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1. BEVEZETÉS 

Szerves vegyületek előállításakor egyik legfontosabb célunk akár a 

gazdaságosságot, akár a környezetvédelmet szem előtt tartva, hogy a kívánt 

terméket minél hatékonyabban kapjuk meg, csökkentve a melléktermékek és egyéb 

hulladékok képződését. Az élő szervezetek legfontosabb molekulái királisak, így az 

azokkal való kölcsönhatásra tervezett anyagok, mint például a gyógyszerek, megfelelő 

optikai izomereinek vizsgálata és ennek következtében szelektív előállítása 

nélkülözhetetlen. Számos példa ismeretes arra, hogy az eltérő sztereoizomerek más-

más biológiai aktivitással rendelkeznek. A hagyományos szerves kémiában optikailag 

tiszta kiindulási anyagokból állítanak elő enantiomer tiszta termékeket, de racém 

vegyületek rezolválásával is optikailag tiszta anyagok nyerhetők. Ezeknek az 

eljárásoknak a legnagyobb hátránya az, hogy előbbinél nagy mennyiségű királis anyagra 

van szükség, míg utóbbinál – azon felül, hogy enantiomer tiszta származékképző anyag 

szükséges, például a sópárképzéshez – a racém vegyület egyik enantiomere 

felhasználható, viszont a másik nem. Célszerűbb egyetlen enantiomer kinyerésére 

helyezni a hangsúlyt, amelyre kiváló lehetőségeket nyújtanak az aszimmetrikus 

katalitikus folyamatok. Napjainkban az enantioszelektív módszerek között egyre 

nagyobb teret nyernek az aszimmetrikus katalitikus szintézisek, melyek során a királis 

centrum enantioszelektív beépítését a molekulába optikailag aktív katalizátorok 

alkalmazásával valósítják meg [1,2]. Királis katalizátor használata esetén ugyanis a nem 

kívánt enantiomer nem képződik. A katalitikus eljárások legjelentősebb előnye, hogy kis 

mennyiségű királis anyagszükséglet elegendő nagy mennyiségű enantiomer tiszta 

vegyület előállításához. Az enantioszelektív katalizátorok szintézise és használata a 

közelmúltban robbanásszerű fejlődésen ment át. Elterjedten alkalmaznak királis 

fémkomplexeket aszimmetrikus szintézisekben, viszont a hatékony fémek nagyrésze 

csak korlátozott mennyiségben áll rendelkezésre, kezelésük általában bonyolult és igen 

drágák, továbbá a fenntartható eljárások során is ezek mellőzése ajánlott, mivel nem 

megújuló forrásból származnak. 

A fémkomplexekkel ellentétben kis szerves molekulák alkalmazása királis 

organokatalizátorként számos előnnyel jár: nem szennyezik a terméket fémekkel, így 

tisztításuk is egyszerűbb. A máig elterjedt sztereoszelektív organokatalizátorok 
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előállításához legtöbb esetben olcsó és könnyen hozzáférhető, természetes királis 

vegyületeket használnak úgy, mint aminosavakat, alkaloidokat, borkősavat, 

szénhidrátokat és más optikailag tiszta anyagokat. E katalizátorok széles körben 

alkalmazhatók például C-C kapcsolási reakciókban, ilyenek a Mannich-, Baylis-Hillmann-, 

Henry-reakciók, illetve az aldol és Michael-addíciók [3-6]. Ez utóbbi rendkívül hatékony 

eljárás kis molekulák összekapcsolására és új királis centrum enantioszelektív 

kiépítésére szerves vegyületekben. Az aszimmetrikus Michael-addíciók között még 

számos kiindulási anyag enantioszelektív reakcióját nem valósították meg, így ezekre is 

megoldást jelenthetnek a jelenleg is fejlesztés alatt álló organokatalizátorok. Mivel 

ezekben a reakciókban sokféle Michael-donor és -akceptor alkalmazható, a módszerrel 

lehetővé válik rendkívül változatos termékek előállítása. Michael-akceptorok közül 

kiemelkedőek a maleimidek, mivel az ezekből képződő királis szukcinimidek a 

gyógyszeriparban használható értékes, optikailag tiszta intermedierek. Az eddigi 

hatásvizsgálatok ígéretes eredményei is azt bizonyítják, hogy ezen anyagok további 

kutatása és enantiomer tiszta előállítása fontos lehet a későbbiekben az egészségügyben. 

Az aszimmetrikus katalitikus szintézisek területén is előtérbe kerültek a heterogén 

katalizátorok fejlesztése, amelyek egyik kiemelendő előnye, hogy könnyen 

elválaszthatók a reakcióelegytől, így újrahasználatukra is lehetőség nyílik. A heterogén 

organokatalizátorokat praktikusan a homogén fázisú reakciókra kifejlesztett királis 

anyagokból állítják elő, különféle eljárásokkal [7,8]. A heterogenizálás egyik 

legelterjedtebb módja a hatékony királis molekula kovalens kötése különböző szerves 

vagy szervetlen, a reakcióközegben oldhatatlan hordozókra. Ezek a heterogén 

katalizátorok sok esetben megközelítik a velük ekvivalens homogén katalizátorok 

hatékonyságát, azonban a kötések kialakítása általában több megelőző szintetikus 

lépést igényel. Számos más típusú rögzítési módszert is kifejlesztettek, amelyek 

egyszerűbbek, ám stabilitásuk és hatékonyságuk gyakran elmarad a kovalensen rögzített 

katalizátorokétól. Mindezek tudatában kezdtük el vizsgálni különféle homogén és 

heterogén királis katalitikus rendszerek kifejlesztését maleimidek és karbonilvegyületek 

aszimmetrikus Michael-reakciójára. 
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2. IRODALMI ELŐZMÉNYEK 

A Michael-addíció egy szerves kémiai szintézisek során gyakran alkalmazott 

kapcsolási reakció, amelyben egy nukleofil reagens, Michael-donor, addicionálódik egy 

aktivált telítetlen szénhidrogén, azaz Michael-akceptor  szenére, bázis katalizátor 

jelenlétében [9]. A nukleofil reagens lehet például C-nukleofil, vagyis elektronszívó 

funkciós csoportokkal aktivált C-H kötést tartalmazó molekula, de használatosak még az 

S-, O- vagy akár az N-nukleofilek is, amennyiben C-heteroatom kötés létrehozása a cél. 

A reakció gyakorlati jelentőségét kiválóan mutatja a felhasználható aktivált olefinek és 

nukleofilek nagy változatossága, amit az 1. ábra szemléltet. 

 

 

1. ábra A C-, N-, és S-nukleofilek Michael-addíciójának általános sémája és 
gyakran használt Michael-donorok és -akceptorok. 

 

Amint a fenti ábrán látható, számos aktivált telítetlen szénhidrogén alkalmazható 

Michael-akceptorként ezekben a reakciókban. Ilyenek például az α,-telítetlen 

karbonsav-észterek, telítetlen karbonilvegyületek, amidok, nitrilek, nitroolefinek, vagyis 

olyan elektronszívó, aktiváló csoportot tartalmazó vegyületek, amelyek konjugált 

rendszert alakítanak ki a telítetlen szénhidrogén résszel. A felhasználható Michael-
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donorok skálája is rendkívül változatos, többek között használhatók -diketonok, -

ketoészterek, malonsav-diészterek, de ugyancsak megfelelőek a malonitril, 

cianoacetátok, tiolok, aminok vagy számos nitrovegyület is. Sok esetben akár egyszerű 

aldehidek és ketonok is használhatók Michael-addíciókban a megfelelő katalizátor 

alkalmazásával. A sokféle kiindulási anyag kombinálása lehetővé teszi változatos, 

sokfunkciós termékek előállítását (1. ábra). 

A Michael-addíciók a 2. ábrán látható általános mechanizmus szerint játszódnak 

le. Első lépésben a báziskatalizátor eltávolít egy protont a donor (D)  helyzetű 

szénatomjáról, nukleofil enolátiont képezve. Ez a reaktív nukleofil reagens 

addicionálódik az elektronhiányos kettős kötést tartalmazó akceptorra (A), így az 

adduktum enolát-ion képződik. Ezt követően proton megkötésével kapjuk a végső 

terméket. 

 

2. ábra  Egy -ketoészter (D: donor) és egy -telítetlen keton (A: akceptor) 
Michael-addíciójának mechanizmusa (B: Lewis-bázis katalizátor; R, 
R’, R’’: alkil-, arilcsoportok). 

 

2.1. Aszimmetrikus Michael-addíciók 

Az aszimmetrikus színtézisek kiemelkedően fontos reakciói között vannak az 

enantioszelektív konjugált addíciók, amelyek lehetővé teszik bonyolult, több funkciós 

csoportot és új királis centrumokat tartalmazó molekulák előállítását. Látható az 1. 

ábrán, hogy abban az esetben, ha a nukleofil reagens elektronszívó csoportjai nem 

azonosak (ESZ2 ≠ ESZ3) és/vagy az aktivált olefin R’’ csoportja nem hidrogén, a keletkező 
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termék királis centrumokat fog tartalmazni. Az optikailag tiszta vegyületek előállítására 

az aszimmetrikus katalitikus Michael-addíciók vonzó módszerek, melyeknek számos 

előnye van a hagyományos sztereoszelektív szintézisekhez képest. A kis mennyiségű 

királis anyag alkalmazása lehetővé teszi nagy mennyiségű optikailag tiszta termék 

előállítását. A királis katalizátorok további előnye, hogy ezekben a reakciókban kevesebb 

melléktermék, hulladék keletkezik, így a környezettudatos szemléletnek is jobban 

megfelelnek. 

Az első feljegyzés aszimmetrikus organokatalitikus reakcióról 1912-re vezethető 

vissza, amelyben Bredig és Fiske HCN-ot addicionáltattak benzaldehidre, kinin vagy 

kinidin katalizátorok használatával [10]. Néhány évtizeddel később Pracejus és 

munkatársai 74%-os enantiomer felesleget értek el metanol fenil-metil-keténre történő 

addíciójában 1 mol% O-acetil-kinin katalizátor jelenlétében [11]. A szén-nukleofilek 

telítetlen ketonokra történő aszimmetrikus Michael-addíciójának első példái az 1970-es 

évek elején jelentek meg a szakirodalomban. Wynberg és Helder olyan kinin által 

katalizált nukleofil addíciókat írt le, amelyekben O-H savas, 1-indanon-2-karbonsav-

észter Michael-donor addicionálódott aszimmetrikusan metil-vinil-ketonra [12] (3. ábra). 

 

 

3. ábra Wynberg és Helder által vizsgált kininnel katalizált aszimmetrikus Michael-addíció [12]. 

 

E kezdeti eredményeket követően az enantiomer tiszta anyagok katalitikus 

előállítására a 20. század végére két általánosan használt kémiai katalizátortípus alakult 

ki. Az egyik a királis ligandumot tartalmazó átmenetifém-komplexek alkalmazása volt. 

Számos fémkomplexet vizsgáltak Michael-addíciók enantioszelektív katalizálására az 

elmúlt évtizedekben [13]. Sodeoka és munkatársai kiemelkedő enantioszelektivitásokat 

értek el -ketoészterek telítetlen ketonokra történő addícióiban, amennyiben 
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palládium(II)-királis 2,2’-bisz(difenil-foszfino)-1,1’-binaftalin (BINAP) komplexet 

használtak katalizátorként (4. ábra) [14]. 

 

 

4. ábra Királis Pd(II)-komplexszel katalizált aszimmetrikus Michael-addíció [14]. 

 

Ezek a katalizátorok fémtartalmuk miatt toxikusak lehetnek, valamint a nem 

megújuló forrásaink közé tartoznak, ezért a napjainkban kidolgozott fenntartható 

fejlődést is szem előtt tartó kémiai rendszerekben erősen ajánlott ezek használatát 

elkerülni. A kutató vegyészek alternatívákat kereső munkájának köszönhetően egy 

másik lehetőség is elérhetővé vált, mégpedig a kis királis szerves molekulákat 

katalizátorként alkalmazó aszimmetrikus organokatalízis. Ezen környezetkímélő 

megközelítés „újra felfedezése” List és munkatársainak nevéhez fűződik, mivel 2000-ben 

olyan prolinnal katalizált intermolekuláris aldol reakciókról számoltak be, melyekben 

kiemelkedő hozammal megfelelő enantiomer tisztaságú termékeket kaptak [15]. Ezek 

az eredmények arra ösztönözték a kutatókat, hogy vizsgálni kezdjék a prolinnal és 

származékaival katalizált aldol, Mannich-, Michael- és más reakciókat is [3-5,16]. Az 

alkalmazás szempontjából nézve a katalizátorfejlesztésnek több célja ismeretes. Fontos 

feladat lehet egy adott folyamatra hatékony katalizátor fejlesztése; egy már korábban 

ismert reakció enantio- vagy diasztereoszelektívvé tétele; vagy a korábban nem 

megvalósítható átalakítások sztereoszelektív végrehajtása. Ezáltal új, szerkezeti 

szempontból bonyolult molekulák egyszerűbb szintézisére nyílhat lehetőség. 

Az ezredforduló után sok, rendkívül hatékony királis katalizátort sikerült 

kifejleszteni, többek között Michael-addíciókban való alkalmazásra. A kiindulási anyagok 

szerkezeti változatossága miatt különböző típusú katalizátorokra volt szükség. 2003-ban 
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közölték Takemoto és munkatársai egy Lewis-bázikus és Brønsted-savas centrumot 

egyszerre tartalmazó királis vegyület hatékony előállítását. Az (R,R)-ciklohexán-diamin 

egyik aminocsoportját tercier aminná, a másikat tiokarbamid-származékká alakították. 

Az így kapott anyagokat sikeresen alkalmazták katalizátorként Michael-addíciókban, 

melyekkel kiváló enantioszelektivitásokat tudtak elérni malonsav-észterek és 

nitrosztirol-származékok reakcióiban (5. ábra) [17]. 

 

 

5. ábra Dietil-malonát addíciója -nitrosztirolra Takemoto-katalizátor segítségével [17]. 

 

Soós és kutatótársai 2005-ben természetes cinkona alkaloidokból fejlesztettek egy 

olyan bifunkciós katalizátorokat (6. ábra), mely ugyancsak tartalmaz Brønsted-savas és 

Lewis-bázikus funkciós csoportokat. 

 

 

6. ábra  Aszimmetrikus konjugált addíciókban sikeresen alkalmazott cinkona alkaloid 
alapú organokatalizátor [18,19]. 
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Vizsgálták nitrometán kalkon-származékokra történő Michael-addícióját, 

amelyekben számos kiindulási anyag esetén kiváló enantioszelektivitásokat tudtak 

elérni a tiokarbamid-származékokkal [18]. Ezeket a katalizátorokat ugyanabban az évben 

alkalmazta Connon és kutatócsoportja malonátok és nitroalkének közti Michael-

addícióiban is (6. ábra) [19]. 

Hayashi és Jørgensen egymástól függetlenül természetes prolinból fejlesztettek ki 

új típusú, királis difenil-prolinol-szilil-éter organokatalizátorokat, amiket különböző 

aszimmetrikus Michael-addíciókban használtak. Más-más reakciókban értek el nagy 

enantiomer feleslegeket. Hayashi és munkatársai propanal -nitrosztirollal történő 

reakcióját [20], míg Jørgensen és csoportja pentanal metil-vinil-ketonra való addícióját 

vizsgálta a fenti katalizátor jelenlétében [21], amint a 7. ábrán látható. 

 

 

7. ábra  Hayashi-Jørgensen-féle katalizátor egymástól független alkalmazása különböző 
Michael-reakciókban [20,21]. 

 

Ugyancsak prolinból állítható elő egy aszimmetrikus reakciókban alkalmazott 

királis pirrolidin-1,2-diamin-származék para-toluol-szulfonsavval alkotott sója, amellyel 

kiváló eredményeket kaptak ciklohexanon addíciójában -nitrosztirolra (8. ábra) [22]. 

 

 

8. ábra  Egy pirrolidin-1,2-diamin-származék para-toluol-szulfonsav (p-TsOH) 
sójával katalizált 1,4-addíció [22]. 
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List és munkatársai intramolekuláris Michael-addíciókat is vizsgáltak, melyet a 9. 

ábra szemléltet. A tanulmány szerint a többfunkciós aldehidek reakcióiban a MacMillan 

és kutatócsoportja által fejlesztett királis imidazolidinont [23] alkalmazva a ketoaldehid 

adduktumok akár 97%-os enantiomer felesleggel nyerhetők ki [24]. 

 

 

9. ábra  Intramolekuláris Michael-addícióban elért eredmények 
MacMillan katalizátorral [24]. 

 

2.2. Aszimmetrikus Michael-addíciók maleimid-származékokra 

A ma használatos Michael-akceptorok között kiemelkedő jelentőségűek a 

maleimid-származékok, mert az ezekből képződő szukcinimidek a gyógyszeriparban 

értékes intermedierekként alkalmazhatók [25-28]. A 10. ábrán látható A egyszerű 

szukcinimid-származék fájdalomcsillapító hatású, míg a B származék antioxidáns hatása 

miatt bír kiemelkedő jelentőséggel, továbbá acetil-koenzim-teráz inhibitoraként is 

alkalmazzák. 

 

10. ábra Szukcinimid származékok alkalmazása a gyógyászatban [25-28]. 

 

A C vegyületet kemoterápiás kezelésekben tesztelték vírusölő hatása miatt. Ezen 

felül kifejlesztettek olyan szukcinimid-származékokat is, melyek -laktám egységeket 

hordoznak. Ezeket a készítményeket epilepszia, HIV vírus, továbbá degeneratív 
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betegségek kezelésére alkalmazzák sikeresen napjainkban. Az ígéretes eredményeknek 

köszönhetően fontossá vált ezen anyagok további vizsgálata, enantiomer tiszta 

előállítása és tesztelése [29]. 

Az első maleimid-származékokra történő aszimmetrikus organokatalitikus 

Michael-addíciót 2006-ban publikálta Bartoli és csoportja. Kinidin katalizátor 

jelenlétében akár 98%-os enantiomer felesleget el tudtak érni -ketoészterek és  

-diketonok reakcióiban N-benzil-maleimidre, mely tanulmányból egy példa a 11. ábrán 

látható [30]. Liao és kutatócsoportja kiváló eredményeket kapott -szubsztituált ciano-

acetátok maleimid-származékokra való konjugált addíciója során, egy optikailag tiszta 

ciklohexán-diamin-származékot használva, azaz a Takemoto által kifejlesztett 

tiokarbamidot használva katalizátorként (11. ábra) [31]. 

 

 

11. ábra -Acetil-butirolakton, illetve -fenil-cianoacetát organokatalitikus addíciói 
maleimidekre [30,31]. 

 

Ugyancsak ezekben az években többféle bifunkciós királis organokatalizátort 

fejlesztettek ki, mint például biciklikus guanidin-származékot, optikailag tiszta 

ciklohexán-1,2-diaminból származó királis bisz(2-aminobenzimidazol)-t és ezeket 

különböző -ketoészter, illetve -diketon maleimidekre történő Michael-addícióiban 

alkalmazták sikeresen [29,32-37] (12. ábra). 

A keletkező termékek gyakorlati jelentőségére felfigyelve a későbbiekben 

egyszerű oxovegyületek maleimidekre történő aszimmetrikus addícióját is vizsgálták a 

közelmúltban. A használható kiindulási anyagok változatossága miatt, a királis termékek 
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továbbalakításával, mint például a szukcinimidgyűrű nyitását és a karbonilcsoport 

redukcióját követő lépésekkel, értékes optikailag tiszta vegyületekhez juthatunk. 

 

12. ábra  -diketonok és -ketoészterek Michael-addíciója maleimidekre 
különböző bifunkciós organokatalizátorokkal [32-37]. 

 
Nemrégiben Wang és munkatársai kiváló enantiomer feleslegeket értek el gyűrűs 

ketonok maleimid-származékokra történő addíciója során, egy királis pirrolidin-

szulfonamid katalizátor használatával (13. ábra) [38]. 

 

 

13. ábra Királis pirrolidin-szulfonamid által katalizált aszimmetrikus konjugált addíció [38]. 

 
Ketonokhoz képest aldehidek maleimidekre történő aszimmetrikus Michael-

addícióját részletesebben vizsgálták. Az eddigi kísérletek során többféle katalizátort 

találtak hatásosnak ezekben a reakciókban. A leghatékonyabb katalizátorok között volt 

az L-treonin tBu-étere, terc-leucin, -fenilalanin és -terc-butil-aszparaginát, amelyek 

több Michael-donor és -akceptor, mint például izobutanal és N-fenil-maleimid, 

reakciójában is jó teljesítményt nyújtottak. A reakciókat bázikus adalékok jelenlétében 

végezték, ami a megfelelő sók in situ képződését biztosította, vagy az aminosavak 
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szervetlen sóit használták katalizátorként (14. ábra). A természetes, nem funkcionalizált 

-aminosavakat a fenti származékokhoz képest kissé gyengébb teljesítményük miatt 

kevésbé vizsgálták, bár az L-izoleucin (L-Ile) vagy az L-fenilalanin (L-Phe) szintén hatékony 

volt aldehidek maleimidekre történő addíciójában [39-41]. 

 

 

14. ábra  Izobutanal Michael-addíciója N-fenil-maleimidre különböző aminosav-
származék katalizátor jelenlétében [39-41]. 

 

Említést érdemel még az előzőekben említett Jørgensen-típusú katalizátor, 

amellyel elsőként Córdova és munkatársai írtak le enantioszelektív konjugált addíciót 

aldehidek és maleimidek között [42]. Munkájuk során a számos kiindulási anyag közt 

alkalmaztak propanalt és N-fenil-maleimidet (15. ábra). Ebben a reakcióban ugyancsak 

hatásos katalizátornak bizonyult a 14. ábrán is látható -fenilalanin [41] (15. ábra). 

 

 

15. ábra Propanal N-fenil-maleimidre történő Michael-addíciója [41,42]. 
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Mindkét esetben nagy enantiomer többletet értek el, azonban az aminosavval 

kapott diasztereomer arány sokkal kisebb, mint a Jørgensen-típusú katalizátorral. 

Azonos mennyiségű királis anyagra volt szükség mindkét reakcióban a legjobb 

eredmények eléréséhez, azonban a közel teljes átalakulás kettő, illetve három napot 

igényelt az adott körülmények között. 

Aldehidek aszimmetrikus Michael-addícióiban kiemelkedő jelentőségűeknek 

bizonyultak az optikailag tiszta 1,2-diamin-származékok. Ezek közül legtöbbször királis 

ciklohexán-1,2-diamin-típusú katalizátorokat használtak, melyeknek egyik nagy előnye 

az, hogy egyszerűen előállíthatók, ezért viszonylag olcsó királis vegyületeknek 

számítanak, továbbá kiemelkedő aktivitást és szelektivitást mutatnak. 

A 16. ábrán összefoglalva láthatjuk egyazon reakció aszimmetrikus kivitelezését 

célzó kutatások körülményeit és eredményeit, különböző ciklohexán-diamin 

származékot alkalmazva katalizátorként. Minden esetben izobutanal és N-fenil-, illetve 

N-benzil-maleimid voltak a kiindulási anyagok. Nájera és munkatársai 1,2-ciklohexán-

diaminnal (CHDA) végzett kutatást. Hosszú (24 óra) reakcióidő alatt csak 91%-os 

enantiomer felesleget tudtak elérni, igen nagy mennyiségű katalizátorral (20 mol%), N-

fenil-maleimid reakciójában. N-benzil-maleimid esetén az enantiomer többlet csak 75% 

lett [43]. Xue és társai fenil-tiokarbamid-származékkal rövidebb idő alatt, kevesebb 

katalizátort alkalmazva, nagyobb enantiomer felesleget kaptak mindkét maleimid-

származék reakciója esetén [44]. 

 

 

16. ábra Néhány ciklohexán-1,2-diamin-származékkal kapott eredmény összehasonlítása [43-45]. 
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Yu és munkatársai az előbbi vegyület 3,5-bisz(trifluor-metil) funkcionalizált 

módosulatát vizsgálták. Az elektronszívó csoportok miatt az aromás gyűrű csökkent 

elektronsűrűsége nagymértékben növeli a karbamid rész hidrogénhíd-kötés 

kialakítására való hajlamát. Ennek köszönhető, hogy a vizsgált reakciókban sokkal 

gyorsabban, egy óra alatt, teljes átalakulással és 99%-os enantiomer feleslegben 

keletkeztek a kívánt termékek [45]. A 3,5-bisz(trifluor-metil)-benzol-szulfonamid-

származék alkalmazása során az enantiomer többlet csökkent a tiokarbamidokhoz 

képest [45]. 

Az említett ciklohexán-1,2-diamin alapú katalizátorokon kívül más származékok is 

hatékonynak bizonyultak ezekben a Michael-addíciókban, melyek szerkezete a 17. 

