegyületek 

előállításához. 

Vizsgáltuk mindkét ligandumcsalád leghatékonyabb képviselőinek ((Ra)-93a és 

(Ra)-89j) és néhány intermedierjüknek a pirrolgyűrűn történő brómozását, és a 

halogénatomok bevitelének regioszelektivitását. Megállapítottuk, hogy a pirrolgyűrűn 

amidcsoportot tartalmazó vegyületek esetén ((Ra)-96 és 99) a monobrómozást főként a 
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benzolgyűrű orto-pozíciójához kapcsolódó molekularész sztérikus hatása befolyásolta 

(észtercsoport – nem regioszelelektív, difenilkarbinolrész – βꞌ-regioszelektív). A korábbi 

tapasztalatokkal megegyezően, a pirrolgyűrű α-helyzetében elektronszívó-funkciót 

tartalmazó vegyületnél (észtercsoport: (Ra)-82a), a brómatom βꞌ-pozícióba ((Ra)-104) épült 

be. Amennyiben a pirrolgyűrűn α-helyzetben a szubsztituált diarilkarbinol molekularész, 

((Ra)-88a) helyezkedett el, akkor αꞌ-helyzetű brómozást értünk el. 

Az előállított optikailag aktív, brómozott intermedierek és a belőlük szintetizált új 

aminoalkoholok (100-110) jó kiindulási alapot biztosítanak a ligandumok szilárd 

hordozóhoz kötéséhez. Ezáltal a modellreakcióban történő felhasználás után könnyen, 

gazdaságosan visszanyerhetők és újrafelhasználhatók lehetnek a többlépéses szintéssel 

előállított új katalizátorligandumok. 

Az 1-arilpirrolok funkcionalizálásának vizsgálta tématerületén, a csoportban 

kidolgozott szelektív brómozási eljárást kiterjesztettük 12, eddig még nem vizsgált 

N-szubsztituált pirrolra (59a-m), majd a brómvegyületekből kiindulva fémorganikus úton 

különböző csoportokat (karbonsav, szekunder és tercier alkohol molekularész) építettünk a 

vegyületekbe.  

A 2,5-dibróm-pirrolok monolítiálásával nyert lítiumorganikus intermedierek 

benzofenonos reakciójával kapott termékek (113a-m) azonban instabilnak bizonyultak, és 

spontán 5-ilidénpirrol-2(5H)-on típusú vegyületté (76a-m) alakultak. A felfedezett új reakció 

részletes vizsgálata alapján javaslatot tettünk az átalakulás mechanizmusára (49. ábra), 

melyet kvantumkémiai számításokkal is alátámasztottunk. További érdekessége az 

átalakulási reakciónak, hogy ha enantiomertiszta brómozott atropizomerből ((Sa)-105 és 

(Sa)-109) indultunk ki, akkor a belőlük keletkező 5-ilidénpirrol-2(5H)-on-származékok 

((+)-121 és (+)-122) optikailag aktívak maradtak. 

Módszert dolgoztunk ki az α,β-telítetlen γ-laktámok (76a,g,l) további 

funkcionalizálására is, ugyanis a reakcióúttól függően regioszelektív módon sikerült az 

endociklusos kettős kötés pillératomjaira (a gyűrű 3-, illetve 4-helyzetébe) brómatomot 

beépíteni (116a,g,l és 119a,g,l), sőt a 3,4-dibróm származékokat is (120a,l) elő tudtuk 

állítani. 

Az átalakulási reakció alkalmazási lehetőségeinek felderítéséhez összesen 14 féle 

oxovegyülettel vizsgáltuk, hogy a fémorganikus reakcióban keletkező 

alkohol-származékokból végbemegy-e az 5-ilidénpirrol-2(5H)-on szerkezetté alakulás. Azt 

tapasztaltuk, hogy olyan oxovegyületekkel játszódik le az átalakulás, amelyek szerkezete 

biztosítja a képződő tercier alkohol protonálódását és vízkilépést követően a keletkező 
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karbokation megfelelő stabilitását (delokalizáció), és olyan mezomer határszerkezetekkel 

leírható intermedier jöhet létre, melyre a hidroxidion képes támadni.  

