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1. Felhasznált rövidítések 
 

ATP: adenozin-trifoszfát 

BuLi: butil-lítium 

Bn: benzilcsoport 

Bz: benzoilcsoport 

DBBS: dibenzoil-borkősav 

DEAD: dietil-azodikarboxilát 

DIA: diizopropil-amin 

DMAP: dimetilaminopiridin 

DKM: diklórmetán 

DMF: dimetilformamid 

DMSO: dimetil-szulfoxid 

DNS: dezoxiribonukleinsav 

CNR: Consiglio Nazionale delle Ricerche 

ee: enantiomer felesleg (enantiometric excess) 

HMImBr: 1-hexil-3-metilimidazoliumbromid 

LIDAKOR: lítium-diizopropilamid és kálium-terc-butilát elegye 

LPS: Lipáz PS enzim 

mCBA: meta-klórbenzoesav 

mCPBA: meta-klórperbenzoesav 

Mes: mezilcsoport 

MOM: metoxi-metil-csoport 

NMO: N-metilmorfolin-N-oxid 

NOE: Nuclear Overhauser Effect 

NOESY: Nuclear Overhauser Exchange Spectroscopy 

OT: optikai tisztaság 

PKC: proteinkináz C 

PPL: Porcine Pancrease Lipáz enzim 

TEA: trietil-amin 

THF: tetrahidrofurán 

Tr: tritilcsoport 

Ts: tozilcsoport 
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2. Bevezetés 
 
 

A Budapesti Műszaki Egyetem Szerves Kémia és Technológia Tanszéken működő 

kutatócsoportban évek óta, nemzetközi együttműködés keretében tanulmányozzák a 2,3-

diszubsztituált-oxiránok sztereoszelektív átrendeződési reakcióit. Doktori munkám ehhez a 

témához kapcsolódik. 

Thurner Angelika Ph.D. dolgozatában1 tárgyalta a racém 2-benziloximetil-3-

helyettesített-oxiránok szuperbázis indukálta sztereoszelektív átrendeződési reakcióit oxetán-

származékokká. Ő írta le azt is, hogy az így kapott vegyületek butil-lítium hatására 

sztereoszelektíven alakíthatók át racém (Z)-but-2-én-1,4-diol-származékokká.  

Munkám során célom volt optikailag aktív oxetán-, és (Z)-but-2-én-1,4-diol-  

származékok előállítása, sztereoszelektív átrendeződési reakciók segítségével. Ehhez meg 

kellett valósítanom a kiindulási oxirán-származékok enantiomerjeinek szétválasztását. Két 

amino-oxirán-származék esetében korábban diasztereomer sóképzéses rezolválással értek el 

enantiomerdúsulást. Itt feladatom a rezolválás termelékenységének javítása volt. 

Szélesebb körben felhasználható optikailag aktív kiinduló anyagok lennének a (Z)-2-

ariloximetil-3-hidroximetil-oxiránok. Ezért célul tűztük ki két ilyen vegyület, a 2-

benziloximetil-3-hidroximetil-oxirán és a 2-hidroximetil-3-trifenilmetiloximetil-oxirán 

enzimatikus rezolválási lehetőségeinek vizsgálatát. Ezek a vegyületek alkalmasak a megfelelő 

dibenzilamino-, és hidroxi-oxetán-származékok előállítására, melyek különböző 

heterociklusok szintézisének intermedierei lehetnek.  

Az enzimkatalizált kinetikus rezolválási módszer alkalmazhatóságát egy optikailag 

aktív tercier-alkohol előállításában is tesztelni kívántuk. 

Doktori munkám során célom volt továbbá olyan reakcióutak kidolgozása, amelyekkel 

az általam szintetizált optikailag aktív oxetánokból és diolokból optikailag aktív öttagú 

heterociklusok (pirrolidin-, tetrahidrofurán-származékok) állíthatók elő. Az ilyen 

molekularészt tartalmazó vegyületek, főleg a pirrolidinek, nagy gyógyszeripari jelentősséggel 

bírnak, hiszen számos gyógyszer, illetve növényvédőszer intermedierei.  
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3. Irodalmi áttekintés 
 

 

3.1. Az optikailag aktív vegyületekről 
 

A királis (két, egymással tükörképi viszonyban álló izomerek formájában létező) 

molekulák enantiomerjei eltérő módon reagálhatnak az aszimmetrikus molekulákból felépülő 

élő szervezetekkel, így célszerű csak az optikai izomerek egyikét (a hatásosabbat) 

felhasználni. Királis vegyületek optikailag aktív formában való előállítása egyre növekvő 

igény a gyógyszer- és növényvédőszeripar egyes területein. 

 

3.2. Optikailag aktív vegyületek előállítása 
 

Optikailag aktív vegyületek előállítására több módszert ismerünk. 

- Természetben található anyagok átalakításával: A természetben találhatók királis 

anyagok, ezeket az anyagokat 1-2 lépésben továbbalakítva juthatunk el a kívánt vegyülethez.    

- Enantioszelektív szintézis: A célvegyületet teljesen szintetikusan építjük fel, királis 

segédanyagot használunk (pl.: enantioszelektív katalizátor). A módszer hátránya, hogy nem 

minden anyagra sikerült kidolgozni, és igen drága. 

Királis epoxi-alkoholok előállítására közismert a Sharpless módszer [1]: 
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(E)-1 (Z)-1

(E)-2

(E)-2 (Z)-2

(Z)-2

 

 



 5 

E módszer allil-alkoholok (1) terc-butil-hidroperoxid, titán-izopropoxid és optikailag aktív 

diizopropil-tartarát segítségével végrehajtott oxidációjára alkalmas. Reniguntala és 

munkatársai így készítették a 3 allilalkoholból a 4 oxiránt [2]. A 4 vegyület hidroxilcsoportját 

benzilaminocsoportra cserélve állítottak elő az általam szintetizált amino-oxiránokhoz 

hasonló vegyületeket. 

N
S

O O

OH

O

OH

N
S

O

O

DKM

(+)-diizopropil-tartarát

Ti(OiPr4), tBuOOH

(E)-3 (R,R)-4  

  

Az utóbbi időben egyre népszerűbbé vált a királis fémkomplexek használata 

enantioszelektív reakciókban. A (Salen)manganát-(III)-komplex segítségével (E)-alkil-, vagy 

aril-sztirolokból (5) állítottak elő (R,R)-epoxidokat (6). A reakció során N-metilmorfolin-N-

oxid (NMO) oxidálószert alkalmaztak [3].  

N N

O O
Ph Ph

R

Ph

R

Ph O

Mn(H2O)2

katalizátor (2mol%)

klórbenzol, NMO

(E)-5 (R, R)-6

(Salen)manganát-(III)-komplex  

 

 Királis epoxidokat biokatalizátor segítségével is előállíthatunk. Az Agrobacterium 

radiobacter-ből kivont Halohidrin dehalogenáz enzimmel klórhidrinekből (7) állítottak elő 

optikailag aktív oxiránokat (8). Epoxidok hidrolízisével pedig 1,2-diolokat kaphatunk. A 8 

epoxid enzimatikus gyűrűfelnyitásával jó enantioszelektivitással állították elő a tercier 

hidroxilcsoportot tartalmazó 9 diolt. Itt epoxid hidroláz enzimet alkalmaztak, amit szintén az 

Agrobacterium radiobacter-ből vontak ki [4]. 
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O Cl OH Cl
OH

Cl Cl
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8 9

Halohidrin dehalogenáz
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3.3. Racém vegyületek rezolválása 
 

 Racém vegyületek rezolválására sokféle módszert ismerünk. Az alábbiakban a 

fontosabb enantiomer elválasztási módszereket foglalom össze kissé részletesebben tárgyalva 

a kutatómunkám során alkalmazott módszereket. 

 

3.3.1. Direkt kristályosítással történő rezolválás 
 

 Két enantiomer királis segédanyag hozzáadása nélkül történő elválasztása 

konglomerátumok esetében lehetséges [5].  

- Spontán rezolválás: A racém vegyület túltelített oldatából a konglomerátum kristályosodik. 

Termodinamikailag stabilis rendszer keletkezik, makroszkópikusan racém kristály és racém 

oldat, a tükörképi kristályok mikroszkóp alatt szétválogathatók [5]. 

- Indukált kristályosítással történő rezolválás: Az eljárás során a racém konglomerátumot 

és az egyik enantiomert 5-10 % feleslegben tartalmazó, telített oldatból indulnak ki. Az 

oldatot lehűtik, az így kapott túltelített rendszert beoltják a feleslegben lévő enantiomerrel, 

ugyanezen enantiomer kristályosodása indul meg. A kristályok kiszűrése után az anyalúgban 

a kivált molekula enantiomerje van feleslegben. A módszer előnye, hogy nincs szükség 

idegen anyagra, hátránya, hogy tiszta oldatok kellenek, és a hűtést nagy pontossággal kell 

szabályozni. 

 

3.3.2. Diasztereomerek elválasztásával történő rezolválás 
 

 A rezolválást idegen királis anyagot használva valósítják meg, melyeket rezolváló 

ágenseknek [6, 7, 8] neveznek. A legáltalánosabban használt rezolváló ágensek a természetes 

eredetű királis molekulák, mert ezek általában optikailag tiszták és a legtöbbjük olcsó reagens. 
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3.3.2.1. Diasztereomerek előállítása sóképzéssel 

 

- Ekvivalens mennyiségű rezolváló ágens alkalmazása: A racém vegyületből a királis 

reagenssel két só keletkezik, melyek eltérő oldhatósága miatt az egyik kiválik az oldatból. 

DL + 2R DR + LR DL:racém vegyület

R:rezolváló ágens  

 

- Félekvivalens mennyiségű rezolváló ágens alkalmazása akirális hozzátéttel: Az oldatban 

maradó sóban lévő rezolváló ágenst helyettesíthetjük azonos kémiai karakterű, de akirális 

reagenssel, ez általában erős sav vagy bázis [9]. 

DL + R + I DR + LI I:akirális hozzátét
 

 

- Félekvivalens mennyiségű rezolváló ágens alkalmazása akirális hozzátét nélkül: Ha a 

szerves oldószerben a szabad királis sav vagy bázis oldhatósága lényegesen jobb, mint a 

vízben, az akirális ágens szerepét az oldószer veheti át [10]. 

DL + R + oldószer1 DR + (L)oldószer1

DL + R + oldószer2 LR + (D)oldószer2  

 

- Félekvivalens mennyiségű rezolváló ágens alkalmazása víz és vízzel nem elegyedő 

oldószerpárban: A reakcióelegy vizet és egy olyan vízzel nem elegyedő szerves oldószert 

tartalmaz, amelyben félekvivalensnyi rezolváló ágenst alkalmazva a szabad enantiomer jól 

oldódik [11]. A só aktív adszorpcióval a határfelületre törekszik, szilárd monomolekuláris 

hártya alakul ki, a nagy koncentrációgradiens miatt a kristálygócképződés esélye nagyobb, 

mint egy oldószer alkalmazásakor. 

DL + R + oldószerek DR + (L)oldószerek  

 

- Rezolválás a rezolváló ágens enantiomerjével: A Marckwald szabály [12] szerint, a racém 

vegyület rezolválását a rezolváló ágens antipódjával azonos körülmények között és azonos 

termeléssel el lehet végezni, ekkor az eredeti rezolválás tükörképi reakciója játszódik le, és az 

eredeti elegyből kicsapódó só tükörképe válik ki. 

DL + 2R DR + LR

DL + 2R* DR*+ LR*
R,R*:enantiomerek
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- Fordított rezolválás: Ebben az esetben nem tükörképi rendszerekkel dolgozunk, de a 

kísérleti tapasztalatok szerint, ha egy DL racém anyag rezolválható R vagy S vegyülettel, 

akkor jó esély van arra, hogy RS racemát is rezolválható lesz a D vagy L enantiomerrel. 

RR* + 2D DR  + DR*

RR* + 2L LR  + LR*  

 

- Másodrendű aszimmetrikus transzformáció: Sok olyan vegyület ismert az irodalomban 

melyek a rezolválás körülményei között folyamatos racemizációra képesek. Ezekben az 

esetekben egy mól racém vegyületből az egyik izomert közel kvantitatív hozammal 

nyerhetjük ki egy lépésben [13]. Ez a jelenség előfordulhat kovalens kötésű diasztereomerek 

előállításánál is.  

(D L) + 2R 2DR
 

 

3.3.2.2. A kinetikus és termodinamikus kontroll szerepe a diasztereomer sóképzéses   

              rezolválás során 

 

 Általában a diasztereomer sóképzéses rezolvásokat úgy hajtják végre, hogy a 

rezolválószert és a racém vegyület elegyét pár óráig kevertetik, majd a kivált kristályos sót 

leszűrik és feldolgozzák. Ez a gyakorlat kizárólag a termodinamikus kontroll érvényesülését 

tételezi fel. Általában a rövid és hosszú kristályosodási idő után kapott vegyületek enantiomer 

tisztasága megegyezik. Néhány esetben megfigyelték, hogy ha a kristályosodás kinetikája 

miatt a termodinamikailag kevésbé stabil diasztereomer só gyorsabban kristályosodik, az 

enantiomer tisztaság jelentősen változhat a kristályosodási idő függvényében. 

Amikor például N-formil-fenilalanint (10) rezolváltak 1-fenil-etilaminnal (11), egy óra 

elteltével a megfelelő diasztereomer sót jó diasztereomer tisztasággal (ee=90 %) nyerték ki. 

Abban az esetben, ha az elegyet állni hagyták, a diasztereomer tisztaság fokozatosan 65 %-ig 

romlott egy hét alatt [14].  

COOH

NHCHO

NH2

H2NO2S Me

NHCH2Ph
MeO

HOOC

COOH

OBz

BzO

10 11 12 13  
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Mikor a 12 vegyületet O,O'-dibenzoil-(R,R)-borkősavval (13) reagáltatták azonnal a 

racém só vált ki, de két nap kristályosodási idő után csak az (R)-enantiomer sóját tartalmazta a 

kiszűrt kristály. Ebben az esetben mindkét diasztereomer só hasonló sebességgel csapódott ki, 

de az állás során csak a termodinamikailag stabilisabb maradt a szilárd fázisban [15]. 

 

3.3.2.3. Diasztereomerek előállítása kovalens kötés kialakításával: 

 

- Diasztereomerek elválasztása kristályosítással: A racém vegyület enantiomerjei és a 

rezolváló ágens között kovalens kötés kialakításával kapott diasztereomerek elválasztása. A 

diasztereomer párokat általában szerves oldószerből, frakcionált kristályosítással választják el 

egymástól [16]. 

- Kinetikus rezolválás: A racém vegyület enantiomerjei a kovalens kötés kialakítása során 

eltérő sebességgel reagálnak a rezolváló ágenssel [17]. A keletkezett diasztereomerek 

mennyisége a reakcióelegyben mindaddig nem lesz azonos, míg a reakció teljessé nem válik. 

Ezért általában a teljes konverzió elérése előtt megszakítják a reakciót és feldolgozzák a 

reakcióelegyet. Királis segédanyagként szintetikus vegyületek (reagensek) és élő 

szervezetekből izolált anyagok (pl. enzimek) használhatók. 

 

3.3.3. Alkoholok enzimkatalizált kinetikus rezolválása 
 

Az enzimatikus hidrolízis az alábbi egyenlettel írható le: 

R1-C(O)-Z-R2  +  H2O 
Enzim

R1-COOH + H-Z-R2

 

 

Ha az egyensúlyi folyamat a felső nyíl irányába tolódik el Z=O esetén 

észterhidrolízisről, Z=NR3 esetén amidhidrolízisről beszélünk. Ha az egyensúlyi folyamat az 

alsó nyíl irányába tolódik el Z=O esetén észterképzésről, Z=NR3 esetén amidképzésről 

beszélünk [18].  

A hidroláz enzimeket megkülönböztethetjük aszerint, hogy milyen típusú kötéseket 

szakítanak fel [19]. A karboxil-észter hidrolázok az egyszerű észterkötést hidrolizálják, 

ezekből ismerjük a legtöbbet. Lipázok a trigliceridek észterkötéseit bontják, a lipid-víz 

határfelületen aktívak. Élelmiszeripari felhasználásuk miatt proteáz enzimeket állítják elő a 
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legnagyobb mennyiségben, melyek a peptidkötést hasítják. Az amidázok közül a Penicillin 

amidázok a legismertebbek. 

Kimotripszin vizsgálata során derült fény a szerin proteáz típusú enzimekkel elvégzett 

hidrolízisek mechanizmusára [20].  
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1. ábra: Szerin proteáz típusú enzim által katalizált hidrolízis mechanizmusa 

 

Az aktív centrumban az aszparaginsav és a hisztidin vonzzák a szerin 

hidroxilcsoportjának hidrogénjét, így az képessé válik arra, hogy nukleofil támadást intézzen 

a szubsztrát karbonil szénatomja ellen. Ezt követi az észter (vagy peptid) kötés szakadása, az 

alkohol (vagy amin) termék eltávolodása az acil-enzim intermediertől, majd megtörténik a 

hidrolízis karbonsavat eredményezve. 

Az enzimek enantioszelektív viselkedését már többféleképp modellezték. Az 

egyszerűbb modellek, bár a képződő enantiomerek arányát nem tudják megjósolni, de azt, 

hogy melyik enantiomer reagál gyorsabban, igen. A legkorábbi modell a Prelog-szabály, mely 

a ketonok élesztő katalizált redukciójának eantioszelektivitásáról ad felvilágosítást a 

karbonilcsoport két szubsztituensének mérete alapján [21]. Más modellek az aktív centrum 

környezete alapján tesznek megállapításokat az enzimek királis felismerőképességére. Ilyen a 

Kazlauskas által felállított empirikus szabály [22], mely azt határozza meg, hogy a 
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Pseudomonas cepaciából kivont lipáz mely enantiomert részesíti előnyben. A modell szerint 

az aktív centrum közelében van egy kisebb és egy nagyobb mélyedés. Az enzimhez 

kapcsolódó szekunder alkoholnak van egy nagy és egy kicsi szubsztituense. Az enzim abban 

az esetben katalizálja gyorsan az alkohol észteresítését, ha a nagy szubsztituens a nagyobb, a 

kis szubsztituens pedig a kisebb mélyedésben helyezkedik el, hiszen fordítva a 

szubsztituensek nehezebben (így lassabban) kerülnek az aktív centrum közelébe (2. ábra). Ez 

a módszer szekunder alkoholok estén ad jó eredményt, primer alkoholok esetén csak akkor, ha 

a sztereocentrumhoz oxigén atom kapcsolódik. 

 

2.ábra: A gyorsabban reagáló enantiomer (baloldali) és a lassabban reagáló enantiomer 

(jobboldali) elhelyezkedése az enzim kötőhelyein Kazleuskas szerint. 

 

3.3.3.1. Primer alkoholok enzimatikus rezolválása 

 

Primer alkoholok enzimatikus rezolválására számos példa van az irodalomban. Annál 

nehezebb jó szelektivitást elérni, minél távolabb van a hidroxilcsoport az 

aszimmetriacentrumtól. Monterde és munkatársai vizsgálták a 2-metoxi-2-feniletanol (14) 

rezolválását [23]. A Candida antartica lipáz B enzimet találták a legjobbnak és vinil-acetátot 

használtak acilező ágensként, vagy diallil-karbonátot alkoxikarbonilező ágensként, THF-ben 

30°C-on.  

OH
O

O O

O

O
OH

O

O O

O

+
enzim

14 (R)-15 (S)-14

ee: 68% ee: 50%
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3.3.3.2. Szekunder alkoholok enzimatikus rezolválása 

 

 Leggyakrabban szekunder alkoholokat rezolválnak lipáz enzimekkel. Egyrészt azért, 

mert a preparatív gyakorlatban erre van a legnagyobb igény, másrészt a lipázok jobb 

szelektivitással rezolválják a szekunder alkoholokat, mint a primer, vagy tercier alkoholokat. 

Így választották szét a racém 1-azido-3-ariloxi-2-propanol (16) enantiomereket többféle - acil 

donort alkalmazva [24]. Az azidcsoport redukciójával ariloxi-propanolaminokat lehet 

előállítani, melyek mint β-blokkolók az angina-pectoris elleni terápiában alkalmazhatók. 

O

OH

O

O

O R

O

O

OH

Ar
N3

R OX

Lipáz
Ar

N3
+

Ar
N3

16 (R)-17 (S)-16

ee: 76-88% ee: 62-96%  

 

D,L-mentil-benzoát (18) enantioszelektív hidrolízisével l-mentol (19) állítható elő 

[25]. A biokatalizátor Candida rugosa enzim, melyet rekombináns DNS technikával 

fejlesztettek ki Pichia pastoris élesztőből. A pH pufferre azért van szükség, mert a 

hidrolíziskor keletkező benzoesav annyira lecsökkenti a pH-t, hogy az enzim inaktiválódik. 

O

O

OH

O

O
pH puffer

enzim

+

dl-19 l-18 d-19

ee: >99% ee: 82%  

 

3.3.3.3. Tercier alkoholok enzimatikus rezolválása 

 

 A lipázok ritkán katalizálják a tercier alkoholok reakcióit, valószínűleg azért, mert a 

zsúfolt aszimmetriacentrummal rendelkező molekulák nem tudnak közel férkőzni az enzimek 

aktív centrumához. Krishna és munkatársai írták le a 20-as vegyület enantiomerjeinek 

enzimatikus szétválasztását. A rezolválás során Candida antartica lipáz A enzimet 

alkalmaztak vinil-acetát jelenlétében szerves oldószerben [26]. 
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OH OAc OH

vinil-acetát

Lipáz enzim
+

20 (R)-20

ee: 91-100% ee: 9-26%

(S)-21

 

  

 

 

3.3.3.4. Diolok kinetikus rezolválása 

 

A szimmetrikusan helyettesített diolok enzimatikus észteresítésekor, ha az enzim az 

egyik hidroxilcsoport reakcióját jobban katalizálja, akkor az így királissá vált (eredetileg 

mezo) termék az egyik enantiomerben dúsul fel. Ilyen módon elvileg a kiindulási alkohol 

teljes mennyisége az egyik optikai izomer félészterévé alakítható. 

 Optikailag aktív 1-amino-2,2-difluorciklopropánkarbonsav (24) szintézisének 

kulcslépése a 22 prokirális diol enantioszelektív acetilezése [27]. A reakciót benzol : 

diizopropil-éter oldószerkeverékben hajtották végre, az acildonor vinil-acetát volt. A 

diacetilezett diol szelektív hidrolízisével, majd továbbalakításával a 24-es vegyület R 

enantiomerjéhez jutottak.  

F
F OH

OH

F
F OH

Ac

F
F

COOH

Enzim

vinil-acetát

NH2

22 (R)-24

ee: 91.3%

(R)-23

 

 

 Prokirális foszfin-oxidok enzimatikus rezolválását Kielbasinski írta le először [28]. 

Királis monoacetátot (26) állított elő bisz-(hidroximetil)-fenilfoszfin-oxidból (25), lipáz 

katalizált acetilezéssel. 

P
O

OH
Ph

OH

O

O

P

O

OH
Ph

O

O

Lipáz 
25 26

ee: 79%  

A modellvegyületeimmel rokon szerkezetű anyagokkal kapcsolatosan is bemutatok 

néhány példát az alábbiakban: 
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PPL-el (porcine pancreas lipáz enzim) sikerült megvalósítani a 28 epoxialkoholok 

rezolválását toluolban és THF-ben [29]. 

O

CH2OHPr

O

CH2OHPr

O

Pr CH2O2CPr
+

PrCO2CH2CF3

PPL

27 (R,R)-27(S,S)-28  

 

A szimmetrikus 29 alkohol enzimatikus rezolválását is PPL enzimmel végezték el 

[30]. A (+)-30 monobutirátot, csak a racém monobutirát részleges diészteresítésével sikerült 

jó enantiomertisztasággal előállítani. Ennek oka az észteresítési reakciók sebessége közti 

jelentős különbség, ugyanis k1/k2<<k3/k4. A szimmetrikus diészter (31) alkoholízisével csak 

gyenge enantioszelektivitással kapták meg a (-)-30 monobutirátot. Egy másik kutatócsoport 

optimalizálta a 31 diészter hidrolízisét, ugyancsak PPL enzim jelenlétében, így már 85%-os 

enantioszelektivitással lehet a (-)-30 vegyületet előállítani [31].  

OH H

HOCH2 CH2OH

OH H

PrCO2CH2 CH2OH

OH H

PrCO2CH2 CH2OCOPr

OH H

HOCH2 CH2OCOPr

k1

k4k2

k3

29

(+)-30

(-)- 30

31

k1 = k2 és k3 = k4  
 

3.4. Oxiránok regio- és sztereoszelektív izomerizációja erős bázisokkal 
 

Mordini és munkatársai [32, 33] részletesen vizsgálták különböző, 2,3-helyzetekben 

helyettesített oxiránok regio- és sztereoszelektív izomerizációját erős bázisok, mint pl. lítium-

dialkilamidok, jelenlétében. Az allil-alkoholhoz (33) vezető β-elimináció (A út) mellett 

elvileg számos mellékreakció lehetséges. Azt találták, hogy a lítium-diizopropilamid és a 

kálium-terc-butilát együttes használata (LIDAKOR) nagymértékben kedvez az oxirán gyűrű 

felnyitásának, és jó termeléssel vezet a (33) allilalkoholhoz (A út). A reakció 

sztereoszelektivitása függ az oxiránok szerkezetétől, azaz a gyűrű helyettesitőinek számától, 
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helyzetétől és típusától. Diszubsztituált oxiránok főleg E-térállású én-éterekké alakulnak át, 

míg a triszubsztituált vegyületek a harmadik alkil-szubsztituens helyzetétől függően 

sztereoizomerek elegyéhez ill. kizárólag E-én-éterekhez vezetnek. 

O
R R'

R R'

OLi

O
R R'

Li

H
 R R'

H

OLi
 

R R'

OLi

R R'
OLi

R

R'

OLi

NR''2

A

B

C

D

E

F

32

33

34

35

36

37

38

+

R = alkil

R' = alkoxi

 

 

Így a 2,3-diszubsztituált oxiránok, mint a (Z)- és (E)-2,3-epoxi-1-(metoxi-metoxi)-

hexán (39), LIDAKOR hatására a megfelelő hidroxi-én-éterekké (40) izomerizálódnak [33]: 
O

R

O

R

R
OH OMOM

R
OMOM

OH

OMOM

OMOM

Z / E = 20 : 80%

E = 100%

MOM = CH2OCH3

(E)-39

(Z)-39

(Z)-40

(E)-40  

  

A benzilcsoporttal védett oxiranil-éterek (41) LIDAKOR indukálta átrendeződése a 

fenil-gyűrű szubsztituenseitől függően két regioizomer termékhez vezet: a 2-aril-3-

(hidroxialkil)-oxetánhoz (43) és/vagy a 44 benzil-vinil-éterhez [34]. A szerzők feltételezése 

szerint a deprotonálás először benzil-helyzetben történik, majd egyensúlyi reakcióban 

transzmetallálódás következhet be. A 42b intermedier instabilitása miatt irreverzibilisen 
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rendeződik át a 44 alkoholáttá, míg a benzil-helyzetben metallált 42a intramolekuláris 

nukleofil támadás következtében 43 oxetánná alakul. A fentiek alapján az oxetán (43) és 

alkoholát (44) aránya függ a 42a és 42b arányától. Elektronküldő csoport hatására (Y = 

OCH3) az egyensúly 42b felé tolódik el, és kizárólag a 44 allilalkohol képződik. Fluor 

szubsztituens esetén először a 42a intermedier keletkezik, de a transzmetallálódási egyensúly 

miatt a 43 oxetán mellett a 44 allilalkohol (56%) képződése is lehetővé válik. A p-metil ill. 

terc-butil szubsztituált epoxi-éter szintén 43 és 44 keveréket szolgáltat. Szubsztituálatlan 

benzil-származék esetében a LIDAKOR kiváltotta izomerizáció sztereoszelektív, kizárólag az 

transz-oxetán (transz-43) képződik. 