ábrán látható [46-50]. Például az enantiomer tiszta mono-N-Boc-védett ciklohexán-1,2-

diaminokat is sikeresen alkalmazták organokatalizátorként N-fenil-maleimid és 

izobutanal közötti Michael-addícióban. Az organokatalizátor egyetlen enantiomerjét 

használva az oldószer változtatásával a Michael-termék mindkét sztereoizomerét ki 

tudták nyerni 84-86%-os enantiomer felesleggel [48]. Jó enantioszelektivitást kaptak 

(R,R)-1,2-ciklohexán-diaminból nyert primer amin-mono-szalicilamid származékával. 

Kimutatták elméleti számításokkal, hogy a fenilgyűrűhöz megfelelő helyzetben 

kapcsolódó OH csoport jelenléte a molekulát hatékonyabb organokatalizátorrá teszi, 

mivel a maleimid H-hidas kötődése a katalizátor molekulához kedvezőbb. Az aktiválás 

így az egyik oldalon következik be, ami a nagyfokú enantioszelektivitáshoz szükséges 

[50]. 

 

17. ábra További ciklohexán-1,2-diamin-származékkal elért eredmények [46-50]. 

 
Mivel a ciklohexán-1,2-diamin származékok hatásos katalizátoroknak 

bizonyultak maleimidekre történő Michael-addíciókban, ezért más optikailag tiszta 1,2-

diamin-származékot is kipróbáltak [29,45]. Ilyenek voltak például az optikailag tiszta 



17 

 

difenil-etán-1,2-diaminok (DPEN) származékai, amelyek alkalmazásával kapott 

eredményekről csupán néhány közlemény található a szakirodalomban. Szerencsére, 

többek közt, az előbbiekkel megegyező reakcióban tesztelték ezeket a katalizátorokat is, 

azaz izobutanal N-fenil-maleimidre történő Michael-addíciójában. Azonos körülmények 

között, CH2Cl2 oldószerben ciklohexán-1,2-diaminhoz képest (ee 21%) a difenil-etán-1,2-

diamin sokkal nagyobb enantiomer felesleget eredményezett, azonban a reakcióidő 

jelentősen megnőtt (18. ábrán). A szulfonamid-származékaival katalizált reakció is 

ugyanannyi idő alatt játszódott le, viszont az enantiomer többlet szembetűnően 

nagyobb lett. Közel optikailag tiszta anyagot a tiokarbamid-származék alkalmazása 

esetén kaptak, amellyel 72 óráról 10 órára csökkent a reakcióidő. 

 

 

18. ábra  Különböző difenil-etán-1,2-diamin-származékkal N-fenil-maleimid és izobutanal 
reakciójában elért eredmény [45]. 

 

Amennyiben 1,2-diamin-származékok egyik aminocsoportját tiokarbamiddá vagy 

szulfonamiddá alakítják, akkor a keletkező funkciós csoport hidrogénhíd-donorként 

viselkedhet. Több közleményben is leírták, hogy a 19. ábrán látható 

reakciómechanizmus alapján játszódik le a folyamat. Első lépésben a katalizátor (például 

a para-toluol-szulfonsav-amid (Ts-DPEN) az aldehiddel énamint képez (I.), melynek  

helyzetű szene nukleofil támadóként viselkedik. A maleimid hidrogénhíd-kötéssel rögzül 

a katalizátor savas jellegű szulfonsav-amid-csoportjához (II.). A kialakult kötés és a 

katalizátor, valamint az akceptormolekula részeinek térgátló, ezáltal irányító hatásainak 

következtében az énamin támadása a C=C kötés egyik oldalán kedvezményezetté válik, 

ami sztereoszelektív C-C kötés kialakulásához vezet. Ez eredményezhet olyan kitűnő 

enantioszelektivitásokat, mint amilyeneket a vizsgált maleimid-származékok 

reakciójában optikailag tiszta 1,2-amino-szulfonamidokkal megfigyeltek. A keletkező 
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katalizátorhoz rögzített adduktum (III.) hidrolízissel adja a királis terméket, a katalizátor 

visszaképződésével egyidejűleg [29]. 

 

 

19. ábra  A javasolt énamin-típusú reakciómechanizmus primer amin és hidrogénhíd-
donor funciós csoportot tartalmazó katalizátor jelenlétében. 

 

A fenti énamin-típusú mechanizmus azonban nem játszódhat le, ha a katalizátor 

tercier aminocsoportot tartalmaz, mivel ebben az esetben az énamin kialakulása nem 

lehetséges. A fent bemutatott példák mégis azt mutatták, hogy az 1,3-dikarbonil-

vegyületek addícióiban tercier aminok kiváló eredményeket adnak. Mahajan és 

munkatársai részletesen vizsgálták a cinkona alkaloidok által katalizált acetilaceton és  

N-benzil-maleimid reakcióját [51]. Mérési eredményeikből arra következtettek, hogy az 

átmeneti állapot kialakulása az erősen aktivált C-nukleofil, a katalizátor nagy bázicitású 

kinuklidin N atomja általi deprotonálásával történik. Megfigyeléseik azt mutatták, hogy 

a reakció sikerességéhez a reaktánsok egyidejű aktiválása szükséges, egyrészt a fenti 

deprotonálással, másrészt a maleimid a katalizátor hidroxilcsoportjához való kötődéssel. 

A bifunkciós dihidrokinin az aktiváláson kívül kedvező orientációt biztosít nagy 

enantioszelektivitású termék képződéséhez, melyet a 20. ábrán látható átmeneti állapot 

szemléltet. Az ilyen típusú reakciókat deprotonálási mechanizmus szerint lejátszodó 
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folyamatoknak nevezték, amelyek végbemenetelének feltétele a nukleofil erős 

savassága és a katalizátor bázikus centrumának jelentős bázikussága. 

 

 

20. ábra  A javasolt átmeneti állapot maleimidek és 2,4-pentándion 
reakciójában dihidrokinin jelenlétében [51]. 

 

Ezzel magyarázható, hogy egyszerű aldehidek és ketonok reakciói, illetve primer 

aminokkal katalizált folyamatok esetében ez a reakcióút kevésbé valószínű, ugyanakkor 

ez utóbbi katalizátorok könnyen alakulnak át énaminná, amint az előzőekben láttuk. A 

szerzők által előállított Michael-termékek értékes királis gyógyszeripari intermedierek 

lehetnek, mivel a keletkező királis diketon átalakítása benzodiazepinekké, különböző 

gyógyszerekben jelenlévő heterociklusos vegyületek alapjai [51]. 

Az 1,2-diaminok esetén számos funkciós csoport bizonyult hatékonynak a 

hidrogénhíd-donor szerep betöltésére, vagyis alkalmas volt a megfelelő 

sztereoszelektivitás elérésének céljára ezekben a reakciókban. Ez indokolta, hogy a 

következőkben érdeklődésünk a foszforsav-amidok felé irányult, mint lehetséges királis 

katalizátor szerkezeti elemek. 

 

2.3. Királis foszfortartalmú katalizátorok alkalmazása 

Számos példa lelhető fel a szakirodalomban, amelyből kiderül, hogy királis 

foszfortartalmú szerves anyagokat széleskörűen használnak az aszimmetrikus 

katalízisben. Már néhány évtizede annak, hogy Noyori és csoportja 2,2’-bisz(difenil-

foszfino)-1,1’-binaftalin vázas vegyületekkel, illetve Knowles és társai más királis 

difoszfán-típusú ligandumcsaládot állítottak elő, melyekkel rendkívül nagy enantiomer 

feleslegeket tudtak elérni hidrogénezési reakciókban [52-54]. Később foszfor-amidit 

ligandumok Rh-komplexeit vizsgálták (Z)-2-acetamido-akrilsav metil-észterének 

katalitikus hidrogénezésében (21. ábra) [55]. A vizsgálat során enyhe 
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reakciókörülmények között nagy enantiomer többletet tudtak elérni, amely 

kulcsfontosságú az ipari alkalmazás szempontjából. 

 

 

21. ábra (Z)-2-(acetamido)-akrilsav metil-észterének aszimmetrikus hidrogénezése [55]. 

 

Királis foszforsav-származékok közül fontos megemlíteni az optikailag tiszta 

Brønsted-savakat mint rendkívül hatékony organokatalizátorokat, amelyek protonálják 

a reaktáns bázikus csoportját, így magukban hordozzák a termékek sztereoszelektív 

kinyerésének lehetőségét. Legfontosabb képviselői ezeknek a vegyületnek az 1,1’-

binaftilból származó királis foszforsav-származékok, melyeket egymástól függetlenül 

fejlesztettek ki és alkalmaztak Mannich-típusú reakciókban Akiyama és munkatársai, 

valamint Terada kutatócsoportja [56,57] (22. ábra). Az aktiválás során a királis foszforsav 

protonálja az imincsoportot, ezzel növelve a vegyület elektrofil jellegét. Mindamellett, 

hogy a katalízis során egy erős Brønsted-savat használnak, sok esetben bifunkcionális 

aktiválás történik. 

 

22. ábra Királis foszforsav-származékok használata aszimmetrikus Brønsted-savkatalizált 
Mannich-reakciókban [56,58]. 
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Háromkomponensű aszimmetrikus Mannich-reakciókat tanulmányozva a  

22. ábrán látható feltételezett átmeneti állapot szerint a folyamatban a foszforsav  

OH-csoportja mint Brønsted-sav, míg a P=O-csoportja mint Lewis-bázis vesz részt [58]. 

Ezek a királis foszforsav-származékok az első katalitikus felhasználásuk óta számos 

további aszimmetrikus reakcióban kaptak szerepet, így például aza-Friedel-Crafts-

reakciókban, Diels-Alder-reakciókban, valamint megfelelő hidridforrás jelenlétében, 

aszimmetrikus organokatalitikus transzfer hidrogénezésekben is [59]. Az utóbbi 

reakcióban Hantzsch-észter hidrogéndonorral megfelelő foszforsav-származékot 

alkalmazva akár 93%-os enantiomer többletet is el tudtak érni (23. ábra) [60]. 

 

 

23. ábra Aszimmetrikus organokatalitikus transzfer hidrogénezés [60]. 

 

Maleimidekre történő Michael-addíciókban sikeresen alkalmazott ciklohexán-1,2-

diamin, illetve difenil-etán-1,2-diamin alapú királis katalizátorok foszforsav-amid 

származékait is előállították és vizsgálták néhány aszimmetrikus organokatalizált 

reakcióban. Yu és kutatócsoportja királis ciklohexán-diamin vázas foszforsav-amidokat 

fejlesztett ki, amelyeket sikeresen alkalmaztak aszimmetrikus Mukaiyama-Michael-

reakciókban [61]. Fluorozott enol-szilil-éterek tetraszubsztituált olefinekre történő 

addícióját tanulmányozták, amely során lehetségessé vált a termék enantioszelektív 

kinyerése. Míg a primer aminocsoportot tartalmazó katalizátor nagyon kis enantiomer 

többletet eredményezett, addig a metil-naftilcsoporttal funkcionalizált szekunder amin 

katalizátor nagymértékű enantiomer felesleget (ee 93%) adott szinte negyedannyi 

reakcióidő alatt (24. ábra). 
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24. ábra  Fluorozott enol-szilil-éterek olefinekre történő Mukaiyama-Michael-
addíciója foszfor-amid katalizátorok jelenlétében [61]. 

 

Lu és munkatársai kutatásuk során sikeresen alkalmaztak aceton nitrosztirolra 

történő Michael-addíciójában bifunkcionális primer amin-tiofoszforsav-amidokat, 

amelyek hatásos organokatalizátoroknak bizonyultak [62]. Amennyiben a foszfor két 

oxigénjével binaftil részhez kötődött, négy nap alatt mindössze 61%-os enantiomer 

felesleget lehetett elérni. Ha etoxicsoportok kapcsolódnak a foszforatomhoz, javult a 

sztereoszelektivitás (72%-ra) és a reakcióidő is rövidebb. A legjobb enantiomer többletet 

fenilcsoportokat tartalmazó tiofoszfin-amid katalizátorral kapták (88%), amely 

használatával a reakció ideje tovább csökkent (25. ábra). 

 
25. ábra  Aceton és -nitrosztirol közti Michael-addíció tiofoszfor-amid 

katalizátorok jelenlétében [62]. 

 

A ciklohexán-diamin vázzal rendelkező katalizátorok mellett 1,2-difenil-etán-1,2-

diaminokat is funkcionalizáltak foszforsav-amiddá, illetve tiofoszforsav-amiddá [63,64]. 

Ezeket az előzőhöz hasonló Michael-addíciókban vizsgálták, amit a 26. ábra szemléltet. 
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26. ábra Aceton és -nitrosztirol-származékok közti Michael-addíció foszfor-amid és 

tiofoszfor-amid katalizátorok jelenlétében [63,64]. 

 

Amennyiben a nitrosztirol para helyzetű klórt tartalmazott, a termék csaknem 

optikailag tiszta formában nyerhető ki tiofoszforsav-amid használatával. A 

foszforatomon fenoxicsoportok jelenléte a reakció idejének növelését igényelte és az ee 

értéke sem haladta meg a 95%-ot. 

Napjainkig több királis 1,2-diamin foszorsav-amid származékát állították elő és 

sikeresen alkalmazták enantioszelektív organokatalizátorként Michael-addíciókban, 

amint ez a fenti példákból is látható. Ennek ellenére, ezeket a ciklohexán-1,2-diamin, 

illetve difenil-etán-1,2-diamin vázas királis katalizátorokat karbonilvegyületek és 

maleimidek enantioszelektív reakcióiban ezidáig még nem használták. 

 

2.4. Királis heterogén katalizátorok használata Michael-addíciókban 

A reakcióközegben oldódó királis katalizátorok használata sztereoszelektív 

reakciókban számos előnnyel jár, viszont számolnunk kell ezek hátrányaival is, miszerint 

ezeknek a drága vegyületeknek a visszanyerése sokszor nehézkes és költséges, így 

újrahasznosíthatóságuk körülményes. A királis katalizátorként használható vegyületek 

heterogenizálásával kapott szilárd anyagok magukban hordozzák ezen hátrányok 

kiküszöbölésének lehetőségét és egy újfajta, gazdaságos alkalmazásnak adhatnak teret. 

Számos előnyét ismerjük a heterogén katalízisnek, mint például a szilárd katalizátor 

egyszerű elválasztási művelettel (szűrés, centrifugálás) történő visszanyerését. Ezzel az 

egyszerű lépéssel a visszakapott katalizátor könnyebben újrahasználhatóvá válik egy 
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következő reakcióban, szükség szerint, regenerálást követően [6,7]. A hordozóként 

választható anyagok általában ellenállnak számos hatásnak, mint például a magas 

hőmérsékletnek vagy nyomásnak. Királis heterogén katalizátorok előállítására számos 

módszer ismert. Leggyakrabban ilyen anyagokat a már ismert szerkezetű, megfelelő 

tulajdonságokkal rendelkező és kiváló eredményeket szolgáltató, optikailag tiszta 

katalizátorokból állítottak elő. A rögzítés történhet kovalens, ionos vagy gyengébb 

másodlagos kötésekkel szilárd, a reakcióelegyben nem oldódó anyagok felületére vagy 

külön folyadék fázisban. 

Királis heterogén organokatalizátorok előállításának egyik elterjedt módszere a jól 

működő homogén katalizátorok rögzítése szilárd hordozóra kovalens kötésekkel [7]. A 

módszer hátrányának tekinthető, hogy a katalizátornak rendelkeznie kell olyan funkciós 

csoportokkal, melyek a hordozó felületével kötést képesek kialakítani. Vagyis az amúgy 

is drága királis szerves molekula sok esetben további szintetikus lépéseket igényel a 

rögzítés céljából. Ugyanakkor a szilárd felületen rögzített királis származékokkal nem 

biztos, hogy elérhető a homogén katalizátor hatékonysága, mivel gyakran a kötéshez 

használt funkciós csoportok vagy akár a felület is befolyásolhatja a katalitikus 

folyamatokat. A felmerülő kockázatok ellenére számos próbálkozás történt 

organokatalizátorok szilárd hordozóra való kovalens rögzítésére. 

Hatásos organokatalizátoroknak bizonyultak a 27. ábrán látható szerves gyanta-

hordozón rögzített királis anyagok. Az első ilyen típusú katalizátorokat Benaglia és 

munkatársai állították elő hidroxi-prolin rögzítésével polietilén-glikol gyantán (A). Az így 

kapott anyaggal akár 98%-os enantiomer felesleget is elértek aszimmetrikus aldol 

reakcióban [65]. Néhány évvel később polisztirol gyantára savamid csoporton keresztül 

rögzített prolint is használtak aszimmetrikus aldol addíciókban és ez a katalizátor is 

kiváló, akár 99%-os enantiomer többletet adott annak ellenére, hogy az aminosav 

karbonsav csoportja, amelynek fontos szerepet tulajdonítottak az 

enantiodifferenciálásban, részt vett a hordozóra kötésben (B) [66]. E kezdeti 

eredmények után számos kutatócsoport foglalkozott hordozón rögzített királis 

organokatalizátorok előállításával, jellemzésével és alkalmazásával. Térhálósított 

polisztirol gyantára kötöttek prolint benzil-tioéter linkeren keresztül, amely katalizátor 

használatával ciklohexanon és para-ciano-benzaldehid aszimmetrikus aldol 

reakciójában kíváló, 98%-os, enantiomer többlettel keletkezett a megfelelő aldol 



25 

 

adduktum (C) [67]. Szintén aszimmetrikus aldol reakciókban bizonyultak hatékony 

katalizátoroknak a prolin terminális kis aminosavszámú peptidek, elsősorban tripeptidek. 

Ezek előállításának mára elterjedt módszerei a szilárd fázisú peptidszintézisek, melyek 

során különböző típusú polimereken a megfelelő aminosavak egymást követő 

kapcsolásával állítják elő a kívánt oligopeptideket. Az így képződött polimerre rögzített 

tripeptidek (27. ábra) hatásos heterogén katalizátornak bizonyultak, melyeknek egyik 

kiemelendő előnye, hogy kialakításuk is a hordozón történik. Ebben az esetben a 

katalizátor előállítása kedvezőbb, mint az oldható molekuláé, mivel a polimerről való 

lehasítás – amely a szilárdfázisú peptid szintézis utolsó lépése – már nem szükséges. Ez 

indokolta, hogy több kutatócsoport is foglalkozott ezekkel a heterogén katalizátorokkal, 

különböző aminosavak használatával állítva elő a prolin terminális tripeptidet polimer 

felületeken, melyeket sikeresen alkalmaztak számos aldehid és keton között lejátszodó 

aldol addícióban (D) [68-70]. 

 

 

27. ábra Polimerhez kötött királis organokatalizátorok (P: polimer) [65-70]. 

 

Hasonlóan az előbbiekhez, szilárd hordozóra kötött tripeptideket eredményesen 

használtak aszimmetrikus Michael-addíciókban is [71,72]. TentaGel polimer hordozót 

használva a peptidszintézishez, kiváló enantioszelektivitást kaptak (97%), butanal és  

-nitrosztirol Michael-addíciójában [71]. Szilárd hordozós peptidkatalizátorok 

felhasználásával egyszerű és hatékony folyamatos áramlási módszert fejlesztettek ki 

propanal -nitrosztirolra történő reakciójára. Az alkalmazott eljárással szintetikusan 
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jelentős királis γ-nitroaldehideket nyertek ki kiváló hozamokkal és sztereoszelektivitással 

rövid reakcióidőn belül [72]. 

Szintén szerves gyantára, pontosabban polietilén-glikol hordozóra kötöttek 

szulfonsav-amid kötésen keresztül prolin származékot, mely használata jó 

enantioszelektivitást adott aldehidek és ketonok addíciójában ugyancsak nitrosztirolra 

(28. ábra). Ezt a polimer katalizátort (A) használva akár 86%-os ee-t is el lehet érni, kiváló 

diasztereomer arány mellett (98/2 szin/anti). Ezek az eredmények jobbnak bizonyultak 

a hordozó nélküli prolinnal kapott értékeknél [73]. Ugyancsak Michael-addíciókra, 

elsősorban -diketonok és -ketoészterek -nitrosztirolra történő addíciójára, 

fejlesztettek ki számos hordozóra kovalensen kötött királis katalizátort, melyek egyrészt 

cinkona alkaloidok (B), másrészt optikailag tiszta 1,2-diaminok származékai (C) voltak. 

Ezekben az esetekben is a reakciók aktiválására úgy alakítottak ki hatékony heterogén 

katalizátorokat, hogy szerves polimerekhez kötötték a hatásos vegyületeket [74,75]. 

 

 

28. ábra Polimerhez kötött királis organokatalizátorok (P = polimer) [73-75]. 

 

Ugyancsak szerves polimerhez rögzített, Portnoy és kutatócsoportja, királis 1,2-

difenil-etán-1,2-diamin katalizátorokat kovalens kötéssel. Az így fejlesztett királis 

heterogén anyagokat sikeresen alkalmazták aceton -nitrosztirolra történő Michael-

addíciójában. Amennyiben a molekula kötése során aminosavat (pl. L-Val) használtak az 
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1,2-diamin szilárd hordozóhoz történő rögzítéséhez, megnövekedett konverziót és 

enantioszelektivitást kaptak, ami a 29. ábrán is látható (B) [76,77]. 

 

 

29. ábra  Polisztirol hordozóra kovalensen rögzített 1,2-difenil-etán-1,2-diamin-
származékok alkalmazása Michael-addícióban [76,77]. 

 

A szerves polimereken kívül szervetlen oxidokra is kötöttek kovalensen királis 

katalizátorokat, kihasználva ezen felületek könnyű funkcionalizálhatóságát és a kapott 

anyagok nagyobb mechanikai stabilitását. A homogén rendszerhez képest jobb 

eredmények elérésének érdekében SBA-15 és mágneses MCM-41 mezopórusos 

hordozókat állított elő Gök és kutatótársai, majd ezekre a mezopórusos szilícium-dioxid 

hordozóra rögzített királis 1,2-diaminokat karbamid funkciós csoportokon keresztül (30. 

ábra) [78]. A kapott heterogén katalizátorokat 2,4-pentándion és -nitrosztirol Michael-

addíciójában alkalmazva legfeljebb 15%-os enantiomer felesleget tudtak elérni. Raja és 

munkatársai cinkona alkaloid-származékot kötöttek kovalens módon mezopórusos 

szilikára, melyet maleimidek és -ketoészterek reakcióiban teszteltek [79]. A királis 

molekulákat hidrogéndonor funkciós csoporton keresztül kötötték a felületre úgy, hogy 

a katalizátor savas csoportja a rögzítés következtében alakult ki. Azonban e katalizátorok 

előállításánál nem lehetett elkerülni a molekulák átalakítását és/vagy a hordozónak 

szánt anyagon a megfelelő funkciós csoportok kiépítését ahhoz, hogy a felület és a 

molekula közötti kötés létrejöhessen. 
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30. ábra  Mezopórusos szilikára kötött 1,2-difenil-etán-1,2-diamin alkalmazása 
Michael-addícióban [78]. 

 

A kovalens kötés általi heterogenizálási eljáráshoz képest jóval egyszerűbb 

módszer ionos vagy másodlagos kötésekkel rögzíteni a királis katalizátor molekulákat a 

megfelelő hordozókhoz. Előnyeik közé sorolható az egyszerű előállítási módon túl, hogy 

nem igényelnek több szintetikus lépésből álló módosítást sem az aktív vegyület, sem a 

szilárd anyagok felülete annak érdekében, hogy a heterogenizálás megvalósulhasson. 

Ezek a folyamatok általában egyszerű ioncserén alapulnak. Annak ellenére, hogy 

kedvezőbb megoldásnak bizonyult ez a heterogenizálási forma, kevésbé terjedt el 

alkalmazásuk aszimmetrikus Michael-addíciókban. Ez annak tulajdonítható, hogy az így 

kapott szilárd királis katalizátorok stabilitása sokszor nem megfelelő és néhány használat 

után elvesztik aktivitásukat. Ennek köszönhetően csak kevés eljárás lelhető fel az 

irodalomban, ahol elkerülték a királis anyag kovalens kötésekkel való immobilizálását 

szilárd felületekre és mindössze néhány esetben használták az így kapott anyagokat 

nukleofilek addíciójában maleimidekre. 

Kinin kölcsönhatása hiperelágazó polimerekkel optikailag tiszta heterogén 

katalizátorokhoz vezetett, amelyek hatékonynak bizonyultak vizes közegben 

szukcinimid-származékok előállítására. Magas termékhozamokat, ám csak mérsékelt 

enantiomer többleteket értek el ezekkel az anyagokkal [80]. A közelmúltban Juaristi és 

munkatársai anioncserével réteges kettős hidroxidokba interkaláltak néhány egyszerű 

aminosavat (L-Phe, L-Trp és D-Phe) vagy ,-dipeptidet, majd ezeket a királis hibrid 

szilárd anyagokat alkalmazták aldehidek maleimidre történő konjugált addíciójában (31. 