Az α,αꞌ-dibróm-pirrolból az átalakulási reakcióval előállított tioféntartalmú 127a,b 

vegyületek többszörösen konjugált rendszere értékes szerkezeti elem lehet a szerves festéket 

szenzibilizátorként tartalmazó napelemek fejlesztéséhez is, mert a tiofén egyszerűen 

halogénezhető az αꞌ-pozícióban, valamint keresztkapcsolási reakcióval könnyen tovább 

építhető.  

Tanulmányoztuk a 76 struktúrával jellemezhető új vegyületek más irányú 

felhasználását is, és néhány reakciólépésben triciklusos kinolon-származékokat (134a,i) 

állítottunk elő belőlük. A 134i brómatomját keresztkapcsolási reakcióval különböző, a 

biológiai hatáshoz fontos gyűrűs aminocsoportokra cserélhetjük (például N-metil piperazin), 

és így antibakteriális hatású pefloxacin (131) analógokhoz hasonló vegyületek állíthatók elő. 
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7. Tézisek 

Kapcsos zárójelben a „Közlemények” fejezetben található saját cikkek sorszáma van feltüntetve. 

 

1. Elsőként állítottunk elő a pirrolgyűrűn diarilkarbinol és a benzolgyűrűn aminometil-

csoportot tartalmazó 1-fenilpirrol vázú aminoalkoholokat enantiomertiszta formában az 

(Ra)-1-[2-metoxikarbonil-6-(trifluormetil)fenil]-1H-pirrol-2-karbonsav-metil-észterből 

kiindulva, az észter-funkciók közötti reaktivitásbeli különbség kihasználásával. Az új 

vegyületek abszolút konfigurációját két intermedier molekula és egy aminoalkohol 

általunk előállított egykristályainak röntgendiffrakciós méréseivel igazoltuk. [1, 2, 5]  

 

2. A szakirodalomban elsőként alkalmaztuk az előállított bifunkciós 1-fenilpirrolokat 

benzaldehid és dietil-cink aszimmetrikus reakciójában. [1, 2, 5] Felderítettük az 

aminoalkoholok szerkezete és a modellreakció enantioszelektivitása közötti 

kapcsolatokat kvantumkémiai számításokkal és a funkciók pKa, pKb számított és mért 

értékei alapján. 

 

3. Megállapítottuk, hogy a legjobb aszimmetrikus indukciót adó ligandum, az (Ra)-2-

bisz[(3,5-bisz(trifluormetil)fenil]hidroximetil-1-[2-(N,N-dimetilaminometil)-6-

(trifluormetil)fenil]-1H-pirrol (94% ee, termelés: 92%) volt. Kísérletileg bizonyítottuk, 

hogy ez a ligandum nemcsak a benzaldehid, hanem 15 szubsztituált aromás aldehid és 

fahéjaldehid esetén is közel kvantitatív termelést (87-95%) és jó, illetve kiváló 

enantioszelektivitást (58-96% ee) indukál az addíciós reakcióban. [1, 2, 5]  

 

4. Új, királis brómozott aminoalkoholokat állítottunk elő és kísérletekkel igazoltuk, hogy a 

halogénatom bevitele javítja az aszimmetrikus indukciót (97% ee) a benzaldehid és 

dietil-cink addíciós reakciójában.  

 

5. Kísérletekkel igazoltuk, hogy N-szubsztituált pirrolok α,α’-helyzetben N-bróm-

szukcinimiddel történő dihalogénezési módszerével kiváló termeléssel és nagy 

tisztasággal állíthatók elő dibrómozott pirrolok. A módszer kiterjeszthetőségét 

bizonyítottuk 12 különböző (N-aril és alkil) pirrol esetén. [3, 4] 
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6. Elsőként fejlesztettünk ki egy hatékony módszert az N-alkil, -aril és szubsztituálatlan 

5-ilidénpirrol-2(5H)-on struktúra kialakítására, mely több természetből ismert, illetve 

biológiailag aktív vegyületnek alkotóeleme. A kidolgozott módszerrel 12 irodalomból 

nem ismert vegyületet állítottunk elő, és jellemeztük azokat, valamint javaslatot tettünk 

az 5-ilidénpirrol-2(5H)-on szerkezet kialakulásának mechanizmusára. [3, 4] 

 

7. Regioszelektív módszert dolgoztunk ki az új 5-ilidénpirrol-2(5H)-on származékok 

endociklusos kettős kötése pillératomjainak szelektív 3- és 4-helyzetben mono-, illetve 

dihalogénezésére. [3] 
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