O
O

O
O

O
O

 

O

O

H11C5

Y

H11C5

Y
H11C5

Y

H11C5

Y

M+

_

M+

O
_

M+

_

H11C5

O
_

M+

ahol Y = OMe, H, CH3, C(CH3)3, F

Y

41

42a

43 44

42b

 

 

Triszubsztituált, védett transz-epoxi-alkoholok (45) LIDAKOR-ral végzett 

izomerizációja regio- és sztereoszelektív módon a (46) oxetánhoz vezet [35].  
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OH9C4

O Y OH9C4

O Y

 

O

Y
OH

H9C4

M+

 Y = C6H5

p -F-C6H5

CH2=CH 2
3

45

46

_
_

_

_

 

Az optikailag aktív 45 vegyületeket a racém 3-nonén-2-ol Sharpless-oxidációja során 

keletkező transz-epoxi-alkohol O-alkilezésével állították elő. Az Y = fenil-, para-fluor-fenil- 

és vinil-származékok LIDAKOR-os átrendeződése főleg, ill. kizárólag 2,3-transz-oxetánt (46) 

ad. 

 Thurner Angelika az (E)-benziloxi-2,3-epoxialkánok (47) regio- és sztereoszelektív 

izomerizációját vizsgálta LIDAKOR-ral, valamint egy királis lítium-amiddal, lítium-(S)-2-

(dimetil-hidroximetil)pirrolididdel (51) az oldószer és a hőmérséklet, valamint a BuLi többi 

komponenshez viszonyított mennyiségének a változtatásával [36]. 

O
R

OH

O

R

OH

OH OH

H
R

O
R

O

N H
OLi

cisz / transz
(E)-47

bázis

48

49

50

Z/E

Z

Li

51

 

Alacsony hőmérsékleten főleg a 49 oxetán képződött, az oldószertől, illetve a butil-

lítium feleslegétől függő cisz / transz aránnyal. Szobahőmérsékleten nagy butil-lítium felesleg 

mellett azonban egy teljesen új izomerizációs termék jelent meg (50).  
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O

OH

R

OH

H

OH
R

O

O
R

BuLi / DIA / tBuOK 1:1:1

4 BuLi 

BuLi / DIA / tBuOK 3:1:1

25°C

25 oC

-75°C
47a-d 49a-d

50a-d

             R
a:    piperidino       
b:    dietilamino      
c:    dibenzilamino
d:    trifenilmetoxi

 

 

Nagy butil-lítium felesleg alkalmazásakor szobahőmérsékleten hexánban az 50 diol és 

49 oxetán 80:20 arányú elegye keletkezett, míg éter típusú oldószerben az izomerizáció 

kizárólag a 56 diolhoz vezetett. Az oxetán-diol átrendeződésre a következő mechanizmusokat 

tételezték fel [37]: 

O

Ph

R
OH

O

Ph

R

OM

O

Ph

R

OM

O

Ph

R

OM

R

OM

Ph

OM

R

OM

Ph

M

M MO
M

49

51a 51b

52a 52b

53

A

B

. .

 

  

Az A mechanizmus szerint az izomerizáció első lépéseként  a 49 oxetán, nagy bázis 

felesleg jelenlétében, benzil helyzetben deprotonálódik a fenilcsoport stabilizáló hatásának 

köszönhetően. A keletkezett metallált származék alacsony hőfokon (-78°C) stabil, de 

szobahőmérsékleten a 51a oxetán gyűrűjének felnyílása karbén típusú intermedierhez vezet 

(51b), mely 1,2-alkil-vándorlással rendeződik át az 53 dioláttá. A B mechanizmus szerint a 

metallálás az oxetángyűrű metiléncsoportján következik be, hiszen az kevésbé zsúfolt, és 52a 

1,2-Wittig átrendeződéssel keletkező ciklopropán-származékon (52b) keresztül 

izomerizálódik az 53 dioláttá. Az A utat kísérletekkel és kvantumkémiai számításokkal is 

alátámasztották. A 49 oxetánt -78 °C-on reagáltatták LIDAKOR-ral nagy BuLi felesleg 
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mellett, majd ezen a hőmérsékleten deutériumoxidot adtak hozzá. Ekkor az oxetán benzil 

helyzetben deuterálódott. A 49 oxetán elektrosztatikus potenciáltérképe szerint a legstabilabb 

konformációban a 4-es helyzetű -CH2- jobban van árnyékolva, mint a benzilhelyzetű proton, 

így a kialakuló reakciócsatornák az oxetángyűrű CH-oldala felől statisztikusan nagyobb 

hozzáférhetőséget engednek meg, ami szintén az A utat valószínűsíti. 

 

3.5. But-3-in-1,2-diolok előállítása  
 

 Orosz kutatatók foglalkoztak a múlt század közepén acetilén-epoxidok (57) 

előállításával, és reakcióival [38]. A szintézissor első lépésében a megfelelő 54 oxovegyületet 

az acetiléncsoportot tartalmazó 55 Grignard-vegyülettel reagáltatva 56 klórhidrineket 

állítottak elő. A klórhidrineket porított kálium-hidroxid jelenlétében abszolutizált éterben 

kevertetve kapták meg az epoxid-származékokat (57). Az epoxidok savkatalizálta 

gyűrűfelnyitásával 58 diol-származékokat állítottak elő. 

R MgBr

O

Cl

OH

Cl

O

R
OH

OH

+
R'

R''
R

R'

R''

R' R''

KOH

DEE R
R'

R''
H2SO4

54 55 56

57 58  

 

 Francia kutatók β-oxopropil-benzoátot (60) reagáltattak lítium-acetiliddel (59) [39]. 

Így közepes termeléssel jutottak el a 2-hidroxi-2-metil-but-3-in-1-olhoz (61). 

Li

O O

O
OH

OH+ -78°C 25°C

59 60 61  
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Ezeket a vegyületeket racém formában szintetizálták. Etinilcsoportot tartalmazó 

tercier alkoholok rezolválását Toda és munkatársai vizsgálták [40]. A 62 és 63 tercier 

alkoholok stabil molekulakomplexet képeztek brucinnal. Az alkoholokat híg sósavval 

felszabadítva jó enantioszelektivitással állították elő az optikai izomereket. Azt is 

megállapították, ha az aszimmetriacentrumhoz nem fenilcsoport, hanem más (pl: alkilcsoport) 

kapcsolódik, akkor a komplexképzéses rezolválás nem valósítható meg. 

OH
Br

OH

62 63  

 

3.6.  2,5-Dihidropirrol és pirrolidin-származékok előállítása  
 

N

R

R'
N
H

Ph
R=H,   R'=Me 64a

R=Ph, R'=H 64b

R=H,   R'=Bn 64c

6564  

 

Az N-metil-2,5-dihidropirrolt (64a) előállították úgy, hogy N-metilpirrolt sósavas 

cinkkel redukáltak [41]. A 3-fenil-2,5-dihidropirrol (64b) előállítására kétféle módszert 

dolgozott ki ugyanez a kutatócsoport: 2-fenil-2-vinil-aziridin reakciója vizes 

hidrogénbromiddal, illetve 4-fenil-3-pirrolidinol dehidratálása sósavval. 

Az N-benzil-2,5-dihidropirrol (64c) előállítására az irodalom szerint számos lehetőség 

kínálkozik ezek közül ismertetek néhányat: 

- benzilamint melegítettek (Z)-1,4-diklór-2-buténnel [42] 

- benzilamint reagáltattak diklórmetánban (Z)-2-butén-1,4-diol-dimeziláttal [43] 

- N-2-propinil-benzilamint formaldehiddel Cu(I) katalizátor jelenlétében ciklizáltak [44] 

- (Z)-1,4-diklór-2-butént reagáltattak primer aminnal piridinben [45] 

A 3-fenilpirrolidint (65) többféleképpen előállították: 

- benzilcianidot káliumhidroxid jelenlétében dimetilformamidban etilénoxiddal 

reagáltatva 4-amino-3-fenil-1-butanollá alakítottak és az így nyert intermediert lúg 

jelenlétében hidrogénbromid segítségével gyűrűbe zárták [46]. 
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- benzilcianidból és 2-klór-etanolból kiindulva 4 lépéses reakcióban [47]. 

 

3.7. Biológiailag aktív pirrolidin-származékok 
 

Számos, az általunk előállítandó pirrolidin-származékokhoz (66a-d, 67) hasonló 

vegyület ismert az irodalomban, és ezek közül több gyógyszerhatással bír.  

N

Ph

OTrN

Ph OR'
*

*

67

**

66

R
Bn

R=Ts,  R'=H    
R=H,   R'=Me    
R=H,   R'=Bz
R=Bn, R'=Bz 

66a
66b
66c
66d

 
 

- Kainsav-származékok (pirrolidinkarbonsavak): A kainsav-származékok (68) neuroizgató 

hatással bírnak a glutamát receptoron. Emiatt ezeknek a vegyületeknek memóriaserkentő 

hatásuk van. A farmakológiai vizsgálatok szerint a neuroizgató aktivitás függ a 

pirrolidingyűrű 4-es helyzetű szubsztituensétől, és a gyűrű szubsztituenseinek 

sztereokémiájától.   

N
H

COOH

Ph COOH

N
H

COOH

R COOH

6968a R= -C(CH3)=CH2       

 

A (2S)-∆3-4-fenilkainsav (69) hasznos intermedier különböző kainsav-származékok 

előállításánál. Jelentőségét fokozza, hogy a 4-es helyzetben arilgyűrűt tartalmazó kainsav-

származékok neuroizgató hatása nagyobb, mint a kainsavé (68a). A vegyületcsoport iránt a 

növényvédőszeripar is érdeklődik, mert a pirrolidinkarbonsavak a rovarok neuromuszkuláris 

idegvégződéseit is erősen izgatják [48]. 

 

- Tetrámsav-származékok: A tetrámsav-származékok várhatóan antibakteriális, vírusellenes, 

gombaellenes és citotoxikus hatással rendelkeznek [49]. Ilyen vegyület az alábbi 2-

hidroximetil-tetrámsav-származék is (70). 
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- Balanol analogonok: A Balanol (71) egy proteinkináz C (PKC) inhibitor. Hatása 

széleskörű, az alábbi betegségek gyógyítására használják: rák, asztma, reumás arthritis, 

pszoriázis, központi idegrendszer zavarai. A Balanol három építőelemből épül fel: tetra-

szubsztituált benzofenon, perhidroazepingyűrű és p-hidroxi-benzaldehid egységekből [50]. 

NH

O
O

OH

OH

O
COOH

OH

N
O

OH

N
H

OH

O

O

OH

OH

COOH

OH

O

71 72  

 

A Balanol ATP kompetitiv enziminhibitor, melynek szelektivitását úgy lehet javítani, 

hogy a perhidroazepingyűrűt egyéb ciklusos egységekkel helyettesítjük. A 3,4-anti-

diszubsztituált pirrolidin-származékok (72) is megfelelnek erre a célra. 

 

- Robinul: A Robinul (73) egy antikolinerg hatású szer, hatása az atropinéhoz hasonló. Mivel 

kvaterner só, nem hatol át a placenta-, és vér-agy gáton [51]. Előállításának intermedierjei az 

1-szubsztituált halopirrolidinek (74) [52]. 

N

O

OH

OH

Ph

MeMe
N

X

R

73 74

+

 

 

- Iminocukrok: Az iminocukrok potenciális glikozidáz inhibitorok [53]. Az alábbi általános 

képlettel jellemezhetők (75). 
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3.8. Diasztereoszelektív acetálképzések 
 

 Ha diolokat ketonnal vagy aldehidekkel reagáltatunk gyűrűs acetálokat kapunk. Ezt a 

reakciót régóta alkalmazzák diolok hidroxilcsoportjainak védésére. Ha királis diolt 

reagáltatunk aldehiddel, vagy aszimmetrikus ketonnal, akkor a képződő dioxolángyűrűnél 

fellép a cisz / transz izoméria jelensége. Ha a nagyobb térkitöltésű csoportok a gyűrű azonos 

oldalán helyezkednek el cisz-, ha ellentétes oldalán transz-dioxolángyűrűről beszélhetünk. 

 A (2S,3S)-trifluorbután-2,3-diol (76) aromás aldehidekkel történő acetálképzését Morelli 

és munkatársai vizsgálták [54]. Azt találták, hogy a diaszteromer arány függ az aromás 

aldehid szubsztituenseitől. Benzaldehid esetén majdnem kétszer annyi cisz izomer keletkezett, 

mint transz; para-metil-benzaldehid alkalmazása esetén viszont a cisz/ transz arány 1 : 7. 

OH
OH

Me

CF3

O O

CF3

Ar

Me

O O

CF3

Ar

Me

+

cisz-77 transz-7776  

 

 A 78 diolt japán kutatók reagáltatták benzaldehiddel. A reakció során keletkező 

dioxolángyűrű szubsztituensei szívesebben helyezkednek el transz térállásban, de jelentős 

mennyiségű cisz termék is képződött. A molekula térszerkezetét a dioxolángyűrű hidrogénjei 

között fellépő NOE effektus segítségével határozták meg [55].  

OH

OH

COOMe O O

Ph

COOMe

O O

Ph

COOMe

+
benzaldehid

p-TsOH, benzol

reflux
78 transz-79 cisz-79  
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Az előző reakcióknál savkatalizátort (p-toluol-szulfonsav) alkalmaztak. A reakció 

előrehaladását azzal segítették elő, hogy a képződő vizet azeotróp desztillálással távolították 

el. Az acetálképzést ionos folyadékban végrehajtva nincs szükség savkatalizátorra, és a víz 

eltávolításával sem kell törődni [56]. A 80 diolt HMImBr (1-hexil-3-metil-imidazolium-

bromid) ionos folyadék oldószerben reagáltatták különböző aldehidekkel. A legjobb 

diaszteroszelektivitást 3-metil-butiraldehiddel érték el.  

OH
OH

CHO

O O
ionos folyadék

130°C
80

transz-81

cisz-81

77%

23%
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4. Saját munka 
 

A doktori munkám célja optikailag aktív oxiránok szuperbázisok hatására történő 

sztereoszelektív átrendeződési reakcióinak megvalósítása, valamint a kapott vegyületekből 

gyógyszeripari jelentőséggel bíró optikailag aktív heterociklusok előállítása enantioszelektív 

módon. Ennek megvalósításához először elő kellett állítanom a megfelelő enantiomertiszta 

oxirán-származékokat.  

 

A fejezeten belül dőlt betűvel szerepeltetem az értékelést, értelmezést segítő utalásokat 

a csoport korábbi eredményeire és az egyéb szakirodalmi adatokra, hogy ily módon is 

elkülönítsem ezeket  az általam végzett munkától. 

 

4.1. Racém amino-oxirán-származékok rezolválásának optimalizálása  
 

4.1.1. Racém (Z)-4-benziloxi-2,3-epoxibutanol (84) előállítása 
 

A kiindulási anyagként szolgáló szubsztituált oxiránok szintézisét a kutatócsoport által 

korábban kidolgozott módszerrel valósítottam meg [36]. Első lépésében (Z)-4-benziloxi-but-

2-én-1-olt (83) állítottunk elő úgy, hogy (Z)-but-2-én-1,4-diolból (82) nátrium-hidriddel 

dimetilformamidban alkoholátot képeztünk, majd azt benzilbromiddal reagáltattuk. 

OH OH Br OH O

1. NaH/DMF

2.

82 83  

Termelés: 91 % 

 

 A cisz-helyzetben 2,3-diszubsztituált oxirángyűrűt sztereoszelektív oxidációval 

alakítottuk ki. A reakciót meta-klór-perbenzoesav (mCPBA) oxidálószert alkalmazva, 

diklórmetános oldatban alacsony hőfokon indítottuk, majd szobahőmérsékleten kevertetve 

tettük teljessé. 
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OH O 0 °C 25 °C

84

mCPBA, DKM

83  

Termelés: 70 % 

 

4.1.2. Racém (Z)-1-benziloxi-4-(N,N-diszubsztituált-amino)-2,3-epoxibutánok előállítása 
  

Az aminocsoport kialakításához szükségessé vált a második hidroxilcsoport jó távozó 

csoporttá való alakítása. Ezt úgy valósítottuk meg, hogy a hidroxilcsoportot alacsony 

hőmérsékleten tozilkloriddal reagáltattuk, és a kapott szulfonsavésztert nukleofil 

szubsztitúciós reakcióval a megfelelő N,N-diszubsztituált-aminocsoportra cseréltük.  

O

OH O

O

OTs O

TsCl, piridin

-10°C

84 85
 

Termelés: 81 % 

 

A 85 tozilát kinyerésekor fontos a piridin teljes mértékű eltávolítása, mert a piridin 

magasabb hőmérsékleten kicserélődhet a tozilcsoporttal, így a várt termék helyett 

piridiniumsó keletkezhet.  

 

 A tozilcsoport piperidinocsoportra való cseréjét piperidinnel káliumjodid katalizátor 

jelenlétében dimetil-formamidos oldatban végeztük. A KI szerepe az, hogy először a jód 

cserélődik a tozilcsoporttal. A jodid még jobb távozó csoport, mint a tozilcsoport, így az 

aminocsoportra való csere valójában a jodiddal valósul meg. 

O

OTs O
N
H

N

O

O

85

DMF, KI, 0°C

47a  

Termelés: 50 % 
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A 47b vegyület szintézisét az előző reakcióval analóg módon, dietilaminnal végeztük. 

O

OTs O NH N

O

O

85

DMF, KI, 0°C

47b  

Termelés: 40 % 

 

4.1.3. Racém (Z)-1-benziloxi-4-piperidino-2,3-epoxibután (47a) rezolválása és a      

          rezolválás időfüggésének vizsgálata 
 

A racém oxiránok enantiomerjeinek szétválasztásakor figyelembe kell venni a 3 tagú 

gyűrű nagy reakciókészségét. A tercier aminocsoport képes sóképzésre, de a sóképzést és 

kristályosítást csak enyhe körülmények között valósíthatjuk meg. 

O

N O
NaHCO3

H2O/DEE

+  (-)-DBBS
EtOAc

(-)-47a-(-)-DBBS (kristály) + (+)-47a-(-)-DBBS (oldatban)

(±)-47a (-)-47a (+)-47a  

 

A kristályos diasztereomer só készítésére alkalmas királis savakat (borkősav és annak 

O,O’-diacilezett-származékai), és a különböző reakciókörülményeket (oldószer, mólarányok) 

a kutatócsoportban már vizsgálták. A legjobb eredményt O,O’-dibenzoil-(R,R)-borkősav 

monohidrátjával ((-)-DBBS) érték el etil-acetát oldószerben [57]. A piperidino-származék 

esetén 1 ekvivalens rezolválószert alkalmazva 16 órás kristályosítás után szűrték ki a kevésbé 

oldható (-)-47a-(-)-DBBS sót, a (+)-47a-(-)-DBBS só oldatban maradt. Az így nyert 

enantiomerek tisztasága azonban még nem volt kielégítő. A (-)-47a újbóli rezolválása után is 

csak 89%-os enantiomerfelesleget értek el [57].  

 

Munkám során megfigyeltem azt, hogy a rezolválásból kapott anyag optikai tisztasága 

függ a kristályosodási időtől. A csoport által eddig alkalmazott módszernek nagy hátránya, 

hogy a kétszeri rezolválás jelentősen rontja a termelést és a kapott enantiomerek optikai 

tisztasága sem kielégítő, ezért tovább vizsgáltam ezt a jelenséget. 
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A időfüggés vizsgálatakor a sóképzést a kísérleti részben megadott recept szerint 

végeztük el. A kevertetés időtartamát fokozatosan növeltük 1 órától 1 hétig.  

 

1. táblázat: A kristályosítási idő hatása 47a rezolválásának eredményére 

Idő (óra) [α]D   c (g/100ml kloroform) Optikai tisztaság (%)* 

1 -11,1 0,67 71 

3 -10,7 0,71 68 

18 -11,7 0,70 74 

48 -14,4 0,72 92 

144 -15,0 0,69 96 

*  A maximális forgatóképességet ([α]D max) már korábban meghatározták. A kétszer rezolvált 47a vegyület  

enantiomertisztaságát királis shift reagens segítségével ((-)-kinin) 1H-NMR-el megmérték. Az 

enantiomertisztaság és a mért forgatás ismeretében a maximális forgatóképesség számíható [57].   

 

Az 1. táblázatból egyértelműen látszik, hogy minél tovább hagyjuk kristályosodni a 

diasztereomer sót, annál jobb lesz a termék optikai tisztasága. Tehát, ha nem egy, hanem több 

napig hagyjuk keveredni az elegyet a kristályok kiszűrése előtt, akkor elegendő az egyszeri 

rezolválás. Ezáltal a termelés jobb lesz, és felesleges munkát takaríthatunk meg. Ezt 

bizonyítja a 2. táblázat is melyben az irodalmi [57] rezolválás és a mi 6 napos rezolválásunk 

eredményét hasonlítjuk össze. 

 

2. táblázat: Az irodalmi adatok összehasonlítása a saját kísérleti eredményekkel 

 Termelés (%) Optikai tisztaság (%) 

Kétszeri, 16 órás rezolválás [57] 81 89 

Egyszeri 144 órás rezolválás 98 96 
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4.1.4. Racém (Z)-1-benziloxi-4-dietilamino-2,3-epoxibután (47b) rezolválása és a  

          rezolválás időfüggésének vizsgálata 
 

O

N O NaHCO3

H2O/DEE

0.5  (-)-DBBS
EtOAc

(+)-47b-(-)-DBBS (kristály) + (-)-47b(oldatban)

(±)-47b (+)-47b (-)-47b

+

 

 

Az irodalom alapján [57] a dietil-amino-származék rezolválása esetén fél ekvivalens  

(-)-DBBS alkalmazása vezetett a legjobb eredményre. Ekkor a (+)-47b-(-)-DBBS só vált ki 

oldhatatlan kristály formájában, a (-)-47b enantiomer az oldatban maradt. A megfelelően 

tiszta termékhez itt is újbóli rezolválással jutottak el. Az újbóli rezolválás során annyi 

rezolválószert (O,O’-dibenzoil-(R,R)-borkősav-monohidrát) használtak, mint amennyi az 

enantiomer keverék (+)-47b tartalma volt. 

 

A kristályosítási idő hatásának vizsgálatát az előző (47a) vegyülettel analóg módon 

végeztük el, de csak fél ekvivalens (-)-DBBS-t használtunk. Az eredményeket a 3. és 4. 

táblázatokban foglaltuk össze. A mérési adatokból látható, hogy ennél a vegyületnél is 

hasonló eredményre jutottunk: ha hosszabb ideig kevertetjük a kristályos diasztereomer sót 

tartalmazó reakcióelegyet, akkor megfelelő lesz az optikai tisztaság, így elég az egyszeri 

rezolválás. 

 

3. táblázat: A kristályosítási idő hatása 47b rezolválásának eredményére 

Idő (óra) [α]D c (g/100ml kloroform) Optikai tisztaság (%)* 

1 +5,7 0,8 88 

2 +5,6 0,5 86 

16 +5,5 0,7 84 

72 +6,5 0,8 100 

144 +6,5 0,6 100 

* A maximális forgatóképességet ([α]D max) már korábban meghatározták. A kétszer rezolvált 47b vegyület  

enantiomertisztaságát királis shift reagens ((-)-kinin) segítségével NMR-el megmérték. Az enantiomertisztaság 

és a mért forgatás ismeretében a maximális forgatóképesség számíható [57] .   
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4. táblázat: Az irodalmi adatok összehasonlítása a saját kísérleti eredményekkel  

 Termelés (%) Optikai tisztaság (%) 

Kétszeri 16 órás rezolválás [16] 37 99 

Egyszeri 144 órás rezolválás 45 100 

 

4.2. Racém 4-helyettesített-2,3-epoxibutanol-származékok kinetikus   

       rezolválása  
 

A további kutatásokhoz az előzőekben vizsgált két oxiránnál (47a, 47b) 

hasznosabbnak ítéltük olyan aminocsoportot tartalmazó oxirán-származékok előállítását, 

amelyek aminocsoportjukon legalább egy benzil helyettesítőt tartalmaznak, mert a 

benzilcsoport később hidrogénezéssel eltávolítható, és az így előállítható primer- vagy 

szekunder-aminocsoportot tartalmazó vegyületekből pirrolidin-származékokat nyerhetünk. Az 

újabb oxirán-származékok enantiomerjeinek szétválasztására új módszereket kellett volna 

kidolgozni, de az általunk vizsgált két esetben ((Z)-1-benziloxi-4-dibenzilamino-2,3- 

epoxibután és (Z)-1-benziloxi-4-(N-benzil-N-metilamino)-2,3-epoxibután) az előzőekhez 

hasonló diasztereomer sóképzéses rezolválás nem vezetett eredményre. Emiatt és az 

előállítható optikailag aktív 1-benziloxi-4-szubsztituált-2,3-epoxibutánok eddigieknél 

könnyebb hozzáférhetőségének biztosítása érdekében, részletesen vizsgáltuk a (Z)-4-

benziloxi-2,3-epoxibutanol (84) és a (Z)-4-trifenilmetiloxi-2,3-epoxibutan-1-ol (88) 

enzimkatalizált kinetikus rezolválását. 

 

4.2.1. Racém (Z)-4-benziloxi-2,3-epoxibutanol (84) kinetikus rezolválása  
 

A 84 alkohol kinetikus rezolválását számos enzimmel tesztelték a kutatócsoportban. 

Leghatékonyabbnak a PPL (porcine pancrase lipase) enzim bizonyult. Feladatom volt a PPL 

enzimmel végrehajtott rezolválás optimalizálása. A 84 vegyület abszolút konfigurációja az 

irodalomból ismert [1].   

   

Ennek az enzimnek a jelenlétében racém 84 hidroxilcsoportját háromféle karbonsav 

(ecetsav, propionsav és vajsav) vinilészterével észteresítettük. Ez a reakció irreverzibilis, 
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mivel az átészteresítés során melléktermékként acetaldehid képződik. A kapott vegyületek 

enantiomertisztaságát királis állófázisú kapilláris kolonnán gázkromatográffal (GC-vel) 

mértük meg. A mérések során csak a képződő észterek enantiomerjei váltak el, a maradék 

alkohol enantiomertisztaságát ennek ismeretében számoltuk ki (5. táblázat). 