ábra). 
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31. ábra  Izobutanal és N-fenil-maleimid közötti Michael-addícióban alkalmazott hibrid 
heterogén katalizátorok [81]. 

 

A reakció vizsgálataiból jól látszott, hogy amennyiben aminosavat nem 

tartalmazott a rendszer, kizárólag szilárd anyag alkalmazása racém termékhez vezetett. 

Ezzel szemben a hibrid anyagok a kiválasztott reakciókban nagy hozamokat és 

enantioszelektivitást mutattak. Szerkezetvizsgálatok eredményeiből valószínűsítették, 

hogy a királis szilárd hibrid anyag régetközi terében zajlik a reakció [81]. 

Kinidinből egy lépésben előállítható -izokupreidin cinkona-származékot a rajta 

levő savas és bázikus funkciós csoportoknak köszönhetően, anion-, illetve kationcserével, 

immobilizálni lehetett kettős hidroxidok vagy agyagásványok rétegei között. Az így 

kapott heterogén királis anyagok katalitikus aktivitását β-nitrosztirol és etil-2-fluor-

acetoacetát aszimmetrikus Michael-addíciójában vizsgálták. A kationcserével rögzített 

királis anyagot tartalmazó katalizátoron a reakció nem volt sztereoszelektív, mivel a 

cinkona alkaloid tercier nitrogénje protonált, ezáltal nem tölti be a szükséges erős bázis 

szerepét. Ezzel ellentétben, az anioncserével kapott szilárd anyag hasonló 

eredményeket adott, mint a homogén katalizátor, ugyanakkor a megfelelő oldószerben 
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visszaforgathatónak bizonyult. A heterogén katalizátor katalitikus viselkedése alapján a 

cinkona-származéknak a réteges hidroxid felületéhez elektrosztatikus kölcsönhatások és 

hidrogénkötés révén történő kötési lehetőségeit javasolták [82]. Az eredmények azt 

mutatták, hogy a Michael-addíció a szilárd felületen történik. Szerves katalizátorok ionos 

kötéssel való kölcsönhatásával kaptak heterogén királis katalizátorokat 1,2-diaminokból. 

Egy új királis fém-szerves vázszerkezetes (MOF) organokatalizátort fejlesztettek ki, a 

királis primer (R,R)-1,2-difenil-etán-1,2-diamin felhasználásával, amellyel különböző 

aszimmetrikus Michael-addíciót végeztek, akár grammos méretekben. Jó hozammal 

(92%) és 83%-os enantiomer felesleggel kapták a megfelelő termékeket. A módszert a 

királis véralvadásgátló gyógyszerhatóanyag, (S)-warfarin előállítására is alkalmazták, 

amelyet optikailag tiszta formában nyertek ki egyetlen átkristályosítást követően [83]. 

Néhány feljegyzés található a közelmúltból organokatalizátorok megfelelő 

hordozón történő adszorpciójával előállított királis heterogén katalizátorok 

alkalmazásáról aszimmetrikus reakciókban. Az első kísérleteket in situ adszorbeált királis 

szerves vegyületekkel módosított katalitikusan aktív oxidfelületekkel végezték [84-86]. 

Ezt követően néhány reakcióban a megfelelő homogén királis katalizátorokhoz képest 

jelentősen javuló aktivitást és/vagy enantioszelektivitást, sőt ez utóbbi irányának 

megváltozását figyelték meg szilárd szervetlen oxidfelületeken adszorbeált 

organokatalizátorok alkalmazásával [87-90]. A közelmúltban egy felület által javított 

aszimmetrikus reakciót fejlesztettek ki laponit (Lap) hordozóként való alkalmazásával in 

situ adszorbeált L-prolinnal (L-Pro). Ez a szintetikus réteges magnézium-szilikát 

kationcserélő agyag korong alakú nanorészecskékből áll, és számos ipari felhasználási 

lehetőséggel rendelkezik [91]. Lineáris aldehidek -nitrosztirolra történő Michael-

addíciója szembetűnően megnövekedett enantioszelektivitással megy végbe a kialakuló 

szervetlen-szerves királis hibrid anyagon az L-Pro magában való alkalmazásához képest 

(32. ábra). 

Ezen reakciók részletes vizsgálata azt mutatta, hogy a reakció a hibrid anyag 

felületén zajlik, továbbá a primer aminosavak (L-Val, L-Phe, L-Trp) teljesítménye is javult 

Lap jelenlétében, amelyek érdekes módon az L-Pro-hoz képest az ellenkező enantiomert 

biztosították feleslegben. Bár a fenti reakcióban a Lap eredményezte a legjobb 

enantioszelektivitást, más kationcserélő agyagok, mint a bentonit (Ben), a 

montmorillonit (Mon) vagy az egyszerű -Al2O3 is az eredmények jelentős javulásához 
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vezettek [91]. A bemutatott irodalmi előzmények alapján látszik, hogy a heterogén 

katalizátorok előnyeinek és a királis szukcinimidek jelentőségének ellenére eddig a 

szakirodalomban igen kisszámú publikáció lelhető fel, amelyek karbonilvegyületek és 

maleimidek enantioszelektív reakciójának hatékony kivitelezését dolgozná fel ezekkel a 

királis heterogén katalizátorokkal. Ugyanakkor a fenti példák mindegyike jól mutatja, 

hogy az aszimmetrikus Michael-addíciókban számos hatékony katalizátor került 

kifejlesztésre és alkalmazásra, azonban a környezetbarát eljárások felé még van 

előrelépési lehetőség. 

 

 

32. ábra Hibrid katalitikus rendszer alkalmazása aszimmetrikus Michael-addícióban [91]. 
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3. CÉLKITŰZÉS 

Mind az aszimmetrikus Michael-addíció, mind az organokatalízis gyakorlati 

jelentősége miatt munkánk célja olyan új, hatékony, környezetbarát és a 

fenntarthatósági kihívásoknak is eleget tevő katalitikus rendszerek fejlesztése volt, 

amelyek az eddig közölt eredményekhez képest előrelépést jelentenek 

karbonilvegyületek maleimid-származékokra történő addíciójában. E célok 

megvalósítására egyszerű szerkezetű, könnyen kinyerhető, olcsó és természetes 

anyagok alkalmazásával terveztünk királis katalizátorokat előállítani. 

Az irodalmi ismeretek alapján célul tűztük ki optikailag tiszta 1,2-diaminok 

foszforsav-amid származékainak előállítását és tesztelését aldehidek és maleimidek 

aszimmetrikus Michael-addícióiban. Az eddig napvilágot látott, kevés közlemény miatt, 

munkánk során a királis diamin-származékok összehasonlítására is szükséges volt 

hangsúlyt fektetni, ezért első lépésekben tanulmányoztuk az optikailag tiszta 1,2-

diaminok és származékaik szerkezetének hatását egy kiválasztott Michael-addícióban, 

azaz N-benzil-maleimid és izobutanal reakciójában. A leghatékonyabbnak bizonyuló 1,2-

diamin származékkal szándékoztuk elvégezni a reakció alkalmazhatóságának bővítését 

számos más Michael-donor használatával. Aldehidek és változatos szerkezetű ketonok 

mellett terveztük a katalizátorok használatának kiterjesztését alifás és cikloalifás -

ketoészterek és -diketonok reakcióira. A kapott eredmények értelmezéséhez 

különböző analitikai módszereket terveztünk használni, mint például 

elektroporlasztásos ionizációs tömegspektrometriát, illetve különböző mágneses 

magrezonancia spektrószkópiás méréseket, amelyekkel célunk volt kimutatni a 

reakcióintermedierek összetételét, szerkezetét. 

Tekintettel a heterogén katalízis gyakorlati jelentőségére, kísérletet tettünk a 

királis katalizátor szilárd hordozókra történő rögzítésére kovalens kötés kialakításával, 

illetve adszorpciós kölcsönhatásokkal. Célunk volt olyan heterogén katalitikus 

rendszerek kialakítása, melyekkel gazdaságos és környezetkímélő szintézisek válnak 

elérhetővé. Az egyik ilyen rendszer kiépítése kovalens kötés útján történt szulfonsav-

amid hidrogéndonor funkciós csoportot alakítva ki a szilárd hordozó felületén. A másik 

heterogén katalitikus rendszerben könnyen elérhető oxidhordozókat és természetes 

aminosavakat használtunk, kihasználva ez utóbbi adszorpcióját a szilárd felületen. 
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Változatos szervetlen oxidhordozók kipróbálása volt célunk, amelyek magukba foglalják 

a réteges anion- és kationcserélő anyagokat, illetve az egyszerű oxidokat is. Célunk volt 

megtalálni a leghatékonyabb királis, természetes aminosavat, amely lehetővé teszi az 

aszimmetrikus reakció fenntartható kivitelezését. A tesztreakciónkban történő 

reakciókörülmények optimalizálását követően, figyelmünket mind a Michael-donor, 

mind a maleimid-szerkezet hatásának vizsgálatára fordítottuk, amely céljára számos 

maleimid-származék előállítását kellett megoldanunk. A vizsgált Michael-addíciókban 

hatékonyan alkalmazott királis szilárd anyagok jellemzésére számos módszer érhető el, 

amelyekkel reményeink szerint kimutatható a katalizátor szerkezete és a reakció 

lejátszódásának menete. 

Bíztunk benne, hogy sikerül olyan szilárd anyagon rögzített katalizátorok 

fejlesztése, amelyek alkalmazásával elérhetők a homogén fázisban kapott eredmények, 

így munkánknak kimagasló gyakorlati jelentősége lehet. A módszereink szintetikus 

értékét nagyobb léptékű reakciók kivitelezésével is terveztük növelni. Bízunk benne, 

hogy vizsgálataink hozadéka olyan katalizátorok fejlesztése lesz, amelyek maleimidekre 

történő enantioszelektív Michael-addíciókban széleskörűen és sikeresen alkalmazhatók 

és reményeket adnak akár más reaktánsok között lejátszódó aszimmetrikus reakciók 

hatékony, gazdaságos kivitelezésére. 
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4. EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 
 

4.1. 1,2-Diamin-(tio)foszforsav-amidok előállítása  

Az irodalmi előzmények alapján a C2-szimmetrikus 1,2-diaminok tiofoszforsav-

amidjai is hatékonyak különböző aszimmetrikus Michael-addíciókban, ezért a kísérleti 

munkát e katalizátor-származékok szintézisével kezdtük. Foszforsav-amidokat és 

tiofoszforsav-amidokat állítottunk elő optikailag tiszta (R,R)-1,2-ciklohexán-diaminból 

(CHDA), (R,R)-, illetve (S,S)-1,2-difenil-etán-1,2-diaminból (DPEN), egylépéses eljárással, 

O,O'-dietil-(tio)foszforsav-kloridok felhasználásával (33. ábra) [63]. Mindkét abszolút 

konfigurációjú DPEN kiindulási anyag esetén jó hozammal elő tudtuk állítani egylépéses 

reakciókkal a megfelelő termékeket (PO-DPEN és PS-DPEN, 72-76% 

oszlopkromatográfiás tisztítás után, 33. ábra). 

 

33. ábra (Tio)foszforsav-amidok előállítása. 

 

A királis CHDA kiindulási anyagból azonban alacsony hozammal (11% és 14%) 

izoláltuk a megfelelő acilezett termékeket (PO-CHDA és PS-CHDA), mivel mindkét 
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aminocsoport reakcióba lépett az acilezőszerrel. Ezt figyelembe véve ezeknek a 

vegyületeknek az előállítására háromlépéses eljárást alkalmaztunk, amelyben a 

foszforsav-amid előállítását megelőzte egy védőcsoport (ftálimid) beépítése a kiindulási 

anyagba, majd utolsó lépésben a védőcsoport eltávolításával (hidrazin-hidrát 

alkalmazásával) bővült a reakció lépéseinek a száma. A ciklohexán vázas foszforsav- és 

tiofoszforsav-amidok előállításánál két oszlopkromatográfiás tisztítás is szükséges volt, 

mégis több mint 50%-os összhozammal tudtuk kinyerni ezeket a termékeket, így ezeket 

a katalizátorokat előnyösebb a háromlépéses szintézisút alkalmazásával előállítani. 

 

4.2. A (tio)foszforsav-amidok alkalmazhatóságának vizsgálata 

A továbbiakban vizsgáltuk az előállított optikailag tiszta diamin-származékok 

alkalmazhatóságát organokatalizátorként maleimidekre végzett Michael-addíciókban. 

Katalitikus vizsgálatainkat az újonnan kinyert foszforsav- és tiofoszforsav-amid 

összehasonlításával kezdtük a kereskedelmi forgalomban kapható, megfelelő királis 

diaminnal, illetve ezek szulfonamid-származékaival (34. ábra). 

 

 

34. ábra Az előállított és az összehasonlításként használt kereskedelmi 1,2-diamin-származékok. 

 

Tesztreakciónak az izobutanal (2) és N-benzil-maleimid (1a) közötti Michael-

addíciót választottuk, amelyben célunk volt enantiomer tiszta szukcinimid-származék 

előállítása (1. táblázat). A táblázatban összefoglalt eredmények egyértelműen azt 

mutatják, hogy a katalizátornak hidrogéndonor funkciós csoportot kell tartalmaznia, 
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mivel mindkét királis diaminnal kisebb sebességgel ment a reakció a megfelelő 

funkcionalizált származékokhoz viszonyítva és jóval alacsonyabb ee értékeket is adtak.  

 

1. táblázat Katalizátorok összehasonlítása N-benzil-maleimid és izobutanal reakciójában.a 

 
Katalizátor Hőmérséklet [°C] Reakcióidő [h] Konv [%]b ee [%]b 

(R,R)-CHDA 24 5 42 28 (R) 

(R,R)-Ts-CHDA 24 1 28 89 (R) 

(R,R)-Ts-CHDA 24 3 73 90 (R) 

(R,R)-PO-CHDA 24 1 99 (82) 94 (R) 

(S,S)-PO-CHDA 24 1 99 (83) 94 (S) 

(R,R)-PS-CHDA 24 1 99 (82) 94 (R) 

(S,S)-DPEN 70 24 89 71 (S) 

(S,S)-Ts-DPEN 24 72 43 98 (S) 

(S,S)-Ts-DPEN 70 24 94 (80) 98 (S) 

(S,S)-Ts-DPENc 70 24 92 (77) 96 (S) 

(S,S)-Ts-DPENc,d 70 24 80 97 (S) 

(R,R)-Ts-DPENc 70 24 93 (80) 96 (R) 

(R,R)-Ms-DPEN 70 24 98 (82) 98 (R) 

(S,S)-PS-DPEN 24 72 97 (82) >99 (S) 

(S,S)-PS-DPENc 50 24 90 >99 (S) 

(S,S)-PS-DPENc 70 24 99 (84) >99 (S) 

(S,S)-PS-DPENc,d 70 24 99 (85) >99 (S) 

(S,S)-PS-DPENd,e 70 24 92 (76) >99 (S) 

(S,S)-PS-DPENc,d,f 70 24 96 (80) >99 (S) 

(S,S)-PS-DPENc,d,g 70 24 97 (80) >99 (S) 

(R,R)-PS-DPENc,d 70 24 99 (84) >99 (R) 

(S,S)-PO-DPENc,d 70 24 97 (80) >99 (S) 
a Reakciókörülmények: 0,03 mmol (10 mol%) katalizátor, 0,3 mmol 1a, 1.2 mmol 2, 1 cm3 CHCl3. 
b GC-FID által meghatározott konverziók, Konv (zárójelben az izolált termékek hozamai) és 
enantioszelektivitások, ee (zárójelben a feleslegben keletkező termék abszolút konfigurációja). 
c 0,6 mmol 2. 
d Katalizátor 0,015 mmol (5% mol%). 
e 0,33 mmol 2. 
f Oldószer: toluol. 
g Oldószer: toluol + AcOH (0,03 mmol) és H2O (0,06 mmol) adalék. 

 

A ciklohexán vázzal rendelkező foszforsav- és tiofoszforsav-amidok igen aktív 

katalizátoroknak bizonyultak a tesztreakcióban. Már szobahőmérsékleten (rt) egy óra 

alatt biztosították a maleimid teljes átalakulását. A Michael-adduktum (3a) jó hozammal 
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és 94%-os enantiomer felesleggel keletkezett. A ciklohexán vázas para-toluol-

szulfonsav-amid (Ts-CHDA) sokkal kevésbé volt hatékony, kisebb konverziót és ee-t 

eredményezett a foszfortartalmú katalizátorokhoz képest. 

Az 1,2-difenil-etán vázat tartalmazó organokatalizátorok kevésbé voltak aktívak 

ebben a Michael-addícióban, mint a ciklohexán vázas molekulák. Az (S,S)-Ts-DPEN 3 nap 

alatt szobahőmérsékleten kisebb konverziót eredményezett, azonban nagyobb ee-t 

(98%) adott. A reakció hőmérsékletének 70°C-ra történő emelésével egy nap alatt 

nagyobb konverziót értünk el az ee értékének változása nélkül. Ilyen körülmények között 

a reaktánsok moláris arányának (aldehid/maleimid 4/1-ről 2/1-re), illetve a katalizátor 

mennyiségének 5 mol%-ra való csökkentésével még mindig kiváló konverziót értünk el. 

A metán-szulfonamid-származék (Ms-DPEN) valamivel hatékonyabbnak bizonyult, mint 

a Ts-amid alapú katalizátor, ami azt jelzi, hogy a p-toluol molekularésznek nincs jelentős 

hatása a reakcióra. Az (S,S)-Ts-DPEN-hez képest az általunk szintetizált tiofoszforsav-

amid jobban teljesített. Szobahőmérsékleten, három nap reakcióidővel, közel teljes 

konverziót és kiemelkedően magas (>99%) ee értéket eredményezett. A várakozásoknak 

megfelelően az ellentétes abszolút konfigurációjú (R,R)-PS-DPEN enantiomerek azonos 

átalakulással adták az ellentétes konfigurációjú enantiomereket nagy feleslegben. 

További méréseket követően kiderült, hogy ezzel a katalizátorral 50°C-on is nagy 

konverziót lehet elérni 24 óra alatt, illetve ugyanennyi idő elteltével 70°C-on teljes 

átalakulás kapható mindössze 2 ekvivalens (ekv) aldehid alkalmazásával. Ez utóbbi 

eredményt 5 mol% tiofoszfor-amid katalizátorral is el tudtuk érni. Kisebb 

konverziócsökkenést csak akkor észleltünk, amikor az aldehid mennyiségét tovább 

csökkentettük 1,1 ekv-re. A tiofoszforsav-amidhoz hasonló eredményt kaptunk az  

(S,S)-PO-DPEN foszforsav-amid alkalmazásával is. 

A reakciót elvégeztük toluolban is sav adalékkal (AcOH, BzOH) vagy anélkül, illetve 

víz és AcOH együttes használatával. Korábbi beszámolók szerint ezek az adalékok 

növelhetik a konverziót a karbonilvegyületek maleimidekre és nitroolefinekre történő 

addíciója során, ami vagy az énamin intermedier képződésének vagy az imíniumion 

hidrolízisének felgyorsítása miatt következik be. Azonban ebben a reakcióban a 

konverzió kissé csökkent ilyen körülmények között. Ezek alapján azt feltételezzük, hogy 

a fenti lépések gyorsulása nem játszik szerepet a teljes reakciósebesség 

meghatározásában az általunk vizsgált 2 és 1a reakciója során e katalizátorok 
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használatával. Fontos kiemelni, hogy az előállított foszfor- és tiofoszforsav-amid 

tartalmú DPEN által katalizált reakciókban enantiomer tiszta N-benzil-szukcinimid-

származékot kaptunk jó hozammal (82-85%). 

 

4.2.1. A reakciókörülmények hatása 

Az imént tárgyalt 1a és 2 Michael-addíciójában alkalmazott 1,2-difenil-etán-1,2-

diamin-származékokkal összehasonlítva, az (S,S)-PS-DPEN kiváló teljesítményének 

köszönhetően, vizsgáltuk az organokatalizátor-mennyiség csökkentésének lehetőségét. 

Ennek hatását a 35. A ábrán mutatjuk be. Már 1,6 mol% (S,S)-PS-DPEN elegendő volt 

ahhoz, hogy 2 ekv 2 felhasználásával egy nap alatt több mint 60%-os konverziót érjünk 

el. A maleimid közel teljes átalakulásához 2,5 mol% katalizátorra volt szükség, azonban 

még az alacsonyabb katalizátormennyiséggel is változatlanul nagy ee értéket (99%) 

kaptunk. A reakció lejátszódásához szükséges időt is vizsgáltuk (B), melyből kiderült, 

hogy a maleimid közel teljes átalakulásához 24 óra elegendő, ám kevesebb idő alatt, 

vagyis kisebb átalakulások elérése során, is optikailag tiszta Michael-adduktum képződik. 

 

            

35. ábra  A (S,S)-PS-DPEN-mennyiség, illetve a reakcióidő hatása a Michael-addícióban elért 
eredményre. Reakciókörülmények: A: 0,3 mmol 1a, 0,6 mmol 2, 1 cm3 CHCl3, 70°C, 24 h. 
B: A körülményeivel megegyezik; kivéve: 0,0075 mmol (2,5 mol%) (S,S)-PS-DPEN. 

 

Az (S,S)-PS-DPEN és (S,S)-PO-DPEN felhasználásával a kiválasztott tesztreakcióban 

az (S,S)-Ts-DPEN-hez képest elért magasabb aktivitás és ee értékek arra ösztönöztek, 

hogy tanulmányozzuk e katalizátorok alkalmazásának kiterjesztését más Michael-

addíciókra. 
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4.2.2. A kiindulási anyagok szerkezetének hatása 

4.2.2.1. Maleimidek szerkezetének vizsgálata izobutanallal való Michael-addícióban 

Miután megbizonyosodtunk róla, hogy az (S,S)-1,2-difenil-etán-1,2-diaminból 

származó (S,S)-PO-DPEN és (S,S)-PS-DPEN katalizátorok kimagasló eredményeket adnak 

N-benzil-maleimid és izobutanal reakciójában, a következő lépésben a maleimid  

N-szubsztituensét változtatva terveztük megfigyelni a Michael-akceptor szerkezetének 

hatását, aminek eredményeit a 36. ábra mutatja be. 

 

36. ábra  (S,S)-PS-DPEN és (S,S)-PO-DPEN katalizátorok alkalmazása 2 és N-szubsztituált 
maleimidek reakciójában (konverzió: k, reakcióidő: t). Reakciókörülmények: 0,015 mmol 
(5 mol%) katalizátor, 0,3 mmol maleimid, 1,2 mmol 2, 1 cm3 CHCl3, 70°C. 

A bemutatott eredmények kiválasztását a reakciókörülmények optimalizálása 

előzte meg minden maleimid-származék esetén a katalizátor mennyiségének, a 

reaktánsok arányának és a reakcióidőnek a változtatásával. A közel teljes átalakulások 

eléréséhez szükséges reakcióidő a szubsztituens függvényében változott. Általában már 

5 óra elegendő volt nagy konverzió eléréséhez; azonban jóval hosszabb idő volt 

szükséges az N-tBu-származék reakciójához, a nagy térkitöltésű tBu-csoport térgátló 

hatása miatt. Az (S,S)-PO-DPEN-nel kisebb konverziót kaptunk ezekben a reakciókban, 

mint az (S,S)-PS-DPEN-nel. Az ee értékek meghaladták a szulfonamiddal ((S,S)-Ts-DPEN) 

elért értékeket (nem szerepel az ábrán). Fontos kiemelni, hogy mindegyik reakcióban 

kiváló enantioszelektivitást értünk el, sőt, az (S,S)-PS-DPEN-nel sok esetben az R 

enantiomer kevesebb, mint 0,5%-ának képződéséhez vezetett (ee >99%). 
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4.2.2.2. A karbonilvegyületek szerkezetének hatása 

Következő lépésben a legjobb eredményeket adó (S,S)-PS-DPEN katalizátor 

alkalmazásával a Michael-donor szerkezetének hatását vizsgáltuk. Propanal és 

különböző ketonok addícióját tanulmányoztuk N-szubsztituált maleimid-származékokra. 

A keletkezett termékek a 37. ábrán láthatók, az eredmények pedig a 2. táblázatban 

vannak összefoglalva. Jelentősen hosszabb reakcióidőre volt szükség a propanalnak (4a) 

az N-benzil-maleimidre (1a) történő addíciójához, izobutanalhoz képest (2). A 

legaktívabb (S,S)-PS-DPEN katalizátorral is 5 nap kellett ahhoz, hogy teljes átalakulást 

tudjunk elérni ebben a reakcióban. Az enantioszelektivitás minden alkalmazott 

körülmény esetén kimagaslóan nagy, mindkét diasztereomer esetében (99%, 99%), 

azonban csak kis diasztereomer arányt (dr) értünk el. A toluol savas adalékanyagokkal 

(pl. AcOH és H2O) együtt ugyanazt az eredményt adta, mint kloroform oldószerként való 

alkalmazása. Az irodalomban kevés tanulmány található maleimidek és ketonok 

reakciójának vizsgálatáról és még kevesebb diamin-származék katalizátor 

alkalmazásáról ezekben a reakciókban, ezért megpróbáltuk kiterjeszteni a Michael-

donorok sorát ketonokra is. A (S,S)-PS-DPEN tiofoszforsav-amid katalizátor alkalmazási 

körének bővítését ezekkel a donorokkal szintén a 37. ábra és 2. táblázat foglalja össze. 

Aceton (4b) nukleofilként történő felhasználásával, az aldehidek reakcióiban 

alkalmazott körülmények között (CHCl3, 70°C, 72 h) végzett kezdeti kísérleteink 1a 

majdnem teljes visszanyeréséhez vezettek (Konv <5%). Amennyiben a reakciót 

toluolban hajtottuk végre AcOH és víz hozzáadásával, már egy nap alatt jó Konv és ee 

értéket értünk el. A toluolban vagy kizárólag víz adalék felhasználásával végzett 

kísérletekben mind az átalakulás, mind az ee értékek csökkentek (Konv 11%, ee 94%, 

illetve Konv 33%, ee 97%). E megfigyelések alapján a maleimidek és a ketonok reakcióit 

(S,S)-PS-DPEN-nel katalizálva két oldószerben (CHCl3 vagy toluol + AcOH + víz) is 

elvégeztük. Az acetonnal végrehajtott reakciókban (5ab, 5bb, 5db, 5eb termékek) az N-

szubsztituens kevéssé befolyásolta mind a konverziókat, mind az ee értékeket. 
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37. ábra  (S,S)-PS-DPEN katalizátor alkalmazása karbonilvegyületek reakciójában néhány maleimid-
származékok (a reakciókörülményeket és eredményeket lásd a 2. táblázatban). 

 

Hasonlóan nagy (99% feletti) ee-t tudtunk elérni kevesebb, mint egy nap alatt, 

amikor etil-metil-keton (4c) került alkalmazásra Michael-donorként. Ennek a ketonnak 

a reakciója is toluolban jelentősen gyorsabb volt, mint kloroformban, ám mindkét 

oldószerben azonos ee értékeket adott. A cikloalifás ketonok reakciói hosszabb időt 

igényeltek a maleimidek közel teljes átalakulásához, ami a cikloalifás gyűrűk sztérikus 

gátlásának tulajdonítható. Minden termék esetén (5ad, 5dd, 5de, 5df, 5dg, 5ee, 5eg) 

kiváló ee értékeket (97-99%) értünk el (kivéve a 4f ketonnal). Továbbá a diasztereomer 

arány a ciklopentanon és a ciklohexanon reakcióiban 85/15-ig emelkedett. 

Összefoglalva, a fenti eredmények alapján megállapítható, hogy az (S,S)-DPEN-ből 

előállított tiofoszforsav-amid-származék hatékony katalizátor aldehidek és ketonok N-

szubsztituált maleimidekre történő enantioszelektív konjugált addícióiban. 
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2. táblázat A Michael-donor szerkezetének összehasonlítása különböző N-szubsztituensű 
maleimidek reakciójában (S,S)-PS-DPEN alkalmazásával. a 

Termék Oldószerb Reakcióidő [h] Konv; dr [%]c ee [%]c 

5aa T 72 87 (74); 56/44 99; 99 

5aa T 120 97 (83); 57/43 99; 99 

5aa K 72 86; 56/44 99; 99 

5ab T 24 94 (82) 99 (R) 

5ac T 12 98f (90); 54/46 99; >99 

5ac K 72 92f (80); 54/46 99; >99 

5add T 72 80 (70); 85/15 98; nv 

5bb T 24 96 (85) 98 (R) 

5db T 24 90 (80) 98 (R) 

5dce T 24 99f (90); 50/50 >99; 99 

5dce K 24 85f (70); 50/50 >99; 99 

5dd T 72 92 (81); 75/25 97; 92 

5de T 72 99 (80); 62/38 96; 95 

5de K 72 99 (90); 85/15 98; nv 

5df T 120 75 (60); 58/42 94; 94 

5df K 120 97 (88); 65/35 91; 90 

5dg T 48 96 (88); 62/38 98; 98 

5eb T 48 99 (90) 98 (R) 

5ee T 24 98 (88); 68/32 97; 95 

5ee K 48 99 (90); 86/14 98; nv 

5eg T 72 98 (90); 60/40 99; 98 
a Reakciókörülmények: 0,03 mmol (10 mol%) (S,S)-PS-DPEN, 0,3 mmol maleimid, 1,2 
mmol aldehid vagy keton, 1 cm3 oldószer, 70°C, nv: nem vizsgált. 
b Oldószer: K: CHCl3; T: toluol + 0,03 mmol AcOH + 0,06 mmol H2O. 
c GC-FID által meghatározott konverzió (zárójelben az izolált termék hozama), 
diasztereomer arány (dr) és enantioszelektivitás (zárójelben a feleslegben keletkező 
termék abszolút konfigurációja). 
d A reakció szobahőmérsékleten ment. 
e 0,015 mmol (5 mol%) (S,S)-PS-DPEN. 
f ~2% regioizomer keletkezett a következő szerkezettel: 
 

 

4.2.2.3. 1,3-Dikarbonil-vegyületek reakciója maleimidekkel 

Mivel egyszerű aldehidek vagy ketonok és maleimidek konjugált addíciójában 

kiemelkedő eredményeket értünk el, ezért a következőkben megkíséreltük kiterjeszteni 

a már bemutatott királis foszforsav-amidok és tiofoszforsav-amidok alkalmazhatóságát 

1,3-dikarbonil-vegyületek reakcióira. 

Katalitikus vizsgálatainkat a kiválasztott organokatalizátorok (34. ábra) 

tesztelésével kezdtük etil-2-fluor-acetoacetát (6a) N-etil-maleimidre (1e) történő 
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aszimmetrikus konjugált addíciójában, amely a 7ea szukcinimid-származékhoz vezetett 

(3. táblázat). Választásunkat a 6a fokozott nukleofil jellege motiválta, ami az  helyzetű 

fluor elektronvonzó hatásának köszönhető. Ráadásul a fluortartalmú királis vegyületek 

egyre nagyobb figyelmet kapnak a gyógyszeriparban, mivel ez a szubsztituens kedvező 

hatással lehet a szerves vegyületek biológiai aktivitására [92-96]. Potenciális gyógyászati 

jelentőségük ellenére mindössze két publikáció jelent meg 2-fluor-1,3-dikarbonil-

vegyületek maleimidekre végzett aszimmetrikus addíciójáról [34,97]. A 3. táblázatban 

az általunk előállított (tio)foszforsav-amidok eredményességét hasonlítottuk össze a 

megfelelő királis diaminokéval. 

 

3. táblázat Etil-2-fluor-acetoacetát és N-etil-maleimid aszimmetrikus Michael-addíciója. a 

 
Katalizátor Hőmérséklet [°C] Reakcióidő [h] Konv; dr [%]b ee [%]b 

(S,S)-CHDA 24 72 51; 78/22 racém 

(S,S)-PO-CHDA 24 72 50; 89/11 56 

(S,S)-PS-CHDA 24 72 51; 91/9 40 

(S,S)-DPEN 70 72 45; 84/16 48 

(S,S)-PO-DPEN 70 72 89; 93/7 97 

(S,S)-PS-DPEN 24 72 55; 96/4 99 

(S,S)-PS-DPEN 24 168 79 (70c); 94/6 99 

(S,S)-PS-DPEN 50 72 83; 93/7 98 

(S,S)-PS-DPEN 70 72 98 (90c); 92/8 97 

(S,S)-PS-DPENd 70 72 80; 91/9 97 

(S,S)-PS-DPEN 70 48 93; 91/9 97 

(S,S)-PS-DPENe 70 48 81; 93/7 98 

(S,S)-PS-DPENf 70 48 92 (80c); 91/9 97 
a Reakciókörülmények: 0,03 mmol (10 mol%) katalizátor, 0,3 mmol 1e, 0,4 mmol 6a, 0,5 cm3 CHCl3. 
b GC-FID által meghatározott Konv; dr és ee. 
c Az izolált termékek hozamai. 
d 0,015 mmol (5 mol%) (S,S)-PS-DPEN. 
e Az oldószer toluol volt.                 f Az oldószer toluol + 0,03 mmol (10 mol%) AcOH. 

 
A 3. táblázatban összefoglalt eredmények továbbra is mutatták a katalizátor 

hidrogénhíd-donor csoportjának jelentőségét, mivel ebben a reakcióban is a két 

diaminnal ((S,S)-CHDA és (S,S)-DPEN) szembetűnően rosszabb átalakulást kaptunk a 

funkcionalizált származékainál, ugyanakkor kis ee-hez vagy racém termékhez vezethet. 

Azonos reakciókörülmények között, azaz rt-n, 10 mol% katalizátor alkalmazásával, 3 nap 
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alatt a ciklohexán vázzal rendelkező (S,S)-PO-CHDA és (S,S)-PS-CHDA hasonló aktivitást 

mutatott, mint az 1,2-difenil-etán vázas (S,S)-PS-DPEN, azonban a diasztereomer arány 

(dr) és az enantiomer felesleg (ee) az utóbbi használatával jelentősen nagyobb volt (dr 

96/4, ee 99%). Az (S,S)-PS-DPEN katalizátorral elért kiváló enantioszelektivitásnak 

köszönhetően ezt a származékot használtuk az 1e konverziójának növelésére irányuló 

erőfeszítéseink során. A reakció egy hétre való meghosszabbítása sem eredményezett 

teljes konverziót (79%), de a hőmérséklet növelésével magasabb értéket tudtunk elérni, 

így a 70°C-on végzett reakcióban 3 nap alatt 98%-os Konv-ot kaptunk, és a terméket 

90%-os hozammal nyertük ki. Ilyen körülmények között kevesebb, azaz 5 mol% 

katalizátor alkalmazásával is jó Konv-ot és magas ee-t kaptunk. 

Ezt követően az oldószer hatását is megvizsgáltuk, kloroformról toluolra váltva 10 

mol% AcOH hozzáadásával vagy anélkül, mivel korábbi vizsgálataink azt mutatták, hogy 

a savas adalékok növelhetik a konverziót ketonok aszimmetrikus addíciójában. Az adalék 

nélküli toluolban végzett reakciók alacsonyabb konverziót eredményeztek. Ezzel 

ellentétben a toluol + 10 mol% AcOH rendszerben hasonlóan jó eredményeket kaptunk, 

mint kloroformban. Az (S,S)-PO-DPEN foszforsav-amid valamivel kevésbé volt aktív, mint 

a kéntartalmú katalizátor, de ugyanakkora dr és ee értékeket adott. 

A fentiekben bemutatott magas sztereoszelektivitás (dr és ee) és hozam 

ösztönzött arra, hogy más N-szubsztituált maleimid-származék és alifás -ketoészter 

reakcióját is megvizsgáljuk (S,S)-PS-DPEN katalizátorral. Ezekben a reakciókban kapott 

vegyületeket a 38. ábra mutatja. A 6c és az 1e -20°C-on CH2Cl2-ban, kinin vagy kinidin 

katalizátorral végzett addíciói azt mutatták, hogy főtermékként ugyanaz az 

enantiomerpár keletkezik, mint az (S,S)-PS-DPEN által katalizált reakcióban, vagyis a 

diasztereoszelektivitás iránya azonos. Ebben a reakcióban (S,S)-PS-DPEN ugyanazt az 

enantiomert adta feleslegben, mint amit a kinin által katalizált reakcióban kaptunk, és 

az ellenkezőjét, mint kinidinnel. Ezen megfigyelések, valamint Melchiorre és 

munkatársai [30,98] tanulmányai alapján következtethetünk arra, hogy az etil-(R)-2-

((3S)-1-etil-2,5-dioxopirrolidin-3-il)-2-metil-3-oxobutanoát (R,S-7ec) képződik 

feleslegben (S,S)-PS-DPEN-nel. Hasonlóképpen az 1a és 1d 6a-val való reakcióiban 

ugyanazok a 7aa és 7da enantiomerek keletkeztek feleslegben (S,S)-PS-DPEN 

katalizátorral, mint a kininnel katalizált reakciókban. Ennek megfelelően a 38. ábrán 

látható konfigurációjú termékeket kaptuk. 
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38. ábra  (S,S)-PS-DPEN katalizátor alkalmazása -ketoészterek és N-szubsztituált maleimid-
származékok Michael-addíciójában. 

 

4. táblázat -ketoészterek 6a-6c és N-szubsztituált maleimidek aszimmetrikus Michael-addíciójának 
vizsgálata (S,S)-PS-DPEN-nel katalizálva.a 

Termék Oldószer Reakcióidő [h] Konv; dr [%]b ee [%]b 

7ea CHCl3 72 98 (90); 92/8 97 

7ea toluol + AcOH 48 92 (80); 91/9 97 

7da CHCl3 24 82 (74); 93/7 97 

7da toluol + AcOH 24 85 (75); 91/9 97 

7ga CHCl3 48 87 (75); 92/8 97 

7ga toluol + AcOH 48 91 (80); 90/10 98 

7ha CHCl3 48 92 (84); 92/8 98 

7ha toluol + AcOH 48 85 (75); 92/8 98 

7aa CHCl3 72 99 (90); 90/10 99 

7aac CHCl3 72 81 (70); 87/13 >99 

7aac toluol + AcOH 72 91 (80); 89/11 >99 

7ia CHCl3 72 97 (88); 91/9 97 

7ia toluol + AcOH 72 97 (87); 90/10 97 

7fa CHCl3 72 66 (50); 90/10 96 

7fa toluol + AcOH 72 67 (54); 89/11 96 

7ebd toluol + AcOH 168 5; 98/2 96 

7ecd CHCl3 168 9; 85/15 66 

7ecd toluol + AcOH 168 55 (44); 94/6 95 
a Reakciókörülmények: 0,03 mmol (10 mol%) (S,S)-PS-DPEN, 0,3 mmol maleimid, 0,4 mmol -
ketoészter, 0,5 cm3 oldószer: CHCl3 vagy toluol + 0,03 mmol (10 mol%) AcOH. 
b GC-FID által meghatározott Konv; dr és ee; zárójelben találhatók az izolált termékek hozamai. A 
feleslegben képződő termék abszolút konfigurációja a 38. ábrán látható. 
c 0,015 mmol (5 mol%) (S,S)-PS-DPEN.       d 0,06 mmol 6b. 
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Az (S,S)-PS-DPEN által katalizált reakciókat 70°C-on végeztük CHCl3-ban és toluol + 

10 mol% AcOH-ban különböző reakcióidőkkel (4. táblázat). A 6a fluorszármazék (7aa; 

7da-7ia termékek) reakcióiban nagy konverziókat és enantioszelektivitásokat értünk el, 

kivéve az N-tert-butilcsoporttal szubsztituált maleimid 1f használata esetén, amely 

három nap után is mindössze 67%-ban alakult át, a tBu kedvezőtlen sztérikus hatása 

miatt, akárcsak aldehidek és ketonok reakciói során. Bár a többi N-szubsztituált 

maleimid (Me, Et, Pr, Hx, Bn, iPr) nagy átalakulással adta a Michael-termékeket, az N-

szubsztituens sztérikus hatása ebben a sorozatban is jól látható. Így az N-Me (1d) 

vegyület csak egy nap reakcióidőt igényelt a 80% feletti Konv eléréséhez, míg a többi N-

alkil-származék reakciójához (1e, 1g, 1h) két napra volt szükség a termékképződéshez. 

Az N-benzil-maleimid (1a) teljesen átalakult három nap alatt, ami lehetővé tette a 

katalizátormennyiség 5 mol%-ra csökkentését. Az -elágazást tartalmazó N-izopropil-

maleimid (1i) 10 mol% katalizátorral három napot igényelt a nagy Konv eléréséhez. A 

CHCl3-hoz képest hasonló vagy kissé jobb konverziót értünk el toluol + AcOH 

oldószerrendszerben, kivéve az N-hexil-maleimid esetén. 

Az N-etil-maleimid (1e) átalakulása elhanyagolható volt, amikor etil-2-klór-

acetoacetátot (6b) használtunk Michael-donorként, még két ekvivalens nukleofil esetén 

is, egy hét reakcióidőt követően. Nagyon jelentős oldószerhatást figyeltünk meg etil-2-

metil-acetoacetát (6c) 1e-re történő addíciójakor, amelyhez két ekv 6c-re és hét napos 

reakcióidőre volt szükség. Míg CHCl3-ban a kiindulási anyagnak csak 9%-a alakult át, 

addig toluol + 10 mol% AcOH-ban a konverzió elérte az 55%-ot. Ez utóbbi oldószerben 

az ee is jobb volt (66%-ról 95%-ra nőtt). E két nukleofil használata megmutatta, hogy az 

-szubsztituensek jelentős sztérikus hatással vannak a Michael-addíciók sebességére. 

A fenti eredmények szerint a tiofoszforsav-amid igen hatékony királis 

organokatalizátor a 6a -fluoro--ketoészter maleimidekre történő addíciójában, 

azonban a 6b és 6c -klór és -metil-származékok reakciói lassúak voltak. E bifunkciós 

királis organokatalizátor alkalmazhatóságának további feltárása érdekében a 

következőkben a 8a-8d gyűrűs -ketoészterek konjugált addícióit vizsgáltuk (39. ábra). 

Az alifás -ketoészterek reakcióihoz hasonlóan az aliciklusos 1,3-dikarbonil-

vegyületek reakcióiban (S,S)-PS-DPEN-nel is ugyanaz az enantiomer keletkezett 

feleslegben, mint amit kinin adott, illetve ellentétes abszolút konfigurációjú volt a 

kinidinnel elérthez képest. Ezek alapján feltételezzük, hogy (S,S)-PS-DPEN 
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felhasználásával metil-(R)-1-((3S)-1-etil-2,5-dioxopirrolidin-3-il)-2-oxociklopentán-

karboxilát (R,S-9ea) képződik. Ennek megfelelően és feltételezve a maleimidek azonos 

oldalára történő nukleofil támadást, a termékek konfigurációi a 39. ábrán láthatók. 

Ezeket a reakciókat mindkét korábban használt oldószerben elvégeztük, azonban 

azonos körülmények között CHCl3-ban a maleimidek átalakulása nagyobb volt. A 

kísérletekben kapott eredményeket az 5. táblázatban foglaltuk össze. Bár a dr értékek a 

két oldószerrendszerben azonos módon nagyon magasak voltak, néhány reakcióban a 

toluol + 10 mol% AcOH-ban kapott enantioszelektivitások jobbak voltak a kloroformban 

kapottaknál, ennek megfelelően ezeket az eredményeket is feltüntettük. 

Adott körülmények között az összes vizsgált maleimid és 8a és 8b oxociklopentán-

karboxilátok közötti reakciókban kiváló enantioszelektivitásokat értünk el. Ezekkel a 

donorokkal három nap reakcióidőt követően jó hozammal kaptuk a Michael-termékeket, 

kivéve az 1f N-tBu-szubsztituált maleimid reakciójában. A legkisebb enantioszelektivitást 

az 1d N-Me-származék reakciójában kaptuk. Figyelemre méltó, hogy közel 

diasztereomer-tiszta termékeket adott a táblázatban szereplő összes gyűrűs Michael-

donor (dr ≥ 99/1) és az enantioszelektivitások is kiválóak lettek. 

 

 
39. ábra  (S,S)-PS-DPEN katalizátor alkalmazása aliciklusos -ketoészterek és N-szubsztituált 

maleimidek Michael-addíciójában. 

 



48 

 

5. táblázat Gyűrűs -ketoészterek 8a-8d és N-szubsztituált maleimidek aszimmetrikus Michael-
addíciójának vizsgálata (S,S)-PS-DPEN organokatalizátor alkalmazásával.a 

Termék Oldószer Reakcióidő [h] Konv; dr [%]b ee [%]b 

9ea CHCl3 72 78 (70); >99/1 96 

9de CHCl3 72 96 (88); >99/1 92 

9dec toluol + AcOH 72 71; >99/1 95 

9ha CHCl3 72 84 (75); 99/1 96 

9fa CHCl3 72 36 (25); 99/1 94 

9fac toluol + AcOH 72 27; 99/1 96 

9eb CHCl3 72 91 (80); >99/1 94 

9db CHCl3 72 95 (82); 99/1 92 

9dc CHCl3 72 75 (62); >99/1 91 

9dcc toluol + AcOH 120 33; >99/1 94 

9ed CHCl3 168 72 (60); >99/1 82 
a Reakciókörülmények: 0,03 mmol (10 mol%) (S,S)-PS-DPEN, 0,3 mmol maleimid-származék, 0,4 

mmol -ketoészter, 0,5 cm3 CHCl3, 70°C. 
b GC-FID által meghatározott Konv; dr és ee; zárójelben találhatók az izolált termékek hozamai. A 
feleslegben képződő termék abszolút konfigurációja a 39. ábrán látható. 
c Az oldószer toluol + 0,03 mmol (10 mol%) AcOH. 

 
Etil-2-oxociklohexán-karboxilátot (8c) alkalmazva Michael-donorként, hosszabb 

időre volt szükség a jó konverzió eléréséhez, azonban az ee-t és a dr-t nem befolyásolta 

a gyűrű mérete. Még kevésbé bizonyult reaktívnak az -acetil-butirolakton (8d), amely 

egy hét alatt 72%-os konverziót eredményezett, továbbá a termék kisebb ee-vel, bár 

hasonlóan magas dr-rel képződött. Az eredményekből jól látható, hogy az (S,S)-PS-DPEN 

organokatalizátorként történő alkalmazása sikeres volt ciklikus -ketoészterek 

maleimidekre történő addíciójában, amely reakciók diasztereoszelektíven és nagy 

optikai tisztasággal adták a kívánt adduktumokat. 

A továbbiakban folytattuk a Michael-donorok kiterjesztésének vizsgálatát. Az 

előzőekhez használt 1,2-diaminok (tio)foszforsav-amid-származékait (PO-CHDA; PS-

CHDA, PO-DPEN és PS-DPEN) hasonlítottuk össze organokatalizátorként egy -diketon, 

azaz acetil-aceton (10) N-szubsztituált maleimidekre történő Michael-addíciójában. A 6a 

reaktánshoz hasonlóan, kezdetben a katalizátor szerkezetének és a 

reakciókörülményeknek a hatását vizsgáltuk meg, és az elért eredményekből arra 

lehetett következtetni, hogy ebben a reakcióban is az (S,S)-PS-DPEN vegyület adja a 

legjobb átalakulást és enantioszelektivitást. Elvégezve a reakciót dihidrokinin 

katalizátorral ugyanolyan körülmények között, mint Chimni és munkatársai [51], kiderült, 
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hogy ugyanazt az enantiomert kapjuk feleslegben, mint (S,S)-PS-DPEN-nel. Így 

megállapítottuk, hogy a kapott 11d termék abszolút konfigurációja S. További mérések 

eredményeiből kiderült, hogy 70°C-on a reakcióidő növelésével (3 napról 5 napra) a 

konverzió 90%-ról 96%-ra javítható az ee romlása nélkül. 

E megfigyelések alapján 10 reakcióját számos kiválasztott maleimiddel (7a-7d, 7f-

7h) az (S,S)-PS-DPEN katalizátorral elvégeztük kloroformban (40. ábra, 6. táblázat). 

Feltételezésünk az volt, hogy ezen reakciók mindegyikében az S enantiomerek 

keletkeztek feleslegben. Összehasonlításképpen megvizsgáltuk a toluol + 10 mol% 

AcOH-ban végzett reakciókat is, azonban hasonló vagy valamivel alacsonyabb konverzió 

értékeket kaptunk, míg azonos ee értékeket értünk el, mint kloroformban. 

Az N-alkil szubsztituens hosszának növelése Me-ről vagy Et-ről Pr, Bu, Hx 

alkilláncra, a konverzió kb. 10%-os csökkenéséhez vezetett, azonban mindezek a 

származékok ugyanolyan jó enantioszelektivitással (ee 88%) adták a termékeket. A 

konverzió további csökkenését észleltük az -elágazó alkilcsoportokkal szubsztituált 

maleimidek reakcióiban. Az iPr-csoport esetén az ee nem változott, míg a tBu-

szubsztituált maleimid sokkal kisebb mennyiségben alakult át (43%-ban) 5 nap alatt és 

az ee is csökkent. 