O

OH OBn
O

O
R

O

OOBn R

O

H H

O

OHOBn

H H

H

O

rezolválás

R = Me, Et, Pr

+

+

84

(+)-(2R, 3S)-84

(-)-(2S, 3R)-86

 
R = Me  (86a)
R = Et   (86b)
R = Pr   (86c)

 

 

5. táblázat: 84 alkohol enzimatikus rezolválásának oldószerfüggése 

oldószer (+)-84 (%) (-)-84 (%) (-)-86a (%) ee 84 (%) Ea 

kloroform 50,9 42,4 2,9 9,1 b 

DKM 50,4 37,1 8,8 15,2 b 

aceton 49,1 33,5 14,0 18,9 b 

hexán 37,6 12,8 47,5 49,2 5,4 

vinil-acetát 33,6 1,9 63,1 89,3 9,0 

THF – hexán 1 : 1 36,2 2,1 60,1 89,0 11,1 

ciklohexán 45,4 19,3 32,6 40,3 16,4 

toluol 44,6 11,7 41,4 58,4 19,0 

etil-acetát 45,8 15,7 35,9 489 24,1 

acetonitril 45,7 12,6 39,3 56,8 27,0 

THF 45,3 10,2 42,2 63,2 26,7 

dietil-éter 47,0 24,3 25,8 31,8 31,0 
a  E szám az enzim szelektivitás mértéke az enantiomertisztaság (ee) és a konverzió (C) ismeetében számítható  

   alábbi egyenlettel: 
)]1)(1[(

)]1)(1[(

eecLn

eecLn
E

+−

−−
=      

b Nem számoltuk ki az E számot 15%-nál kisebb konverziónál, ugyanis a hiba kis értékeknél nagy lehet. 

 

A rezolválás optimalizálása céljából először a rezolválás sebességét és szelektivitását 

vizsgáltuk 12 különböző oldószerben. Az egyes mintákat, ahol az enzim – szubsztrátum arány 
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1 : 1 volt, 20 mg-os méretben 2 órán át kevertettük, majd az észterképzési reakciót az enzim 

kiszűrésével leállítottuk. Az 5. táblázatból látható, hogy klórozott oldószerekben alig 

játszódott le a reakció. Meglepő, hogy a reakció gyorsabb THF – hexán 1 : 1 arányú 

elegyében, mint a tiszta oldószerekben. A továbbiakban ebben az oldószerelegyen 

dolgoztunk. A megfelelő enzim - szubsztátum arány (1:3,44) kimérésével a reakciósebességet 

úgy csökkentettük, hogy a reakció jól nyomon követhető lehessen. Nagyobb méretben (2-

10g), töményebb oldatban megvalósítva a reakciót a szelektivitás jelentősen nőtt (E=23). Ez 

valószínűleg a töményebb reakcióelegy kisebb víztartalmának és a kisebb enzim – szubsztrát 

aránynak köszönhető. Így 58 %-os konverziónál leállítva a reakciót jó enantioszelektivitással 

(ee: 97) kaptuk meg a (+)-(2R, 3S)-84 alkoholt.  

Mivel a kinetikus rezolválás sebessége és szelektivitása az alkalmazott észtertől is 

függ, az észteresitést vinilacetát helyett vinilpropionáttal illetve vinilbutiráttal is 

végrehajtottuk az optimalizálás során meghatározott körülmények között. Az észterképződés 

sebességét az idő függvényében ábrázoltuk (6. táblázat, 3. ábra). Látható, az enzim a 

vinilbutiráttal történő észteresítést katalizálja legjobban. 

 

6. táblázat: A 84 epoxialkohol enzimatikus rezolválása különböző vinilészterek jelenlétében 

Képződött észter.(mol %)* Reakcióidő 
t (perc) vinilacetát vinilpropionát vinilbutirát 

0 0 0 0 
30 11,8 8,6 19,1 
60 22,0 18,5 32,4 
90 31,8 26,8 45,2 
120 40,3 37,1 53,5 
150 45,5 42,8 60,5 
180 50,2 53,6 64,9 

* A kiindulási 84 alkoholra vonatkoztatva. 
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3. ábra: A 84 alkohol enzimatikus rezolválása különböző vinilészterek jelenlétében 

 

Az optikailag tiszta (-)-84 alkoholt a (-)-86a acetát PPL enzim jelenlétében történő 

alkoholízisével állítottuk elő. A hidrolízis sebességének növelése érdekében az észterezéses 

rezolváláshoz képest növeltük, a PPL arányát (észter - PPL arány 1 : 1,35). 

O

OOBn

O

H H O

OHOBn

H H O

OEt
+

PPL, EtOH

(-)-(2S, 3R)-86a (-)-(2S,3R)-84     ee: > 99 %  

 

Az alkoholízis jóval lassabban megy végbe, mint az észteresítés, 48 óra alatt 75%-os 

konverziót értünk el. A PPL enzim mind az észteresítés, mind az alkoholízis során a (2S,3R) 

enantiomer reakcióit preferálja, így gyakorlatilag enantiomertiszta (ee>99) (-)-84 alkoholt 

kaphatunk az alkoholízis után.  

 

4.2.2. Racém (Z)-4-trifenilmetiloxi-2,3-epoxibutan-1-ol  (88) előállítása és rezolválása 
           

 A fémorganikus bázisok által kiváltott enantioszelektív átrendeződési reakciók 

kiterjeszthetőségének tanulmányozásához célul tűztük ki a (Z)-1-benziloxi-4-trifenilmetiloxi 

2,3-epoxibután (47d) enantiomerek előállítását is. A tritil-származékok előállítását indokolja, 

hogy a tritil védőcsoport eltávolításával hidroxilcsoportot kapunk vissza, amin további 
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átalakításokat végezhetünk és így eljuthatunk az irodalmi részben (3.7. fejezet) már említett 

biológiailag aktív pirrolidin-származékokig is. Másrészt a tritilezett vegyületek sokkal 

stabilisabbak (a 88 alkohol kristályos), mint az amino-oxiránok, így kényelmesebb velük 

dolgozni, és a hasonló reakciók termelése is jobb. Az általunk vizsgált körülmények között 

azonban a 47d vegyületet nem tudtuk előállítani az optikailag aktív 84 oxirán O-tritilezésével, 

valószínűleg sztérikus gátlás miatt. A két hidroxilcsoport fordított sorrendű helyettesítése 

(először a tritilcsoport, majd epoxidálás és rezolválás után a benzilcsopot bevitele) viszont 

megvalósítható volt. 

 

A szintézis első lépésében (Z)-4-trifenilmetiloxi-but-2-én-1-olt (87) állítottunk elő 

úgy, hogy (Z)-but-2-én-1,4-diolból (82) nátriumhidriddel dimetilformamidban alkoholátot 

képeztünk, majd azt tritilkloriddal reagáltattuk. 

OH OH OCPh3 OH

1. NaH/DMF

2. Ph3C-Cl

82 87  

Termelés: 60 % 
 

A következő lépést, a cisz-helyzetben diszubsztituált oxirángyűrű kialakítását 

sztereoszelektív oxidációval végeztük, ismét a meta-klór-perbenzoesav (mCPBA) reagenssel. 

A reakciót diklórmetános oldatban 0°C-on, majd szobahőmérsékleten hajtottuk végre. 

OCPh3 OH

O

OCPh3 OH

87

mCPBA

DKM, 0°C

88  

Termelés: 71 % 

 

A 47d vegyület enantiomerjeinek előállítása céljából ezután meg kellett oldanunk a 

racém 88 alkohol optikai izomerjeinek szétválasztását. A rezolválást először O,O'-dibenzoil-

(R,R)-borkősavanhidriddel végzett észterképzéssel próbáltuk megvalósítani. Mivel ez a 

diasztereomer észterképzéses rezolválás nem járt sikerrel, a továbbiakban az enzimes 

rezolválási lehetőségeket vizsgáltuk. Megállapítottuk, hogy a benziloximetilcsoportot 

tartalmazó oxirán-származék (84) rezolválásánál sikerrel alkalmazott PPL enzim a 88 

tritiloximetil-származék észteresítését nem katalizálja. Ezért 17 különböző enzim jelenlétében 

(Amano lipázok (AK, AZ, F, M, PS és R), Novozym 435, Lipáz IM 20, Lipáz TL IM, porcine liver 
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észteráz, Candida rugosa lipáz, Pseudomas fluorescens lipáz, α-kimotripszin, papain, Candida 

cylindracae lipáz és porcine pancreatic lipáz) teszteltük vinilacetát jelenlétében az észteresítési 

reakciók sebességét és enantioszelektivitását milligrammos méretben. A 88 alkohol - enzim 

tömegarány 2 : 1, az oldószer - enzim tömegarány 100 : 1 volt. A reakciók lejátszódását 

vékonyréteg kromatográfiával követtük. Az észterképzési reakciót 50%-os konverziónál 

leállítottuk (az enzimeket üvegszűrő segítségével kiszűrtük és acetonnal mostuk), a 

reagálatlan 88 alkohol és a keletkezett 89 acetát enantiomer tisztaságát királis állófázisú 

kolonnán, HPLC-vel határoztuk meg. A leghatékonyabb enzimeknek a Lipozym TL IM és az 

Amano Lipase PS bizonyultak.  

O

OCPh3 OH
O

O

O

OCPh3 O

O

HH

O

OCPh3 OH

HH

O

H

88

THF, enzim (-)-(2S,3R)-89
+

(+)-(2R,3S)-88

+

 

 

Preparatív méretben a Lipozym TL IM (E = 17) enzimet próbáltuk ki először. Az 

optikailag aktív alkoholt [(+)-(88)] és észtert [(-)-(89)] oszlopkromatográfiásan választottuk el 

egymástól. A rezolválás optimálása céljából vizsgáltuk a reagálatlan 88 alkohol enantiomer 

tisztaságának változását a konverzió függvényében. A mérési adatokat a 7. táblázatban 

tüntettem fel. Látható, hogy akkor érünk el jó enantioszelektivitást, ha az alkohol több mint 

50%-át észteresítjük.  

 
7. táblázat: A 88 alkohol észtersítése Lipozym TL IM enzim jelenlétében  

idő (óra) 89 észter (mol%) 88 alkohol (mol%) 88 alkohol ee (%) 
5 48 52 66 
7 51 49 80 

18 75 25  100 
 

 A kinetikus rezolválásban kapott (-)-89 acetát enantiomertisztasága 80 % körüli volt, 

ezért átkristályosítással próbáltunk enantiomerdúsulást elérni. Megállapítottuk, hogy az 

etanolból kiszűrt kristály csaknem racém, míg a szűrletben gyakorlatilag enantiomertiszta (-)-

89 maradt (ee > 99%). Ez arra utal, hogy az acetát racemátképző, amit alátámaszt az is, hogy 
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a racém (op.: 121-122 oC) és az optikailag tiszta (op.: 39-41 oC) formák között jelentős 

olvadáspont-különbség van.  

 Az Amano Lipáz PS enzim használatakor az előzőekben leírthoz hasonló körülmények 

között jobb enantioszelektivitást értünk el (E = 35); 24 óra reakcióidő után 51%-os 

konverzióval képződött a 89 acetát, míg a reagálatlan (+)-88 enantiomertisztasága 93% volt. 

Az optikailag tiszta (-)-88 alkoholt a (-)-89 észter enzimkatalizált hidrolízisével 

állítottuk elő. A hidrolízis jóval lassabban ment végbe itt is, mint az észterképzés.   

O

OCPh3 O

O

H H O

OCPh3 OH

HH

(-)-(2S,3R)-89

Amano Lipáz PS

H2O, foszfát-puffer

(-)-(2S,3R)-88  

 

A kinetikus rezolválás optimalizálásakor vizsgáltam, hogy az enzim / észter arányok, 

és a hőmérséklet változtatása milyen hatással van a reakció sebességére. A kapott 

eredményeket a 8. táblázatban összesítettem. Látható, hogy a hőmérséklet emelése gyorsítja a 

hidrolízist.  

 
8. táblázat: A (-)-89 észter hidrolízise különböző mennyiségű Amano Lipase PS jelenlétében 

Amano Lipase PS/(-)-89 
[m/m] 

Reakció idő 
[nap] 

Hőmérséklet 
[°C] 

Termelés (-)-88  
[mol %] 

(-)-88 ee  
[%] 

0.9 8 23-25 71.4a (56)b 100 
1.7 5 23-25 91.2a (68)b 100 
0.9 5 35-40 93.2a (77)b 100 

a A kiindulási észter (-)-89 tartalmára vonatkoztatva. 
b Az összes kiindulási észterre vonatkoztatva. 
 

Az optikailag aktív (Z)-1-benziloxi-4-trifenilmetiloxi 2,3-epoxibutánt [(+)-(47d)] úgy 

állítottuk elő, hogy a kinetikus rezolválás után nyert optikailag aktív (Z)-4-benziloxi-2,3-

epoxibutanolból [(+)-(88)] nátriumhidriddel tetrahidrofuránban alkoholátot képeztünk, majd 

azt benzilbromiddal reagáltattuk. 

O

OCPh3 OH

HH

Br

O

OCPh3

HH

OBn

(+)-(2R,3S)-88

1. NaH/absz.THF

2.

(+)-(2R,3S)-47d  

Termelés: 92 % 
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 A 88 alkohol és származékai új, irodalomban nem ismert vegyületek optikailag aktív 

formában. Abszolút konfigurációjukat úgy határoztuk meg, hogy hangyasav segítségével 

eltávolítottuk a (+)-47d-ről a tritilcsoportot. Így a (-)-(2S,3R)-84 alkoholhoz jutottunk, 

melynek ismert az abszolút konfigurációja. (A (-)-88 alkohol abszolút konfigurációja 

ellentettje a (+)-84-ének, ugyanis a reakciók után megfordul a funkciós csoportok számozása.) 

O

OCPh3

HH

OBn

O

OH

HH

OBn

(+)-(2R,3S)-47d

hangyasav, DEE

(-)-(2S,3R)-84  

 

4.3. Optikailag aktív 2-metil-but-3-in-1,2-diol (61) előállítása 
 

A 84 és 88 alkoholok enzimkatalizált kinetikus rezolválásánál nyert tapasztalataink 

alapján megkíséreltük az enzimkatalizált észteresítés és hidrolízis sikerrel alkalmazott 

kombinációjának módszerét az irodalomban csak racém formában leírt 2-metil-but-3-in-1,2-

diol (61) rezolválására is alkalmazni.  

 

A racém 61 vegyület előállítható például a 2-metil-but-1-en-3-in epoxidálását követő 
savas vagy bázikus hidrolízissel [38]. Így tehát a racém vegyület szintézisében jól 

hasznosíthattam az epoxidálási reakciók során nyert tapasztalatokat. Megjegyzendő, hogy 61 

vegyület és helyettesített származékai gyógyszeripari fontosságú intermedierek. Az 

irodalomból az is ismert, hogy a királis tercier alkoholok optikai izomerjeinek elválasztása 

nehézkes [40]. Próbálkozhatunk az alkohol félészterének diasztereomer sóképzéses 

rezolválásával, esetleg komplexképzéses rezolválással [58]. Ezek a módszerek azonban a 61 

primer hidroxilcsoportján metilezett származékának kutatócsoportunkban végzett rezolválási 

kísérletei során nem vezettek eredményre. Ismeretes ugyanakkor a 61 vegyület mono- és 

diacetátja racém formában, sőt egy közlemény említi az (S)-61 vegyületet, de az előállítás 

módját és az enantiomer fizikai tulajdonságait sem adják meg. [59]  
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4.3.1. Racém 2-metil-but-3-in-1,2-diol (61) előállítása és acetilezése 
 

A 61 vegyület előállításához 2-metilbut-1-én-3-in-t (90) a 91 oxiránná alakítottuk meta-

klór-perbenzoesavas oxidációval. A reakciót diklórmetánban végeztük, a keletkező meta-klór-

benzoesavat -30°C-on kiszűrtük, majd a reakcióelegyet peroxidmentesítettük. A terméket 

alacsony forrpontja miatt nem preparáltuk, hanem a diklórmetános oldatot vittük a következő 

reakciólépésbe. 

OmCPBA

DKM

90 91  

 

A 1,2-epoxi-2-metil-but-3-in (91) savas hidrolízisével állítjuk elő a 2-metil-but-3-in-

1,2-diolt (61). A termék jó vízoldhatósága miatt a hidrolízist 1/10 mennyiségű híg kénsavval 

végeztük, majd a vizes fázist szilárd nátrium-hidroxiddal semlegesítettük és bepároltuk. A 

maradékot metanolban oldottuk, és a semlegesítés során képződő nátrium-szulfátot kiszűrtük. 

A két reakció együttes termelése 55% volt. 

O
OH

OH

91 61

híg kénsav, DKM

 

 

 A 61 diolból enzimkatalizált észteresítéssel sikerült előállítanunk a primer 

hidroxilcsoporton acetilezett vegyületet (92).  

OH

OH
OH

OAC

61

enzim

vinil-acetát

92  

 

Kipróbáltunk 12 enzimet (Amano lipázok: (M, FAP15, AK, PS, A)  Novozym 435 IM, 

Pig Pancrease Lipase, Lipase PSC, Lipase from Candida Cylindracea, Almond Meal, Papain 

és Liver Aceton Powder), de a legjobb esetben is csak 33 %-os enantiomertisztaságot sikerült 

elérnünk (Amano Lipáz PS ee = 20 %, Amano Lipáz A ee = 33 %). Az enzimkatalizált 

hidrolízis során is kipróbáltuk ezeket az enzimeket, de így sem sikerült jobb eredményt 

elérnünk. 
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4.3.2. 2-Metilbut-3-in-1,2-diacetát (93) előállítása és enzimatikus hidrolízise 
 

A monoacetát képzés és hidrolízis kis enantioszelektivitása miatt a 61 diolból  

előállítottuk a 2-metilbut-3-in-1,2-diol diacetátját (93) feleslegben adott ecetsav-anhidriddel 

trietilamin oldószerben.  

OH
OH

OAC
OAc

61

ecetsav-anhidrid

trietilamin, reflux

93  

Termelés: 95 % 

A 93 vegyületet előállítottuk a 91 oxiránból ecetsav-anhidrides refluxáltatással is, de 

mind a tisztaság mind a termelés rosszabb az előző módszerhez képest.  

A 93 diacetát enzimatikus hidrolízisére előkísérleteket végeztünk a 4.3.1 fejezetben 

már említett enzimekkel. A legszelektívebbnek az Amano Lipase PS bizonyult, így azt 

preparatív méretben is kipróbáltuk.  

OAc
OAc

OH
OH

OH
OAc

OAc

OH

93

DEE, foszfát-puffer 

(R*)-61

+

92

+

(S*)-94

Amano lipáz PS

 

A reakcióban négykomponensű termékelegyet kaptunk, a termékek a feldolgozás 

során kapott szerves és vizes fázisokban különbözőképp dúsulnak fel. A termékelegyek 

mennyiségi összetételét gázkromatográfiával, belső standard jelenlétében határoztuk meg (9. 

táblázat).  

 

9. táblázat: A 93 diacetát enzimatikus hidrolízise során kapott termékelegy összetétele 

 Szerves fázis Vizes fázis 

 ee (%) Termelésa  (%) ee (%) Termelésa  (%) 

(S*) b-93 90 16   

(R*) b-61   Nem ismert 30 

92 0 13 0 6 

(S*) b-94 95 6 100 2 
a  A racém diacetát teljes mennyiségére vonatkoztattuk a termelést, melyet gázkromatográf segítségével  

   határoztunk meg, úgy, hogy a termékek mennyiségét belső standardhoz  (p-nitro-klórbenzol)  

   viszonyítottuk.     
b A csillaggal jelölt vegyületek abszolút konfigurációja nem ismert, 589-365 nm tartományban 

   forgatóképességük nem mérhető. 
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A táblázatból látható, hogy bár az (S*)-93 diacetát és a tercier-hidroxilcsoporton 

acetilezett monoacetát ((S*)-94) jó enantiomertisztasággal dúsul, de a termelés gyenge. 

Ráadásul a termékek oszlopkromatográfiás elválasztása is nehézkes. Emiatt jobb módszert 

kerestünk a 61 diol optikai izomerjeinek elválasztására. 

 

4.3.3. 2-Hidroxi-2-metilbut-3-in-1-il-butirát (95) előállítása és hidrolízise  

 

A kinetikus rezolválás hatékonyságának növelése érdekében a szubsztrát méretének 

növelésével próbálkoztunk. A 2-metilbut-3-in-1,2-diolt (61) vinil–butiráttal reagáltatva két 

enzimnél értünk el enantioszelektivitást, az Amano lipáz A esetén 33 %-os 

enantiomertisztasággal nyertük ki az egyik (+)-(S*)-95 enantiomert, míg Candida cylindracea 

lipáz  használatakor az ellenkező enantiomert kaptuk meg szintén 33 %-os 

enantiomertisztasággal. A racém 95 vegyületet szintén Candida cylindracea lipáz jelenlétében 

állítjuk elő vinil-butiráttal. A reakcióidőt egy napra növeltük, hogy a lassabban reagáló 

enantiomer észteresítésére is elegendő idő jusson. 

OH
OH

OH

O

O

OH

OH

61

THF, vinil-butirát

(-)-(R*)-95

Candida Cylindracea lipáz

(S*)-61

+

 

 

Ezek után próbálkoztunk a 95 butirát enzimkatalizált hidrolízisével. Az előkisérletek 

során 8 enzimet próbáltunk ki (Amano lipázok (A, PS és M), Porcine Pancrease lipáz, 

Candida cilyndracea Lipáz, Liver Aceton Powder, Lipáz PSC). A reakciókat 

gázkromatográffal követtük nyomon para-nitro-klórbenzol belső standard jelenlétében. A 

legjobb szelektivitást az Amano Lipáz A enzim mutatta, ezért ezt próbáltuk ki preparatív 

méretben.  

OH
OH

OH
O

O
(S*)-61(-)-(R*>S*)-95

Amano lipáz A

THF, foszfát-puffer

 

 

A racém butirát-származékból (95) kiinduló hidrolízist, 70 %-os konverziónál 

leállítva, a maradék butirát ((-)-(R*)-95) enantiomertisztasága 76 % volt. A 90 % feletti 

enantiomertisztaságot kétszeres enzimatikus rezolválással értük el. Az észteresítést Candida 
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cylindracea lipáz enzim segítségével végeztük, 60 %-os konverziónál állítottuk le a reakciót. 

A (-)-(R*)-95 észtert (ee: 33 %) az alkoholtól oszlopkromatográfiával választottuk el. Fontos 

megjegyezni, hogy az Amano Lipase A enzim annak az enantiomernek a hidrolízisét 

katalizálja jobban, amelyből kevesebb keletkezett az enzimatikus észteresítés során, így 60 %-

os konverziónál leállítva a reakciót a (-)-(R*)-95 butirát enatiomertisztasága 95 % volt.  

Az (R*)-61 alkoholhoz a (-)-95 butirát lúgos hidrolízisével jutottunk el.  

OH
OH OH

OMe OH
OMe

(R*)-61

1. NaH/THF

2. MeI
(R*)-96

+

(R*)-97  

Termelés 96: 34 %; 97: 23 % 

 

Az (R*)-61 diol monometilezésével olyan vegyületek keverékéhez juthatunk [(R*)-96, 

(R*)-97], melyek enantiomerjei jól szétválnak a királis állófázisú kapillárkolonnán végzett 

gázkromatográfiás vizsgálat során. E módszer segítségével megállapítottuk, hogy a (-)-95 

észter hidrolízisekor nem történi racemizáció. Így kétszeres enzimatikus kinetikus 

rezolválással sikerült előállítanunk a nagy enantiomertisztaságú (R*)-61 alkoholt (ee: 95 %). 

 

4.4.  Átrendeződési reakciók 
 

Mint ahogy az irodalmi részben már említettem, a benzil szubsztituenst tartalmazó 

oxiranil-éterek szuperbázisok hatására történő átrendeződési reakcióit a tanszéki 

kutatócsoportban már vizsgálták a CNR Firenzei Intézetével közösen [36]. A 47a és b 

oxiránok esetében az optikailag aktív vegyületekből is előállították a megfelelő oxetán- és 

diol-származékokat. A 47c, 47d vegyületeket csak racém formában vizsgálták, hiszen nem állt 

rendelkezésükre enantiomertiszta kiindulási anyag. Kiderült, hogy az átrendeződési reakciók 

sztereoszelektívek, Z-oxirán-származékból anti-oxetánok és Z-diolok keletkeznek. A reakciók 

termelését az alkalmazott bázisok mennyisége befolyásolta. Általánosságban az is 

elmondható, hogy a Z-diolok jobb termeléssel állíthatók elő az oxetánon keresztül, mint egy 

lépésben. 
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O

R
H H

OH

O

R

H H

OBn

H

OH
R

OHH

BuLi / DIA / tBuOK 1:1:1

4 BuLi 

BuLi / DIA / tBuOK 3:1:1

25 °C

25 oC

-75 °C

(2R,3R,1'R)-49a-e    ee: 100 %

(R)-50a-d

(2S,3R)-47a-c, e    ee: 100 %

1

231'2'

             R
a:    piperidino       
b:    dietilamino      
c:    dibenzilamino
d:    trifenilmetoxi
e:    N-benzil-N-metilamino

(2R,3S)-47d

 

Munkám során feladatom volt, az oxiránok optikai izomerjeinek szétválasztása után, a 

megfelelő optikailag aktív oxetán- és diol-származékok (49a-e és 50a-d) előállítása. Ezek a 

vegyületek jól felhasználhatók optikailag aktív heterociklusok szintézisében.  

Az enzimatikusan rezolvált 84 alkoholból, két új, optikailag aktív oxirán-származékot 

készítettünk ((2S,3R)-47c és (2S,3R)-47e). Ehhez a 4.1.2. pontban leírtaknak megfelelően 

előállítottam a megfelelő konfigurációjú (Z)-1-benziloxi-4-toziloxi-2,3-epoxibutánt ((2R,3S)-

85). A tozilcsoport aminocsoportra való cseréjét N-metil-benzilaminnal, vagy N,N-

dibenzilaminnal káliumjodid katalizátor jelenlétében dimetil-formamidos oldatban végeztük, 

úgy, mint az előző két aminometil-oxirán-származék ((2S,3R)-47a-b) előállításának esetében 

is.  

O

N OBn

H H

O

OTs

H H

O

NH

 KI/DMF
   0 OC

(+)-(2R,3S)-85

R1

R2

R1 R2

R1=Bn, R2=Bn

R1=Me, R2=Bn

(+)-(2R,3S)-47c

(+)-(2R,3S)-47e 

Termelés 47c: 74 %, 47e: 73 %,  ee = 93 % 

 

Az amino-oxiránokból a korábban említett átrendeződési reakcióval megkaptam az 

optikailag aktív oxetánokat. A 49e vegyületet eddig még nem állították elő és a dibenzil-

amino-származék (49c) optikailag aktív formája sem volt ismert. A reakciók során 3 

ekvivalens LIDAKOR reagenst alkalmaztam.  



 43 

O

N OBn

H H O

N Ph

HH

OH

R1 R2

R1=Me, R2=Bn

R1=Bn, R2=Bn

R1

R2

R1=Bn, R2=Bn

R1=Me, R2=Bn

(+)-(2R,3S)-47c

(+)-(2R,3S)-47e

(-)-(2S,3S,1'S)-49c

(-)-(2S,3S,1'S)-49e

LIDAKOR

THF, -78°C

1

23
1'2'

 

Termelés 49c: 50 %, 49e: 60 %, ee = 93 % 

 

A (+)-47d oxirán-származékot tetrahidrofuránban, -75 °C-on 1,5 ekvivalens 

LIDAKOR-ral reagáltattuk. Így az optikailag aktív (+)-49d vegyületet kaptuk meg. 

Megjegyzendő, hogy korábban csak a racém 49d-t állították elő. Megfigyeltük, hogy a tritil 

védőcsoportot tartalmazó származékkal az átrendeződési reakciók jobb termeléssel mennek 

végbe, mint az aminocsoportot tartalmazó vegyületekkel. Olyan tiszta terméket kapunk, hogy 

kromatográfiás tisztításra sem volt szükség.  