 

40. ábra  (S,S)-PS-DPEN katalizátor alkalmazása acetil-aceton és N-alkil-maleimidek 
reakciójában. 
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6. táblázat Acetil-aceton és N-alkil-maleimid aszimmetrikus Michael-
addíciójának vizsgálata (S,S)-PS-DPEN katalizátorral.a 

Termék Konv [%]b ee [%]b 

11d 90 (80) 88 

11e 91 (80) 88 

11g 80 (72) 88 

11j 80 (71) 88 

11h 81 (72) 88 

11i 77 (65) 87 

11fc 43 (30) 83 
a Reakciókörülmények: 0,03 mmol (10 mol%) (S,S)-PS-DPEN, 0,3 mmol N-
alkil-maleimid, 0,6 mmol 10, 0,5 cm3 CHCl3, 70°C, 3 nap reakcióidő. 
b GC-FID által meghatározott Konv és ee; S enantiomer képződött 
feleslegben. Zárójelben találhatók az izolált termékek hozamai. 
c Reakcióidő: 5 nap. 

 

Az acetil-aceton nukleofilként történő felhasználásával kapott fenti eredmények 

megerősítették, hogy az 1,2-difenil-etán-1,2-diamin tiofoszforsav-amid-származéka 

hatékony organokatalizátor a -diketon aszimmetrikus Michael-addíciójában is. Az 

előzőekben vizsgált -ketoészterek reakcióihoz hasonlóan, a terjedelmesebb N-

szubsztituensek mind a konverzióra, mind a sztereoszelektivitásra hátrányos sztérikus 

hatással lehetnek. 

Az általunk kifejlesztett optikailag tiszta tiofoszforsav-amidot kipróbáltuk számos 

más Michael-addícióban is. Ilyen volt például az izobutanal -nitrosztirolra történő 

konjugált addíciója, amelyikben, akárcsak a maleimidekre végzett addíciója során, az 

(S,S)-PS-DPEN jobb aktivitását tapasztaltuk az (S,S)-Ts-DPEN-hez képest. Vizsgálatainkat 

kiterjesztettük aceton -nitrosztirolra történő addíciójára, amelyben mindhárom 

származékkal (PS-DPEN, PO-DPEN és Ts-DPEN) jó ee értékeket (94-95%) kaptunk, de 

ebben a reakcióban is (S,S)-PS-DPEN használata adta a legjobb eredményeket. Örömmel 

tapasztaltuk, hogy az (S,S)-PS-DPEN hatékony volt etil-2-fluor-acetoacetát (6a) és transz-

-nitrosztirol, valamint ez utóbbi orto-F és para-F-származékainak aszimmetrikus 

Michael-addícióiban is. 

Az eddigi Michael-addíciókban a katalizátor a nukleofil reaktánssal énamint 

képezhet vagy deprotonálhatja azt, ezért a folytatásban megkíséreltük az (S,S)-PS-DPEN 

alkalmazását olyan konjugált addíciókban, amelyekben a katalizátor a Michael-

akceptorral történő kondenzációja során imíniumion intermedier képződik. Ilyen 
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mechanizmus szerint mennek végbe a telítetlen aldehidekre és ketonokra végzett 

addíciók, mint például a nitrometán reakciója transz-4-fenil-but-3-én-2-onnal, illetve a 

cikloalifás 2-ciklohexén-1-onnal. Érdemes megjegyezni, hogy az előállított tiofoszforsav-

amid ezeket az átalakulásokat is lehetővé tette. Az előbbi reakcióban a 3-fenil-4-

nitropentán-2-on ellentétes enantiomerjét állítottuk elő azonos optikai tisztaságban, 

mint aceton és -nitrosztirol reakciójával, ugyanannak az (S,S)-PS-DPEN 

organokatalizátornak az alkalmazásával. Az utóbbi reakcióban egy nap alatt a 2-

ciklohexén-1-on 97%-os átalakulása mellett 97%-os ee-t kaptunk. 

A fenti vizsgálatok azt mutatták, hogy az előállított (S,S)-PS-DPEN nem csak 

maleimidekre történő Michael-addíciókban ad kimagasló eredményeket, hanem más 

Michael-akceptorok aszimmetrikus reakcióiban is kiválóan működik [S1,S2]. 

 

4.3. A (tio)foszforsav-amidok szerkezetének vizsgálata, az eredmények értelmezése 

A karbonilvegyületek primer aminok által katalizált addíciója aktivált olefinekre 

énamin intermediereken keresztül történik, amint a 41. ábrán látható [29]. A 

hidrogénhíd-donor csoportok aktiválják a Michael-akceptort (például az N-szubsztituált 

maleimidet) elektrofil jellegének növelésével, valamint orientálják a reagáló részeket, 

irányítva a C-C kötés kialakulását (41. ábra, TS1). Az eddig bemutatott eredmények a 

(tio)foszforsav-amidok nagyobb aktivitását mutatták, a megfelelő szulfonsav-amidokhoz 

képest, karbonilvegyületek maleimidekre történő addíciójában, ami az ee értékek 

növekedésével is járt. A foszforsav-amidok savassága, akárcsak a szulfonsav-amidé, 

alacsonyabb a megfelelő savakénál [99,100]. Sőt, a tiofoszforsav-amid rendelkezik a 

legalacsonyabb savassággal e származékok közül. Mivel az utóbbi vegyület biztosította 

a legnagyobb aktivitást és enantioszelektivitást is például izobutanal maleimidekre 

történő Michael-addíciójában, feltételezéseink szerint ezekben a reakciókban a Michael-

akceptor gyengébb H-kötése hatékonyabb kölcsönhatást biztosít a katalitikus 

rendszerben. Hasonló viselkedést figyeltek meg izobutanal és -nitrosztirol reakciójában 

karbonsav-amidok és szulfonsav-amidok alkalmazásával [101]. 
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41. ábra  Izobutanal maleimidekre történő aszimmetrikus Michael-addíciójának katalitikus ciklusa 
(S,S)-1,2-difenil-etán-1,2-diamin-származék katalizátorok alkalmazásában. 

 

A H-kötés donorcsoport savassági erősségének fordított sorrendje a kapott 

konverziókhoz képest azt jelzi, hogy ez a csoport nem vesz részt közvetlenül az énamin 

(EA) reverzibilis képződésében vagy az imíniumionokból képződő imin (IM) intermedier 

hidrolízisében (41. ábra, TS2), mivel ezeket a lépéseket a savak gyorsítják. Az izobutanal 

(2) reakciója az N-benzil-maleimiddel (1a), azonban, könnyen lezajlott sav hozzáadása 

nélkül. 

A (tio)foszforsav-amidokkal megfigyelt sebességnövekedés mellett a kapott, 

magasabb ee értékek azt jelzik, hogy az amid savassága azt a lépést befolyásolja, 

amelyben a királis centrum kialakul (41. ábra, III. lépés). Eszerint a TS1-ben a gyengébb 

H-kötés miatt sztereospecifikusabb kölcsönhatás jöhet létre. Ez a megfigyelés 

ellentétben áll a tiokarbamid-származékokkal kapott eredményekkel, amelyek az 

elektrofil kettős H-kötésének következményeként magas enantioszelektivitást 

biztosítottak [44,102-105]. Az eredmények alapján valószínű, hogy a tiofoszforsav-amid 

és a maleimid közötti rugalmasabb kötés teszi lehetővé az aktivált elektrofil kedvezőbb 

elrendeződését és az elért nagyobb ee értéket. Azért, hogy kimutassuk az (S,S)-Ts-DPEN 

és (S,S)-PS-DPEN által katalizált reakciók közötti különbségeket, elektroporlasztásos 

ionizációs tömegspektrometriával (ESI-MS) figyeltük meg a köztitermékek relatív 

koncentrációját. A 2 és 1b reakciójának mechanizmusát ESI-MS mérésekkel Kokotos is 

vizsgálta aminosav katalizátorok felhasználásával [41]. 
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A 2 hozzáadása (S,S)-Ts- vagy (S,S)-PS-DPEN oldatához kevesebb, mint egy nap 

alatt eredményezte ezen aminok teljes átalakulását a megfelelő énaminokká (M 420+H+ 

és 418+H+). Az 1a hozzáadását követően, újabb egy nap elteltével, az iminek (IM; M 

607+H+ és 605+H+) megjelenését észleltük. Az (S,S)-Ts-DPEN-ből képződött IM relatív 

mennyisége azonban jóval kisebb volt az (S,S)-PS-DPEN-ből keletkezett IM-hez képest 

(14%, illetve 56%; 42. ábra) és ezek a relatív koncentrációk egy újabb nap elteltével sem 

változtak jelentősen. Az 1a hozzáadása az organokatalizátorok oldatához lehetővé tette 

az (S,S)-Ts-DPEN–1a és (S,S)-PS-DPEN–1a molekuláris asszociációk alacsony intenzitású 

(M 553+H+ és 551+H+) kimutatását is. Az előbbinek nagyobb volt a gyakorisága, ami 

megerősíti a maleimid erősebb H-kötését a szulfonsav-amidhoz, a foszforsav-amidhoz 

képest. Ellentétes adagolási sorrend alkalmazásával a képződött IM mennyiségei 

hasonlóak voltak az előzőekben kapottakéhoz (42. ábra, PS-DPEN(a)). Az (S,S)-PS-DPEN 

által katalizált reakció során felhalmozódott IM intermedier jelentősen nagyobb 

mennyisége az (S,S)-Ts-DPEN-hez képest azt jelezte számunkra, hogy az előbbi 

reakcióban gyorsabb a C-C kötés kialakulásának sebessége. Ez az IM intermedier 

nagyobb koncentrációját eredményezi, amely hidrolizál, ezt a lépést a katalizátor 

szerkezete nem befolyásolja, azonban az IM koncentrációja igen. Ezek az eredmények 

tehát arra utalnak, hogy a tiofoszforsav-amid jobb teljesítménye, azaz nagyobb 

aktivitása a szulfonsav-amidhoz képest a korábban feltételezettek szerint az elektrofil 

reaktáns lazább H-kötéséből ered, aminek tulajdonítható a C-C kötés gyorsabb 

kialakulása. 

    

42. ábra  Az (S,S)-Ts-DPEN-nel és (S,S)-PS-DPEN-nel katalizált 2 és 1a reakciójában képződött iminek 
relatív mennyisége, 1 vagy 2 nap, rt. Reakciókörülmények: 0,015 mmol katalizátor; 0,5 cm3 
CHCl3, 0,15 mmol 2; 18 h elteltével 0,15 mmol 1a hozzáadása; (a) 1a-t 18 órával a 2 
adalékolása előtt adtuk hozzá. Jobb oldalt az 1 nap után vett minta ESI-MS spektruma. 
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Az 1,2-difenil résszel rendelkező katalizátorok jelentősen alacsonyabb aktivitása, 

az 1,2-ciklohexán vázhoz képest, a C2-szimmetrikus diamin vázának fontosságára 

mutatott rá. A fenilgyűrűk által gyakorolt sztérikus gát csökkentette a katalizátor 

hozzáférhetőségét, ugyanakkor irányító hatása is volt, ami nagyobb ee értékeket 

biztosított. Az elágazás nélküli propanal sokkal lassabban reagált, mint az izobutanal, 

ami valószínűleg az énamin-intermedier kisebb nukleofilitásának a következménye. A 

propanallal kapott hasonlóan magas ee értékek azt jelezték, hogy a maleimidek 

megfelelő orientációja okozza a tiofoszforsav-amiddal (szulfonsav-amidhoz képest) elért 

jobb sztereokontrollt, melyet a különböző N-szubsztituált maleimidekkel kapott nagy ee 

értékek is megerősítenek. A szubsztituensek leginkább a sebességet, azaz a maleimidek 

közel teljes átalakulásához szükséges időt befolyásolták, mivel hatással lehetnek az aktív 

helyekhez való hozzáféréshez. 

A ketonok és maleimidek reakciója savadalékok nélkül lassú volt, valószínűsíthető, 

hogy az alacsony EA képződésének vagy IM hidrolízisének a sebessége miatt (41. ábra, 

I. és V. lépés). Ezeknek a lépéseknek a felgyorsítása sav és víz hozzáadásával rövidebb 

reakcióidővel vezetett a termék képződéséhez, mivel ilyen körülmények között 

valószínű, hogy a C-C kötés kialakulása átvette a sebességmeghatározó szerepet. A 

keton szerkezetének sztérikus hatását a nagy konverzió eléréséhez szükséges idő és a 

különböző ketonokkal kapott diasztereomer arány jelezte. Ennek következménye volt a 

katalizátor H-kötés donorcsoportjának kisebb hatása, azaz az (S,S)-Ts- és (S,S)-PS-DPEN 

esetében kapott ee értékek között tapasztalt kisebb különbségek, különösen a nagyobb 

térkitöltésű ketonok reakcióiban. 

Az aldehidek és ketonok primer amin (tio)foszforsav-amid-származékainak 

segítségével lejátszódó Michael-addíciók énamin intermediereken keresztül történnek, 

melyet az előbbiekben bemutatott ESI-MS mérések bizonyítanak. Malonátok,  

-ketoészterek vagy -diketonok aszimmetrikus Michael-addícióit aktivált olefinekre 

tercier vagy szekunder aminok deprotonáláson alapuló mechanizmuson keresztül 

katalizálják [106,29,30]. Portnoy és munkatársai beszámolójukban felvetették, hogy a 

primer amin bifunkciós katalizátorokkal katalizált -ketoészterek vagy -diketonok  

-nitrosztirolra történő addíciója során elért mérsékelt ee annak köszönhető, hogy 

mindkét mechanizmusút aktív [77]. Szükségesnek tartottuk, hogy az általunk vizsgált 

1,3-dikarbonil-vegyületek reakciói esetében is, mint például az etil-2-fluor-acetoacetát 
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(6a) vagy acetil-aceton (10) Michael-addíciójában maleimidekre, megpróbáljuk 

kimutatni a keletkező köztitermékeket. Az (S,S)-PS-DPEN és (S,S)-PO-DPEN 

organokatalizátorok jelenlétében végzett reakciókat ESI-MS mérésekkel vizsgáltuk. 

Mindkét katalizátor kis mennyiségben alakult át énaminná 6a jelenlétében 24 óra 

elteltével (43. ábra). Az N-benzil-maleimid (1a) hozzáadása ezekhez az oldatokhoz újabb 

24 órát követően azt eredményezte, hogy a katalizátorok nagy része átalakult, és az 

énamin és az imin intermediereket detektáltuk. Bár az (S,S)-PO-DPEN maradék 

mennyisége kisebb volt, mint az (S,S)-PS-DPEN-é, az utóbbival képződött imin 

intenzitása közel kétszerese volt az előbbinek. A 6a hozzáadását követő további 24 h 

alatt (72 óra) az énaminok teljesen elfogytak és imin intermedierekké alakultak át. 

 

 

43. ábra  Az 1a és 6a elegyében (S,S)-PO-, illetve (S,S)-PS-DPEN jelenlétében, ESI-MS által 
kimutatott molekula-asszociátumok relatív intenzitása. Körülmények: 0,5 cm3 CHCl3, 
0,015 mmol katalizátor, 0,15 mmol 6a, 24 h; 0,15 mmol 1a hozzáadása, 48 h; 0,15 
mmol 6a hozzáadása, 72 h; █: ((S,S)-PO-DPEN vagy (S,S)-PS-DPEN)+H+; █: 
énaminok+H+(Na+); █: iminek+H+(Na+). 

 

Ezzel szemben 10 reakciója ezekkel a katalizátorokkal 24 óra elteltével nagy 

arányban eredményezte a megfelelő énaminok képződését, különösen a tiofoszforsav-

amid esetében (44. ábra). A maleimid (1a) hozzáadása ezekhez az oldatokhoz újabb 24 

óra elteltével a katalizátorok átalakulását adta, azonban csak kis mennyiségű imin 

képződött. Meg kell jegyezni, hogy 10 reakcióiban az imin-énamin izomerizációs 

egyensúly valószínűleg az utóbbi köztitermékek felé tolódik el. Egy újabb napot és 10 
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ismételt adagolását követően a katalizátorhoz kötött adduktum nagyobb mennyiségben 

fordult elő az énaminokhoz képest, bár 6a-tól eltérően az utóbbiak is jelentős relatív 

mennyiségben voltak kimutathatók. A tiofoszforsav-amiddal képződött énamin a 

foszforsav-amidhoz képest ebben az esetben is valamelyest nagyobb arányban alakult 

át imin-énamin közti termékké. 

 

 

44. ábra  Az 1a és 10 elegyében (S,S)-PO-, illetve (S,S)-PS-DPEN jelenlétében, ESI-MS által kimutatott 
molekula-asszociátumok relatív intenzitása. Körülmények: 0,5 cm3 CHCl3, 0,015 mmol 
katalizátor, 0,15 mmol 10, 24 h; 0,15 mmol 1a hozzáadása, 48 h; 0,15 mmol 10 hozzáadása, 
72 h; █: ((S,S)-PO-DPEN vagy (S,S)-PS-DPEN)+H+; █: énaminok+H+(Na+); █: iminek+H+(Na+). 

 
A fenti megfigyelések szerint ezek a reakciók is énamin intermediereken keresztül 

játszódnak le. Mi több, ESI-MS mérések segítségével kimutatható az énaminok imin 

(adduktum-énamin) intermedierré való átalakulásának sebessége és az 1,3-dikarbonil-

vegyület Michael-addíciós reakcióképessége közötti összefüggés. A deprotonálással járó 

útvonalat azonban továbbra sem tudtuk kizárni, mivel a kationok ESI-MS mérésekkel 

történő kimutatásához sav hozzáadása szükséges, ami gátolja a gyengébb 

kölcsönhatások megfigyelését. A kiindulási anyagok és a katalizátorok közötti 

kölcsönhatások további kimutatására és a közti termékek azonosítására NMR 

spektroszkópiai vizsgálatokat végeztünk a legegyszerűbb reaktánsok 10 és N-metil-

maleimid (1d), valamint (S,S)-PO- vagy (S,S)-PS-DPEN elegyeivel. A vizsgálat során az 

(S,S)-PS-DPEN bifunkciós katalizátorral kapott 1H-NMR spektrumok részletei a 45. ábrán 

láthatók. Az (S,S)-PS-DPEN 1H-NMR spektrumában lévő jelek azonosítását 2D-NMR 

spektroszkópiai módszerek segítették. 
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45. ábra A 1H-NMR spektrumok kiválasztott részletei: 0,03 mmol (S,S)-PS-DPEN 

0,5 cm3 CDCl3-ban (i); 0,033 mmol 10 (ii); 0,03 mmol (S,S)-PS-DPEN + 
1,1 ekv 10, 24 h elteltével (iii); +1,1 ekv 1d az előző mintához 24 
órával később (iv); 1,1 ekv 10 további hozzáadása, 24 h (v); 
zárójelben a csatolási állandók (J). 

 
10 hozzáadása (S,S)-PS-DPEN oldatához a P-NH (a), HC-NP (b) és HC-NH2 (c) 

hidrogéneknek megfelelő jelek jelentős eltolódását eredményezte (a: dd 4,57 ppm, b: 

dtr 4,43 ppm and c: d 4,26 ppm; dd: dupla dublett, dtr: dupla triplett, d: dublett). Az 

eltolódott jeleket b' (4,75 ppm) és c' (4,86 ppm) betűkkel jelöltük. Az a' (3,73 ppm) nem 

látható a 45. ábrán, (az OCH2 jelekkel átlapolt), jelenléte az integrálértékek alapján 

meghatározható. A 10 spektruma alapján az enol/keto arány CDCl3 oldatban 85/15 volt 

(az ábrán nem látható). Az enol –OH jele (széles szingulett 15,45 ppm-nél) (S,S)-PS-DPEN 

jelenlétében eltűnt, és egy dublett alakult ki 11,51 ppm-nél, amely integrálértéke azonos 

a b' és c' jelekével, és c' jellel (J = 9,7 Hz) mutatott csatolást. Ezen kívül a HC=C-nek 

megfelelő szingulett (5,50 ppm) csökkent, és egy, a b' és c' jelek integrálértékével 

megegyező szingulett jelent meg 4,98 ppm-nél. E változások alapján az újonnan 

megjelent jelek 10 és (S,S)-PS-DPEN reakciója során keletkezett vegyület hidrogéneihez, 

azaz a PS-DPEN-10 énaminhoz rendelhetők. A PS-DPEN-10/PS-DPEN aránya 24 óra 

elteltével 74/26 volt (45. ábra (iii)). 
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Az 1d hozzáadása a fenti oldathoz további 24 óra elteltével az (S,S)-PS-DPEN 

nagyobb mértékű átalakulásához vezetett, amit a b'/b vagy c'/c jelek 89/11 aránya is 

mutat (45. ábra (iv)). Kismértékben egy másik termék is megjelent, amit a jól felhasadt 

c'' dd (c''/c' 7/93) jelez. Ez a PS-DPEN-11d énamin lehet, mivel egy új dublett is megjelent 

13,17 ppm-nél, amely valószínűleg az énamin-NH-nak felel meg, és a c" jellel csatolt (J = 

8,9 Hz). További 1,1 ekv 10 hozzáadása 24 óra elteltével az (S,S)-PS-DPEN teljes 

átalakulásához, a c"/c' arány 11/89-re való növekedéséhez vezetett, a 13,17 ppm-nél 

lévő termék énamin -NH jel intenzitásának növekedésével együtt (45. ábra (v)). 

Az ESI-MS eredményekhez hasonlóan ezek a spektrumok a PS-DPEN-10 énamin és 

PS-DPEN-11d (imin-énamin) képződését mutatták, azonban a reaktánsok és a katalizátor 

között más kölcsönhatásokat továbbra sem sikerült meggyőzően kimutatni. A gyenge 

kölcsönhatások további vizsgálatára tett kísérletünkben tanulmányoztuk az (S,S)-PS-

DPEN és 1d elegyítésével kapott spektrumot (46. ábra). 

 

 
46. ábra  1H-NMR spektrum kiválasztott részletei: 0,03 mmol (S,S)-PS-DPEN 0,5 cm3 

CDCl3-ban (i); 0,03 mmol (S,S)-PS-DPEN + 1,1 ekv 1d 24 h elteltével (ii); 1,1 
ekv 10 hozzáadása az előző mintához 24 h elteltével (iii); zárójelben a 
csatolási állandók (J). 

 

Ebben az oldatban az (a) jel enyhe eltolódását észleltük 4,57 ppm-ről 4,53 ppm-re 

(ii), illetve 4,54 ppm-re 10 hozzáadását követően (iii). Ezen kívül a 3JHP csatolási állandó 

is megváltozott (17,8-ról 17,2, illetve 17,0 Hz-re). Ez arra utal, hogy a HN-P csoport 

kölcsönhatásba lép a maleimiddel, valószínűleg hidrogénkötést alakítva ki. 
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A feltételezett kölcsönhatást megerősítik a P-OCH2 hidrogéneknek megfelelő jelek 

eltolódásai magasabb értékek felé. 10 hozzáadása a fenti oldathoz az (S,S)-PS-DPEN 

hasonló átalakulását eredményezte énaminná, mint amit korábban detektáltunk, 

azonban kisebb mennyiségben (PS-DPEN-10/PS-DPEN 57/43). A maleimid jelenléte 

tehát befolyásolta az énamin képződési sebességét, ami a fentiekben kimutatott, 

katalizátor által kialakított hidrogénkötésnek tulajdonítható. Az (S,S)-PO-DPEN 

katalizátor és 10 kölcsönhatásának vizsgálata hasonló eredményekhez vezetett, mint 

(S,S)-PS-DPEN esetében (itt nem mutatjuk) [S2]. 

Az (S,S)-PO-DPEN és (S,S)-PS-DPEN bifunkciós diamin-származékok átalakulását a 

fenti vizsgálatok során az anyagok 31P-NMR spektrumai is bizonyítják (47. ábra). 

 
47. ábra  31P-NMR spektrumok 0,3 mmol (S,S)-PS-DPEN és 0,033 

mmol 10 elegyében 0,5 cm3 CDCl3-ban 24 h elteltével (i); 
1H lecsatolt spektrum (ii); az előző mintához 0,033 mmol 
1e hozzáadásával kapott minta 1H lecsatolt spektruma, 24 
h (iii); és a 0,033 mmol 10 további hozzáadásával, 24 h (iv). 

 

Az (S,S)-PS-DPEN és 10 elegyének 24 órát követően mért 31P-NMR spektrumában 

70,83 ppm-nél megjelenő multiplettet a PS-DPEN-10 énaminban lévő foszforatomhoz 

rendeljük (i), amely az 1H-lecsatolt spektrumban éles szingulettként jelenik meg (ii). A 

70,32 ppm-nél lévő jel csökkenése vagy eltűnése, valamint a 70,83 ppm-nél lévő jel 
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relatív növekedése 48 vagy 72 óra elteltével az énaminná való átalakulást mutatta (47. 