O

OCPh3 OBn

H H

Ph

O

PhPh3CO
HH

OH

LIDAKOR

THF, -78°C

(+)-(2R,3S)-47d (+)-(2R,3R,1'R)-49d

1

231'2'

 

Termelés: 92 %, ee > 98 % 

 

 A (+)-49d oxetánt szobahőmérsékleten 4 ekvivalens butil-lítiummal a tervezett (+)-

(Z)-2-fenil-5-trifenilmetiloxipent-2-én-1,4-diollá [(+)-50d] alakítottuk. A szilárd termék 

hexános eldörzsöléssel könnyen tisztítható. Ez is új optikailag aktív vegyület. 

OH

Ph3CO
Ph

H OHPh

O

PhPh3CO
HH

OH

BuLi

THF, 25°C

(+)-(2R,3R,1'R)-49d (+)-(R)-50d

1

231'2'

 

Termelés: 61 %, ee > 98 % 

 

4.5. Optikailag aktív heterociklusok előállítása 
 

Az enzimatikus rezolválás és sztereoszelektív átrendeződés után kapott új királis 

vegyületek (49c, 49d, 49e, 50d) hasznos intermedierek lehetnek optikailag aktív 

heterociklusok szintézisében. Ennek kísérleti igazolása érdekében vizsgáltam az 50d diol- 



 44 

származékainak primer aminnal történő gyűrűzárását, valamint néhány oxetán (110, 115, 117) 

katalitikus hidrogénezését és a kapott termékekből öttagú heterociklusok előállítását. Célom 

volt az optikailag aktív 66c vegyület előállítása is, mely az irodalmi részben említett Balanol 

analogonok [50] középső, királis egységének felel meg.  

 

4.5.1. 1-Benzil-4-fenil-2-trifenilmetiloximetil-2,5-dihidropirrol (67) el őállítása 
 

Az általunk szintetizált (+)-50d diol jó kiindulási anyag lehet részlegesen telített 

heterociklusok, például dihidropirrol-származékok előállítására. Első lépésben a diol 

hidroxilcsoportjait egy jobb hasadó csoportra, metánszulfoniloxicsoportra cseréltük. A 

nyersterméket tisztítás nélkül vittük a következő reakciólépésbe. 

OH

Ph3CO
Ph

HMesO OMes

Ph3CO
Ph

HMesO

(+)-(R)-50d

MesCl

THF, TEA

(R)-98  

 

Az ezt követő gyűrűzárást acetonitrilben, káliumkarbonát jelenlétében benzilaminnal 

valósítottuk meg. Optikailag aktív anyagot kaptunk a gyűrűzárás után [(-)-67], ez arra utal, 

hogy a reakció enantioszelektíven zajlott le.  

NH2

OMes

Ph3CO
Ph

HMesO
N OCPh3

Ph

K2CO3 / acetonitril

(R)-98 (-)-67

Bn

 

 

A 67 dihidropirrolt, csak gyenge, 4-5 %-os termeléssel kaptuk meg (az 50d diolra 

számítva), ezért kísérletet tettünk a reakció optimalizására. Változtattuk a bázis és a távozó 

csoport mennyiségét és minőségét, valamint az oldószert. A reakciókat egy lombikban 

végeztük, a képződő mezilezett köztitermékeket nem preparáltuk. A kísérleti eredményeket a 

10. táblázatban foglaltuk össze. 
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10. táblázat: Kísérletek a 97 dihidropirrol-származék előállítására 

Mezil-klorid (ekv. a) Bázis Körülmények Termék 
             2,8 TEA, 2ekv.a absz. DKM, -10°C 20°C, 2 nap 5 % 
             2,1 BuLi, 2 ekv.a absz. THF, -75°C 20°C, 2 nap - 
             1 BuLi, 1 ekv.a absz. THF, -75°C 20°C, 7 nap - 
             1 NaH, 1,1 ekv.a absz. DMSO, 20°C, 1 nap - 
             1,1 TEA, 2 ekv.a absz. DKM, 20°C, DMAP, 2 nap 4 % 
             2 NaH, 2,1 ekv.a absz. DMSO, 20°C, 1 nap - 
 

a A kiindulási 50d diolhoz viszonyítva. 

 

Sajnos az eredeti 5 %-os termelést, nem sikerült javítanunk, de megfigyeltünk egy 

mellékreakciót. A reakcióban keletkező jelentős mennyiségű melléktermék izolálása és 

szerkezetének felderítése alapján megállapítottuk, hogy a dihidropirrol előállítási reakció 

rossz hozamának oka a 4-fenil-2-trifenilmetiloximetil-2,5-dihidrofurán (99) képződése. Ennek 

alapján a reakciót racém 50d-ből kiindulva két ekvivalens nátriumhidriddel és egy ekvivalens 

mezilkloriddal amin hozzáadása nélkül megismételtük és így az előzőek alapján várt, 99 

dihidrofuránhoz jutottunk. 

OHOH

Ph3CO
Ph

O OCPh3

Ph

(+)-50d

1. NaH/DMSO

2. MesCl

(+)-99  

Termelés: 30 % 

 

 Feltételezésünk szerint a nátrium-hidrid alkoholátot képez mindkét hidroxilcsoporttal 

(100), majd a primer alkoholát a szekundernél gyorsabban mezileződik (101). Ezután a 

szekunder-alkoholát intramolekuláris nukleofil szubsztitúciója következtében kialakul a 

dihidrofurán gyűrű (99). A dihidrofurán gyűrűt tartalmazó 99 vegyületet az 50d diolból 

megkaphatjuk a Mitsunobu-reakció körülményei közt is, de ekkor a termelés csak 4 % volt. 
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Ph

O O

OCPh3OCPh3

OH

Ph

OH

Ph

O O

S OO

OCPh3

O OCPh3

Ph

2ekv. NaH

Na+ Na+

MesCl

Na+

- -

-

100

101(+)-99

(+)-50d

PPh3

DEAD

 

  

4.5.2. A (Z)-2-fenil-4-(2-fenil-3-hidroxiprop-1-enil)dioxolán (103) előállítása és        

          szerkezetazonosítása 
 

Az 50d diol szintetikus hasznosításának további lehetőségei közül vizsgáltam, hogy a 

tritilcsoport eltávolításával nyerhető triol (102) hidroxilcsoportjainak további átalakításához 

lehetséges-e két hidroxilcsoport szelektív védése gyűrűs acetál képzésével. A reakció során 

képződhet öttagú, héttagú és nyolctagú gyűrűs acetál is. Vizsgálni akartuk a reakció 

sztereoszelektivitását is. Ha ugyanis aldehiddel (vagy aszimmetrikus ketonnal) végezzük a 

reakciót, akkor a meglévő kiralitáscentrum befolyásolhatja a létrejövő új aszimmetriacentrum 

konfigurációját is.  

Az acetálképzéséhez a tritil védőcsoportot híg sósavas hidrolízissel távolítottuk el 

etanol oldószerben. A triolt (102) optikailag aktív formában is előállítottuk, de az 

acetálképzést racém alkoholból kiindulva vizsgáltuk. 

OH

Ph3CO
Ph

OHH OH

OH
Ph

H OH

(+)-(R)-50d

HCl

95% EtOH

(+)-(R)-102  

Termelés: >99 %, ee > 98 % 

 

A racém 102 triolt absz. diklórmetánban p-toluolszulfonsav és molekulaszita 

jelenlétében benzaldehiddel reagáltattuk. 
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CHO

O
O

OH

Ph

PhH

OO

OH
Ph

PhH

O

OH
Ph

O
Ph HOHOH

Ph
OH

DKM, TsOH

+ +

molekulaszita

103 104 105102  

Termelés 103: 10 %, (104 + 105): 40 % 

 

A reakcióelegy feldolgozása során sikerült oszlopkromatográfiával három jól 

elkülönülő tiszta terméket kinyerni, de ezek pontos szerkezetét az egymáshoz képest 

jellegtelen NMR eltolódások miatt nem tudtunk meghatározni. Feltételeztük azonban, hogy az 

egyik termék az öttagú gyűrűt tartalmazó acetál (103). Az is egyértelmű volt az 1H-NMR 

spektrumok alapján, hogy ez a termék csak az egyik térállású racém acetált tartalmazza.  

A 103 acetál pontos szerkezetének megállapításához elő kellett állítani egy olyan 

hasonló vegyületet, amelyből csak öttagú gyűrűs acetál keletkezhet. Ezért megpróbáltuk az 

50d diol reaktívabb, primer hidroxilcsoportját szelektíven védeni. A laboratóriumban mindig 

kéznél van faktorozott butil-lítium oldat, ezért először ezt használtuk bázisként az acilezéshez. 

Az 50d diolt tetrahidrofuránban butil-lítiummal reagáltattuk, majd a keletkező alkoholátot 

benzoil-kloriddal észteresítettük. A 106 és 107 észterek 4:1 arányban keletkeztek. A két 

észtert nem sikerült elválasztani egymástól, de a következő lépés után oszlopkromatográfiás 

tisztítással eltávolítottuk a nem kívánt vegyületet. Teljes szelektivitást és jobb termelést (53%) 

úgy sikerült elérni, hogy az 50d diol monoacilezéséhez trietil-amint használtunk butil-lítium 

helyett, tetrahidrofuránban. 

OH OH

Ph3CO

Ph

OH

Ph3CO

Ph

OBz OH

Ph3CO

Ph

OBz

1.a BuLi/THF

2. BzCl/THF
+

50d 106 107

1.b TEA/THF

 

Termelés: a: 36 %, 106 és 107 4:1 arányú keveréke; b: 53 % 106 

 

Az 106 észter tritilcsoportját a korábbihoz hasonlóan, sósavas hidrolízissel eltávolítva 

kaptuk meg a 108 diolt. 

OH

Ph3CO

Ph

OBz OH

OH

Ph

OBz

106

cc. HCl

EtOH

108  

Termelés: 50 % 
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A 108 diolt p-toluolszulfonsav és molekulaszita jelenlétében benzaldehiddel 

reagáltattuk. A reakcióelegy feldolgozása után oszlopkromatográfiával két terméket 

választottunk szét. Az NMR vizsgálatok során kiderült, hogy a két anyag a megfelelő öttagú 

acetál diasztereomerei (109a és 109b).  

OH

OH

Ph

OBz

CHO

O O

HPh

Ph

OBz
O O

HPh

Ph

OBz

108

DKM, TsOH
molekulaszita

109a 109b

+

 

Termelés 109a + 109b: 60 %  

 

A két diasztereomer dioxolán 2-es és 4-es helyettesítőinek relatív térállását külön-

külön felvett NOESY-spektrumuk alapján határoztuk meg (4. és 5. ábra).  

 

 

4. ábra: A 109a acetál (transz-2-fenil-4-(3-benzoiloxi-2-fenilprop-1-enil)dioxolán) NOESY       

             spektruma 

 

Jól látható, hogy a 109a vegyületben (4. ábra) a dioxolángyűrű C5 szénatomján lévő 

Hx korrelál a gyűrű C2 szénatomján lévő hidrogénnel valamint a viniles hidrogénnel.  
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5. ábra: A 109b acetál (cisz-2-fenil-4-(3-benzoiloxi-2-fenilprop-1-enil)dioxolán) NOESY   

             spektruma 

 

Megfigyelhetjük, hogy a 109b származék esetén (5. ábra) a dioxolángyűrű C5 

szénatomján lévő Hx korrelál a viniles hidrogénnel, a Hy a gyűrű C2 szénatomján lévő 

hidrogénnel korrelál.  

 

 

6. ábra: A 103 acetál (cisz-2-fenil-4-(2-fenil-3-hidroxiprop-1-enil)dioxolán) NOESY   

             spektruma  
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A cisz és transz acetálok spektrumait összevetve a korábban a 102 triolból előállított, 

103 jelű dioxolán spektrumával (6. ábra) azt tapasztaltuk, hogy a termékünk az öttagú cisz-

termék. Ugyanis 103-ban a 109a-hoz hasonlóan a dioxolángyűrű C5 szénatomján lévő Hx a 

viniles hidrogénnel, a Hy pedig a gyűrű C2 szénatomján lévő hidrogénnel korrelál. Ezért 

megállapíthatjuk, hogy a cisz-2-fenil-4-(2-fenil-3-hidroxiprop-1-enil)dioxolánt (103) sikerült 

előállítanunk és kinyernünk a 102 triol acetálozása során. 

 

4.5.4. Optikailag aktív pirrolidin- és tetrahidrofu rán-származékok előállítása a 49d             

          oxetán-származékból kiindulva 
 

A célkitűzéseim között szereplő új, királis pirrolidin-származékok előállításához jó 

kiindulási vegyület a 49d oxetán. Szintézisstratégiánk szerint a 49d vegyület szabad 

hidroxilcsoportjának védése után az oxetángyűrűt katalitikus hidrogénezéssel nyitjuk fel. Az 

ennek során keletkező 2,3-diszubsztituált-bután-1,4-diolt, illetve az ebből kapható bifunkciós 

vegyületeket szándékoztunk felhasználni C4 komponensként a primer aminokkal történő 

gyűrűzáráshoz. 

Először az optikailag aktív oxetán-származékot ((+)-49d) benzoileztük -75 °C-on absz. 

tetrahidrofuránban, bázisként butil-lítiumot alkalmazva. Más bázisok alkalmazásával ugyanis 

(NaH, trietil-amin) nem sikerült megfelelő eredményt elérni. 

Cl OPh

O

PhPh3CO
HH

OH
Ph

O

PhPh3CO
HH

OBz

1. Buli/THF

2. 

(+)-(2R,3R,1'R)-49d

1

231'2'

1

231'2'

(+)-(2R,3R,1'R)-110
 

Termelés: 76 %, ee > 98 % 

 

A 110 oxetán katalitikus hidrogénezése során több termék keletkezhet.  

OH
OBz

OH

Ph
Ph3CO

OBz

OH

Ph
Ph

O

PhPh3CO
HH

OBz

H2/Pd/C, 10bar, 25°C

(-)-(2S,3R)-111

+

(+)-(2S,3R)-112

1

231'2'

(+)-(2R,3R,1'R)-110

3
4 2

1 1

2
3

4

 

ee = 92 % 

 

Ismert, hogy az oxetángyűrű könnyen felnyílik akár légköri nyomáson is [60, 61]. 

Várható, hogy az O1 - C2 kötés hasad fel az O1 - C4 kötés helyett, a fenilcsoport aktiváló 
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hatása miatt. A katalitikus hidrogénezés közben a tritilcsoport is lehasadhat, ehhez viszont 

erőteljesebb körülmények kellenek. Ennek megfelelően keletkezhet 111 monoalkohol, és 112 

diol is. 

Az előkísérleteink során kiderült, hogy a 112 diol gyorsabban keletkezik diklórmetán 

– metanol oldószerelegyben, mint diklórmetánban. Ezért vizsgáltuk a hidrogénezés 

oldószerfüggését, az eredményeket a 11. táblázatban foglaltam össze. A reakciókat 300 mg-os 

méretben hajtottuk végbe, katalizátorként aktívszén hordozóra felvitt palládiumot (SQ-6) 

alkalmaztunk. A termelések a preparált anyagra vonatkoznak. Más oldószereket oldhatósági 

okok miatt nem próbáltunk.  

 

11. táblázat: A 110 oxetán katalitikus hidrogénezésének oldószerfüggése 

Nyomás (bar) Idő (óra) Termelés (%) Oldószer 
  110 111  112 

MeOH 1 1 0 100 0 
THF 10 8 0 100 0 

EtOAc 10 24 0 100 0 
DKM 1 4 12.5 75 12.5 

MeOH + HCla 10 12 0 0 61 
DKM 10 16 0 30 70 
DKMb 10 24 0 0 56 

DKM + p-TsOH 10 1 0 0 80 
MeOH : DKM 1 : 1 10 4 0 30 70 
MeOH : DKM 1 : 1 10 8 0 0 100 
MeOH : DKM 1 : 5 10 4 0 30 70 
MeOH : DKM 1 : 5 10 8 0 0 100 

a Tömény sósavat (1 csepp) két óra hidrogénezés után adtuk hozzá a reakcióelegyhez. 
b A reakcióelegyet 16 óra hidrogénezés után 50°C-ra melegítettük.  

 

 Az eredményekből látszik, hogy három oldószerben (MeOH, THF, EtOAc) 

szelektíven a 111 monoalkohol keletkezik. A reakció metanolban a leggyorsabb, etil-

acetátban pedig a  leglassabb, ami azzal magyarázható, hogy a hidrogénezések apoláris 

oldószerekben lassabban mennek végbe, mint polárisokban. Ezért meglepő az, hogy 

diklórmetánban már légköri nyomáson is keletkezik detritilezett termék. Ennek oka az lehet, 

hogy diklórmetánból a hidrogénezés körülményei között sósav hasad le, mely elősegíti a 

tritilcsoport lehasadását. Ezt támasztja alá az is, hogy a hidrogénezés után savas (pH = 5) 

oldatot kaptunk. Tiszta diklórmetán oldószerben nem sikerült jó termeléssel teljessé tenni a 

detritilezést. Melegítés hatására ugyan kizárólag a 112 diolt nyertük ki, de csak közepes 

termeléssel bomlástermékek keletkezése mellett. Metanol oldószerhez ásványi sav hozzáadása 

ugyan gyorsítja a reakciót, de ez esetben csak 61 %- os termelést értünk el. Jó termeléssel a 
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112 diolt diklórmetán – metanol oldószerelegy alkalmazásával nyertük ki. Valószínűleg a 

metil-alkohol segíti a végtermék oldódását. A táblázatból látszik, hogy a reakció gyorsasága 

nem függ az oldószerek arányától.    

 Vizsgáltuk azt is, hogy a tritilcsoport lehasadása hidrolitikus vagy hidrogenolitikus 

folyamat, hiszen a rendszerben levő víznyomok és sav hatására a tritiloxicsoport hidrolizálhat 

is. A hidrolitikus folyamat teszteléséhez a 111 monoalkoholt diklórmetánban p-

toluolszulfonsav jelenlétében (csontszenes palládium nélkül) kevertettük. Ekkor, 

feltételezésünk szerint, a primer hidroxilcsoport protonálódását (A intermedier) követő 

intramolekuláris nuklofil támadás eredményeként képződött a 4-benzil-3-

benzoiloxitetrahidrofurán (113, Termelés: 50%), miközben trifenil-metanol melléktermék 

keletkezik. Alternatív úton a hidrolízis és gyűrűzárás a tritiloxicsoport oxigénjének 

protonálódásával is indulhat (B intermedier) és ekkor a primer hidroxilcsoport oxigénjének 

nukleofil támadása révén alakulhat ki a tetrahidrofurángyűrű, miközben trifenil-metanol 

képződik és a katalitikus folyamatot elindító proton regenerálódik. 

Ph3CO

OH

OBz

Ph

OH

OBz

PhOH

O

Ph OBz

Ph3CO

OH2

OBz

Ph
Ph3CO

OH

OBz

Ph

H
 

(-)-(2S,3R)-111 (+)-(2S,3R)-112

DKM, p-TsOH
-Ph3CH

Ph3P, DEAD

THF

(+)-(3S,4R)-113

+

-Ph3COH
-H+

+

A Bvagy

p-TsOH

DKM

H2/Pd

ee = 98 % 

3 4

 Mikor a hidrogénezést diklórmetánban végeztük, és katalitikus mennyiségű p-

toluolszulfonsavat is adtunk a csontszenes palládiumot tartalmazó elegyhez, a hidrogénezés 

sokkal gyorsabban ment végbe, mint savkatalizátor nélkül. Termékként a 112 és 113 5:1 

arányú elegyét kaptuk. Ekkor a védőcsoport trifenil-metánná alakult, mert a reduktív C-O 

hasítás gyorsabban végbement, mint a hidrolízis. Ez a kísérlet is jó bizonyíték arra, hogy a 

savkatalízisnek milyen fontos szerepe van a tritilcsoport eltávolításában. A 113 
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terahidrofuránt jobb termeléssel (73 %) is előállíthatjuk 112-ből a Mitsunobu-reakciót 

alkalmazva.  

A 110 oxetán hidrogénezése után kapott 112 diolból előállítottuk a 3-benzoiloxi-4-

fenil-1-tozilpirrolidint (66a). A gyűrűzáráshoz a diol két hidroxilcsoportját jó távozócsoporttá 

kellett alakítanunk. Próbálkoztunk mezilezéssel, majd tozilezéssel, de a kapott vegyületekből 

a gyűrűzárási reakciót nem sikerült megvalósítanunk. A jó megoldásnak a hidroxicsoportok 

klór atomokra történő cseréje bizonyult. A reakciót tionil-kloriddal valósítottuk meg, trietil-

amin savmegkötő jelenlétében. 

OH

OBz

PhOH

Cl

OBz

PhCl

(+)-(2S,3R)-112

SOCl2

THF/TEA

(+)-(2R,3R)-114  

Termelés: 90 %, ee = 92 % 

 

A gyűrű kialakítását tozilamiddal végeztük dimetil-formamidban káliumkarbonát 

bázis jelenlétében.  

N

Ph OH

SO2

NH2

Cl

OBz

PhCl

Ts

K2CO3, DMF

(+)-(3R,4S)-66a(+)-(2R,3R)-114

 

Termelés: 38 % ee = 92 % 

 

Azt tapasztaltuk, hogy a gyűrűzárás mellett a benzoilcsoport is lehasadt. A reakciót 

próbáltuk enyhébb körülmények között, mikrohullámú reaktorban megvalósítani a jobb 

termelés elérése végett. Az 12. táblázatból látható, hogy a reakció bár gyorsabb mikrohullámú 

reaktorban, de mégis gyengébb termeléssel szolgáltatja a kívánt 66a terméket. 

 

12. táblázat: A 66a pirrolidin előállítása  

Körülmények Termelés 

150°C reflux, 1 nap 38 % 

Mikrohullámú reaktor, 150°C, (120W fűtés) 2 óra 30 % 



 54 

Az előző reakciók nem érintették a vegyületek aszimmetriacentrumait, ezért a 

heterociklusok enantiomertisztasága megegyezik a kiindulási oxetánéval. 

 

4.5.5. 3,4-Diszubsztituált-pirrolidin-származékok előállítása amino-oxetán- 

           származékokból kiindulva 
 

A 4.4. fejezetben leírt optikailag aktív benzilamino-oxetán-származék (49c) is 

alkalmas optikailag aktív pirrolidin előállítására. A 49c vegyület hidrogénezése után egy 

aminodiolt kaphatunk, ahol a primer hidroxil- és aminocsoport között négy szénatom van. Így 

vízkilépéses gyűrűzárással optikailag aktív heterociklusokhoz juthatunk. A mellékreakció 

elkerülése érdekében természetesen a redukív gyűrűnyitás előtt a szekunder hidroxilcsoportot 

célszerű megvédeni. 

Az oxetángyűrű reduktív felnyitásakor egy kiralitáscentrum megszűnik, de a maradék 

két aszimmeriacentrumot a további reakciók nem érintik, ezért egy adott tiszta enantiomerből  

kiindulva enantiomertiszta végterméket kaphatunk. 

A szintézissor első lépésében a 49c oxetán szekunder hidroxilcsoportját védeni kellett. 

Több védőcsoportot próbáltunk ki (pl: dihidropirán) sikertelenül. Először metil védőcsoportot 

sikerült bevinnünk a molekulába, nátrium-hidrides sóképzés, és metil-jodidos reagáltatás után. 

A metil védőcsoportot tartalmazó oxetánt csak racém formában állítottuk elő. 

O

OH
N Ph

Ph

Ph
N Ph

O

OMe

Ph

Ph

1. NaH/THF

2. MeI

49c 115  

Termelés: 81 % 

 

 Ezután a 115 oxetán-származékot reduktív gyűrűnyitási reakcióval a megfelelő 

aminoalkoholokká alakítottuk. A hidrogénezési reakciókat úgy valósítottuk meg, hogy az 

oxetángyűrű felnyílása mellett, a benzilcsoportok is távozzanak.  

N Ph

O

OMe

Ph

Ph
NH2

OMe

OH

PhH2/Pd/C

metanol

115 116  

Termelés: 85 % 
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 Az így előállított 116 amino-alkoholból a Mitsunobu reakció körülményei között 

zárhatunk gyűrűt. A reakciót absz. THF-ben, trifenil-foszfin és dietil-azodikarboxilát 

jelenlétében hajtottuk végre, így jó termeléssel a megfelelő pirrolidin (66b) származékhoz 

jutottunk.  

N
H

Ph OMe

NH2

OMe

OH

Ph Ph3P, DEAD

absz. THF

66b116  

Termelés: 64 %  

 

Ha a 49c oxetán-származék hidroxilcsoportját nem védtük, hanem az oxetán-

származékot védés nélkül hidrogéneztük, akkor a kapott aminodiol-származékból a 

Mitsunobu reakció során vegyes termék keletkezett. Ennek valószínűleg az az oka, hogy a 

pirrolidin-származék mellett aziridin-származék is keletkezik. Esetleg intermolekulás 

kapcsolások is történhetnek. Ezért fontos a szekunder hidroxil csoport védése.  

A metil védőcsoportot nehéz eltávolítani, ezért tovább folytattuk egyéb védőcsoportok 

bevitelének vizsgálatát, ezek közül a benzoilcsoport bizonyult legmegfelelőbbnek. A védést 

úgy valósítottuk meg, hogy 49c-ből butil-lítiummal tetrahidrofuránban alkoholátot képeztünk, 

amit benzoil-kloriddal reagáltattunk.   

O

Cl
Ph

O

Ph

HH

OH

N
Ph

Ph Ph

O

Ph

HH
N

OBz

Ph

Ph

1. BuLi/ThF, -78°C

2.

(-)-(2S,3S,1'S)-49c (-)-(2S,3S,1'S)-117

1

231'2'

1

231'2'

 

Termelés: 81 %, ee = 93 %  

 

 A keletkezett oxetán-származékot (117), először kis mennyiségben, SQ-6 katalizátor 

jelenlétében 40 °C-on 12 bar nyomás alatt hidrogéneztük metanolban 8 óra alatt. Ennek 

következtében felnyílt az oxetángyűrű, és az aminocsoport debenzileződött. A reakciót nagy 

mennyiségű kiindulási anyagból végrehajtva termékelegyet kaptunk, amely csak kis 

mennyiségben tartalmazta a kívánt vegyületet. Két mellékterméket (118 és 119) sikerült 

izolálnunk.  



 56 

NH2

OH

OH

Ph
BzHN

OH

OH

Ph
Ph

O

Ph

HH
N

Ph

Ph
OBz

H2/Pd/C

13 bar, 8 óra
MeOH

+

(-)-(2S,3R,1'S)-117 (2S,3R)-118 (-)-(2R,3S)-119

1

231'2'
23 2

3

 

 

 Egyik esetben a benzoilcsoport is lehasadt a molekuláról (118), a másik esetben a 

benzoilcsoport az aminocsoportra vándorolt (119). Feltételezésünk szerint a benzoilcsoport 

lehasadásához és vándorlásához hosszú időre van szükség. Ezt az is alátámasztja, hogy a 

hidrogénezést légköri nyomáson egy hétvége alatt végrehajtva a 119 vegyületet kaptuk, 

közepes termeléssel (52 %). A reakció további érdekességét az adja, hogy az irodalomban 

nem találtunk példát aminocsoport mindkét benzilcsoportjának légköri nyomású 

hidrogénezéssel történő eltávolítására.  