ábra (iii) és (iv)). 72 óra elteltével további csúcsok jelentek meg 70,45 és 70,18 ppm-nél, 

ami a PS-DPEN-11d énamin-imin kialakulásának tulajdonítható. Hasonlóképpen, az (S,S)-

PO-DPEN alkalmazásával kimutattuk az énamin képződését, bár kisebb arányban, mint 

az (S,S)-PS-DPEN-nel végzett kísérletekben (nem szerepel az ábrán) [S2]. 

A fenti ESI-MS és NMR vizsgálatok szerint a katalizátor a nukleofillal való 

reakciójával a megfelelő énaminná alakul át (48. ábra, Nu-PS-DPEN). Ennek a 

köztiterméknek a képződési sebessége az 1,3-dikarbonil-vegyület szerkezetétől függ, 10 

gyorsabban alakult át 6a-hoz képest. Az amin protonálásával képződő köztitermékek 

jelenléte, amelyek a deprotonálási típusú mechanizmus szerint képződnének, nem 

mutathatók ki. Ám mind az énamin-, mind a foszfor-amid-csoportok hidrogénhíd-

donorként működhetnek, stabilizálva ezt a köztiterméket. E csoportok savassági 

sorrendjéből ítélve az ábrán látható Nu-PS-DPEN szerkezetben kialakult hidrogénkötés 

képződése valószínűbb, ami hasonló a 10 enolos formáját stabilizáló intramolekuláris 

hidrogénhíd-kötéshez. A maleimid és a katalizátor keverékében hidrogénkötésű 

katalizátor-elektrofil komplex (PS-DPEN‧‧‧‧E) volt kimutatható. Az NMR mérések alapján 

az utóbbi köztitermék képződése valószínűleg megelőzi az énamin képződését, amely 

tovább alakul Nu-PS-DPEN‧‧‧‧E formává. Az énamin nukleofilitása fogja meghatározni az 

imin (termék-énamin) intermedierekhez vezető C-C kötés kialakulásának sebességét. Így 

a 6a-PS-DPEN‧‧‧‧E-ben bekövetkező erősebb nukleofil támadás a 10-PS-DPEN‧‧‧‧E-hez 

képest 6a gyorsabb reakcióihoz vezet. Ezt jól szemlélteti a katalizátorhoz kötött 

adduktumok relatív intenzitása, melyeket ESI-MS vizsgálatokkal detektáltunk. A 

támadás irányát valószínűleg nem befolyásolja az 1,3-dikarbonil-vegyület szerkezete, 

mindig a rögzített maleimid azonos oldaláról történik. A sztérikus hatások azonban 

jelentős szerepet játszhatnak a C-C kötés kialakulásának sebességében, amint azt a 6b 

reakciókban kapott alacsonyabb sebességek mutatják. A két katalizátor, az (S,S)-PS- és 

az (S,S)-PO-DPEN teljesítményének különbsége a két amid-csoport savasságbeli 

különbségének tudható be. Végül az imin intermedierek hidrolízise (48. ábra, Adim-PS-

DPEN) a termék képződéséhez és az organokatalizátor visszaalakulásához vezet. 
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48. ábra  Valószínű reakcióutak és reakcióintermedierek 1,3-dikarbonil-vegyületek maleimidekre 
történő (S,S)-PS-DPEN-nel katalizált aszimmetrikus Michael-addíciója során. (Nu: nukleofil, E: 
elektrofil, Adim és Adea az adduktum intermedier imin és énamin formája.) 

 

Az imént bemutatott mérések arra utalnak, hogy a megfelelő katalizátor 

szerkezetével kapcsolatban számos feltételnek kell teljesülni ahhoz, hogy jó eredmények 

váljanak elérhetővé. Jól látható, hogy a reakció bonyolult átmeneti állapotában már kis 

eltérések is jelentős hatással lehetnek a végkimenetelre. Így például, kiemelten fontos 

az amid funkciós csoport savassága, de emellett szerepet játszanak mind a hidrogénhíd-

donor csoport, mind a diaminvázon található szubsztituensek térhatásai, továbbá ezek 

másodlagos kötések kialakítására való hajlama is. 

 

4.4. 1,2-Diamin katalizátorok heterogenizálása 

Tekintettel a heterogén katalizátorok gyakorlati jelentőségére, mint például a 

reakcióelegyből való könnyű eltávolításuk és újrahasználhatóságuk, kísérletet tettünk 

1,2-difenil-etán-1,2-diamin vázú, királis anyagok szilárd hordozóra történő rögzítésére. 

Az irodalmi adatokból és az eddigi eredményeinkből az derült ki, hogy szükség van 

egyrészt egy bázikus, katalitikusan aktív csoportra, másrészt a felhasznált katalizátoron 

jelenlévő hidrogénhíd-donor csoportra is. Esetünkben a szulfonsav-amid, illetve az 

általunk előállított foszforsav-amid-csoportot tartalmazó katalizátorokkal kaptunk 

ígéretes eredményeket. Mivel foszforsav-kloriddal funkcionalizált szilárd hordozók nem 
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érhetők el a kereskedelemben, figyelmünket más kötőcsoportok felé fordítottuk. Az 1a 

és 2 reakciójában szulfonsav-amidokkal is hasonlóan jó enantiomer feleslegek érhetők 

el, mint foszforsav-amidokkal. Ezek alapján optikailag tiszta, egyszerű 1,2-diaminok 

szulfonamid-linkerekkel történő kovalens kötésű rögzítése szilárd anyagokon hatékony 

királis katalizátorokat eredményezhet, mivel az immobilizáció során a felületen 

hidrogénhíd-kötés kialakítására képes csoport képződik. 

A kereskedelemben számos szulfonil-kloriddal funkcionalizált szervetlen és 

szerves anyag áll rendelkezésre, amelyek hordozóként használhatók. Ilyen anyagok 

alkalmazásával királis szilárd katalizátorok állíthatók elő 1,2-difenil-etán-1,2-

diaminokból (49. ábra). A használt szerves és szervetlen hordozók különböző 

szemcseméretűek voltak, továbbá a gyanták a kereskedelmi adatok szerint különböző 

mértékben voltak térhálósítva. Ezért a kapott szilárd anyagok különböző mennyiségű 

királis amint tartalmaztak. N- és S-tartalmuk alapján a következő amin-borítottságú 

anyagokat állítottuk elő: A-(R,R)-DPEN 0,75 mmol/g; B-(R,R)-DPEN 1,15 mmol/g, B-(S,S)-

DPEN 1,15 mmol/g és C-(S,S)-DPEN 1,25 mmol/g. 

 

 
49. ábra  Optikailag tiszta 1,2-difenil-etán-1,2-diaminok szulfonamid-csoporton keresztül történő 

immobilizálásával előállított királis heterogén katalizátorok. 

 

A királis diaminok kovalens kötéssel történő immobilizálásának sikerességét 

infravörös spektroszkópiával (FT-IR) vizsgáltuk. A B-(S,S)-DPEN és a B-(R,R)-DPEN FT-IR 

spektrumát az 50. ábra (b,c) mutatja. Ezeket a spektrumokat összehasonlítottuk a 

szulfonil-kloriddal funkcionalizált B hordozó (a), valamint az (S,S)-Ts-DPEN és (S,S)-DPEN 

(d, e) spektrumaival. A két királis szilárd anyag azonos spektrumot adott. A korábban 
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publikált megfigyelésekkel összhangban [107], a szimmetrikus O=S=O vegyértékrezgési 

sáv (a B spektrumában 1367 cm-1-nél) 1323 cm-1-nél jelent meg a királis szilárd anyagok 

színképében, míg az aszimmetrikus O=S=O sáv 1168 cm-1-ről (a B spektrumában) 1142 

cm-1-re tolódott. Ezen kívül a C-N kötés nyújtási rezgésének megfelelő sáv 1094 cm-1-nél 

azonosítható. Számos más, az (S,S)-DPEN spektrumában talált abszorpciós sáv is 

megjelent a királis gyanták színképeiben. Az 1662 cm-1-nél lévő széles intenzív sáv az 

N,N-dimetil-formamidnak (DMF) tulajdonítható, amely oldószerben duzzasztottuk a 

gyantát a felületre kötés során. A fentiek a polimerhez kötött szulfon-amid-csoportok 

kialakulására utalnak [107,108], így arra a következtetésre jutottunk, hogy 

várakozásainknak megfelelően, királis diaminokat szulfonamid-csoportok rögzítették a 

gyantán. 

A B és B-(S,S)-DPEN hordozóról készült pásztázó elektronmikroszkópos felvételek azt 

mutatták, hogy a részecskék gömb alakja nem változott a királis katalizátor előállítása 

során (51. ábra). A részecskék átmérője azonban 70-120 m-ről 130-170 m-re nőtt a 

polimer DMF-ben történő duzzadása miatt, amely oldószer jelenlétét az FT-IR 

spektrumok is igazolták. Ez a részecskék térfogatának 2-6-szoros térfogatnövekedését 

jelenti. 

 

50. ábra  Az B gyanta (a), az B-(S,S)-DPEN (b), a B-(R,R)-DPEN (c), a (S,S)-Ts-DPEN 
(d) és az (S,S)-DPEN (e) FT-IR spektrumainak összehasonlítása. 
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51. ábra A B (a) és a B-(S,S)-DPEN (b) SEM felvételei. 

 
A hordozó felületére rögzített katalizátorokat az előzőekben már bemutatott és 

egyszerűen kivitelezhető N-fenil-maleimid (1b) és izobutanal (2) addíciójában vizsgáltuk. 

A kapott Konv és ee értékeket, összehasonlítottuk az azonos körülmények között kapott 

(S,S)-DPEN és (S,S)-Ts-DPEN által katalizált reakciók eredményeivel (7. táblázat). A 

korábbi eredményeinkkel összhangban, az (S,S)-DPEN kevésbé volt hatékony, mint az 

(S,S)-Ts-DPEN. Ez utóbbi használatával szobahőmérsékleten 3 nap alatt csak közepes 

Konv érhető el, míg 70°C-on már 1 nap alatt közel teljes az 1b átalakulása. 

Valamennyi heterogén királis anyag jobb eredményt adott, mint az (S,S)-DPEN. A 

funkcionalizált A szilikagél vagy a C polisztirol (PS) gyanta (B-hez képest magasabb fokú 

térhálósítás jellemzi) alkalmazása a DPEN rögzítésére, kevésbé aktív és kevésbé 

enantioszelektív katalizátorokat eredményezett, a B gyantából nyert anyagokhoz képest. 

Feltételezzük, hogy a szilícium-dioxid felület károsan hatott a katalitikus teljesítményre 

(A-(R,R)-DPEN), az oxidfelületnek mind a katalizátor kötésében, mind az aszimmetrikus 

reakcióban való részvétele miatt. Ráadásul a katalizátor újrahasznosításakor a konverzió 

jelentősen csökkent. A C-(S,S)-DPEN katalizátorral kapott gyenge eredmények a 

reakciókörülmények között kevésbé hozzáférhető katalitikus helyeknek tudhatók be (az 

immobilizálás és a Michael-addíció során különböző oldószereket kellett használnunk, 

azaz DMF-et és CHCl3-t), mint a B-ből előállított katalizátorok esetében. 

A B gyantával készített katalizátorokkal kissé alacsonyabb ee-t értünk el, mint az 

oldható (S,S)-Ts-DPEN-nel. Ezek az eredmények azonban sokkal jobbak voltak az (S,S)-

DPEN használatával kapott értékekhez képest, ami szintén igazolja, hogy szulfonsav-

amid csoportok alakultak ki az immobilizálás során. Az összehasonlított eredmények azt 

mutatták, hogy a diaminok szulfonamid-linkerekkel történő immobilizálása szilárd 

anyagokra hatékony királis heterogén katalizátort eredményezhet. 

 



65 

 

7. táblázat 2 addíciója 1a-ra 1,2-difenil-etán-1,2-diamin alapú heterogén katalizátorokkal.a 

 
Katalizátor Hőmérséklet [°C] Reakcióidő [h] Konv [%]b ee [%]c 

(S,S)-DPEN 70 24 93 75 (S) 

(S,S)-Ts-DPEN 70 24 98 (88) >99 (S) 

(S,S)-Ts-DPEN 24 72 55 99 (S) 

A-(R,R)-DPEN 70 24 54 86 (R) 

A-(R,R)-DPEN 24 168 86 90 (R) 

A-(R,R)-DPENd 24 168 46 82 (R) 

B-(R,R)-DPEN 70 24 95 (80) 96 (R) 

B-(S,S)-DPEN 70 24 94 96 (S) 

B-(S,S)-DPEN 24 72 44 95 (S) 

C-(S,S)-DPENe 70 24 35 87 (S) 

(S,S)-DPEN + TsOHf 70 24 80 64 (S) 

(S,S)-DPEN + TsOHg 70 24 25 92 (S) 
a A reakciókat 100 mg katalizátor, 0,3 mmol 1a, 1,2 mmol 2, 1 cm3 CHCl3 oldatában hajtottuk végre. 
b GC-FID által meghatározott konverzió. Zárójelben találhatók az izolált termékek hozamai. 
c GC-FID által meghatározott ee, zárójelben a feleslegben képződött termék abszolút konfigurációja. 
d A katalizátor újrahasználata. 
e 60 mg katalizátor. 
f A reakció 0,03 mmol (S,S)-DPEN és 0,015 mmol TsOH hozzáadásával ment. 
g A reakció 0,03 mmol (S,S)-DPEN és 0,03 mmol TsOH hozzáadásával ment. 

 

Lehetségesnek tartottuk, hogy a szilárd katalizátorral kapott alacsonyabb ee 

értékek a megfelelő királis diamin jelenlétének tudhatók be, amely ionos kölcsönhatások 

révén kötődik az esetlegesen kialakuló szulfonsav felületi csoportokhoz. Ezek a 

csoportok az immobilizációs folyamat során a felületi szulfonil-klorid hidrolízisével 

keletkezhetnek akár nyomnyi mennyiségű víz jelenlétében. Ennek megfelelően 

kísérleteket végeztünk a szulfonsavak hatásának ellenőrzésére (S,S)-DPEN katalizátor és 

para-toluol-szulfonsav (TsOH) adalék felhasználásával. A fél ekvivalens sav (a királis 

diaminhoz képest) a konverzió és az ee csökkenését eredményezte, egy ekv TsOH 

jelenlétében a Konv drasztikusan csökkent, az ee pedig megközelítette, de nem érte el a 

B-(S,S)-DPEN katalizátorral kapott értéket. Ezek az eredmények megerősítették, hogy a 

felületi szulfonsav-csoportok jelenléte kissé csökkentheti mind a konverziót, mind az ee-

t. Így a szilárd katalizátorok használatával elért magas sztereoszelektivitás, a 

szulfonamid-linkeren keresztül, az 1,2-diaminok kötésével létrejött felületi helyeken 

lejátszodó reakcióknak tulajdonítható. 
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A B polimer hordozóval előállított enantioszelektív katalizátorok 

újrahasznosíthatóságát is megvizsgáltuk. A katalizátorok ismételt felhasználásával 

kapott eredményeket az 52. ábra mutatja. A B-(S,S)-DPEN aktivitása a negyedik 

használattól kezdve fokozatosan csökkent, míg az ee még a hatodik alkalommal sem 

változott jelentősen. A konverzió csökkenése vagy a felületi királis centrumok 

dezaktiválódásának, vagy a szilárd anyag a reakciók során bekövetkező roncsolódásának 

és ezzel az aktív helyek számának csökkenésének tulajdonítható. A magas ee értékek azt 

mutatták, hogy a megmaradt helyek továbbra is sztereoszelektívek voltak. 

 

 

52. ábra  A B-(S,S)-DPEN katalizátor újrahasználata során kapott 
konverziók: █ és ee értékek: █ 1b és 2 közötti reakcióban. 

 
Az anyag keverés közbeni roncsolódása, vagyis a mechanikai károsodása miatti 

veszteséget szobahőmérsékleten végzett kísérletekkel igazoltuk. A reakcióelegy 

mágneses kevertetése helyett rázással oldottuk meg a minél hatékonyabb 

érintkeztetést a B-(S,S)-DPEN katalizátor és a reaktánsok közt. A Konv még az ötödik 

felhasználáskor is alig csökkent (44%-ról 41%-ra), míg az ee 95%-on maradt. A katalizátor 

aktivitásának csökkenése tehát részben a részecskék, a mágneses keverés okozta, 

töredezése miatti anyagveszteségnek tulajdonítható. A katalizátorrészecskék változását 

a reakciók során SEM-mérésekkel ellenőriztük (53. ábra). Mágneses kevertetéssel a 

katalizátor öt reakciót követően apró darabokra tördelődött (53. ábra, b). A 

reakcióelegyet és a katalizátort rázással érintkeztetve a legtöbb részecske megtartotta 

gömb alakját és méretét (c). A katalizátor dezaktiválódásának egy másik lehetséges oka 

a felületi primer királis amin irreverzibilis átalakulása a feleslegben levő aldehiddel való 

reakció révén, ahogy azt más heterogenizált organokatalizátorokkal végzett 

aszimmetrikus reakciókban is feltételezték [109]. 
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53. ábra  SEM felvételek az elkészített B-(S,S)-DPEN katalizátorról (a), a katalizátor többszöri 
felhasználását követően mágneses kevertetéssel (b), illetve a katalizátor többszöri 
felhasználását követően rázógépben (c). 

 

4.5. Szervetlen oxid-természetes aminosav hibrid heterogén katalizátorok 

Bár a fenti aszimmetrikus katalitikus módszer lehetővé teszi a királis szukcinimidek 

nagy optikai tisztaságú előállítását, további kutatásokra volt szükség a 

környezetbarátabb, fenntarthatóbb módszerek kifejlesztéséhez. A heterogén 

katalizátorok előállításának egy egyszerűbb módja a szerves királis katalizátorok 

megfelelő hordozón történő adszorpciója. Korábbi közleményekből kiderült, hogy 

néhány aszimmetrikus reakcióban, a megfelelő homogén királis katalizátorokhoz képest, 

jelentősen javul az aktivitás és/vagy az elért enantioszelektivitás, ha a királis anyag 

szilárd szervetlen oxidfelületen adszorbeált [91]. A kutatásunk következő szakaszában 

egy heterogén aszimmetrikus katalitikus rendszer kifejlesztésére tettünk kísérletet, 

karbonilvegyületek maleimidekre történő addíciójában, melyhez könnyen hozzáférhető 

szervetlen oxidfelületeken in situ adszorbeált természetes aminosavakat használtunk. 

 
4.5.1. Reakciókörülmények optimalizálása 

Izobutanal (2) és N-benzil-maleimid (1a) közti addíciót választottuk 

tesztreakciónak az L-Phe szervetlen oxid adalékokra történő adszorpciójával kapott 

szilárd anyagok katalitikus tulajdonságainak vizsgálatára. A kezdeti 

reakciókörülményeket és laponit (Lap) szilárd adalékanyag használatát 

kutatócsoportunk korábbi tapasztalatai alapján választottuk ki [91]. Lap hozzáadása 

nélkül, CHCl3-ban, alacsony konverziót értünk el, míg Lap jelenlétében mind a Konv, 

mind az ee nőtt (8. táblázat). Ezt követően a klórozott oldószerekkel kapcsolatos 

környezeti és egészségügyi fenntartások miatt [110], a használt CHCl3 helyettesítését 

tűztük ki célul, kevésbé káros oldószerrel. 
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Így következő lépésben vizsgáltuk az oldószer jellegének hatását Lap és L-Phe 

használatával kapott katalitikus rendszerben. Különböző aprotikus oldószerekben 

sikerült nagy Konv és ee értékeket elérni. Az alkalmazott körülmények között az 1a teljes 

átalakulása mellett kaptunk 96-97%-os ee-ket éterekben, EtOAc-ban, CH3CN-ben és 

acetonban. Bár az aceton nukleofilként is reagálhat 1a-val, ez a melléktermék nem 

keletkezett. Protikus oldószerekben, pl. alkoholokban, az ee fokozatosan csökkent az –

OH csoport savasságának (hidrogénkötés-donor erősségének) növekedésével. Ezen 

eredmények alapján két poláros aprotikus oldószert, a diizopropil-étert (iPr2O) és EtOAc-

ot választottuk a további kísérleteink elvégzéséhez. Ez utóbbi a gyógyszeriparban 

ajánlott oldószerek közé tartozik, amely megújuló forrásokból is nyerhető [110]. 

 

8. táblázat 1a és 2 Michael-addíciója L-Phe katalizátorral Lap jelenlétében.a 

 

Oldószer Konv [%]b ee [%]b 

CHCl3c 5 56 

CHCl3 92 96 

CH2Cl2 79 96 

ClCH2CH2Cl 89 96 

Et2O >99 97 

iPr2O >99 97 

tBuOMe >99 96 

EtOAc >99 97 

CH3CN >99 97 

tetrahidrofurán 91 95 

(MeO)2CO 87 96 

aceton >99 96 

toluol 98 96 

iPrOH >99 94 

EtOH >99 82 

MeOH >99 50 
a Reakciókörülmények: 0,03 mmol L-Phe; 0,3 mmol 1a; 1,2 mmol 2; 100 mg 
Lap, 1 cm3 oldószer, rt, 24 h reakcióidő. 
b GC-FID által meghatározott Konv és ee. Feleslegben az S termék képződött. 
c Lap adalék nélküli reakció, 72 h. 
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A különböző szervetlen adalékanyagok alkalmazásával a Lap mellett még két másik 

szilárd anyag jelenléte is az 1a teljes átalakulást eredményezte mindkét oldószerben. 

Ezek közül a Bentolite H (Ben), egy tisztított alumínium-szilikát réteges kationcserélő 

agyag (nagyrészt montmorillonit) [111-113] és egy semleges alumínium-oxid (Al2O3, pH 

6,5-7,5) adott kiváló eredményeket. Ezekkel az anyagokkal az ee 98%-ra nőtt. Hasonlóan 

magas ee értéket kaptunk (96-98%) Na-montmorillonit (Mon), Ba(OH)2 és az 

anioncserélő réteges kettős hidroxidok: hidrotalcit (Htc) és LDH MG50 használatával is, 

azonban ezek alacsonyabb Konv értékeket adtak. A savas szilárd anyagok, mint a SiO2, 

savval kezelt Mon (K10) vagy SiO2-on hordozott nafionTM H (SAC-13) alkalmazása mind a 

Konv, mind az ee romlásához vezetett, különösen az utóbbi két, erősen savas anyag 

esetén. A szilárd anyagok összehasonlításával kiderült, hogy a bázikus és semleges 

szilárd anyagok megfelelő adalékanyagok lehetnek magas ee-k eléréséhez, függetlenül 

a réteges szerkezetüktől és ioncserélő tulajdonságaiktól. A Michael-addíció sebessége 

érzékeny volt az adalékanyag felületi tulajdonságaira, ami valószínűleg a savas és bázikus 

felületi helyek természetének, erősségének és mennyiségének tulajdonítható. 

Ezeknek az eredményeknek az ismeretében további vizsgálatainkhoz a Ben és az 

Al2O3 anyagokat választottuk. Mivel a Ben egy réteges kationcserélő agyag, ezért a 

réteges szerkezet esetleges szerepe is kimutathatóvá válhat. A reakcióidő hatását az  

54. ábrán (A) mutatjuk be. A közel teljes konverziót 8 óra alatt értük el Ben jelenlétében 

iPr2O oldószerben, míg EtOAc-ban mindkét adalékanyaggal 16 órára volt szükség. Ez 

utóbbi oldószerben a Ben nagyobb sebességet biztosított, mint az Al2O3. Így a Ben 

esetén az alacsony Konv értékeknél (10-40%) számolt kezdeti sebesség 0,033-ról 0,054 

mmol h-1-ra nőtt az oldószer EtOAc-ról iPr2O-re történő váltásával, míg az előbbi 

oldószerben az Al2O3 alacsonyabb értéket (0,024 mmol h-1) eredményezett. Az ee 

hasonló volt ezekben a reakciókban, kis Konv mellett is 97% ee-t kaptunk, ami kissé nőtt 

(98%-ra) az 1a nagyobb átalakulása esetén. 

A szervetlen adalékanyag-mennyiség hatásának vizsgálata során (54. ábra B) a két 

oldószerben eltérő reakcióidőt alkalmaztunk a fentiekben meghatározott jelentős 

sebességkülönbségek miatt. Ben adalékanyag mennyiségének növelésével EtOAc-ban a 

Konv nőtt. 25 mg Ben elegendő volt nagy Konv eléréséhez, és 50 mg lehetővé tette az 

1a teljes átalakulását, míg 100 mg volt szükséges a hasonló eredmény eléréséhez Al2O3 

hozzáadása esetén. Az iPr2O-ben megfigyelt nagyobb sebesség miatt ebben az 
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oldószerben a kisérleteket 6 h reakcióidővel végeztük. 200 mg Ben alkalmazásával 90% 

feletti Konv-t kaptunk. Az EtOAc-ban megfigyeltekkel ellentétben iPr2O-ben kevesebb 

Al2O3-ra (100 mg) volt szükség magas konverziók eléréséhez, mint Ben esetén. Minden 

olyan kísérletben, amelyben adalékot használtunk, kiváló ee értékeket kaptunk (98%), 

kivéve EtOAc-ban alacsony konverzióknál. 