N
H

OH

OH

O

Ph
Ph

Ph

O

Ph

HH
N

Ph

Ph
OBz

 H2/Pd/C, 72óra

légköri nyomás

(-)-(2S,3S,1'S)-117 (-)-(2R,3S)-119

1

231'2'

MeOH

 

Termelés: 52 %, ee = 93 %  

 

 Mivel a benzoilcsoport vándorlása lassú folyamat, olyan gyors hidrogénezési módszert 

kerestünk, amellyel visszaszorítható ez a nem kívánt mellékreakció. Az optimalizálás során a 

legmegfelelőbb módszernek az bizonyult, amikor a 117 oxetánt légköri nyomáson egy órát, 

majd még egy órán keresztül 13 bar nyomás alatt hidrogéneztük. Ebben az esetben is metanol 

oldószert, és SQ-6 katalizátort alkalmaztunk. A reakció során a 120a aminoalkoholt és az egy 

benzilcsoportot tartalmazó 120b vegyületet nyertük ki, nagyjából azonos mennyiségben. A 

120b vegyület keletkezése nem okoz problémát, hiszen oszlopkromatográfiás elválasztás után 

a továbbiakban ez is megfelelő intermedier a pirrolidin-származékok szintézisében. 
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OBz

Ph
BnHN

OH

OBz

Ph
Ph
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Ph

HH
N

Ph

Ph
OBz
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MeOH

1
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Termelés 120a: 46 %; 120b: 44 %, ee = 93 % 
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A nyert aminoalkohol-származékokból (120a-b) Mitsunobu reakcióval megkaptuk az 

optikailag aktív pirrolidin-származékokat (66c-d).  

RHN

OH

OBz

Ph
N

OBzPh

R

Ph3P, DEAD

THF

R=H

R=Bn

R=H

R=Bn

     (2S,3R)-120a

 (-)-(2S,2R)-120b

(-)-(3S,4R)-66c

(-)-(3S,4R)-66d

2
3

3 4

 

Termelés 66c: 75 %, 66d: 65 %, ee = 93 % 

 

Az így előállított optikailag aktív pirrolidin-származékok benzoilcsoportjának 

eltávolítása után kapott hidroxi-pirrolidineket megfelelő aril-származékkal észteresítve az 

irodalmi bevezetőben (3.7. fejezet, 72 vegyület) említett Balanol analogonokhoz juthatunk. 
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5. Kísérleti rész 

 

5.1. Általános megjegyzések 
 

A minőségi vékonyréteg-kromatográfiás vizsgálatokhoz DC Alufolien Kieselgel 60 F254 

(Merck) típusú lapokat használtunk, amelyeket UV fénnyel, jóddal vagy (NH4)6Mo7O24 és 

Ce(SO4)2 vizes kénsavas oldatával hívtunk elő. 

Az oszlopkromatográfiás elválasztásokat úgy végeztük, hogy 1 g elválasztandó anyaghoz 20-

30 g adszorbenst használtunk (Kieselgel 60 G 0,02-0,063 mm, Merck). Az eluáló elegyeket 

zárójelben tüntettem fel. 

Az 1H-NMR spektrumok és a 13C-NMR spektrumok Bruker WM 250, Bruker DRX 300, ill. 

500 készüléken, tetrametil-szilán belső standard jelenlétében készültek általában CDCl3 

oldószerben.  

A forgatóképességet PERKIN-ELMER 241 típusú polariméterrel, 10 cm hosszúságú 

küvettában a nátrium lámpa 589 nm hullámhosszúságú fényében határoztuk meg. 

A HPLC méréseket JASCO UV 1575 készüléken hajtottuk végre. Kolonna: Chiralpack AD 

0,46 x 25 cm, áramlási sebesség: 0,5 ml/perc, UV-Vis detektor: 256 nm. 

A gázkromatográfiás vizsgálatokat Agilent 4890 D készüléken végeztük. Minden méréshez a 

30 m hosszúságú HP-Chiral B233 (0,25 nm/0,25µm) kolonnát használtuk. 

Az olvadáspontot Büchi kapilláris olvadáspont mérő készülékkel, illetve Mel-Temp 

Electrothermal olvadáspontmérő készülékkel, kapillárisban mértük. 

A GC-MS spektrumok Finnigan Mat/Automass II GC/MS készülékkel lettek felvéve. 

Az IR spktrumok Perkin-Elmer 1600 FT spektrométer segítségével készültek. 

Az elemanalízis az ELTE Kémia Intézetében készült. 

A metallálási reakciókat vízmentes körülmények között N2 vagy Ar atmoszférában, Schlenk-

csövekben végeztük. A –10 °C alatti hőmérsékletet szárazjeges acetonos fürdő 

alkalmazásával értük el. 
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A már ismert molekulák irodalmi hivatkozását a fejezetalcímek végén közlöm szögletes 

zárójelben. 

 

5.2. Amino-oxiránok előállítása 
 

5.2.1. (Z)-4-Benziloxibut-2-én-1-ol (83) szintézise [37] 

A 60%-os NaH-et (132 mmol, 5,28 g) nitrogén atmoszféra alatt absz. hexánnal (3×20 ml) 

olajmentesre mostuk, vákuumban szárítottuk, majd N2 alatt absz. DMF-ban (40 ml) 

szuszpendáltuk. A (Z)-but-2-én-1,4-diolt (82, 360 mmol, 31,72 g) N2 alatt absz. DMF-ban 

(140 ml) oldottuk fel. Külső jeges hűtés közben Pasteur-pipettával 20 perc alatt beadagoltuk a 

NaH absz. DMF-os szuszpenzióját, majd szobahőmérsékleten kevertettük két órán keresztül. 

Narancssárga elegyet kaptunk. A képződött alkoholáthoz külső jeges hűtés mellett 

benzilbromid (120 mmol, 14,28 ml) 20 ml absz. DMF-fel készített oldatát csepegtettük. 

Átlátszó oldatot kaptunk. Ezután az oldatot szobahőmérsékletre melegítettük fel és ezen a 

hőmérsékleten egy napig kevertettük. Az elegyet 600 g jégre öntöttük, majd éterrel (5×200 

ml) extraháltuk, a szerves fázist telített NaCl oldattal (200 ml) mostuk, Na2SO4-on szárítottuk, 

szűrtük és bepároltuk.  

Termelés: 20,44 g (95%, sárga olaj).  
1H-NMR (CDCl3, 250 MHz) δ (ppm): 7,41-7,24 (5H, m, aromás H), 5,75 (2H, m, viniles H), 

4,51 (2H, s, CH2Ph), 4,13 (2H, d, J= 5,6 Hz, CH2OH), 4,07 (2H, d, J= 5,7 Hz, CH2OBn), 2,36 

(1H, bs, OH).  

 

5.2.2. (Z)-4-Benziloxi-2,3-epoxibután-1-ol (84) előállítása [37] 

A (Z)-4-benziloxi-but-2-én-1-olt (83, 117 mmol, 20,85 g) 120 ml diklórmetánban feloldottuk, 

majd sós jéggel 0 °C-ra hűtöttük. Eközben mCPBA-t (234 mmol, 57,7 g) oldottunk 

diklórmetánban (400 ml). Ezt az oldatot sós jeges hűtés közben csepegtettük a már lehűtött 

oldathoz. Ezután egy napig szobahőmérsékleten kevertettük. Az elegyet sós jéggel lehűtöttük 

és a kivált mCBA-t leszűrtük. A diklórmetános fázist vizes Na2S2O5 oldattal (4×200 ml) 

mostuk. A peroxidmentességet KI-os oldattal ellenőriztük, majd vizes NaHCO3-oldattal 

(3×200 ml) mostuk. Végül telített vizes NaCl-oldattal (2×100 ml) mostuk, Na2SO4-on 

szárítottuk, szűrtük és bepároltuk. 20,2 g (93%) nyersterméket kaptunk. A nyersterméket 

oszlopkromatográfiásan (eluens: hexán:etil-acetát = 1:1, rf:: 0,36) tisztítottuk.  

Termelés: 15,4 g (70 %, olaj). 
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1H-NMR (CDCl3, 250 MHz) δ (ppm): 7,39-7,25 (5H, m, aromás H), 4,61 (1H, d, J= 11,8 Hz, 

CHaHbPh), 4,46 (1H, d, J= 11,8 Hz, CHaHbPh), 3,70 (4H, m, CH2O), 3,25 (2H, m, oxirán 

CH), 2,30 (1H, bs, OH).  

 

5.2.3. cisz-1-Benziloxi-2,3-epoxi-4-p-toluolszulfoniloxibután (85) szintézise [37] 

Nitrogén alatt (Z)-4-benziloxi-2,3-epoxibután-1-olt (84, 28,57 mmol, 5,55 g) oldottunk fel 22 

ml absz. piridinben. Külső sós-jeges hűtés és kevertetés közben hozzácsepegtettük a 

tozilklorid (42,86 mmol, 8,17 g) 22 ml absz. piridinnel készített oldatát, majd mélyhűtőben 

tároltuk egy napig. Az elegyet 100 g jégre öntöttük, adtunk hozzá 200 ml 1 M-os H2SO4-at, 

majd éterrel (4x60 ml), a szerves fázist 5 %-os HCl-oldattal (2x60 ml), végül telített NaCl 

oldattal (1x50 ml) mostuk, Na2SO4-on szárítottuk, szűrtük és bepároltuk.  

Temelés: 9,1 g (91 %, rózsaszín olaj). 
1H-NMR (CDCl3, 250 MHz) δ(ppm): 7,78 (2H, d, J= 8,3 Hz, aromás H), 7,34-7,28 (7H, m, 

Ph), 4,54 (1H, d, J= 11,8 Hz, CHaHbPh), 4,48 (1H, d, J= 11,8 Hz, CHaHbPh), 4,24 (1H, dd, 

J= 3,8 Hz, 11,5 Hz, CHaHbOSO2), 4,05 (1H, dd, J= 6,6 Hz, 11,5 Hz, CHaHbOSO2), 3,58 (1H, 

d, J= 3,6 Hz 11,4 Hz, CHaHbO), 3,53 (1H, dd, J= 5,4 Hz, 11,4 Hz, CHaHbO), 3,24 (2H, m, 

oxirán CH), 2,44 (3H, s, Me-Ph). 

 

5.2.4. Racém dialkilaminocsoportot tartalmazó epoxibutánok előállitása [37] 

Nitrogén atmoszféra alatt, jeges hűtés közben oldottuk az előzőekben elkészített racém cisz-1-

benziloxi-2,3-epoxi-4-p-toluolszulfoniloxibutánt (85, 3,48 g, 10 mmol) dimetil-formamidban 

(40 ml), majd kálium-jodidot (0,83 g, 0,5 mmol) adtunk hozzá. A kapott elegyhez lassú 

ütemben csepegtettük hozzá a megfelelő amint (20 mmol). A reakcióelegyet 3 napon át 

szobahőmérsékleten kevertettük. Feldolgozás céljából a reakcióelegyet desztillált víz (200 ml) 

és nátrium-hidrogénkarbonát (100 ml) elegyére öntöttük és 20 percen át kevertettük. Ezután a 

vizes fázist éterrel (4x50 ml) extraháltuk. Az egyesített szerves fázist telített NaCl-oldattal 

(2x50 ml) mostuk, szárítottuk, bepároltuk. A nyersterméket oszlopkromatográfiásan 

tisztítottuk.  

cisz-1-Benziloxi-4-piperidino-2,3-epoxibután (47a): 

Termelés: 1,3 g, (50%, olaj). 
1H-NMR (CDCl3, 250 MHz) δ (ppm): 7,36-7,26 (5H, m, Ph), 4,65 (1H, d, J= 11,8, CHaHbPh), 

4,52 (1H, d, J= 11,8, CHaHbPh), 3,70 (1H, dd, J=  4,1, 11,2, CHaHbO), 3,54 (1H, dd, J= 6,4, 

11,2, CHaHbO), 3,19 (2H, m, oxirán CH), 2,66 (1H, dd, J= 3,3, 13,3, CHaHbN), 2,42 (4H, m, 

CH2N), 2,29 (1H, dd, J= 6,6, 13,3, CHaHbN), 1,60 (4H, m, CH2), 1,44 (2H, m, CH2).  
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cisz-1-Benziloxi-4-dietilamino-2,3-epoxibután (47b): 

Termelés: 1,0 g, (40 %, olaj). 
1H-NMR (CDCl3, 250 MHz) δ (ppm): 7,36-7,28 (5H, m, Ph), 4,64 (1H, d, J= 11,6, CHaHbPh), 

4,53 (1H, d, J= 11,6, CHaHbPh), 3,71 (1H, dd, J= 4,2, 11,2, CHaHbO), 3,54 (1H, dd, J=  6,4, 

11,2, CHaHbO), 3,18 (2H, m, oxirán CH), 2,81-2,38 (6H, m, NCH2), 1,03 (6H, t, J= 6,8, 

CH2CH3);  

 

 

5.3. Dialkilamino-epoxibután-származékok rezolválása 
 

5.3.1. Racém cisz-1-benziloxi-4-piperidino-2,3-epoxibután (47a) rezolválása  
Racém cisz-1-benziloxi-4-piperidino-2,3-epoxibutánt (47a, 2,88 g, 11,02 mmol) 70 ml etil-

acetátban oldottunk és ehhez adtuk az O,O’-dibenzoil-(R,R)-borkősav monohidrátot (4,15 g, 

11,02 mmol). Az elegyet a 1. táblázatban megadott ideig kevertettük 25°C-on. A csapadékot 

leszűrtük, jéghideg etil-acetáttal (3x5 ml) mostuk és szárítottuk, (-)-47a-O,O’-dibenzoil-

(R,R)-borkősav sót kaptunk. A szűrletet vákuumban bepároltuk, így (+)-47a-O,O’-dibenzoil-

(R,R)-borkősav só és (-)-47a-O,O’-dibenzoil-(R,R)-borkősav só elegyét kaptuk. A (-)-47a-

O,O’-dibenzoil-(R,R)-borkősav sót feloldottuk 30 ml dietil-éterben és 45 ml nátrium-

hidrogén-karbonátban. A vizes fázist 20 ml dietil-éterrel mostuk. Az összegyűjtött szerves 

fázist 20 ml telített NaCl-oldattal mostuk, szárítottuk és vákuumban bepároltuk. Az így kapott 

olaj a (-)-47a enantiomer, termelés és optikai tisztaság adatait az 1. és 2. táblázat tartalmazza. 

A szűrletet a sóval analóg módon dolgoztuk fel. 

 

5.3.2. Racém cisz-1-benziloxi-4-dietilamino-2,3-epoxibután (47b) rezolválása  
Racém cisz-1-benziloxi-4-dietilamino-2,3-epoxibutánt (47b, 2,1 g, 8,3 mmol) 100ml etil-

acetátban oldottunk, és hozzáadtuk az O,O’-dibenzoil-(R,R)-borkősav monohidrátot (1,6 g, 

4,2 mmol). Az elegyet a vizsgált ideig kevertettük (3. táblázat), 25°C-on. A csapadékot 

leszűrtük, jéghideg etil-acetáttal (3x5 ml) mostuk és szárítottuk, (+)-47b-O,O’-dibenzoil-

(R,R)-borkősav sót kaptunk. A szűrletet vákuumban bepároltuk, így (-)-47b és (+)-47b-O,O’-

dibenzoil-(R,R)-borkősav só elegyét kaptuk. A (+)-47b-O,O’-dibenzoil-(R,R)-borkősav sót 

feloldottuk 30 ml dietil-éterben és 30 ml nátrium-hidrogén-karbonátban. A vizes fázist 20 ml 

dietil-éterrel mostuk. Az összegyűjtött szerves fázist 20ml telített NaCl-oldattal mostuk, majd 
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szárítottuk és vákuumban bepároltuk. Így a (+)-47b olajat kaptuk, melynek optikai tisztaság 

adatait a 3. és 4. táblázat tartalmazza. 

 

 

5.4. cisz-4-Benziloxi-2,3-epoxibután-1-ol (84) kinetikus rezolválása 
 

5.4.1. cisz-4-Benziloxi-2,3-epoxibután-1-ol (84) észteresítése 
Egy lombikba bemértünk racém (Z)-4-benziloxi-2,3-epoxibután-1-olt (84, 10,7 mmol, 2,07 g). 

Hozzáadtuk a THF és hexán 1:1 arányú elegyét (45 - 45 ml) és a megfelelő vinil-észtert 

(acetát, propionát vagy butirát, 20 ml), majd a 84 tömegének 1/3 részével azonos tömegű PPL 

enzimet. Az észterképződés előrehaladását gázkromatográfiás méréssel követtük nyomon 

(fűtési sebesség: 5 perc 180 °C, 4 °C/perc → 200 °C; tR[(+)-84]: 18,49 perc; tR[(-)-84]: 18,59 

perc; tR(86a): 21,12 perc; tR(86b): 26,31 perc; tR(86c): 33,98). Az 50 %-os konverzió elérése 

után az enzimet kiszűrtük, acetonnal mostuk, a szűrletet bepároltuk. Az optikailag aktív 

alkoholt és észtert oszlopkromatográfiásan választottuk szét (eluens: hexán:etil-acetát = 2:1).  

(+)-(2R,3S)-4-Benziloxi-2,3-epoxibutan-1-ol (84):  

[ ] =20
Dα  +23,0 [c = 2,37; CHCl3], ee = 97 % (60 % -os konverziónál). 

(-)-(2S,3R)-4-Benziloxi-2,3-epoxibutil-acetát (86a): 
1H-NMR (CDCl3, 250 MHz), δ (ppm): 7,35 (5H, m, aromás H), 4,63 (1H, d, J= 11,8 Hz, 

CHaHbPh), 4,53 (1H, d, J= 11,8 Hz, CHaHbPh), 4,32 (1H, dd, J= 3,9 Hz, 12,3 Hz, CHaHbO), 

4,02 (1H, dd, J= 6,9 Hz, 12,3 Hz, CHaHbO), 3,71 (1H, dd, J= 4,2, 11,3 Hz, CHaHbOBn), 3,59 

(1H, dd, J= 5,9 Hz, 11,3 Hz, CHaHbOBn), 3,27 (2H, m, oxirán CH), 2,10 (3H, s, COCH3). 
13C-NMR (CDCl3, 300 MHz), δ (ppm): 170,93, 137,75, 128,69, 128,10, 128,01, 73,59, 68,01, 

62,80, 54,91, 53,20, 20,95. 

GC-MS (EI, m/z) (g/mol): 237 ([M+H]+), 173, 107, 91. 

HRMS (FAB): [M+H]+ talált 237,11202 g/mol. C13H17O4 számított 237,11268 g/mol. 

[ ] =20
Dα  -12,4 (c = 2,2; CHCl3), ee = 71 % ( 58 % -os konverziónál). 

(-)-(2S,3R)-1-Benziloxi-2,3-epoxibutil-propionát (86b): 
1H-NMR (CDCl3, 500 MHz), δ (ppm): 1,15 (3H, t, J=7,5 Hz, CH3), 2,37 (2H, q, J=7,5 Hz, 

COCH2), 3,27 (2H, m, oxirán CH), 3,59 (1H, dd, J=6,5 Hz, 11,0 Hz, CHaHbOBn), 3,72 (1H, 

dd, J=4,0 Hz, 11,0 Hz, CHaHbOBn), 4,04 (1H, dd, J=7,0 Hz, 12,5 Hz, CHaHbO), 4,33 (1H, dd, 
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J=3,5 Hz, 12,5 Hz, CHaHbO), 4,54 (1H, d, J=12,0 Hz, CHaHbPh), 4,62 (1H, d, J=12,0 Hz, 

CHaHbPh), 7,32 (5H, m, Ph). 
13C-NMR (CDCl3, 300 MHz), δ (ppm): 174,39; 137,77; 128,69; 128,10; 128,01; 73,59; 68,06; 

62,65; 54,94; 53,26; 27,55; 9,21.  

GC-MS (EI, m/z) (g/mol): 251 ([M+H]+), 175, 107, 91. 

HRMS (FAB): [M+H]+ talált 251,12937 g/mol. C13H17O4 számított 251,12833 g/mol. 

[ ] =20
Dα  -10,8 [c = 2,0; CHCl3], ee = 52 % ( 65 % -os konverziónál). 

(-)-(2S,3R)-1-Benziloxi-2,3-epoxibutil-butirát (86c): 
1H-NMR (CDCl3, 500 MHz), δ (ppm): 0,96 (3H, t, J= 7,5 Hz, CH3), 1,67 (2H, m, CH2), 2,33 

(2H, m, COCH2), 3,27 (2H, m, oxirán CH), 3,63 (1H, dd, J= 6,5, 11,0 Hz, CHaHbOBn), 3,74 

(1H, dd, J= 4,0, 11,0 Hz, CHaHbOBn), 4,06 (1H, dd, J= 7,0, 12,5 Hz, CHaHbO), 4,34 (1H, dd, 

J= 3,5, 12,5 Hz, CHaHbO), 4,54 (1H, d, J= 12,0 Hz, CHaHbPh), 4,62 (1H, d, J= 12,0 Hz, 

CHaHbPh), 7,34 (5H, m, Ph). 
13C-NMR (CDCl3, 300 MHz), δ (ppm): 173,58, 137,77, 128,70, 128,11, 128,02, 73,60, 68,07, 

62,55, 54,95, 53,28, 36,13, 18,55, 9,21. 

GC-MS (EI, m/z) (g/mol): 265 ([M+H]+), 107, 91. 

HRMS (FAB): [M+H]+ talált 264,13699 g/mol. C13H17O4 számított 264,13616 g/mol. 

[ ] =20
Dα  -10,8 [c = 2,0; CHCl3], ee = 54 % ( 65 % -os konverziónál). 

 

5.4.2. Az optikailag aktív cisz-4-benziloxi-2,3-epoxibutil-acetát [(-)-(84)] alkoholízise 
Egy lombikba bemértünk (-)-86a-t (31,3 mmol, 7,4 g), majd PPL enzimet (10 g) és 150 ml 

etanolt. Az alkoholízis előrehaladását gázkromatográfiás méréssel követtük nyomon (fűtési 

sebesség: 5 perc 180 °C, 4 °C/perc → 200 °C; tR[(+)-84]: 18,49 perc; tR[(-)-84]: 18,59 perc; 
tR(86a): 21,12 perc). 60%-os konverzió elérése után az enzimet kiszűrtük, acetonnal mostuk, 

és a szűrletet bepároltuk. Az optikailag aktív alkoholt és észtert oszlopkromatográfiásan 

választottuk szét (eluens: hexán:etil-acetát = 1:1, rf(86a): 0,72, rf(84): 0,36 ). Ekkor 5,55 g (75 

%, olaj) (-)-(2S, 3R)-84 alkoholt kaptunk.  

[ ] =20
Dα  - 22,13 [c = 2,2; CHCl3], ee = 90 %. 
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5.5. A cisz-4-trifenilmetiloxi-2,3-epoxibután-1-ol (88) előállítása és   

        rezolválása 
 

5.5.1. Racém (Z)-4-(trifenilmetiloxi)but-2-én-1-ol (87) szintézise [36] 

Az 55%-os NaH-et (62,4 mmol, 2,49 g) inert körülmények között absz. hexánnal (3×10 ml) 

olajmentesre mostuk, vákuumban szárítottuk, majd N2 alatt absz. DMF-ban (20 ml) 

szuszpendáltuk. A (Z)-but-2-én-1,4-diolt (82, 170 mmol, 15,0 g) absz. DMF-ban (60 ml) 

oldottuk fel. Külső jeges hűtés közben Pasteur-pipettával 20 perc alatt beadagoltuk a NaH 

absz. DMF-os szuszpenzióját, majd szobahőmérsékleten kevertettük két órán keresztül. 

Narancssárga elegyet kaptunk. A képződött alkoholáthoz külső jeges hűtés mellett tritil-klorid 

(56,7 mmol, 15,8 g) 50 ml absz. DMF-dal készített oldatát csepegtettük. A reakcióelegy 

elszíntelenedett. Ezután az oldatot hagytuk szobahőmérsékletre melegedni és további egy 

napig kevertettük. Az elegyet 350 g jégre öntöttük és éterrel (4×150 ml) extraháltuk. Az 

egyesített éteres fázist 130 ml telített NaCl-oldattal mostuk, Na2SO4-on szárítottuk, szűrtük és 

bepároltuk, így 16,8 g (90 %) sárgás olajat kaptunk. A nyersterméket oszlopkromatográfiásan 

(eluens: hexán:etil-acetát = 3:2, rf: 0,4) tisztítottuk.  

Termelés: 9,45 g (55 %, fehér kristály). 
1H-NMR (CDCl3, 250 MHz) δ (ppm): 7,46-7,19 (15H, m, aromás H), 5,74 (2H, m,viniles 

CH), 3,98 (2H, d, J= 5,3 Hz, CH2OH), 3,68 (2H, d, J= 5,3 Hz, CH2OCPh3), 1,69 (1H, bs, 

OH). 

 

5.5.2. Racém cisz-4-trifenilmetiloxi-2,3-epoxibután-1-ol (88) előállítása [36] 

A (Z)-4-(trifenilmetiloxi)but-2-én-1-olt (87, (31,2 mmol, 10,3 g) diklórmetánban (70 ml) 

oldottuk fel, majd sós jéggel 0 oC-ra hűtöttük. Eközben mCPBA-t (62,4 mmol, 15,39 g) 

oldottunk diklórmetánban (200 ml). Ezt az oldatot sós jeges hűtés közben csepegtettük a már 

lehűtött oldathoz. A reakcióelegyet egy napig szobahőmérsékleten kevertettük. Az elegyet sós 

jéggel lehűtöttük és a kivált mCBA-t leszűrtük. A diklórmetános fázist telített vizes Na2S2O5 

oldattal (4×60 ml) mostuk. A peroxidmentességet KI-os oldattal ellenőriztük, majd telített 

NaHCO3-oldattal (4×80 ml), végül telített NaCl oldattal (1x60 ml) mostuk a szerves fázist. 

Na2SO4-on szárítottuk, szűrtük és bepároltuk. 11,05g (~100 %) terméket kaptunk. A 

nyersterméket etil-acetátból (68 ml) átkristályosítottuk. 

Termelés: 9,31g, (86%, fehér kristály). 
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1H-NMR (CDCl3, 250 MHz) δ (ppm): 7,46-7,20 (15H, m, aromás H), 3,57 (3H, m, CH2O+ 

CHaHbO), 3,23 (2H, m, oxirán CH), 3,03 (1H, m, CHaHbO), 1,92 (1H, bs, OH). 

5.5.3. cisz-4-Trifenilmetiloxi-2,3-epoxibután-1-ol (88) rezolválása 
Racém cisz-4-trifenilmetiloxi-2,3-epoxibután-1-olt (87, 18,24 mmol, 6,32 g) THF (120 ml) és 

vinil-acetát (60 ml) elegyében oldottunk, majd 2 g Amano Lipase PS–t adtunk hozzá. Az 

észterképződés előrehaladását HPLC-s méréssel követtük nyomon (Chiralpack AD, 0,5 

ml/perc, 94% hexán, 6% etanol; 256 nm; tR (89): 11,783, tR [(+)-88]: 19,0, tR [(-)-88]:  

23,108). Az elegyet 6 órán át kevertettük. Ekkor a kiindulási alkohol 51%-a elreagált. Az 

enzimet kiszűrtük, acetonnal mostuk, és a szűrletet bepároltuk. Az optikailag aktív alkoholt és 

észtert oszlopkromatográfia segítségével választottuk szét (eluens: hexán:etil-acetát = 2:1).  