 

 

54. ábra A reakcióidő (A), illetve a szervetlen adalékanyag mennyiségének (B) hatása a konverzióra 
és az enantioszelektivitásra 1a és 2 Michael-addíciójában. Reakciókörülmények: A: 0,03 
mmol L-Phe, 0,3 mmol 1a, 1,2 mmol 2, 1 cm3 oldószer, rt, 100 mg adalék (A ábra); Konv: , 
, ; ee: , , . 

 

Ezt követően az L-Phe mennyiségének hatását vizsgáltuk meg 50 mg Ben vagy 100 

mg Al2O3 alkalmazásával EtOAc-ban. Mindkét rendszerben 10 mol% L-Phe volt szükséges 

az 1a teljes átalakulásához, azonban 5 mol% aminosavval közel 60%-os Konv-t értünk el. 

A reakció hőmérséklet 5°C-ra való csökkentése kis Konv-t eredményezett, míg a 

hőmérséklet kismértékű emelése lehetővé tette a reakció további rövidítését EtOAc-ban 

az ee jelentős változása nélkül. Így 50 mg Ben-nel 50°C-on, 4 és 6 órás reakciókban 85 és 

94%-os Konv-t és 97%-os ee-t értünk el. Hasonlóképpen, az aldehid mennyiségének 

csökkentésével kisebb Konv-t kaptunk anélkül, hogy az ee változott volna. Mindkét 

szervetlen adalékkal, a 2 mindössze 10%-os feleslegével (0,33 mmol, 1,1 ekv) ≈ 70%-os 

átalakulást kaptunk. Ezek az értékek 2 és 3 ekv 2 esetén 80, illetve 90% fölé emelkedtek. 

Az 5 ekv 2 használatával a Konv csökkent, valószínűleg a felület mérgezése miatt, ami a 

nagyobb mértékű melléktermék képződésnek tudható be. Ben használatával az EtOAc 

mennyisége 0,25 cm3-re csökkenthető anélkül, hogy a Konv vagy az ee jelentősen 

megváltozna. A nagyobb oldószermennyiségek a Konv csökkenéséhez vezettek, ami a 
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reaktánsok és/vagy a katalitikusan aktív helyek koncentrációjának csökkenése miatt 

következett be [S4]. 

A reakciókörülmények vizsgálata és optimalizálása után a kiralitásforrás 

szerkezetének hatását tanulmányoztuk több természetes és néhány szintetikus 

aminosav használatával. A 200 mg bentonittal, iPr2O-ben, rt-n végzett reakciókban az  

L-Phe bizonyult a leghatékonyabbnak a használt aminosavak közül, de több más 

aminosav is 90% feletti Konv és ee értékeket eredményezett (L-Trp, L-Val, L-Leu, L-Ile, L-

tLeu, L-Met). A D-PhGly és a D-ChGly az L-Phe-hoz képest az ellenkező 

termékenantiomert adta feleslegben, nagy ee és jó (>80%) Konv mellett. Az L-Phe metil-

észterrel (L-PheMe) vagy az N-védett származékkal (Z-L-Phe) elért gyenge eredmények 

azt mutatták, hogy mind a karbonsav-, mind az aminocsoport szükséges a jó 

teljesítmények eléréséhez. Az utóbbi az énamin intermedier képződéséhez szükséges, 

amelyen keresztül a primer amin katalizált reakciók lejátszódnak, míg az előbbi rögzíti 

és aktiválja a maleimidet, hasonlóan az aminosav-sókkal katalizált reakciókban 

javasoltakhoz [39,41]. A szekunder aminok, mind az alifás Me-L-Ile, mind a ciklikus L-Pro, 

gyenge eredményeket adtak, valószínűleg az énaminképződés kisebb sebessége miatt. 

A primer aminosavláncon lévő további savas, bázikus vagy hidrogénkötés-donor 

csoportok káros hatással vannak mind a Konv-ra, mind az ee-re, amint azt az L-His, L-Ser, 

L-Cys, H2N-D-Ala, L-Thr, L-Asn, L-Asp, L-Lys és L-Arg alkalmazásával kapott eredmények 

mutatják. Míg egy második amin funkciós csoport (H2N-D-Ala, L-Lys) kevésbé szelektíven 

katalizálhatja az addíciót, egy további savas csoport (L-Asn, L-Asp) amellett, hogy 

valószínűleg befolyásolja az aminosav adszorpciós módját a Ben felületén, 

kölcsönhatásba léphet a maleimiddel is, meggátolva a hatékony átmeneti állapot 

kialakulását. Hasonlóképpen, a hidrogéndonor hidroxi- és tiolcsoportok (L-Ser,  

L-Cys, L-Thr) befolyásolhatják a reakció végkimenetelét mind az oxidfelülettel, mind az 

elektrofillel való kölcsönhatással. Az L-Met-ben lévő metil-tiocsoportnak kisebb hatása 

volt, valószínűleg a királis résztől való távolsága és a kén hidrogénjének hiánya miatt, így 

hasonló eredményeket adott a szénhidrogénláncokkal rendelkező aminosavakkal. Az 

alifás rész méretének növelése mind a Konv-t, mind az ee-t növelte, azonban még az  

L-tLeu sem érte el az L-Phe teljesítményét. 
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4.5.2. A szerves-szervetlen hibrid katalitikus rendszer alkalmazhatósága 

Az in situ kialakított aszimmetrikus heterogén katalizátorral, amelyet a katalitikus 

mennyiségű L-Phe és egy szervetlen oxid adalék hozzáadásával kaptunk, megvizsgáltuk 

a katalitikus rendszer alkalmazhatóságát izobutanal különböző N-szubsztituált 

maleimid-származékokra történő addíciójában (55. ábra). Az aromás rendszert 

tartalmazó maleimidekkel kapott eredményeket a 9. táblázat tartalmazza. A kísérleteket 

EtOAc-ban végeztük 50 mg Ben felhasználásával rt-n és 50°C-on egyaránt. 

 

 
55. ábra  Az L-Phe + Ben katalitikus rendszer vizsgálata 2 és 1a-1d’ Michael-addíciójában és a használt 

Michael-akceptorok szerkezete. Az eredmények a 9. és 10. táblázatban találhatók. 

 

Szobahőmérsékleten az 1a N-benzil-maleimiddel 16 óra volt szükséges a teljes 

konverzió eléréséhez, ez azonban nem elegendő az összes vizsgált maleimid-származék 

átalakításához, ezért néhány esetben hosszabb reakcióidőt (22, 28 vagy 44 óra) kellett 

alkalmaznunk. A legtöbb maleimid 6 óra alatt alakult át 50°C-on (kivéve az 1o-t). Az -

szubsztituált vegyületek (rac-1n, S-1n, R-1n) kivételével a benzil-maleimidek teljes 

mértékben átalakultak, és mindkét hőmérsékleten kiváló (96,5-98%) ee-t 

eredményeztek. 
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9. táblázat 2 Michael-addíciója maleimid-származékokra L-Phe + Ben katalitikus rendszerben.a 

Termék Konv [%]b ee [%]b 

3a >99 (92)c; 96 98,5; 97,5 

3j >99 (90)d; 99 97,5; 97,5 

3k >99 (88); 98 97,5; 97 

3l >99 (90); 99 97,5; 97 

3m 99 (91); 92 97; 96,5 

3n 72, dr 50/50e 98; 98 

3nf 92 (80); 89 98; 98 

3ng 90 (78); 84 98; 97 

3o 94h; 99 (88)i 96,5; 95,5 

3b 99 (90)d; 99 97; 96 

3p 96 (85)c; 97 89; 89 

3q >99 (90)c; >99 98; 94 

3r >99 (88); nv 95; nv 

3s >99 (88)c; >99 96; 94 

3t 98 (88); nv 96; nv 

3u 93 (80)h; nv 96; nv 

3v 92 (80)h; nv 95; nv 

3w >99 (88)c; nv 95; nv 
a Reakciókörülmények: 0,03 mmol L-Phe; 0,3 mmol 1a-1w; 1,2 mmol 2; 50 mg Ben, 1 cm3 
EtOAc, nv: nem vizsgált. 
b GC-FID által meghatározott Konv és ee. Feleslegben az S termék képződött; rt, 22 h; 50°C, 6 h, 
zárójelben a kinyert hozamok. 
c rt, 16 h. 
d rt, 28 h. 
e dr: diasztereomer arány a rac-1n esetén, rt-n. 
f S-1n használata, termék: S,S konfigurációjú. 
g R-1n használata, termék S,R konfigurációjú. 
h rt, 44 h. 
i 50°C, 16 h. 

 

Az optikailag tiszta N-metil-benzil-maleimidek királis centrumai a reakciók során 

nem módosultak, racemizáció nélkül enantioszelektíven képződtek az adduktumok, míg 

a racém vegyület alacsony Konv mellett is azonos mennyiségben adta a 

diasztereomereket, azaz nem történt kinetikus rezolválás (6 óra után 34%-os Konv 

mellett a dr 50/50). A fenilgyűrű távolodása az imidrésztől (1o) alacsonyabb 

reakciósebességhez vezetett, így hosszabb időre volt szükség, azonban az ee 

megközelítette a benzil-származékok reakcióiban elért értékeket. 

Az N-fenil-maleimid (1b) és szubsztituált származékai (1p-1w) szintén 

enantioszelektíven (95-97%) alakultak át, kivéve a 4-metoxi-származékot (1p), amely 

kissé alacsonyabb (89%) ee-t eredményezett. A fenilgyűrűn lévő szubsztituensek 
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befolyásolták a sebességet, azaz a nagy Konv eléréséhez szükséges időt, így a fenilgyűrűn 

lévő orto-szubsztituensek hátrányosan hatottak az átalakulásra (1u és 1v), ami még 44 

óra elteltével is alig haladta meg a 90%-ot szobahőmérsékleten. 

Vizsgáltuk továbbá 2 Michael-addícióit alifás N-szubsztituenseket tartalmazó 

maleimidekre, melyek eredményeit a 10. táblázat mutatja be. Az 1o maleimiddel kapott 

eredmények alapján arra számítottunk, hogy ezek a származékok lassabban reagálnak, 

mint az N-fenil- vagy N-benzil-származékok. Várakozásainknak megfelelően, a lineáris N-

alkil-szubsztituensekkel rendelkező maleimideknek 44 órára volt szükségük rt-n vagy 16 

órára 50°C-on, a megfelelő átalakulásokhoz, kivéve az 1d és 1z származékot. Az előbbi 

(N-metil-maleimid) átalakulásához egy nap elegendő volt rt-n, míg az utóbbi (N-dodecil-

maleimid) reakciójához mindkét hőmérsékleten hosszabb időre volt szükség (72 óra rt-

n és 24 óra 50°C-on). 

 

10. táblázat 2 Michael-addíciója maleimid-származékokra L-Phe + Ben 
katalitikus rendszerben.a 

Termék Konv [%]b ee [%]b 

3d 80c; 85 (70) 96; 95 

3e 88; 95 (82) 96; 95 

3g 87 (75); 84 97; 95 

3x 83 (70); 85 97; 95 

3h 79; 91(80) 97; 96 

3y 88; 94 (80) 96; 95 

3z 95d; 97 (85)e 96; 96 

3a’ 96; 99 (86) 97; 96 

3b’ 92 (80)d; 84 96; 95 

3i 97 (85)d; 86e 97; 95 

3f 42d; 78 (65)f 96; 94 

3c’ 98; 99 (88) 96; 95 

3d’ 88d; 94 (80)g 95; 94 
a Reakciókörülmények: 0,03 mmol L-Phe; 0,3 mmol 1d, 1e, 1f, 1g-1d’;  
1,2 mmol 2; 50 mg Ben, 1 cm3 EtOAc. 
b GC-FID által meghatározott Konv és ee. Feleslegben az S termék képződött; 
rt, 44 h; 50°C, 16 h, zárójelben a kinyert hozamok. 
c rt, 22 h. 
d rt, 72 h. 
e 50°C, 24 h. 
f 50°C, 72 h. 
g Az N-szubsztituens nem racemizálódott, a termék S,R konfigurációjú. 
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Az N-allil- és az N-(3-acetoxi-propil)-vegyületekkel (1a’ és 1c’) valamivel jobb 

átalakulást kaptunk, mint az N-propil-származékkal (1g). Az N-benzil-maleimid 

fenilgyűrűje helyett ciklohexilt tartalmazó vegyület (1b’) 1a-hoz képest sokkal lassabban 

reagált (72 óra). Az -elágazó alifás szubsztituensekkel rendelkező maleimidek (1i; 1f) 

szintén hosszabb reakcióidőt igényeltek, ráadásul az N-tBu 1f még az 50°C-on történő 

72 órás reakció után is csak 78% Konv-t eredményezett. Mindegyik reakcióban magas 

ee-értékeket (94-97%) értünk el és rt-n az ee-k valamivel nagyobbak voltak, mint 50°C-

on. 

A fenti tapasztalatoknak megfelelően 2 addíciója számos N-szubsztituált 

maleimidre enantioszelektíven elvégezhető in situ képződő L-Phe-Ben hibrid királis 

katalizátor felhasználásával. Ezt követően a nukleofil szerkezetének hatását vizsgáltuk 

aldehidek (4a, 4h, 4i, 4j, 4k) és ketonok (4b, 4d, 4e), valamint 1a és néhány N-alifás-

származék (1d, 1e, 1g, 1x, 1i) felhasználásával. A termékek szerkezetét és a kapott 

eredményeket az 56. ábra, illetve a 11. táblázat mutatja. A reakcióidő lerövidítése 

érdekében a kísérletekben 100 mg Ben-t használtunk. Ilyen körülmények között a 

ciklohexán-karboxaldehid (4h) addíciói magas konverziókat és hasonlóan jó ee értékeket 

adtak, mint 2 reakciói. A másik két racém -elágazó aldehid, azaz a 2-metil-butanal (4i) 

és a 2-etil-hexanal (4j) szintén magas ee-vel adta a Michael-adduktumokat, ám az 

utóbbival 2 nap után is csak kisebb konverziót tudtunk elérni. Ezekben a reakciókban az 

aldehid enantiomerek hasonló sebességgel reagáltak, ami körülbelül 60/40 

diasztereomer arányt (dr) eredményezett. 

Az -szubsztituens nélküli aldehidek, mint például a propanal (4a) és a 3-metil-

butanal (4k) még kevésbé voltak reaktívak, így 50°C-on 5 napra volt szükség ahhoz, hogy 

70% feletti konverziót érjünk el. Ezekkel a vegyületekkel megfigyelt alacsonyabb 

átalakulási sebességek a megfelelő énamin intermedierek gyengébb nukleofilitásának 

tulajdoníthatók, az -elágazó aldehidekből képződöttekhez képest [S1]. Az ee-k ezekben 

a reakciókban 90% alá csökkentek, míg a -elágazó 4k reakciójában a dr kissé javult, 

valószínűleg az alifás lánc sztérikus hatásának köszönhetően. A ketonok addíciója 50°C-

on 5 vagy 7 nap alatt zajlott le, azonban ezek a reakciók hasonlóan kis dr-t (≈ 60/40) 

eredményeztek, mint az aldehidek, és sokkal kisebb ee-t adtak. 
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56. ábra  Az L-Phe + Ben katalitikus rendszer alkalmazása maleimid-származékok és 
különböző aldehidek és ketonok reakciójában. 

 

11. táblázat Maleimid-származékok és aldehidek, illetve ketonok 
közötti Michael-addíciója L-Phe + Ben katalitikus rendszerben.a 

Termék Konv [%]b ee [%]b 

5dh >99 (90); >99 99; 99 

5eh >99 (85); 99c 97; 97 

5xh 97 (85); 99c 97; 95 

5ih 93 (80); 99c 98; 94 

5ai 99 (86); 99 60/40; 99; 97d 

5ej 78 (65)e 62/38; 98; 98d 

5aa 76 (60)f 52/48; 90; 88d 

5gk 65g; 77 (62)f 66/34; 87; 88d 

5ab 96 (80)h 30 

5ed 72 (55)f 60/40; 54; 18d 

5ee 62 (50)f 58/42; 26; 14d 
a Reakciókörülmények: 0,03 mmol L-Phe; 0,3 mmol maleimid-
származék; 1,2 mmol aldehid vagy keton; 100 mg Ben, 1 cm3 EtOAc. 
b GC-FID által meghatározott Konv és ee, rt, 24 h; 50°C, 16 h, 
zárójelben a kinyert hozamok. 
c 50°C, 24 h. 
d GC-FID által meghatározott dr. 
e rt, 48 h. 
f 50°C, 5 nap. 
g rt, 7 nap. 
h 50°C, 7 nap. 
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4.5.3. A királis heterogén katalizátor újrahasználata 

Az L-Phe és szervetlen oxidok felhasználásával kialakított katalizátorral aldehidek 

maleimidekre történő Michael-addíciója során elért kiemelkedő katalitikus aktivitás és 

enantioszelektivitás azt jelezte, hogy a szilárd anyagok alapvető szerepet játszanak az 

aszimmetrikus reakció katalizálásában. Ennek a királis szilárd anyagnak az 

újrahasznosíthatóságát teszteltük 1a és 2 addíciójában. A reakciókat 200 mg Ben 

felhasználásával vizsgáltuk rt-n iPr2O-ben, mivel ilyen körülmények között csak 6 óra 

kellett a közel teljes Konv (95%) eléréséhez (57. ábra). 

A Konv fokozatos csökkenése a 3. felhasználástól kezdve az 1a 60% alatti 

átalakulásához vezetett az 5. alkalomra, azonban a katalizátor aktivitása részben 

javítható volt (>80%) a kezdetben alkalmazott mennyiséghez képest fele mennyiségű  

L-Phe hozzáadásával (57. ábra piros nyilak). Mindegyik kísérletben egyformán kiváló 

(98%-os) ee-ket kaptunk. Az újrahasznált anyagokkal elért bíztató értékek 

megerősítették, hogy az oxid felülete katalitikusan aktív és heterogén királis 

katalizátorként működik. Bár az újrahasznosítás során az aktív felületi helyek száma 

csökken, valószínűleg az aminosav kimosódása miatt, a megmaradó aktív centrumok 

hasonlóan sztereoszelektívek, mint az első felhasználás során. 

 

57. ábra  Az in situ képződött királis katalizátorok újrahasználata 1a 
és 2 Michael-addíciójában. Reakciókörülmények: 0,03 
mmol (10 mol%) L-Phe, 0,3 mmol 1a, 1,2 mmol 2, 200 mg 
Ben, 1 cm3 iPr2O, rt, 6 h. █ oszlopok L-Phe nélkül (kivéve a 
piros nyíllal jelölt rész), █ oszlopok 5 mol% L-Phe 
hozzáadásával minden egyes felhasználás során. 
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Az aktivitás csökkenése egyrészt az aminosavnak a felületről történő 

deszorpciójával, másrészt a szilárd anyagra adszorbeált reaktánsok, termékek és 

melléktermékek (például a feleslegben levő aldehid kondenzációjából származó 

termékek) mérgezésével magyarázható. Ez utóbbi magyarázhatja, hogy az aminosav 

hozzáadása a többször felhasznált anyaghoz csak részben tudta helyreállítani a hibrid 

katalizátor aktivitását. Abban az esetben, ha az első újrahasználattól kezdve minden 

alkalommal 5 mol% L-Phe-t adtunk a rendszerhez, a Konv szintén 80%-ra csökkent, és a 

8. felhasználásig 80-90% között maradt. Ennek megfelelően a fent említett mérgezés a 

felelős a kissé csökkent konverzióért, nem pedig a rendelkezésre álló kiralitásforrás 

deszorpciója. 

Ezután megpróbáltuk ex situ előállítani a királis hibrid katalizátort. Ezekben a 

kísérletekben kis mennyiségű szilárd anyagot alkalmaztunk mind rt-n, mind 50°C-on 6 

órás reakciókban (12. táblázat). Ilyen körülmények között az in situ előállított katalizátor 

jobb Konv-t adott iPr2O-ban, mint EtOAc-ban rt-n, míg az ee értékek hasonlóak voltak. 

50°C-on mindkét oldószerben közel teljes volt az 1a átalakulása. Végrehajtottuk a 

reakciót EtOAc-ban 50°C-on, majd 1 óra után leállítva a szilárd anyagot elválasztottuk 

centrifugálással a reakcióelegytől. A folyadékfázis további 5 óra keverését követően a 

Konv értékében nem történt számottevő változás. A szilárd anyagot friss reaktánsok és 

oldószer bemérésével használtuk azonos körülmények között, és hasonló eredményeket 

adott, mint az in situ előállított katalizátor. Ezek a kísérletek megerősítették az L-Phe-ból 

és a Ben-ből in situ képződött anyag heterogén katalizátor jellegét.  

A szervetlen-szerves hibrid anyagokat ex situ is előállítottuk mindkét oldószerben, 

EtOAc-ban (L-Phe-Ben1) és iPr2O-ban (L-Phe-Ben2). Ezek az anyagok hasonló 

eredményeket adtak, mint az in situ képződő katalizátorok a megfelelő oldószerekben, 

míg az EtOAc-ban előállított és iPr2O-ban használt anyag köztes eredményeket adott. Az 

eredményekből kiderült, hogy a királis szervetlen-szerves hibrid katalizátor ex situ is 

előállítható, azonban az előállításukhoz használt oldószer befolyásolhatja a katalizátor 

aktivitását. Az N-benzil-maleimid (1a), Ben-en történő előzetes adszorpciója (1a-Ben) 

bármelyik oldószerben olyan anyagokat eredményezett, amelyek L-Phe hozzáadását 

követően hasonló eredményeket adtak, mint az EtOAc-ban előállított L-Phe-Ben1. Ezek 

a Konv-k azonban alacsonyabbak voltak, mint az L-Phe-Ben2-vel kapott értékek, tehát 

ha iPr2O-t használunk mind az előállítás, mind a reakció során, az adszorbeált 1a 
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csökkenti a szilárd felület aktivitását. Hasonlóképpen, a 2 vagy az S-3a előzetes 

adszorpciójával kapott anyagok kevésbé voltak aktívak, mint az L-Phe-Ben2. Ennek 

megfelelően a reagensek vagy a termék előre történő adszorpciója bizonyos mértékben 

akadályozza az L-Phe adszorpcióját, ami az aktív felületi helyek számának csökkenéséhez 

vezet. Ez megerősíti, hogy a reakció a felületen megy végbe, és magyarázatot ad a Konv 

enyhe csökkenésére, még akkor is, ha minden egyes újrahasznált reakcióban aminosavat 

adunk a rendszerhez. 

 
12. táblázat Ex situ előállított hibrid katalizátor alkalmazása 1a és 2 Michael-addíciójában.a 

Katalizátor Konv [%]b ee [%]b 

Ben + L-Phe 61; >99 97,5; 97 

Ben + L-Phec 32; 96 98; 97,5 

Ben + L-Phec,d 28 96 

  folyadékfázisd 33 96 

  szilárd anyag újrahasználatad 95 96,5 

L-Phe-Ben1e 46; 97 97; 97 

L-Phe-Ben1e,c 32; 93 97; 97 

L-Phe-Ben2f 61; >99 97; 97 

1a-Bene + L-Phe 48; 99 96; 97,5 

1a-Benf + L-Phe 47; >99 97; 97,5 

2-Bene + L-Phe 51; 98 97; 97 

S-3a–Bene + L-Phe 46; 94 97; 96 
a Reakciókörülmények: 55 mg szerves-szervetlen anyag vagy 50 mg szilárd anyag + 0,03 mmol 
L-Phe; 0,3 mmol 1a; 1,2 mmol 2; 1 cm3 iPr2O, 6 h. 
b GC-FID által meghatározott Konv és ee, rt; 50°C, S-termék keletkezett feleslegben. 
c Oldószer 1 cm3 EtOAc. 
d 50°C-on ment a reakció, megállítottuk 1 h után, centrifugáltuk, majd a felülúszót 50°C-on 5 h-
n át kevertettük, a szilárd anyagot friss reaktánsok és EtOAc hozzáadása után ismét 6 h 
reakcióidővel újrahasználtuk. 
e Az anyagot ex situ állítottuk elő 500 mg Ben és 0,3 mmol szerves vegyület (L-Phe vagy 1a vagy 
2 vagy S-3a) 10 cm3 EtOAc-ban, rt-n, 6 órán át történő keverésével. 
f Ugyanezt az ex situ anyagot 10 cm3 iPr2O-ban készítettük el. 