(+)-(2R,3S)-4-Trifenilmetiloxi-2,3-epoxibutan-1-ol (88):  

Termelés: 2,64 g (84 %). 

[ ] =20
Dα  +33,4 (c = 2,08; CHCl3), ee = 98 %. 

(-)-(2S,3R)-4-Trifenilmetiloxi-2,3-epoxibutil-acetát (89): 

Termelés: 3,10 g (86 %, fehér kristály), op: 39-41 °C 
1H-NMR (CDCl3, 300 MHz), δ (ppm): 7,50-7,24 (15H, m, aromás H), 4,24 (1H, dd, J= 3,6 

Hz, 12,3 Hz, CHaHbO), 3,85 (1H, dd, J= 7,2 Hz, 12,3 Hz, CHaHbO), 3,40 (1H, dd, J= 5,7 Hz, 

10,2 Hz, CHaHbOCPh3), 3,29 (2H, m, oxirán CH), 3,19 (1H, dd, J= 4,2 Hz, 10,2 Hz, 

CHaHbOCPh3), 2,07 (3H, s, COCH3). 
13C-NMR (CDCl3, 300 MHz), δ (ppm): 170,63, 143,54, 128,55, 127,91, 127,16, 62,72, 62,05, 

54,71, 53,20, 20,71. 

IR (KBr) νmax  (cm-1): 3004, 2924, 2863, 1736, 1488, 1450, 1370, 1238, 1076, 1030, 710. 

Elemanalízis: C25H24O4 (388,46 g/mol) számított: C 77,3 %; H 6,23 %, mért: C 76,8 %; H 

6,02 %. 

[ ] =20
Dα -20,4 (c = 2,21; CHCl3), ee = 90 %. 

 

5.5.4. 4-Trifenilmetiloxi-2,3-epoxibután-1-il-acetát [(-)-(89)] hidrolízise 
Acetonitrilbe (3 ml) bemértük a (-)-(2S,3R)-4-trifenilmetiloxi-2,3-epoxibutil-acetátot [(-)-89, 

0,691 mmol, 260 mg], 3 ml foszfát puffert (NaH2PO4 és Na2HPO4 1:1 arányú keverékének 

0,1 mol/dm3-es oldata) és 230 mg Amano Lipase PS enzimet. A reakcióelegyet 2 hétig 

kevertettük, majd az enzimet G4-es üvegszűrőn kiszűrtük és hideg acetonitrillel mostuk. A 

szűrletet kevés vízzel hígítottuk, majd kiráztuk etil-acetáttal (3x10 ml). Az egyesített szerves 
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fázist telített NaHCO3 oldattal mostuk (2x10 ml), végül 1x10 ml telített NaCl oldattal 

kiráztuk. Az elegyet Na2SO4-on megszárítottuk, majd bepároltuk. 220 mg (92 %) [(-)-(2S, 

3R)-88] terméket kaptunk.  

[ ] =20
Dα  -36,3 (c = 2,08; CHCl3), ee > 99 %. 

 

5.5.5. (+)-(2R,3S)-1-Benziloxi-4-trifenilmetiloxi-2,3-epoxibután (47d) előállítása [36] 

Az 55%-os NaH-et (5,8 mmol, 0,25 g) nitrogén atmoszféra alatt absz. hexánnal (3×10 ml) 

olajmentesre mostuk, vákuumban szárítottuk, majd N2 alatt absz. THF-ban (7 ml) 

szuszpendáltuk. A (+)-88-t (1,67 g, 4,84 mmol, ee = 92 %) 15 ml absz. THF-ban oldottunk 

fel. A NaH THF-os szuszpenzióját külső sós jeges hűtés közben a (+)-88 THF-os oldatához 

csepegtettük Pasteur-pipettával. Kb. 2,5 órán át szobahőmérsékleten kevertettük, majd külső 

jeges hűtés közben 0,7 ml (5,8 mmol, 1,0 g) benzil-bromidot csepegtettünk hozzá. Az elegyet 

egy éjszakán át szobahőmérsékleten kevertettük. Másnap jégre öntöttük az oldatot. 

Szétválasztás után a vizes fázist éterrel (3×20 ml) mostuk, az egyesített éteres fázisokat telített 

NH4Cl-oldattal (2×20 ml), majd telített NaCl-oldattal (1×20 ml) ráztuk ki. Ekkor 2,5 g (99 %) 

nyersterméket kaptunk. A nyersterméket oszlopkromatográfiásan (eluens: hexán:etil-acetát = 

5:1, rf: 0,32 ) tisztítottuk. 

Termelés: 2,3 g (92 %, színtelen olaj). 
1H-NMR (CDCl3, 250 MHz) δ (ppm): 7.46-7.15 (20H, m, aromás H), 4,53 (1H, d, J= 12.0 

Hz, CHaHbPh), 4,42 (1H, d, J= 12,0 Hz, CHaHbPh), 3,57 (1H, dd, J= 3,8 Hz, 9,5 Hz, 

CHaHbO), 3,39-3,20 (4H, m, CH2O+ oxirán CH), 3,11 (1H, dd, J= 3,8 Hz, 9,5 Hz, CHaHbO). 

[ ] =20
Dα  +8,2 (c = 2,25; CHCl3), ee = 98 %.  

 

 

5.6. Optikailag aktív 2-metilbut-3-in-1,2-diol (61) előállítása 
 

5.6.1. 2-Etinil-2-metiloxirán (91) előállítása [62] 

2-Metil-1-butén-3-int (90, 189 mmol, 12,51 g) feloldottunk 60 ml DKM-ban, majd 0 °C-ra 

hűtöttük sós jéggel. Eközben mCPBA-t (189 mmol, 46,59 g) oldottunk DKM-ben (340 ml). 

Ezt az oldatot sós jeges hűtés közben csepegtettük a már lehűtött oldathoz. Ezután egy napig 

szobahőmérsékleten kevertettük. A reakcióelegyet -30 °C-ra hűtöttük (szárazjeges aceton 

hűtőfolyadékkal) és a kivált mCBA-t leszűrtük. A DKM-os fázist vizes Na2S2O5 oldattal 

(4×100 ml) mostuk. A peroxidmentességet tesztcsíkkal ellenőriztük, majd a szerves fázist 
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vizes NaHCO3-oldattal (4×80 ml) mostuk, legvégül pedig telített vizes NaCl-oldattal (1×80 

ml). Az egyesített vizes fázisokat is mostuk 40 ml DKM-nal, amit a többihez öntöttünk. A 

következő reakcióhoz ezt a 400 ml DKM-os oldatot használtuk fel. Az oldat tisztaságát 

gázkromatográfiával vizsgáltuk (fűtési sebesség: 10 perc 30°C, 20°C/perc � 200°C, tart 15 

perc). A kapott adatok alapján termékünk 90%-ban keletkezett (tR (91): 7,51 perc), 7,5 %-ban 

a kiindulási anyagot (tR (90): 2,27 perc) tartalmazta. 
1H-NMR (CDCl3, 300 MHz), δ (ppm): 3,02-3,00 (1H, d, J= 5,4 Hz, CHaHbO), 2,75-2,73 (1H, 

d, J= 5,7 Hz, CHaCHbO), 2,32 (1H, s, HCC), 1,56 (3H, s, CH3). 

 

5.6.2. Racém 2-metilbut-3-in-1,2-diol (61) előállítása [39] 

Az előző reakcióban előállított DKM-os oldathoz, 40 ml víz és húsz csepp tömény kénsav 

elegyét öntöttük. Az elegyet 4 napon át kevertettük. A reakció előrehaladását 

gázkromatográfiával követtük (fűtési sebesség 30°C- ról 5°C/perc � 200°C, tart 10 perc, 

tR (91): 7,45 perc; tR (61): 18,46 perc). Feldolgozás során rázótölcsérben szétválasztottuk a 

fázisokat. A DKM-ost 10 ml vízzel ráztuk ki, majd az egyesített vizes fázisokat 20 ml DKM-

nal mostuk. A vizes oldathoz kevertetés közben szilárd NaOH-t adagoltunk a semleges pH 

eléréséig. Ezután a már semleges oldatot motorvákuumban bepároltuk (a víz jelentős része a   

- 78 °C-os csapdában vált ki). A bepárlási maradékot metanolban oldottuk és Na2SO4-en 

szárítottuk, szűrtük, bepároltuk.  

Termelés: 10,4 g (55 % két lépés után, a 2-metil-1-butén-3-inre számítva, sárga olaj). 
1H-NMR (CDCl3, 500 MHz), δ (ppm): 3,69-3,67 (1H, d, J= 11 Hz, CHaHbOH), 3,52-3,50 

(1H, d, J= 11Hz, CHaCHbOH), 2,49 (1H, s, HCC ), 1,48 (1H, s, CH3). 

 

5.6.3. 2-Hidroxi-2-metil-but-3-inil-acetát (92) előállítása [63] 

A 2-metilbut-3-in-1,2-diolt (61, 4 mmol, 400 mg) 10 ml THF-ban oldottunk, majd 10 ml vinil 

acetátot adtunk hozzá. Az oldathoz hozzáadtunk 400 mg Novozym 435 IM-et, és az elegyet 

két órán át rázattuk rázógépen. Az enzimet kiszűrtük (G4-es üvegszűrőn), majd acetonnal 

mostuk. A szűrletet bepároltuk.  

Termelés: 542 mg (95 %, színtelen olaj).  
1H-NMR (CDCl3, 300 MHz), δH (ppm): 4,27-4,23 (1H, d, J= 11,1, CHaHbO), 4,05-4,01 (1H, 

d, J= 11,1 Hz, CHaHbO), 2,59 (1H, s, HCC), 2,15 (3H, s, OOCCH3), 1,61 (3H, s, CCH3). 

 

 



 68 

 

 

 

5.6.4. 2-Metilbut-3-in-1,2-diacetát (93) előállítása [38] 

A 2-metilbut-3-in-1,2-diolt (61, 20 mmol, 2g) feloldunk 25 ml trietil-aminban, ehhez 10 ml 

ecetsav-anhidridet adagoltunk. A reakcióelegyet kevertetés közben két napig refluxáltattuk. 

Feldolgozás során a hideg reakcióelegyhez 50 ml vizet és 50 ml dietil-étert adtunk. Az elegyet 

rázótölcsérben szétválasztottuk. A vizes fázist 3x50 ml dietil-éterrel, majd az egyesített éteres 

fázisokat 2x50 ml 1n H2SO4 oldattal, majd 50 ml 1n NaOH oldattal (az éteres fázis aljára 

kivált sötétbarna anyagot nem öntjük a rázótölcsérbe), végül 50 ml telített NaCl oldattal 

extraháltuk. Az éteres oldatot Na2SO4-en szárítottuk, szűrtük, bepároltuk. Gázkromatográfiás 

vizsgálat alapján az anyag tisztasága >98% (2-metilbut-3-in-1,2-diolra kidolgozott 

módszerrel, tR [(R*)-93]: 22,04 perc, tR [(S*)-93]: 22,18 perc ). 

Termelés: 3,4 g, (96 %, barna olaj). 
1H-NMR (CDCl3, 300 MHz), δ (ppm): 4,44-4,40 (1H, d, J= 11,4, CHAHBO), 4,29-4,25 (1H, 

d, J= 11,4 Hz, CHAHBO), 2,60 (1H, s, HCC), 2,12 (3H, s, OOCCH3), 2,05 (3H, s, OOCCH3), 

1,61 (3H, s, CCH3) 

 

5.6.5. 2-Metilbut-3-in-1,2-diacetát (93) hidrolízise 
A 93 diésztert (0,54 mmol, 100 mg) 1 ml acetonitrilben oldottuk, majd hozzáadtunk 1 ml 

foszfátpuffert (0,1 M NaHCO3 és 0,1M Na2CO3 oldat 1:1 arányban) és Amano Lipase PS 

enzimet (200 mg). Így kevertettük egy hétig. Az enzimet G4-es üvegszűrőn szűrtük, majd a 

szűrletet kloroformmal extraháltuk (4x1 ml), bepároltuk, így 30 mg olajat kaptunk. A vizes 

oldat bepárlása után olaj valamint szilárd anyag keverékéhez jutottunk (60 mg). Ezt 5 ml 

etanollal kevertettük, szűrtük, majd bepároltuk, ekkor 20 mg olajat kaptunk. Ez töbségében az 

irodalomban ismert [39] 61 diolt tartalmazza, mely a mono- és diacetátok hidrolízise során 

keletkezett. A termelés és enantiomertisztaság adatokat, melyeket gázkromatográffal az 5.6.2. 

fejezet alatt ismertetett módon határoztunk meg, a 9. táblázatban összesítettem. A szerves 

fázisból kapott elegyet oszlopkromatográfiával választottam szét (eluens: hexán:etil-acetát = 

3:1, rf (93+94): 0,32; rf (92): 0,17). 

(S*)-1-Hidroxi-2-metilbut-3-in-2-il-acetát (94):    
1H-NMR (CDCl3, 300 MHz), δH (ppm): 3,7-3,67 (1H, d, J= 11,1, CHaHbOH), 3,52-3,484 (1H, 

d, J= 11,1 Hz, CHaHbOH), 2,48(1H, s, HCC), 2,10 (3H, s, OOCCH3), 1,48 (3H, s, CCH3) 
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Az adatokat a 93 vegyülettel adott keverék spektrumából határoztuk meg. 

 

 

5.6.6. (-)-(R*)-(2-Hidroxi-2-metilbut-3-inil)-butirát (95) el őállítása 
A 2-metilbut-3-in-1,2-diolt (61, 4 mmol, 400 mg) 1,5 ml THF-ben oldottunk, majd 1,5 ml 

vinil-butirátot adtunk hozzá. Az oldathoz hozzáadtunk 200 mg Candida Cylindracea lipázt és 

az elegyet szobahőmérsékleten kevertettük. A reakciót GC-vel követtük (61-re kidolgozott 

módszerrel, (tR [(-)-95]: 24,19 perc, tR [(+)-95]: 24,37 perc), és 60 %-os konverziónál 

leállítottuk Az enzimet kiszűrtük, majd acetonnal mostuk. A szűrletet bepároltuk (420 mg 

világosbarna olajat kaptunk). A komponenseket oszlopkromatográfia segítségével 

választottuk szét egymástól (eluens: hexán:etil-acetát = 1:2, rf (61): 0,55; rf (95): 0,82).   

Termelés [(S*)-61]: 160 mg (99 %). 

Termelés [(-)-(R*)-95]: 190 mg (47 %, barna olaj). 
1H-NMR (CDCl3, 500 MHz), δ (ppm): 4,27-4,25 (1H d, J= 11 Hz, CHaHbO), 4,05-4,02 (1H, 

d, J= 11,4 Hz, CHaHbO), 2,47 (1H, s, HCC), 2,40-2,37 (2H, t, J= 7,5 Hz, COCH2), 1,72-1,68 

(2H, q, J=7,5 Hz, CH2CH3), 1,52 (3H, s, CCH3), 0,991-0,961 (1H, t, J=7,5 Hz, CH2CH3) 
13C-NMR (CDCl3, 300 MHz), δ (ppm): 179,1, 84,92, 72,63, 70,80, 67,02, 33,25, 26,07, 18,64, 

13,85. 

IR (film) νmax  (cm-1): 3292, 2968, 2879, 1717, 1415, 1187, 1052. 

[ ] =20
Dα  -1,5 (c = 2,05; CHCl3), ee = 33 %. 

 

5.6.7. (-)-(2-Hidroxi-2-metilbut-3-inil)-butirát (9 5) enzimatikus hidrolízise 
A (2-hidroxi-2-metilbut-3-inil)-butirátot [(-)-95, 5,88 mmol, 1 g, ee = 33 %] 3 ml 

acetonitrilben oldottuk, majd hozzáadtunk 3 ml foszfátpuffert (0,1 M NaHCO3 és 0,1M 

Na2CO3 oldat 1:1 arányban) és Amano Lipase A enzimet (1 g) és p-nitro-klórbenzolt (0,1 g, 

GC belső standard). Hat órás reakcióidő után (60%-os konverziónál), GC-s vizsgálat alapján 

(61-re kidolgozott módszerrel), 95%-os enantiomerfelesleggel dúsult a (-)-95 butirát. A 

reakcióelegyet rápároltuk 4,5 g szilikagélre, oszlopkromatográfiásan tisztítottuk (eluens: 

hexán:etilacetát = 2:1  � 1:2, rf(95): 0,8, rf (61): 0,32).   

Termelés [(-)-(R*)-95]: 545 mg, (28 m/m % vajsav szennyezést tartalmaz ) 

[ ] =20
Dα  -4,5 (c = 2,25; CHCl3), ee = 95 %. 

Termelés [(S*)-61)]: 300 mg. 
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5.6.8. (-)-(2-Hidroxi-2-metilbut-3-inil)-butirát (9 5) kémiai hidrolízise 
Az optikailag aktív (2-hidroxi-2-metilbut-3-inil)-butiráthoz [(-)-95, 1,74 mmol, 295 mg + 

vajsav 115 mg, ee=95%] hozzámértünk 2,2 ml 10 m/m %-os NaOH oldatot és 1 órát 

kevertettük. Ezután a reakcióelegyet motorvákuumban bepároltuk. A maradékot 3x10 ml 

EtOAc-al kevertettük, és dekantáltuk, majd bepároltuk. 

Termelés (R*)-61: 132 mg (76%, ee = 95 %) 

 

5.6.9. (R*)-2-Metilbut-3-in-1,2-diol (61) metilezése 
A 60%-os NaH-et (2 mmol, 80 mg) nitrogén atmoszféra alatt absz. hexánnal (3×2 ml) 

olajmentesre mostuk, vákuumban szárítottuk, majd N2 alatt absz. THF-ban (5 ml) 

szuszpendáltuk. 2-Metilbut-3-in-1,2-diolt [(R*)-61, 6 mmol, 600 mg] absz. THF-ban (5 ml) 

oldottuk fel. Külső jeges hűtés közben Pasteur-pipettával 2 perc alatt beadagoltuk a  

NaH-es szuszpenziót, majd szobahőmérsékleten kevertettük két órán keresztül. Sárga elegyet 

kaptunk. A képződött alkoholáthoz metiljodidot (6 mmol, 0,38 ml) csepegtettünk. Ezután az 

oldatot egy napig kevertettük. Az elegyhez deszt. vizet adtunk (10 ml), majd éterrel (3×10 ml) 

mostuk. A szerves fázist Na2SO4-on szárítottuk, szűrtük és bepároltuk. A kapott 400 mg olajat 

oszlopkromatografiásan tisztítottuk (eluens: hexán : etil-acetát = 1:1,  rf(96 + 97): 0,25). A 

kapott 130 mg (57 %) olaj gázkromatográfiás vizsgálata (61-re kidolgozott módszer) szerint  

60 % (R*)-96 ( tR [(R*)-96]: 24,11 perc, tR [(S*)-96]: 24,12 perc) és 40 % (R*)-97 ( tR [(R*)-

97]: 19,96 perc, tR [(S*)-97]: 20,43) alkohol keletkezett.  

2-Metil-2-metoxibut-3-in-1-ol (96): 
1H-NMR (CDCl3, 300 MHz), δ (ppm): 3,68-3,67 (1H, d, J= 3,3 Hz, CHaHbOH), 3,57-3,56 

(1H, d, J= 3,3 Hz, CHaCHbOH), 3,41 (3H, s, OCH3), 2,51 (1H, s, HCC ), 1,43 (1H, s, CH3). 

2-Metil-1-metoxibut-3-in-2-ol (97) [64]: 
1H-NMR (CDCl3, 300 MHz), δ (ppm): 3,52-3,48 (1H, d, J= 9 Hz, CHaHbOH), 3,48 (3H, s, 

OCH3), 3,36-3,33 (1H, d, J= 9 Hz, CHaCHbOH), 2,45 (1H, s, HCC ), 1,47 (1H, s, CH3). 

Az adatokat a két vegyület keverékének spektrumából határoztuk meg. 
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5.7. Átrendeződési reakciók 
 

5.7.1. Benzilamino-csoportot tartalmazó oxiránok előállitása [36] 

Optikailag aktív (Z)-benziloxi-2,3-epoxi-4-p-toluolszulfonil-butént [(+)-85, 35,8 mmol, 12,48 

g, ee = 93 %] oldottunk inert körülmények között absz. DMF-ban (100 ml), majd 

hozzáadtunk KI-ot (17,9 mmol, 2,97 g). Az oldat barna színű lett. 0oC-ra hűtöttük és 

hozzáadtuk az amint (77 mmol). Szobahőmérsékleten egy napig kevertettük, ezután 200 ml 

víz és 100 ml telített vizes NaHCO3 oldat elegyére öntöttük. Éterrel extraháltuk (4×80 ml). Az 

éteres fázist 50 ml NaCl oldattal mostuk, majd Na2SO4-on szárítottuk, szűrtük, bepároltuk. A 

nyersterméket oszlopkromatográfiásan (eluens: hexán:etilacetát = 3:2) tisztítottuk. 

(+)-(2R, 3S)-1-Benziloxi-4-(dibenzilamino)-2,3-epoxibután (47c): 

Termelés: 9,89 g (74 %, olaj). 
1H-NMR (CDCl3, 250 MHz) δ (ppm): 7,38-7,20 (15H, m, Ph), 4,59 (1H, d, J= 11,2 Hz, 

CHaHbPh), 4,47 (1H, d, J= 11,2 Hz, CHaHbPh), 3,83 (2H, d, J= 13,6 Hz, NCH2Ph), 3,60 (1H, 

m, CHaHbO), 3,50 (2H, d, J= 13,6 Hz, NCH2Ph), 3,39 (1H, m, CHaHbO), 3,19 (2H, m, oxirán 

CH), 2,76 (1H, dd, J=  4,0 Hz, 13,0, CHaHbN), 2,44 (1H, dd, J=  4,0 Hz, 13,0, CHaHbN). 

[α]D= +19,2 (c = 2,334; CHCl3), ee = 93 % . 

(+)-(2R, 3S)-1-Benziloxi-4-(N-benzil-N-metil-amino)-2,3-epoxibután (47e):  

Termelés: 7,76 g, (73 %, olaj). 
1H-NMR (CDCl3, 250 MHz), δ (ppm): 2,30 (3H, s, NCH3), 2,34 (1H, dd, J= 6,5 Hz, 13,3 Hz, 

CHaHbN), 2,73 (1H, dd, J= 3,4 Hz, 13,3 Hz, CHaHbN), 3,20 (2H, m, oxirán CH), 3,45 (1H, d, 

J= 13,0 Hz, NCHaHbPh), 3,47 (1H, m, CHaHbO), 3,64 (1H, d, J= 13,0 Hz, NCHaHbPh), 3,65 

(1H, m, CHaHbO), 4,49 (1H, d, J= 11,9 Hz, CHaHbPh), 4,62 (1H, d, J= 11,9 Hz, CHaHbPh), 

7,30 (10H, m, Ph). 

[α]D= + 7,0 (c = 0,682; CHCl3), ee = 93 %.  

 

5.7.2. Oxetán-származékok LIDAKOR-indukált előállítása [36] 

Kálium-terc-butilátot (4,47 mmol, 0,5 g) feloldottunk nitrogén atmoszférában vízmentes 

THF-ban, majd -75 °C-on adagoltuk a diizopropil-amint (4,47 mmol, 0,5 g) és a BuLi 1,59 

M-os hexános oldatát (6,70 mmol, 4,22 ml). Az elegyet 30 percig a megadott hőmérsékleten 

kevertettük, majd hozzáadtuk az optikailag aktív epoxibután (4,47 mmol) 3 ml THF-ban 

készült oldatát. Ezután -75 °C-os hőmérsékleten három órán keresztül kevertettük. 

Feldolgozás céljából -75 oC-on 20 ml étert, majd 20 ml vizet öntöttünk hozzá. 

Szobahőmérsékletre hagytuk felmelegedni. Az elegyet választótölcsérbe öntve, majd 
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szétválasztva a vizes fázist éterrel (3×20 ml) extraháltuk. Az egyesített éteres fázisokat vízzel 

(2-3×20 ml) lúgmentességig mostuk. Ezután az éteres fázist telített NaCl-oldattal (2×20 ml) 

mostuk. 1,88 g (97 %) nyersterméket kaptunk, melyet oszlopkromatográfiásan (eluens: 

hexán:etil-acetát = 2:1) tisztítottuk. 

(-)-(2S, 3S, 1’S)-(3-[2-(Dibenzilamino)-1-hidroxietil]-2-feniloxetán (49c): 

Termelés: 0,84 g (50 %, olaj). 
1H-NMR (CDCl3, 250 MHz), δ (ppm): 7,36-7,23 (15H, m, Ph), 5,56 (1H, d, J= 6,2 Hz, oxetán 

CHPh), 4,61 (2H, d, J= 8,0 Hz, oxetán CH2O), 4,10 (1H, m, CHOH), 3,89 (2H, d, J= 13,2 Hz, 

NCH2Ph), 3,34 (2H, d, J= 13,2 Hz, NCH2Ph), 2,78 (1H, m, oxetán CH), 2,30 (2H, m, NCH2), 

1,60 (1H, br s, OH). 

[α]D= -34,2 (c =2,07; CHCl3), ee = 93 %  

(+)-(2R, 3R, 1’R)-3-[1-Hidroxi-2-(trifenilmetiloxi)etil]-2-feniloxe tán (49d):  

Termelés: 1,8 g, (92 %, habosan kristályosodó anyag). 
1H-NMR (CDCl3, 250 MHz) δ (ppm): 7,40-7,21 (20H, m, aromás H), 5,66 (1H, d, J= 6,3 Hz, 

oxetán CHPh), 4,52 (2H, m, oxetán CH2O), 4,18 (1H, m, CHOH), 3,12 (1H, dd, oxetán CH), 

2,40 (1H, br. s, OH). 

[ ] =20
Dα  +30,3 (c = 2,28; CHCl3), ee > 98%. 

(-)-(2S, 3S, 1’S)-3-[2-(N-Benzil-N-metil-amino)-1-hidroxietil]-2-feniloxetán (49e):  

Termelés: 0,79 g, (60 %, olaj).  
1H-NMR (CDCl3, 250 MHz), δ (ppm): 1,60 (1H, br. s, OH), 2,13 (2H, dd, J= 3,3 Hz, 12,0 Hz, 

CH2N), 2,28 (3H, s, NCH3), 2,78 (1H, m, oxetán CH), 3,40 (1H, d, J= 12,9 Hz, NCHaHbPh), 

3,73 (1H, d, J= 12,9 Hz, NCHaHbPh), 4,10 (1H, m, CHOH), 4,64 (2H, m, oxetán CH2), 5,69 

(1H, d, J=6,3Hz, oxetán CHPh), 7,26-7,43 (10H, m, Ph), 

[ ] =20
Dα  -3,1 (c=2,62, CHCl3), ee = 93 %. 

 

5.7.3. (+)-(R)-2-Fenil-5-trifenilmetiloxipent-2-én-1,4-diol szintézise [36] 

Az optikailag aktív 3-[1-hidroxi-2-(trifenilmetiloxi)etil]-2-feniloxetánt [(+)-49d, 2,71 mmol, 

1,18 g, ee = 98 %] N2 alatt feloldottuk 12 ml THF-ban, majd 0 °C-on hozzáadtuk a BuLi 1,59 

M-os hexános oldatát (10,8mmol, 6,8 ml). A reakcióelegyet három órán keresztül 

szobahőmérsékleten kevertettük, ezalatt az oldat színe sárgáról sötétbarnára változott. 

Feldolgozás céljából 10 ml étert, majd 10 ml vizet öntöttünk hozzá. Az elegyet 

választótölcsérbe öntve, majd szétválasztva a vizes fázist éterrel (3×10 ml) extraháltuk. Az 

egyesített éteres fázisokat vízzel (2×10 ml) mostuk. Ezután az éteres fázist telített NaCl-
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oldattal (2×10 ml) mostuk, Na2SO4-on szárítottuk és bepároltuk, így 1,2 g (~100%) 

nyersterméket kaptunk. A nyersterméket 5 ml hexánnal eldörzsöltük, így a szennyeződés 

feloldódott. A hexánt dekantáltuk, majd 3 x 10 ml hexánnal mostuk.  

Termelés: 0,73 g (61 %, fehér kristály). Olvadáspont: 125,5-127,2°C. 
1H-NMR (CDCl3, 250 MHz) δ (ppm): 7,46-7,21 (20H, m, aromás H), 5,72 (1H, d, J= 7,6 Hz, 

viniles CH), 4,70 (1H, q, J= 7,0 Hz, CHOH), 4,53 (1H, de, J= 12,0 Hz, CHaHbOH), 4,39 (1H, 

d, J=12,0 Hz, CHaHbOH), 3,29 (2H, m, CH2O), 2,91 (1H, br. s,OH), 2,45 (1H, br. s, OH). 

[ ] =20
Dα  +6,9 (c = 2,32; CHCl3), ee = 98%.   

 

5.8. Dihidropirrol és dihidrofurán-származékok (67, 99) szintézise  
 

5.8.1. 1-Benzil-4-fenil-2-trifenilmetiloximetil-2,5-dihidropirrol [(+)-(67)] el őállítása  
A 2-fenil-5-trifenilmetiloxipent-2-én-1,4-diol [(-)-49d, 1,37 mmol, 0,6 g] diklórmetános (20 

ml) oldatához TEA-t (3,43 mmol, 0,37 g) adtunk. Jeges vízzel hűtöttük és 10 °C alatt 

becsepegtettük a mezil-kloridot. (3,2 mmol, 0,37 g). Az elegyet 36 órát kevertettük, majd 50 g 

jeges víz és 20 ml telített NH4Cl oldat elegyére öntöttük, 10 percig kevertettük, végül 

szétválasztottuk. A diklórmetános fázist telített NaCl-oldattal (8 ml) mostuk. A szerves fázist 

Na2SO4-on szárítottuk, szűrtük, bepároltuk. 0,65 g nyersterméket kaptunk, melyet nem 

tisztítottunk, hanem közvetlenül a következő reakciólépésbe vittük. A mezilezett 

nyersterméket (98) feloldottuk 5 ml acetonitrilben, hozzáadtunk K2CO3-ot (1,12 mmol, 0,16 

g) és benzil-amint (0,84 mmol, 0,09 g). Az így nyert elegyet 17 órán át forraltuk. Ezután 

kiszűrtük a szilárd anyagokat, diklórmetánnal mostuk, bepároltuk az elegyet: 0,33 g 

nyersterméket kaptunk. A tiszta terméket oszlopkromatográfia segítségével (eluens: 

hexán:etil-acetát = 3:1, rf: 0,16) állítottuk elő.  

Termelés: 25 mg, (5%, olaj). 
1H-NMR (CDCl3, 500 MHz), δ (ppm): 7,45 (3H, d, J= 7,0 Hz, aromás H), 7,31 (m, 20H, 

aromás H), 7,13 (1H, t, J= 7,5 Hz, aromás H), 6,87 (1H, d, J= 7,5 Hz, aromás H), 5,82 (1H, d, 

J= 10 Hz, viniles CH), 4,17 (1H, m, -CHCH2O), 3,95 (1H, dd, J= 5,5 Hz, 11,5 Hz, CHaHbN), 

3,86 (2H, s, CH2O), 3,80 (2H, s, CH2Ph), 3,64 (1H, dd, J= 8,0 Hz, 11,5 Hz, CHaHbN). 
13C-NMR (CDCl3, 300 MHz), δ (ppm): 146,75, 141,48, 140,43, 140,22, 138,67, 136,54, 

131,52, 130,04, 129,19, 128,78, 128,40, 128,04, 127,59, 96,35, 64,96, 53,47, 47,49, 38,02. 

IR (film) νmax  (cm-1): 3025, 2866, 1737, 1446, 1372, 1242, 1087, 1048. 
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MS (EI, m/z) (g/mol): 507,9 ([M+H]+), 441,5, 306,8, 153,9, 153,9, 89. 

[ ] =20
Dα  -21 (c = 0,5; CHCl3). 

 

5.8.2. Racém 4-fenil-2-trifenilmetiloximetil-2,5-dihidrofurán (99) előállítása  
Nitrogén atmoszféra alatt absz. hexánnal (3x3 ml) olajmentesre mostunk 60 %-os NaH-et (38 

mg, 0,96 mmol), vákuumban szárítottuk, majd N2 alatt absz. DMSO-ban (3 ml) 

szuszpendáltuk. Racém 2-fenil-5-trifenilmetiloxipent-2-én-1,4-diolt (50d, 0,46 mmol, 200 

mg) nitrogén alatt absz. DMSO-ban (3 ml) feloldottuk. Halvány citromsárga oldatot kaptunk. 

Külső jeges hűtés közben Pasteur-pipettával két perc alatt beadagoltuk a NaH absz. DMSO-os 

szuszpenzióját a diol (50d) DMSO-os oldatához. A reakció közben hidrogéngáz fejlődését 

tapasztaltuk (pezsgett az oldat), az oldat színe narancssárgára változott. A kapott elegyet 

szobahőmérsékleten kevertettük 30 percen keresztül. Teaszerű elegyet kaptunk. A képződött 

alkoholáthoz vizes hűtés mellett Hamilton-fecskendővel mezil-kloridot (0,96 mmol, 0,072 ml) 

csepegtettünk. Ezután az oldatot szobahőmérsékleten egy napig kevertettük. Az elegyet 10 g 

jégre öntöttük, majd etil-acetáttal (3×10 ml) mostuk, az egyesített szerves fázist telített NaCl 

oldattal (10 ml) mostuk, Na2SO4-on szárítottuk, szűrtük és bepároltuk. A nyersterméket (200 

mg > 100%) oszlopkromatográfiásan (eluens: hexán:etil-acetát = 9:1, rf: 0,16) tisztítottuk. 

Termelés: 58 mg (30%, olaj). 
1H-NMR (CDCl3, 300 MHz), δ (ppm): 7,48-7,25 (20H, m, aromás H), 6,12 (1H, d, J= 1,8 Hz, 

vinil CH), 5,10 (3H, m, CH2-O-CH), 3,22 (2H, m, CH2OTr). 
13C-NMR (CDCl3, 300 MHz), δ (ppm): 144,32, 140,09, 128,99, 128,83, 128,38, 127,99, 

127,16, 126,09, 121,84, 96,36, 87,00, 75,60, 67,01. 

IR (KBr ) νmax  (cm-1): 3449, 2924, 2853, 1637, 1384, 1094. 

 

5.9. Dioxolán-származékok (103, 109) előállítása 
 

5.9.1. (+)-(R)-2-Fenilpent-2-én-1,4,5-triol (102) szintézise   
2-Fenil-5-trifenilmetiloxipent-2-én-1,4-diolt [(+)-50d, 1,374 mmol, 600 mg] feloldottunk 

95%-os etanolban (9 ml), majd az elegyhez 1 csepp tömény HCl-ot adtunk. 

Szobahőmérsékleten egy napig kevertettük, ezután a pH-t 7-re állítottuk telített NaHCO3 

oldattal. A reakcióelegyet szilikagélre pároltuk, oszlopkromatográfiásan (eluens: hexán-etil-

acetát, rf: 0,6 ) tisztítottuk.  
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Termelés: 270 mg (99 %, olaj). 
1H-NMR (DMSO, 500 MHz), δ (ppm): 7,45 (2H, t, J= 10 Hz, aromás o-H), 7,32 (2H, t, J= 15 

Hz, aromás m-H), 7,24 (1H, t, J=  14,5 Hz, aromás p-H), 4,83 (1H, d, J= 4,5 Hz, viniles CH), 

4,7 (2H, dt, J1= 4,5 Hz, J2= 18 Hz, CH-CH2OH), 4,46 (1H, m, CHOH), 4,35 (2H, d, J= 7,5 

Hz, -CH2OH).  

IR (film) νmax  (cm-1): 3340, 2932, 1599, 1446, 1075, 1021, 757. 

[ ] =20
Dα +15,5 (c = 1,85; MeOH). 

 

5.9.2. Z-2-Fenil-4-(2-fenil-3-hidroxiprop-1-enil)dioxolán (103) előállítása 
Nitrogén atmoszféra alatt a racém 2-fenilpent-2-én-1,4,5-triolt (102, 1,10 mmol, 213 mg) 

feloldottuk absz. diklórmetánban (4 ml), majd az elegyhez benzaldehidet (1,10 mmol,116 mg) 

és katalitikus mennyiségű (0,06 mmol, 10 mg) p-toluolszulfonsavat adtunk, a keletkező víz 

megkötésére molekulaszitát alkalmaztunk. Az elegyet szobahőmérsékleten kevertettük egy 

órán keresztül. Feldolgozás céljából a molekulaszitát kiszűrtük, majd 5 ml telített NaHCO3 

oldatot és 5 ml diklórmetánt öntöttünk az oldathoz. Az elegyet választótölcsérbe öntve, majd 

szétválasztva a szerves fázist desztillált vízzel (2×5 ml) extraháltuk. A szerves fázist végül 

telített NaCl oldattal (1×5 ml) mostuk, Na2SO4-on szárítottuk és bepároltuk. 0,3 g (~100 %) 

nyersterméket kaptunk. Oszlopkromatográfia (eluens: hexán:etil-acetát = 2:1, rf: 0,17) 

segítségével elválasztottuk a termékeket.  

Termelés: 31 mg (10 %, olaj). 

Az acetál szerkezetét NOESY mérésekkel bizonyítottuk (Saját munka, 6. ábra). 

cisz-2-Fenil-4-(2-fenil-3-hidroxiprop-1-enil)dioxolán (103):  
1H-NMR (CDCl3, 300 MHz), δ (ppm): 7,51-7-25 (10H, m, aromás H), 5,98 (2H, t, J= 3 Hz, 

viniles CH), 5,92 (1H, s, OCHPh), 5,2 (1H, m, CHCH=), 4,62 (2H, q, CH2OH), 4,27 (1H, t, 

J= 4,5 Hz, OCHaHb), 3,87 (1H, t, J= 4,5 Hz, OCHaHb).  

5.9.3. 1-Benzoiloxi-2-fenil-5-trifenilmetiloxipent-2-én-4-ol (106) szintézise 
Nitrogén atmoszféra alatt 2-fenil-5-trifenilmetiloxipent-2-én-1,4-diolt (50d, 0,458 mmol, 200 

mg) feloldottunk absz. THF-ban (5 ml). Az oldathoz 5 ml trietil-amint adttunk, majd 0°C-ra 

hűtöttük. Hozzácsepegtettük a benzoil-kloridot (0,4122 mmol, 0,048 ml) és 30 perc után az 

elegyet hagytuk szobahőmérsékletre melegedni, majd 1 óra kevertetés után az elegyet 

feldolgoztuk. Először kiszűrtük a trietil-amin hidroklorid sóját, melyet 20 ml dietiléterrel 

mostunk, majd a szűrletet kiráztuk 5%–os sósav-oldattal (2x10 ml). Ekkor semleges pH-jú 
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szerves fázist kaptunk. A vizes fázist dietil-éterrel (1x10 ml) kiráztuk, majd az egyesített 

éteres fázist telített NaHCO3 oldattal (1x10 ml) extraháltuk. A kapott elegyet Na2SO4-on 

szárítottuk, majd bepároltuk. A nyersterméket tisztítás nélkül vittük következő reakcióba. 

Termelés: 139 mg (53%, olaj). 
1H-NMR (CDCl3, 300 MHz), δ (ppm): 8,15-7,68 (5H, m, benzoil H), 7,53-7,24 (20H, m, 

aromás H), 5,99 (1H, d, J= 9 Hz), 5,21 (2H, q, CH2OBz), 4,83 (1H, m, CHOH), 3,31 (2H, m, 

CH2OTr). 

 

5.9.4. 1-Benzoiloxi-2-fenilpent-2-én-4,5-diol (108) előállítása 
Az 1-benzoiloxi-2-fenil-5-trifenilmetiloxipent-2-én-4-olt (106, 0,499 mmol, 270 mg) 

feloldottuk 95%-os etanolban (9 ml), majd az elegyhez 1 csepp tömény HCl-ot adtunk. 

Szobahőmérsékleten egy napig kevertettük, ezután a pH-t 7-re állítottuk telített NaHCO3 

oldattal. A reakcióelegyet szilikagélre pároltuk, oszlopkromatográfiásan (eluens: hexán:etil-

acetát = 9:1, rf: 0,30 ) tisztítottuk.  

Termelés: 74 mg (50%, olaj). 
1H-NMR (CDCl3, 500 MHz), δ (ppm): 7,81-7,28 (10H, m, aromás H), 5,99 (1H, d, J= 9 Hz), 

5,31 (2H, q, CH2-OBz), 4,53 (1H, m, CH-OH), 3,46 (1H, m, CHaHb-OH), 3,37 (1H, m, 

CHaHb-OH). 

 

5.9.5. A 2-fenil-4-(2-fenil-3-benzoiloxiprop-1-enil)dioxolán (109) szintézise 
Nitrogén atmoszféra alatt a 1-benzoiloxi-2-fenilpent-2-én-4,5-diolt (108, 0,233 mmol, 78 mg) 

feloldottuk absz. diklórmetánban (3 ml), majd az elegyhez benzaldehidet (0,23 mmol, 0,023 

ml) és katalitikus mennyiségű (0,03 mmol, 5 mg) p-toluolszulfonsavat adtunk, a keletkező víz 

megkötésére molekulaszitát alkalmaztunk. A rekacióelegyet szobahőmérsékleten kevertettük 

1 napig, majd szűrtük, bepároltuk. A 100 mg (~100%) nyersterméket oszlopkromatográfia 

(eluens: toluol:diklórmetán = 2:1, rf(109a): 0,21, rf(109b): 0,17) segítségével tisztítottuk. 

Tisztítás után összesen 54 mg (60 %) terméket kaptunk, amelyből tisztán 109a 17 mg, 109b 

14 mg (23 mg 109a és 109b keveréke). 

Az acetálok NOESY felvételei a Saját munka 4 és 5 ábrái. 

cisz-2-Fenil-4-(2-fenil-3-benzoiloxiprop-1-enil)dioxolán (109b):  
13C-NMR (CDCl3, 300 MHz), δC (ppm): 166,24, 139,45, 138,65, 137,40, 133,11, 131,16, 

129,84, 129,63, 129,36, 128,53, 128,41, 128,37, 128,06, 126,61, 126,42, 104,55, 73,72, 70,51, 

61,77. 
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5.10. 3-(2-Trifenilmetiloxi-1-benzoiloxietil)-2-feniloxetán (110) előállítása 

         és hidrogénezésének vizsgálata 
 
5.10.1. (+)-(2R, 3R, 1’R)-3-(2-Trifenilmetiloxi-1-benzoiloxietil)-2-feniloxetán (110)   

             szintézise [65] 

Nitrogén atmoszféra alatt a 3-[1-hidroxi-2-(trifenilmetiloxi)etil]-2-feniloxetánt [(+)-49d, 1,01 

mmol, 4,44g] absz. THF-ban (60 ml) feloldottuk. Az elegyet -75 °C-ra hűtöttük aceton 

szárazjeges oldatával, majd BuLi 1,59 M-os hexános oldatát (1,01 mmol, 0,64 ml) 

csepegtettük hozzá és 35 percig kevertettük. Ezután hozzácsepegtettük a benzoil-kloridot 

(1,11 mmol, 1,29 ml) és 70 perc kevertetés után az elegyhez – 75 °C-on 60 ml dietil-étert, 30 

ml desztillált vizet és 30 ml telített K2CO3 oldatot adtunk. Az elegyet hagytuk felmelegedni 

szobahőmérsékletre, a fázisokat szétválasztottuk majd a vizes fázist dietil-éterrel (3×60 ml) 

mostuk, az egyesített szerves fázist pedig vizes telített K2CO3 oldattal (3x60 ml), majd telített 

NaCl oldattal (2x60 ml) mostuk, Na2SO4-on szárítottuk, szűrtük és bepároltuk. Így 5,7 g 

nyersterméket kaptunk, amit oszlopkromatográfia (eluens: hexán:etil-acetát = 3:1) 

segítségével tisztítottunk meg a benzoil-kloridtól. A többi szennyezőtől (3x15 ml) hexános 

eldörzsöléssel szabadultunk meg.  

Termelés: 4,2 g (76%, fehér kristály). Olvadáspont: 155°C. 
1H-NMR (CDCl3, 300 MHz), δ (ppm): 8,18-7,20 (25H, m, aromás H), 5,7 (2H, m, CHOBz és 

Oxetán CHPh), 4,63 (2H, m, oxetán CH2), 3,4 (1H, m, oxetán CH), 3,25 (2H, m, CH2OTr). 
13C-NMR (CDCl3, 300 MHz), δ (ppm): 166,27, 143,69, 142,48, 133,48, 130,13, 130,07, 

128,77, 128,70, 128,67, 128,09, 127,35, 125,57, 87,09, 85,45, 73,92, 69,56, 63,66, 45,65. 

IR (film) νmax  (cm-1): 3443, 3029, 2874, 1721, 1269, 1129, 1001. 

[ ] =20
Dα  +14,6 (c = 2,85; CHCl3); ee = 92 %.  

 

5.10.2. 3-(2-Trifenilmetiloxi-1-benzoiloxietil)-2-feniloxetán (110) hidrogénezésének  

            oldószerfüggés vizsgálata 10 bar nyomáson  
Egy hidrogénező autoklávban feloldottunk 3-(2-trifenilmetiloxi-1-benzoiloxietil)-2-

feniloxetánt [(+)-110, 0,55 mmol, 0,3 g] 80 ml oldószerben, és hozzáadtuk az SQ-6 

katalizátort (0,6 g). A készüléket háromszor nitrogénnel, majd hidrogénnel öblítettük, majd 

hidrogénnel 10,2 bar nyomásig feltöltöttük. Az elegyet fűtés nélkül 8 órán át kevertettük, 

majd a nyomást megszüntettük, a készüléket újból nitrogénnel öblítettük, majd szétszereltük. 

Az autokláv tartalmát üvegszűrőn szűrtük és metanollal mostuk, bepároltuk. A kapott olajat 
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(300 mg) oszlopkromatográfiásan tisztítottuk (eluens: hexán:etil-acetát = 1:2, rf (110): 0.65, rf 

(111): 0.48, rf (112): 0.08). A termelési adatok a 11. táblázatban találhatók. 

(-)-(2S, 3R)-2-Benzil-3-benzoiloxi-4-trifenilmetiloxibutanol (111) [65]:  
1H-NMR (CDCl3, 500 MHz), δ (ppm): 8,12 (2H, t, J= 7,5 Hz, aromás p-H), 7,61 (2H, t, J=15 

Hz, aromás o-H), 7,5 (2H, t, J= 15 Hz, aromás m-H), 7,41-7,07 (15H, m, aromás H), 5,59 

(1H, m, CHOBz), 3,40 (2H, m, CH2OH), 3,28 (1H, m, CHaHbOTr), 2,70 (1H, m, CHaHbOTr), 

2,54-2,38 (2H, m, CH2Ph), 2,32 (1H, m, CHBn).  
13C-NMR (CDCl3, 300 MHz), δ (ppm): 167,0; 143,7; 139,9; 133,5; 130,11; 130,05; 129,2; 

128,8; 128,7; 128,6; 128,1; 127,3; 126,3; 73,8; 64,0; 61,7; 44,5; 33,0. 

[ ] =20
Dα  -19,5 (c = 2,4; MeOH); ee = 92 %.  

(+)-(2S, 3R)-2-Benzil-3-benzoiloxibután-1,4-diol (112) [65]: 
1H-NMR (CDCl3, 500 MHz), δ (ppm): 8,07-7,18 (10H, m aromás H), 5,3 (1H, m, CHOBz), 

3,96 (2H, m, BzOCHCH2OH), 3,62 (2H, dd, , J1= 7,0 Hz, J2= 11,5 Hz, BnCHCH2OH), 2,75 

(2H, dd, J1= 5,0 Hz, J2= 14,0 Hz, CH2Ph), 2,38 (1H, m, BnCHCH2OH). 
13C-NMR (CDCl3, 300 MHz), δ (ppm): 166,94, 139,69, 133,55, 130,11, 130,00, 129,21, 

128,80, 128,72, 126,58, 76,40, 62,82, 61,06, 44,41, 33,67. 

IR (film) νmax  (cm-1): 3413, 3028, 2935, 1716, 1276, 1157, 1027. 

[ ] =20
Dα  +21,6 (c = 1,13; MeOH); ee = 92 %.  

 

5.10.3. 3-(2-Trifenilmetiloxi-1-benzoiloxietil)-2-feniloxetán (110) hidrogénezésének  

            oldószerfüggés vizsgálata légköri nyomáson  
Feloldottunk kétnyakú üvegedényben 3-(2-trifenilmetiloxi-1-benzoiloxietil)-2-feniloxetánt 

(110, 0,55 mmol, 0,3 g) 100 ml oldószerben, és hozzáadtunk 20 m/m % SQ-6 katalizátort. A 

készüléket 2 percig nitrogénnel, majd fél percig hidrogénnel öblítettük, majd hidrogén 

atmoszféra alá helyeztük. A hidrogénezést a keverés megindításával kezdtük el, és a hidrogén 

fogyását bürettán figyeltük. A reakciót addig folytattuk, amíg hidrogén fogyást észleltünk, 

ezután a készüléket nitrogénnel öblítettük. A kapott elegyet az előző 5.9.2. pontnak 

megfelelően dolgoztuk fel.  
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5.10.4. Az optikailag aktív 3-(2-trifenilmetiloxi-1-benzoiloxietil)-2-feniloxetán (110)  

            optimalizált hidrogénezése  
Az optikailag aktív 3-(2-trifenilmetiloxi-1-benzoiloxietil)-2-feniloxetánt [(+)-(2R,3R,1’R)-

110, 1,78 mmol, 960 mg) 20 ml diklórmetán és 30 ml metanol elegyében oldottuk fel, majd az 

5.10.2. reakcióhoz hasonlóan hidrogénezési reakció alá vetettük: 8,1 bar kiindulási 

hidrogéngáz nyomással dolgoztunk, 7,5 óra reakcióidővel. A reakcióelegy bepárlása után 900 

mg nyersterméket kaptunk, amit oszlopkromatográfia (eluens: hexán:etil-acetát = 1:2) 

segítségével megtisztítottunk, és megkaptuk a (+)-(2S,3R)-112-t. 

Termelés: 430 mg, (80 %, olaj). 

[ ] =20
Dα  +21,57 (MeOH); ee = 92%. 

 

5.10.5. (+)-(3S, 4R)-3-Benzil-4-benzoiloxitetrahidrofurán (113) előállítása p-  

            toluolszulfonsavval [65] 
Optikailag aktív 4-trifenilmetiloxi-3-benzoiloxi-2-benzilbután-1-olt [(-)-111, 60 mg, 0,11 

mmol] 2 ml diklórmetánban oldottunk és p-toluolszulfonsavat adtunk hozzá (6 mg, 0,03 

mmol). A reakcióhoz 1 nap kevertetés után 2 ml vizet öntöttünk. A reakcióelegyet 

rázótölcsérben szétválasztottuk, és a vizes fázist diklórmetánnal extraháltuk (2x2 ml). Az 

egyesített szerves fázisokat tel. NaCl oldattal (1x2 ml) mostuk, majd Na2SO4-on szárítottuk, 

szűrtük és bepároltuk. Így 44 mg nyersterméket kaptunk, amit oszlopkromatográfia (eluens: 

diklórmetán, rf: 0.25 ) segítségével tisztítottunk.  

Termelés: 16 mg, (50 %, színtelen olaj). 
1H-NMR (CDCl3, 300 MHz), δ (ppm): 8,00 (1H, d, J= 7,5 Hz, benzoil p-H), 7,56 (2H, t,  

J= 15 Hz, benzoil o-H), 7,43 (2H, t, J= 15 Hz, benzoil m-H), 7,2-7,31 (5H, m, aromás H), 

5,27 (1H, m, CHOBz), 4,20 (1H, m, tetrahidrofurán CH2), 4,05, (2H, m, tetrahidrofurán CH2), 

3,65 (1H, m, tetrahidrofurán CH2), 2,97 (1H, m, CHCH2Ph), 2,67 (2H, m, CH2Ph).  
13C-NMR (CDCl3, 300 MHz), δ (ppm): 166,46, 139,41, 133,37, 130,14, 129,87, 129,07, 

128,83, 128,60, 126,69, 79,95, 72,79, 71,79, 47,35, 37,30. 

IR (film) νmax  (cm-1): 3028, 2949, 2861, 1717, 1071, 925. 

[ ] =20
Dα  +48,9 (c = 2,08; CHCl3), ee = 92%. 
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5.10.6. (+)-(3S, 4R)-3-Benzil-4-benzoiloxitetrahidrofurán (113) előállítása Mitsunobu   

            reakcióval 
A (+)-2-benzil-3-benzoiloxibután-1,4-diolt [(+)-112, 0,832 mmol, 250 mg] inert 

atmoszférában (argon) feloldottuk absz. tetrahidrofuránban (6 ml), majd lehűtöttük 0°C-ra. 

Hozzáadtunk trifenil-foszfint (0,566 mmol, 148,4 mg), dietil-azodikarboxilátot (0,566 mmol, 

246,3 mg) és 1 órán át kevertettük. Ezután hagytuk felmelegedni szobahőmérsékletre, és 2 

nap további kevertetés után bepároltuk a reakcióelegyet (600 mg nyerstemék). A terméket 

oszlopkromatográfiásan (eluens: hexán:etil-acetát = 4:1) tisztítottuk, így megkaptuk a (+)-3-

benzil-4-benzoiloxitetrahidrofuránt. 

Termelés: 116 mg, (73 %). 

 
 

5.11. Optikailag aktív N-tozil-4-benzilpirrolidin-3-ol [(-)-66a] előállítása 
 

5.11.1. (+)-(2R, 3R)-1,4-Diklór-2-benzil-3-benzoiloxibután (114) szintézise  
A 2-benzil-3-benzoiloxibután-1,4-diolt [(+)-112, 0,832 mmol, 250 mg] inert atmoszférán 

feloldottuk absz. tetrahidrofuránban (6,2 5ml), majd lehűtöttük 0°C-ra. Hozzáadtunk trietil-

amint (2,08 mmol, 210,5 mg), majd 20 perc alatt hozzácsepegtettünk tionil-kloridot (1,83 

mmol, 0,133 ml). Egy napig kevertettük az elegyet, majd G4-es üvegszűrőn leszűrtük, közben 

dietiléterrel mostuk a kiszűrt trietil-amin hidrokloridot. A szűrletet telített NaHCO3 oldattal 

(1x20 ml), majd a vizes fázist éterrel (2x 20 ml), végül az egyesített szerves fázist telített 

NaCl oldattal (1x20 ml) kiráztuk. Az oldatot Na2SO4-on szárítottuk meg, majd bepároltuk. A 

nyersterméket tisztítás nélkül vittük következő reakcióba. 

Termelés: 185 mg, (66 %, sárga olaj). 
1H-NMR (CDCl3, 300 MHz), δ (ppm): 8,07-7,03 (10H, m, aromás H), 5,13 (1H, m BzOCH) 

4,92 (2H, m, BzOCHCH2Cl), 4,25 (2H, m, BnCHCH2Cl), 3,70 (2H, m, CH2Ph), 2,37 (1H, m, 

CHBn). 
13C-NMR (CDCl3, 300 MHz), δ (ppm): 165,58, 137,81, 133,76, 130,07, 129,62, 129,33, 

129,01, 128,76, 127,05, 73,78, 60,37, 45,69, 44,39, 34,80. 

IR (film) νmax  (cm-1): 3029, 2953, 1716, 1602, 1112, 1070. 

[ ] =20
Dα  +62,1 (c = 2,08; CHCl3); ee = 92%. 
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5.11.2. (+)-(3R,4S)-N-Tozil-4-benzilpirrolidin-3-ol (66a) termikus előállítása [66] 

Az optikailag aktív 1,4-diklór-2-benzil-3-benzoiloxibutánt [(-)-114, 0,483 mmol, 163 mg] 

feloldottuk absz. DMF-ban (5ml), majd hozzáadtunk kihevített K2CO3-ot (5 mmol, 730 mg), 

tozilamidot (0,531 mmol, 91 mg) és 5 napig 150°C-on refluxáltattuk az elegyet. G3-as 

üvegszűrőn leszűrtük a reakcióelegyet, majd bepároltuk az anyagot (240 mg nyerstermék). Az 

elegyet oszlopkromatográfia segítségével (eluens: hexán:etil-acetát = 1:1) tisztítottuk.  

Termelés: 67 mg, (40%, fehér kristály), op: 106 °C 
1H-NMR (CDCl3, 500 MHz), δ (ppm): 7,70-7,04 (9H, m, aromás H), 4,00 (1H, m, CHOH), 

3,58 (1H, q, J= 10,5 Hz, NCHaHb), 3,37 (1H, q, J= 10 Hz, NCHaHb), 3,15 (1H, q, J= 10,5Hz, 

NCHaHb), 3,05 (1H, q, J= 9,5 Hz, NCHaHb), 2,63 (1H, m, CHaHbPh), 2,43 (3H, s p-CH3), 

2,42 (1H, m, CHaHbPh), 2,28 (1H, m, CHBn). 
13C-NMR (CDCl3, 300 MHz), δ (ppm): 143,81, 138,96, 133,83, 129,92, 128,92, 127,80, 

126,81, 74,81, 54,54, 50,89, 48,30, 37,46, 21,76. 

IR (film) νmax  (cm-1): 3504, 3028, 2923, 2889, 1338, 1159, 816. 

[ ] =20
Dα  +9,81 (c = 2,08; CHCl3), ee = 92%. 

 

5.11.3. Racém N-tozil-4-benzilpirrolidin-3-ol (66a) előállítása mikrohullámú reaktorban 

A racém 1,4-diklór-3-benzil-2-benzoiloxibutánt (114, 0,601 mmol, 203 mg) feloldottuk absz. 

DMF-ban (3 ml), majd hozzáadtunk kihevített K2CO3-ot (6 mmol, 830 mg) és tozilamidot 

(0,662 mmol, 113,3 mg). Mikrohullámú reaktorban 120 W-os felfűtési teljesítményt 

állítottunk be, 150°C-os reakcióhőmérséklettel, 5,2 bar nyomás alatt tartottuk az elegyet, majd 

2 óra múlva G4-es üvegszűrőn leszűrtük és bepároltuk az anyagot. A nyersterméket (220 mg) 

oszlopkromatográfiásan tisztítottuk (eluens: hexán:etil-acetát = 1:1). 

Termelés: 69 mg (30%). 

 

5.12. Metilcsoporttal-védett pirrolidin-származék (66b) előállítása 
 

5.12.1. racém 3-[2-(Dibenzilamino)-1-metoxietil]-2-feniloxetán (115) előállítása 
Az 55%-os NaH-et (4,26 mmol, 0,18 g) nitrogén atmoszféra alatt absz. hexánnal (3×10 ml) 

olajmentesre mostuk, vákuumban szárítottuk, majd N2 alatt absz. THF-ben (5 ml) 

szuszpendáltuk. A 3-[2-(dibenzilamino)-1-hidroxietil]-2-feniloxetánt (49c, 2,84 mmol, 1,07 g) 

nitrogén atmoszféra alatt absz. THF-ben (15 ml) oldottuk. Külső jeges hűtés közben Pasteur 
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pipettával beadagoltuk a NaH absz. THF-es szuszpenzióját, majd szobahőmérsékleten 

kevertettük három órán keresztül. A képződött alkoholáthoz külső jeges hűtés mellett 

metiljodidot (8,52 mmol, 1,21 g) csepegtettünk. Ezután az oldatot szobahőmérsékletre 

melegítettük fel és ezen a hőmérsékleten egy napig kevertettük. Az elegyet 50 g jégre öntöttük 

és éterrel (4×40 ml) extraháltuk. Az egyesített éteres fázist 2×40 ml NaCl oldattal mostuk, 

Na2SO4-on szárítottuk, szűrtük és bepároltuk. A nyersterméket oszlopkromatográfiásan 

(eluens: hexán:etilacetát 3:2) tisztítottuk. 

Termelés: 884 mg, (81 %, sárga olaj). 
1H-NMR (CDCl3, 300 MHz), δ (ppm): 7,31-7,22 (15H, m, 3xPh), 5,59 (1H, d, J= 6,6 Hz, 

oxetán CHPh), 4,46 (2H, m, oxetán CH2O), 3,70 (1H, m, CHOCH3), 3,65 (2H, d, J= 13,8 Hz, 

NCH2Ph), 3,50 (2H, d, J= 13,8 Hz, NCH2Ph), 3,48 (3H, s, OCH3), 3,05 (1H, m, oxetán CH), 

2,61 (1H, dd, J=5,4 Hz, 14,0 Hz, NCHaHb), 2,43 61 (1H, dd, J= 5,4 Hz, 14,0 Hz, NCHaHb). 

 

5.12.2. 2-Benzil-3-metoxi-4-aminobután-1-ol (116) előállítása 
Egy hidrogénező autoklávban feloldottunk 3-[2-(dibenzilamino)-1-metoxietil]-2-feniloxetánt 

(115, 3,87 mmol, 1,5 g) metanolban (100 ml) és hozzáadtuk az SQ-6 katalizátort (1 g). A 

készüléket háromszor, nitrogénnel, majd hidrogénnel öblítettük, végül hidrogénnel 14 bar 

nyomásig feltöltöttük. Az elegyet 40°C-ra fűtöttük. Tíz óra után a nyomást megszüntettük, a 

készüléket újból nitrogénnel öblítettük, majd szétszereltük. Az autokláv tartalmát üvegszűrőn 

szűrtük és metanollal mostuk, majd bepároltuk. A kapott anyagot a maradék metanol 

eltávolítása céljából diklórmetánban (2x20 ml) oldottuk és újból bepároltuk. A nyersterméket 

tisztítás nélkül vittük következő reakcióba. 

Termelés: 740 mg (91%, olaj). 
1H-NMR (CDCl3, 300 MHz), δ (ppm): 7,24-7,17 (5H, m, Ph), 3,76 (1H, dd, J= 2,1 Hz, 11,7 

Hz, CHH-OH), 3,45 (3H, br, NH2, CHH-OH), 3,34 (3H, s, OCH3), 3,33 (3H, m, CH-OCH3, 

CH2NH2), 3,12 (1H, dd, J=4,2 Hz, 13,0 Hz, CHHPh), 2,80 (2H, m, CH2), 2,60 (1H, dd, J=6,0 

Hz, 13,0 Hz, CHHPh), 2,16 (1H, m, CH2CH). 

 

5.12.3. 3-Benzil-2-metoxipirrolidin (66b) szintézise [67] 

A 2-benzil-3-metoxi-4-aminobután-1-olt (116, 3,25 mmol, 0,634 mg) nitrogén atmoszféra 

alatt 8 ml vízmentes THF-ban feloldottuk, majd az oldatot 0°C-ra hűtöttük. Ekkor hozzáadtuk 

a trifenil-foszfint (3,25 mmol, 0,85 g) és a dietilazodikarboxilát 40%-os toluolos oldatát (3,25 

mmol, 1,42 g). A világosbarna színű oldatot fél órán át 0°C-on, majd 1 napon át 
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szobahőmérsékleten kevertettük. A kapott elegyet bepároltuk. A bepárlási maradékot (2,3 g) 

oszlopkromatoráfiásan tisztítottuk (eluens: hexán/etilacetát 2:1 → hexán/etilacetát 1:1 → 

etilacetát → metanol).  

Termelés: 369 mg (64 %, olaj).  
1H-NMR (CDCl3, 300 MHz), δ (ppm): 7,32-7,18 (5H, m, Ph), 3,57 (1H, m, CHOCH3), 3,18 

(1H, m, CHHNH), 3,16 (1H, s, OCH3), 3,02 (1H, dd, J= 1,8 Hz, 12,5 Hz, NHCHH), 2,92 (1H, 

dd, J= 4,8 Hz, 12,5 Hz, NHCHH), 2,75 (1H, dd, J=7,8 Hz, 13,8 Hz, CHHPh), 2,58 (2H, m, 

CHHPh + CHHNH), 2,34 (1H, m, CHCH2Ph), 2,05 (1H, br, NH). 

 

5.13. Benzoilcsoporttal-védett pirrolidin-származékok előállítása 
 

5.13.1. (+)-(2S, 3S, 1’S)-3-[2-(Dibenzilamino)-1-benzoiloxietil)-2-feniloxetán (117)  

            előállítása  
Nitrogén atmoszféra alatt a 3-[2-(dibenzilamino)-1-hidroxietil]-2-feniloxetánt ˙[(-)-49c, 22,22 

mmol, 8,3 g] absz. THF-ban (300 ml) feloldottuk. Az elegyet -75 °C-ra hűtöttük aceton 

szárazjeges oldatával, majd BuLi 1,59 M-os hexános oldatát (22,22 mmol, 14 ml) 

csepegtettük hozzá és 40 percig kevertettük. Ezután hozzácsepegtettük a benzoil-kloridot 

(22,22 mmol, 2,58 ml) és 40 perc kevertetés után az elegyet hagytuk szobahőmérsékletre 

melegedni, majd kevertettük másnapig. Feldolgozásként az elegyhez 300 ml étert, 300 ml 

desztillált vizet és 300 ml telített NaHCO3 oldatot adtunk. A fázisokat szétválasztottuk majd a 

vizes fázist éterrel (3×150 ml) mostuk, az egyesített szerves fázist pedig telített vízes NaHCO3 

oldattal (3x150 ml), majd telített NaCl oldattal (2x150 ml) mostuk, Na2SO4-on szárítottuk, 

szűrtük és bepároltuk. Így 9,7 g nyersterméket kaptunk, amit oszlopkromatográfia (eluens: 

hexán:etil-acetát = 4:1, rf: 0,4) segítségével tisztítottunk meg.  

Termelés: 8,6 g, (81 %, sárga olaj).  
1H-NMR (CDCl3, 500 MHz), δ (ppm): 8,01 (2H, d, J= 8,0 Hz benzoil o-Ph), 7,57 (1H, t, J= 

8,0 Hz benzoil p-Ph) 7,45 (2H, t, J= 8,0 Hz benzoil m-Ph), 7,31-7,20 (17H, m, aromás H), 

5,81 (1H, m, CHOCOPh) 5,62 (1H, d, J= 6,5 Hz oxetán CHPh), 4,55 (1H, t, oxetán CH2O), 

4,49 (1H, t, J= 6,5 Hz oxetán CH2O), 3,73 (2H, d, J= 13,5 Hz, NCH2Ph), 3,43 (2H, d, J= 13,5 

Hz NCH2Ph), 3,14 (1H, m, oxetán CH), 2,71 (1H, dd, J= 7,5 Hz, 15,0 Hz, NCHaHb), 2,44 

(1H, dd, J= 4,5 Hz, 14,0 Hz, NCHaHb). 
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13C-NMR (CDCl3, 300 MHz), δ (ppm): 166,37, 142,47, 138,99, 133,40, 130,81, 130,23, 

30,12, 129,18, 128,67, 128,64, 128,14, 127,30, 125,59, 96,35, 85,44, 72,51, 69,77, 55,49, 

46,97. 

MS (EI, m/z) (g/mol): 478,5 ([M+H]+), 356, 210, 181, 105, 118, 91. 

[ ] =20
Dα -7,20, [c = 1,65; CHCl3], ee = 93 %. 

 

5.13.2 (2R, 3S)-3-Benzil-2,4-dihidroxibutilbenzamid (119) előállítása 
Háromnyakú gömblombikban feloldottunk 3-[2-(dibenzilamino)-1-benzoiloxietil)-2-

feniloxetánt [(+)-115, 2g, 4,17 mmol] metanolban (200 ml) és 10 % - os Pd/C katalizátort (1g, 

Sigma-Aldrich) adtunk hozzá. A lombikot háromszor öblítettük nitrogénnel, majd 

hidrogénnel, és hidrogénatmoszféra alatt 3 napig kevertettük. Ezután a reakcióelegyet celiten 

szűrtük, majd bepároltuk. A kapott anyagot (1,2 g) oszlopkromatográfiásan tisztítottuk 

(eluens: hexán/petroléter = 4:1, rf:0,23).  

Termelés: 700 mg, (56 %, fehér kristály), op: 153 °C 
1H-NMR (CDCl3, 400 MHz), δ (ppm): 8,20-7,10 (10H, m aromás H), 4,00 (1H, m, CHOH), 

3,74 (1H, m, CHaHbNH), 3,55 (2H, m, CH2OH), 3,90 (1H, m, CHaHbNH), 2,92 (1H, m, 

CHaHbPh), 2,58 (1H, m, CHaHbPh), 1,92 (1H, m, CHCH2Ph). 

 

5.13.3. A (+)-3-[2-(Dibenzilamino)-1-benzoiloxietil)-2-feniloxetán (117) optimalizált  

            hidrogénezése  
Metanolban (200 ml) feloldottuk a (-)-3-[2-(dibenzilamino)-1-benzoiloxietil)-2-feniloxetánt 

(+)-117, 5,85 mmol, 2,8 g) majd mélyhűtőbe tettük 30 percig. A reakcióelegyet egy 

hidrogénező készülékbe öntöttük, hozzáadtuk az SQ-6 katalizátort (1,6 g). Ekkor az elegy 15 

°C-os volt. A készüléket háromszor nitrogénnel, majd hidrogénnel öblítettük, végül 

hidrogénnel 1 atmoszféra nyomásig feltöltöttük. Az elegyet 2 óráig kevertettük, a készüléket 

újból nitrogénnel öblítettük, majd szétszereltük. A reakcióelegyet átöntöttük egy autoklávba, 

azt háromszor nitrogénnel, egyszer hidrogénnel öblítettük, majd hidrogénnel 14 bar nyomásig 

feltöltöttük. Az elegyet fűtés nélkül 1 órán át kevertettük, majd a nyomást megszüntettük, a 

készüléket újból nitrogénnel öblítettük, szétszereltük. Az autokláv tartalmát üvegszűrőn 

szűrtük és metanollal mostuk, bepároltuk, 1,9 g olajat kaptunk. Oszlopkromatográfia (eluens: 

diklórmetán:metanol = 5:1) segítségével sikerült tisztán kinyernünk a 120a és b vegyületeket.  

(2S, 3R)-2-Benzil-3-benzoiloxi-4-aminobután-1-ol (120a): 
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Termelés: 0,8 g, (46 %, olaj). 
1H-NMR (CDCl3, 500 MHz), δ (ppm): 8,01 (2H, d, J= 7,5 Hz, benzoil o-Ph), 7,47 (1H, t, 

J=7,5 Hz benzoil p-Ph), 7,34-7,12, (7H, m, aromás H), 5,51 (1H, m, CHOCOPh), 3,62 (1H, 

dd, J= 2,4 Hz, 11,7 Hz, CHaHb-OH), 3,47 (1H, m, CHaHb-OH), 3,37 (1H, dd, J= 4,5 Hz, 14,4 

Hz, CH2NH2), 3,30 (1H, m, CH2NH2), 2,78 (1H, dd, J= 4,2 Hz, 13,5 Hz, CHaHbPh), 2,54-

2,39 (2H, m, CHaHbPh, CHCH2OH). 
13C-NMR (CDCl3, 300 MHz), δ (ppm): 166,76, 139,00, 133,61, 129,42, 129,32, 128,72, 

128,62, 126,55, 72,36, 60,10, 44,48, 41,96, 33,53. 

IR (KBr ) νmax  (cm-1): 3301, 2936, 1633, 1536, 1038, 695. 

MS (EI, m/z) (g/mol): 300 (2), 254 (2), 238 (5), 178 (5), 105 (100), 91 (10), 81 (19). 

[ ] =20
Dα 0  [c = 1,55; CHCl3], ee = 93 %. 

 

(-)-(2S, 3R)-2-Benzil-3-benzoiloxi-4-benzilaminobután-1-ol (120b):  

Termelés: 1,0 g (44 %, olaj). 
1H-NMR (CDCl3, 300 MHz), δ (ppm): 8,01 (2H, d, J= 7,2 Hz benzoil o-Ph), 7,47 (1H, t, 

J=7,3 Hz benzoil p-Ph), 7,47-7,42, (5H, m, Ph), 7,32-7,12, (7H, m, Ph), 5,47 (1H, m, 

CHOCOPh), 4,22 (1H, d, J= 13,5 Hz, PhCHaHb-NH), 4,08 (1H, d, J= 13,2 Hz, PhCHaHb-

NH), 3,78 (1H, m, CHaHb-OH), 3,50-3,40 (3H, m, CHaHb-OH, CHCH2-NH), 3,21 (2H, d, J= 

3,3 Hz, CHCH2-Ph) 2,72 (1H, dd, J= 2,1 Hz, 16,5 Hz CHCHaHbPh), 2,57-2,54 (2H, m, 

CHCH2OH, CHCHaHbPh). 
13C-NMR (CDCl3, 300 MHz), δ (ppm): 166,57, 138,87, 133,79, 131,11, 130,33, 130,25, 

129,55, 129,38, 129,35, 129,22, 128,77, 128,48, 126,61, 72,47, 60,27, 51,67, 47,65, 44,65, 

33,79. 

[ ] =20
Dα  - 8,33, (c = 0,80; CHCl3), ee = 93 %. 

 

5.13.4. Benzoilcsoporttal-védett pirrolidin-származékok [(-)-(3S, 4R)- 66c-d] 

            előállítása 
Az aminoalkoholt (2,6 mmol) inert atmoszférában (argon) feloldottuk absz. 

tetrahidrofuránban (25 ml), majd lehűtöttük 0°C-ra. Hozzáadtunk trifenil-foszfint (2,6 mmol, 

0,68 g), és a dietil-azodikarboxilátot (2,6 mmol, 1,13 g), kevertettük 1 órán át, majd hagytuk 

felmelegedni szobahőmérsékletre. További 2 nap kevertetés után bepároltuk a reakcióelegyet. 

A terméket oszlopkromatográfiásan (eluens: diklórmetán:metanol = 10:1) tisztítottuk. 

(-)-(3S, 4R)- 3-Benzoiloxi-4-benzilpirrolidin (66c):  
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Termelés: 0,55g, (75 %, átlátszó olaj). 
1H-NMR (CDCl3, 500 MHz), δ (ppm): 8,07 (2H, d, J= 7,8 Hz, benzoil o-Ph), 7,60 (1H, t, 

J=7,8 Hz, benzoil p-Ph), 7,49 (2H, t, J= 7,8,  Hz benzoil p-Ph), 7,37-7,23, (5H, m, aromás H), 

5,32 (1H, m, CHOCOPh), 3,76 (1H, m, BnCH), 3,54 (2H, m, OCHCH2), 3,17 (2H, m, 

BnCHCH2), 3,04 (1H, dd, J= 4,8 Hz, 12,3Hz, PhCHaHb), 2,86 (1H, dd, J= 4,8 Hz, 12,3Hz, 

PhCHaHb). 
13C-NMR (DMSO, 300 MHz), δ (ppm): 165,04, 138,71, 133,60, 129,44, 129,11, 128,84, 

128,59, 128,48, 126,39, 48,82, 47,58, 44,86, 35,52. 

Elemanalízis (oxalát só): talált: C, 63,49 %; H, 5,62 %; N, 3,68 %; C20H22NO6,5. Számított: C, 

63,15 %; H, 5,83 %; N, 3,68 %. 

IR (KBr ) (oxalát só) νmax  (cm-1): 3434, 2925, 1720, 1632, 1277, 720. 

[ ] =20
Dα -26,9, (c = 2,05; CHCl3), ee = 93 %. 

(-)-(3S, 4R)- 1-Benzil-3-benzoiloxi-4-benzilpirrolidin [(-)-(3R, 4S)- (66d)]:  

Termelés: 0,62 g, (64 %, fehér kristály). 
1H-NMR (CDCl3, 300 MHz), δH (ppm): 7,96 (2H, m benzoil o-Ph), 7,55 (1H, m, benzoil p-

Ph), 7,43 (2H, m benzoil m-Ph), 7,31-7,17, (10H, m, aromás H), 5,15 (1H, m, CHOCOPh), 

3,68 (1H, d, J= 12,9 Hz, PhCHaHb-N), 3,57 (1H, d, J= 12,9 Hz, PhCHaHb-N), 3,05 (1H, m, 

PhCHaHb-CH), 2,81 (5H, m, PhCHaHb-CH, CH2-CHCH-CH2), 2,26 (1H, m, CHBn). 

[ ] =20
Dα -22,0 [c = 1,50; CHCl3], ee = 93 %.   
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6. Összefoglalás 
 
 

 Doktori munkám első felében megvalósítottam több, a kutatócsoport által már 

korábban racém formában előállított oxirán-származék enantiomerjeinek szétválasztását (84, 

47a-b, 88). Először a dialkiaminocsoportokat tartamazó oxiránok (47a-b) rezolválását 

optimalizáltam. Megfigyeltem, hogy a diasztereomer sóképzéses rezolválás során kapott 

anyag optikai tisztasága függ a kristályosodási időtől. A kristályosodási idő növelésével 

sikerült a rezolválások hatékonyságát (mind a termelést, mind az optikai tisztaságot) javítani. 

 Új optikailag aktív amino-oxirán-származékok előállítása érdekében új, 

enzimkatalizált kinetikus rezolválási módszerket dolgoztam ki a 84 és 88 racém alkoholok 

enantiomerjeinek elválasztására. A racém 84 észteresítésekor a legjobb eredményt PPL enzim 

jelenlétében értem el, ekkor 58 %-os konverzió esetén a reagálatlan alkohol a (+)-88 volt (ee: 

97 %).   A reakció optimalizálása során vizsgáltam az oldószerfüggést az észterképződés 

sebességét és enantioszelektivitását háromféle karbonsav vinil-észterével. Az észteresítés 

során keletkezett oxiranil-észterekből [(-)-86] PPL enzim jelenlétében állítottam elő a (-)-84 

alkoholt (ee: >99 %) .  
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 A racém 88 észteresítésekor a legjobb eredményt Amano Lipase PS enzim jelenlétében 

értem el, ekkor 51 %-os konverzió esetén a reagálatlan alkohol a (+)-88 volt (ee: 93 %). Az 

észteresítés során kapott (-)-89 acetát Amano Lipáz PS enzim jelenlétében történő 

enantioszelektív hidrolízisével pedig az enantiomertiszta (-)-88 alkoholt (ee: 100 %)  

állítottam elő jó hozammal. 
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 Megvalósítottam egy tercier alkohol előállítását (61) és enzimatikus rezolválását is. A 

61 alkoholt Candida Cylindracea lipáz jelenlétében vinil-butiráttal észteresítettem és a kapott 

(-)-95 észtert (ee = 33 %) Amano lipáz A jelenlétében hidrolizáltam. Ekkor a (+)-95 

enantiomer hidrolizált gyorsabban, így kétszeres enantiomer dúsítással 95 %-os 

enantiomertisztasággal állítottam elő a butirátésztert [(-)-95]. A megfelelő 61 alkohol 

enantiomert (-)-95 lúgos hidrolízisével állítottam elő. 

 A két optikailag aktív oxiranil-alkoholból (84, 88) előállítottam három optikailag aktív 

formában eddig nem ismert oxirán-származékot is (47c-e). Ezeket a vegyületeket a 49c-e 

oxetán-, és 50d diol-származékokká alakítottam át sztereoszelektív átrendeződési reakcióval. 
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H H
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 Az átrendeződési reakciók termékeiből több öttagú heterociklust állítottam elő. Az 

50d diol hidroxicsoportjainak aktiválása után, benzilamin segítségével gyűrűt zárva, a 67 

dihidropirrol-származékhoz jutottam. A reakció vizsgálata során megfigyeltem a 99 

dihidrofurán melléktermék keletkezését is.  

Vizsgáltam az 50d-ből detritilezéssel előállított triol (102) acetálképzési reakcióját is. 

A 103 acetál pontos szerkezetének meghatározásához előállítottam a 109a-b vegyületeket. A 

három acetál NOESY spektrumainak összehasonlításából kiderült, hogy a 103 

dioxolángyűrűjének nagy térkitöltésű szubsztituensei cisz helyzetet foglalnak el.  

A (2R,3R,1’R)-49d oxetánból kiindulva két új, optikailag aktív heterociklust is 

előállítottam (113, 66a). A szintéziseket a szekunder hidroxilcsoporton védett oxetán (110) 

enantiomer hidrogénezésével kapott optikailag aktív 112 diol intermedieren keresztül 

valósítottam meg. A 110 vegyület hidrogénezésének vizsgálata során megállapítottam, hogy a 

reakció sebessége és szelektivitása függ az alkalmazott oldószer minőségétől. Legjobb 
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termelést diklórmetán - metanol oldószerelegyben értem el. Ennek oka, hogy a 

diklórmetánból nyomás alatt sósav szabadul fel, ami katalizálja a tritilcsoport lehasadását.  
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 A 49c oxetánból kiindulva is előállítottam pirrolidineket (66b-d) 

enantioszelektív módon. Az oxetán szekunder hidroxilcsoportját metil (115), vagy 

benzoilcsoporttal (117) védtem, majd hidrogénezéssel felnyitottam az oxetángyűrűt és 

eltávolítottam a benzilcsoportokat. Megfigyeltem, hogy a 117 oxetán 2 órán át tartó 

hidrogénezésekor jelentős mennyiségű monobenzilezett amioalkohol (120b) is maradt a 

reakcióelegyben. Két óránál hosszabb reakcióidő esetén, a benzoilcsoport vándorlással 

keletkező 119 amid a fő termék. Az aminoalkoholokból (116, 120a-b) Mitsonobu reakcióval 

állítottuk elő a megfelelő pirrolidin-származékokat (66b-d). 
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Doktori munkám során több új eljárást dolgoztam ki alkoholok (61, 84, 88)  

enzimatikus kinetikus rezolválására. Új, enantioszelektív szintézisutakat dolgoztam ki 
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különböző heterociklusok (65, 66a-d, 99, 103, 109, 110, 113, 115, 117) előállítására. Ezek 

közül 11 vegyület nem ismert az irodalomban, néhány optikailag aktív vegyület (61, 66a-d) 

pedig gyógyszeripari szempontból is jelentős. 
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