 

4.5.4. A hibrid katalizátor jellemzése 

A fent leírt in situ képződött vagy ex situ előállított királis hibrid katalizátorokat 

különböző módszerekkel vizsgáltuk meg szerkezetük és stabilitásuk meghatározásának 

érdekében. Kezdetben a szilárd felületen adszorbeálódott L-Phe mennyiségét vizsgáltuk 

az oldatban maradt aminosav mennyiségének UV-Vis spektroszkópiás mérésével [S4]. 

Mivel a Michael-addíciókban alkalmazott két oldószer elnyelése nagy a mérési UV 

tartományban és az L-Phe oldhatósága kicsi ezekben az oldószerekben, MeOH-t 
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használtunk oldószerként ezekben a kísérletekben. Ebben az oldószerben 1a és 2 

reakciója Lap jelenlétében teljes volt, és mérsékelt ee-t eredményezett (8. táblázat), ami 

azt jelzi, hogy metanolban is kialakult a királis hibrid katalizátor. A 100 mg Ben 

felhasználásával kapott eredményeket az 58. ábra mutatja. 

 

58. ábra  1 cm3 MeOH-ban 100 mg Ben-re kötött L-Phe mennyisége UV-Vis 
spektroszkópiával meghatározva;  L-Phe mennyisége rt, 2 h kevertetés 
után;  visszamaradt L-Phe mennyisége 1 cm3 MeOH-ban 2 h deszorpciót 
követően;  visszamaradt L-Phe mennyisége 1 cm3 MeOH-ban a második 2 
h deszorpciót követően; Az előállított anyagokkal kapott Konv  és ee  az 
1e és 2 Michael-addíciójában. Reakciókörülmények: 0,3 mmol 1e, 1,2 mmol 
2, 1 cm3 EtOAc, rt, 16 h. 

 

Még a legalacsonyabb L-Phe mennyiség (0,0075 mmol) sem adszorbeálódott 

teljesen a Ben felületén, azonban az L-Phe mennyiségének növelése a lerakódott 

aminosav mennyiségének lineáris növekedéséhez vezetett (58. ábra). Ráadásul az 

aminosav mennyisége csökkent a szilárd anyag ismételt MeOH-lal történő mosása után, 

ami a beépült mennyiség körülbelül egyharmadának deszorpcióját eredményezte 

minden egyes kezeléssel. Ezzel szemben az Al2O3 nagyobb mennyiségű L-Phe 

adszorbeálására képes, és a MeOH-lal történő mosásokat követően az eltávolított 

mennyiségek is kisebbek voltak (az ábrán nem látható) [S4]. A négy hibrid anyag, 

amelyeket a Ben-nel történő mosások után kaptunk, az aminosav mennyiségének 

növekedésével, arányosan növekvő konverziót adott 1e és 2 reakciójában EtOAc-ban (58. 

ábra). Azonban még a legnagyobb mennyiségű L-Phe-t tartalmazó szilárd anyag 

esetében is alacsonyabb volt a Konv az in situ kapott anyaggal katalizált reakcióhoz 

képest. Hasonló tendencia volt megfigyelhető az Al2O3-ból előállított hibrid anyagok 

esetében is [S4]. Az ee szintén kisebb a katalizátor in situ alkalmazásához képest, 
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azonban egy bizonyos mennyiségű rögzített L-Phe felett az ee nem változott. Ezek a 

kísérletek azt mutatják, hogy az adszorbeálódott aminosav olyan felületi királis helyeket 

képez, amelyek képesek katalizálni ezt az aszimmetrikus Michael-addíciót, és a hatékony 

királis hibrid katalizátor előállításához a szervetlen anyag felületén bizonyos mennyiségű 

adszorbeálódott aminosav szükséges. 

A fenti eredményekből látszik, hogy a felületen kötött szerves anyag mennyiségét 

erősen befolyásolják a szilárd anyag tulajdonságai. A Ben 0,9% CaO-t és 3,5% Na2O-t 

tartalmaz, tehát az anyag nagyrésze Na-montmorillonit, de tartalmaz Ca-

montmorillonitot is. Az ex situ és in situ előállított és egyszer használt hibrid anyagok 

termikus viselkedését termogravimetriás elemzéssel vizsgáltuk (59. ábra). A Ben 150°C-

ig dehidratálódott (≈ 1 w%) a rétegközi víz fokozatos felszabadulásával. Magasabb 

hőmérsékleten a szilikát rácsának dehidroxilezése két részletben zajlott, az első 420°C-

nál (≈ 2 w%), míg a második kettős csúcsot adott 630 és 685°C-nál a DTG-görbén (≈ 4 

w%) [114-116]. A kristályos L-Phe 220°C felett bomlott, ami két maximumot adott a DTG-

görbén 290 és 350°C-nál [S4]. 

 

 

59. ábra  A Ben, az L-Phe-Ben2 és az in situ kapott anyag (U1) 
termogravimetriás elemzése (TG és DTG, 30 mg minta, fűtési 
sebesség 10°C min-1); U1: 0,03 mmol L-Phe, 200 mg Ben 
használata 1a és 2 6 órás reakciójában 50°C-on 1 cm3 iPr2O-
ben; Konv: >99%, ee: 96,5%. 
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Az ex situ előállított anyag (L-Phe-Ben2) a víz és a maradék szerves oldószer (≈ 1,2 

tömegszázalék, w%) kezdeti elvesztését követően éles csúcsot mutatott, amelynek 

maximuma 205°C-on volt, majd egy széles csúcsot 285°C-on, ami a lerakódott L-Phe 

kisebb hőmérsékleten történő bomlásának tulajdonítható az L-Phe-hez képest. Ezekhez 

a lépésekhez kapcsolódó súlyveszteség ≈ 9 w% (150-450°C). Magasabb hőmérsékleten 

az anyag dehidroxilezése ugyancsak két lépésben zajlott (≈ 6 w%), hasonlóan a kiindulási 

Ben-hez, azonban az első 520°C-on történt (420°-hoz képest). Ezek az eredmények az 

aminosav adszorpciójára utaltak, továbbá a lerakódott szerves anyag szilárd felület által 

indukált változása is bekövetkezett, amit az eltolódott bomlási hőmérsékletek mutatnak. 

Ezek szerint az ex situ előállított anyag 9 w% L-Phe-t tartalmazott, amely részben 

valószínűleg fenilalanináttá (Na- vagy Ca-) alakult át a Ben-nel való kölcsönhatás során. 

Ezzel szemben az 50°C-on 6 órán át tartó reakcióban (U1) in situ képződött 

anyagból az L-Phe nagyobb része 315°C-on bomlik, ami a felülethez való erősebb 

kötődésnek és/vagy az aminosav rétegközi térbe való beépülésének tulajdonítható. Az 

L-Phe mennyisége a súlyveszteség alapján (150-400°C) ≈ 3 w% volt. A szilikátrács 

dehidroxilezése többnyire 550°C felett következett be. Bár ez a lépés ugyanolyan 

súlyveszteséghez (6%) vezetett, mint a korábban vizsgált anyagok esetében, azaz az  

–OH csoportok mennyisége nem változott, a lépések maximumának eltolódása jelezte e 

csoportok részvételét a szerves anyag rögzítésében. 

Ennek megfelelően termogravimetriával különböző erősségű L-Phe kötés 

mutatható ki a vizsgált anyagokban. Tudjuk, hogy a Ben fő alkotója a montmorillonit, 

egy 2:1 (TOT) szerkezetű, réteges, dioktaéderes alumínium-szilikát, amelynek hidratált, 

cserélhető kationjai kompenzálják a rétegek negatív töltését [111,112]. Bár savas 

körülmények között ezek a kationok protonált aminosavakkal cserélhetők [117], 

katalitikus vizsgálataink körülményei között az aminosav kölcsönhatásba léphet ezekkel 

a kationokkal, interkalált és felületimmobilizált Na- (vagy Ca-) sókat képezve. Ezért 

röntgendiffraktometriával (XRD) vizsgáltuk az aminosav helyzetét a hibrid anyagban. A 

kiválasztott anyagok diffraktogramjai a 60. ábrán láthatók. 
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60. ábra  Ben, L-Phe, L-Phe-Ben1, L-Phe-Ben2, U1 (lásd 59. ábra), és számos más az 1a és 
2 reakcióiban használt anyag röntgendiffraktogramja; U2: 55 mg L-Phe-Ben2, 1 
cm3 iPr2O, 6 h, rt, 12 használat után, Konv: 37%, ee: 96%; U3: 110 mg L-Phe-
Ben1, 1 cm3 iPr2O, 16 h, rt, 3 felhasználás után, Konv: 67%, ee: 97,5%; U4: 55 
mg L-Phe-Ben1, 1 cm3 iPr2O, 6 h, 50°C, 4 használat után, Konv: 5%, ee: 70%. 

 

A bentonit rétegtávolsága d001, a Bragg-törvény alapján, (001 reflexió 2 7,04°-nál) 

12,55 Å volt, ami megfelel a Na-montmorillonitnak. Az XRD-mintázatban megjelenő 

reflexiók krisztobalit (Crs, 2 21,60°) jelenlétét is mutatták [118-120]. Az ex situ 

előállított anyagok (L-Phe-Ben1 és L-Phe-Ben2) diffraktogramjaiban a montmorillonit 

rétegtávolsága alig változott, és kristályos L-Phe reflexiók jelentek meg, ami az aminosav-

kristályok lerakódását jelzi a szervetlen szilárd anyag felületére. Az EtOAc-ban előállított 

L-Phe-Ben1 anyag kevesebb aminosavat tartalmazott, mint az L-Phe-Ben2. Sőt, az utóbbi 

anyag 12 iPr2O-ban történő felhasználása után még mindig tartalmazott kristályos L-Phe-

t a felületen (60. ábra, U2), annak ellenére, hogy a Konv az utolsó felhasználásra 37%-ra 

csökkent 1a és 2 reakciójában. Érdekes módon, ebben a használt anyagban a 

rétegtávolság jelentősen megnőtt, 15,38 Å-ra (2 5,74°), ami vagy az aminosav a reakció 

során a rétegek közé történő vándorlására utal, vagy szerves maradékok lerakódására a 

rétegközti térben. Hasonlóképpen, az ex situ EtOAc-ban előállított anyag 3 

felhasználását követően a rétegtávolság megnőtt (15,44 Å), eközben a lerakódott 

kristályos L-Phe eltűnt (60. ábra, U3).  
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Amikor azonban az L-Phe-Ben1-et 50°C-on 6 órás reakciókban alkalmaztuk, a 4. 

felhasználás után az anyag elvesztette aktivitását (Konv 5%). Ennél a mintánál a 

montmorillonit rétegtávolsága (60. ábra, U4) megegyezett a kiindulási Ben-ével. A 

kristályos L-Phe nem volt kimutatható az in situ kapott anyagban (U1), amely > 99% Konv 

és 96,5 % ee értékeket adott, és amellyel újrafelhasználáskor szintén jó eredményeket 

kaptunk. A montmorillonit interlamelláris távolsága ebben az in situ készült hibrid 

anyagban nagy volt (14,48 Å) (60. ábra, U1). Hasonló hibridek keletkeztek in situ más 

reakciókörülmények között végzett reakciókban is 14,52-14,57 Å-ig tágult rétegekkel 

[S4], anélkül, hogy lerakódott kristályos aminosavat tartalmaznának, ennek ellenére, 

ezek mindegyike újrahasználatkor aktív volt a kiválasztott aszimmetrikus Michael-

addícióban. 

A fenti eredmények szerint az aktív hibrid anyagok vagy a felületen lerakódott  

L-Phe-kristályokat tartalmaztak anélkül, hogy a Ben rétegközi távolsága jelentősen 

megváltozott volna, vagy a montmorillonit rétegek közé interkalálódott aminosavat, ami 

megnövekedett interlamelláris távolságú, duzzadt hibrid anyagot eredményezett. Az 

aminosav kimosódása az utóbbi esetben az aktivitás elvesztéséhez vezetett a rétegek 

közötti kezdeti távolság fokozatos helyreállásával. Így a Michael-addícióban aktív helyek 

vagy az adszorbeált aminosavat tartalmazó külső felületen, vagy a rétegközi térben 

helyezkednek el. Ezek alapján a lerakódott L-Phe-kristályok a fenti helyekről távozó 

aminosavat kompenzáló tartalékként működtek. Hasonló szerepe lehet a rétegközi 

térben található aminosavnak is, mivel az itt található királis anyag kevésbé 

hozzáférhető, mint a felületen adszorbeált L-Phe. Ezt igazolják a nem réteges szerkezetű 

Al2O3 használatával kapott hasonló, sőt bizonyos körülmények között jobb eredmények. 

Ezután a hibrid anyagokat FT-IR spektroszkópiával vizsgáltuk. A kiválasztott 

anyagok spektrumának részleteit a 61. ábra mutatja, amelyeket a kiindulási Ben és a 

kristályos L-Phe spektrumával hasonlítottuk össze. A kiindulási Ben FT-IR spektrumában 

a réteges alumínium-szilikátra jellemző adszorpciós sávokat detektáltunk, azaz a 

szerkezeti O-H, a rétegek közötti víz és Si-O nyújtási vegyértékrezgéseit () 3616, 3466 

és 1035 cm-1-nél, valamint a víz, Si-O-Si és Al-O-Si kötések hajlító rezgéseit () 1636  

cm-1 -nél és a 400-600 cm-1 tartományban [116,120-124]. Az 1400-1480 cm-1 közötti 

sávok karbonátok jelenlétének tulajdoníthatók [125]. 
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61. ábra  Az L-Phe, Ben, L-Phe-Ben2 és 1a és 2 reakciójában használt három anyag FT-IR 
spektruma, U1: (lásd 59. ábra); U7: 55 mg L-Phe-Ben2, 1 cm3 iPrO2, 6 h, 50°C, 
első felhasználás után, Konv: 99%, ee: 96,5%; U8: in situ képződött anyag 200 
mg Ben és 0,03 mmol L-Phe-ből, 1 cm3 iPrO2, 6 h, rt, 10 használat után, Konv: 
62%, ee: 98%. 

 
Az ex situ előállított anyag (L-Phe-Ben2, 61. ábra) spektrumában további 

adszorpciós sávokat detektáltunk, amelyek a lerakódott L-Phe zwitterionos formájának 

rezgéseihez rendelhetők [126-127]. Így az 1625, 1560 és 1566, 1410 cm-1-nél megjelenő 

sávok az aszimmetrikus és szimmetrikus (-NH3
+), illetve (-COO-) rezgéseknek 

tulajdoníthatók. Az 1495, 1458 és az 1270-1370 cm-1 intervallumban lévő sávok a C-H 

hajlító és ollózó rezgéseinek köszönhetőek. Ezek és a 747 és 700 cm-1-nél lévő sávok 

egyértelműen kimutathatók voltak az előállított anyag spektrumában. A rétegközti 

vízhez tartozó nyújtási rezgések (3466 cm-1) intenzitása csökkent, mutatva a víz részleges 

eltávolítását ebből a térből, akár a benne levő L-Phe, akár a használt oldószer által. Ez 

azonban az interlamelláris távolság csak kismértékű változását eredményezte, amint az 

XRD eredményekből látható. Ezzel szemben a 3616 cm-1-nél lévő, a szerkezeti O-H 

csoportokhoz rendelhető sáv megnövekedett, ami a szilikátréteg hidratálását mutatja az 

aminosav lerakódásakor. Az N-H és C-H nyújtási rezgésekre jellemző sávok (2800-3250 

cm-1) szintén kimutathatók voltak a színképben [S4]. 

Az L-Phe-Ben2 50°C-on történő használata után (U7) a lerakódott L-Phe-re jellemző 

abszorpciós sávok még mindig kimutathatók voltak, bár az ex situ előállított hibrid 

anyaghoz képest kisebb intenzitással. Érdekes módon a 3616 cm-1-nél lévő sáv is 
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csökkent, ami a szerkezeti –O-H csoportok reakcióban való részvételére utal. Új sávok 

jelentek meg 1700 cm-1 körül ennek az anyagnak a spektrumában. Ezek a sávok a reakció 

során képződött reaktánsok vagy termékek (beleértve a melléktermékeket is) 

adszorpciójának (C=O csoport rezgéseinek) tulajdoníthatók. Ezt a feltételezést 

alátámasztotta hasonló sávok megjelenése a reaktánsok vagy a tisztított termék Ben-en 

történő adszorbeálásával előállított minták spektrumai. A Ben és L-Phe használatával in 

situ képződött anyag (U1) spektruma hasonló volt a korábban tárgyaltakhoz, de az L-Phe 

jelenlétét mutató sávok kisebb intenzitásúak voltak. Az XRD eredmények szerint ebben 

az anyagban nincsenek jelen aminosav-kristályok, így ebben a spektrumban, a 

megjelenő sávok a felületen adszorbeált és a rétegközi térben található aminosavnak 

köszönhetőek. A 3616 cm-1-nél lévő elnyelés a Ben-hez vagy az L-Phe-Ben2-hez képest 

kisebb intenzitású volt, azonban valamivel nagyobb, mint az U7 esetében látható sáv. 

Hasonló változásokat észleltünk a tíz használat után kapott anyag (U8) spektrumában is, 

azonban a rétegközti víz (O-H) sávjának részleges helyreállása az L-Phe kioldódását 

mutatta. 

A szervetlen anyag felületén lerakódott aminosavat Raman-spektroszkópiával is 

vizsgáltuk, 785 nm-es, 100 mW-os lézerrel gerjesztve. A spektrumok kiválasztott 

tartományait a 62. ábra mutatja. 

 
62. ábra  Az L-Phe, Ben, L-Phe-Ben2, U6, U7, U8 anyagok 

Raman-spektrumai. U6: 50 mg Ben és 0,03 mmol L-
Phe-ből EtOAc-ban, 50°C-on, 16 h reakció után 
képződött katalizátor, Konv: >99%, ee: 97,5%. 
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A Ben Raman-spektrumában a SiO4-tetraéderek 1(a1) rezgésmódjához rendelt 

705 cm-1-es sáv az uralkodó [128-129]. A választott tartományban (400-1250 cm-1) az L-

Phe több jellegzetes rezgést mutat, amelyek közül az egyik egy nagyon intenzív sávot ad 

1004 cm-1-nél, amely a fenilgyűrű hajlító rezgéséből ered, és egy 1211 cm-1-nél, amely 

az oldallánc nyújtó rezgéséhez (C-C) rendelhető [130]. Az ex situ előállított L-Phe-Ben2 

Raman-spektrumában ezek az L-Phe-re jellemző sávok kimutathatók (különösen az 1004 

cm-1-nél), ami az FT-IR spektrumokhoz képest egyértelműbben mutatja az aminosav-

kristályok Ben-re történő lerakódását. 

Az egyszer felhasznált L-Phe-Ben2 (62. ábra, U7) spektruma hasonló volt a 

felhasználás előtti ex situ előállított hibrid anyag spektrumához, ami azt mutatja, hogy 

egy reakciót követően az anyag még mindig nagy mennyiségű lerakódott L-Phe-kristályt 

tartalmazott, összhangban az XRD eredményekkel. Ezzel szemben az in situ előállított és 

tízszer felhasznált kisebb katalitikus aktivitású anyag (U8) Raman-spektrumában az 

aminosavhoz rendelhető sávok intenzitásai jelentősen csökkentek. Hasonlóan kis 

intenzitású Raman-sávokat észleltünk az EtOAc-ban végzett 16 órás reakciót követően 

in situ kapott anyag spektrumában (U6). Meg kell azonban jegyezni, hogy mindkét anyag 

továbbra is tartalmazott L-Phe-t, amint azt az 1004 cm-1-nél lévő sáv jelez, bár az utóbbi 

XRD-diffraktogramja nem mutatta ki a kristályos aminosav jelenlétét [S4]. Ennek 

megfelelően ezekben az anyagokban a királis szerves vegyület a Ben felületén és a 

rétegközti terében található. 

Néhány anyagot megvizsgáltunk pásztázó elektronmikroszkóppal (SEM, 63. ábra), 

mivel ezek a vizsgálatok hasznosnak bizonyultak a montmorillonitok különböző kezelései 

során bekövetkezett morfológiai változások követésére [120-122,131]. A Ben (a) 

aggregált morfológiát mutatott, 10 m-nél nagyobb részecskékkel. Ezen kívül a pórusos, 

pelyhes jellege is megfigyelhető. Ez nem változott az L-Phe a Ben felületére történő ex 

situ adszorpcióját követően sem (L-Phe-Ben2, (b)). E részecskék felületén azonban 

kisebb, szabálytalan alakú kristályokat észleltünk, amelyek a lerakódott aminosavhoz 

rendelhetők. Az utóbbi anyag tesztreakcióban történő többszöri felhasználását 

követően, a kristályok részben eltűntek (d), továbbá az agyag részecskéinek aprózódása 

is megfigyelhető volt, ami a részecskék porozitásának látható növekedéséhez vezetett. 

Bár a részecskeméret csökkenését a mágneses keverés is okozhatta, azt feltételezzük, 

hogy ez a morfológiai változás részben a lerakódott kristályos aminosav a Ben pórusaiba, 
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illetve a rétegközi terébe való áthelyeződésének köszönhető. Ezt támasztja alá a 

katalitikus reakcióban in situ keletkezett részecskék alakja (c), amelyeknek a porozitása 

jelentősen megnőtt a Ben-hez képest, és méretük csak kismértékben csökkent. Ilyen 

mezopórusok kialakulását figyelték meg a Fe3+ és Cr3+ kationokat tartalmazó bentonitok 

kitámasztásakor [121]. A morfológiai változás tehát a visszanyert anyag pórusaiban és 

rétegközi terében lévő L-Phe jelenlétének tulajdonítható. 

 

 
63. ábra  SEM felvételek 5000-szeres nagyításban a következő anyagokról: Ben (a); L-Phe-Ben2 

(b); U1 (c); U2 (d). Az anyagok azonosításához lásd az 59. és 60. ábra feliratait. 

 
4.5.5. Az eredmények értelmezése 

A fenti eredményekből látható, hogy aldehidek N-szubsztituált maleimidekre 

történő aszimmetrikus Michael-addícióját szervetlen oxidok jelenlétében a primer  

-aminosavak hatékonyan katalizálják. Bár az aminosav szerkezete jelentős hatással van 

a reakcióra, több természetes vegyület is aktívnak bizonyult a vizsgált Michael-

addícióban, a legjobb eredményeket az L-Phe adta. Ezeket a reakciókat különböző 

aprotikus oldószerekben végeztük el. Ezek közül az EtOAc bizonyult az egyik legjobbnak, 

amely a gyógyszeriparban ajánlott oldószerként van számon tartva [110]. Fontos még 

kiemelni, hogy számos szervetlen anyagot tudtunk sikeresen alkalmazni, mint például az 

Al2O3-ot és néhány természetes réteges anyagot, mint a kationcserélő Ben-t 

(montmorillonit). A jelen tanulmányban használt szervetlen anyagok rendelkeznek a 
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rétegek töltését kompenzáló Lewis-savas hidratált kationokkal és/vagy Lewis-savas 

felületi helyekkel és gyengén savas felületi –OH csoportokkal, amelyek 

hidrogéndonorként működhetnek, ezáltal felelősek lehetnek a királis organokatalizátor, 

a szubsztrátumok és a köztitermékek felülethez való kötéséért. 

A Ben szervetlen adalékanyagként való alkalmazásával a jellemzések azt mutatták, 

hogy az L-Phe valószínűsíthető adszorpciója mellett az oxid felületén az aminosav a 

reakció során interkalálódik a rétegek közti térbe is. Ezzel szemben az előzetesen 

előállított hibrid anyag nagy mennyiségű, a felületen lerakódott aminosav-kristályt 

tartalmazott a szerves vegyület interkalációja nélkül, melyet a 64. (a) ábra sematikusan 

szemléltet. Az utóbbi anyag alkalmazásával azonban az L-Phe pozíciója megváltozik, a 

kristályok mennyisége csökken, eközben az L-Phe egy része az interlamelláris térbe 

vándorolt. Ennek megfelelően a reakciót vagy a külső felületen adszorbeált aminosav, 

vagy a rétegek közt található L-Phe katalizálja. A nem réteges szervetlen oxidok (Al2O3) 

hasonló teljesítménye alapján arra következtettünk, hogy a lerakódott kristályok és a 

rétegközi aminosavak kizárólag a királis anyag pótlását biztosítják, tehát a Michael-

addíciót leginkább a felületi adszorbeált aminosav katalizálja. Meg kell említeni, hogy 

réteges anyag esetén mind a felületi, mind a rétegek közötti helyek aktívak lehetnek, 

azonban az utóbbiak kevésbé hozzáférhetőek a reakciópartnerek számára. 

Egy korábbi tanulmányhoz hasonló adszorpciós módot feltételezhetünk a most 

vizsgált Michael-addíció során [91], amint a 64. (b) ábrán látható. A töltéskompenzáló 

katnionok (Na+) Lewis-savas helyekként működnek Ben használatakor. Az adszorbeált 

aminosavnak az aldehiddel való reakciója felületen kötött énamint eredményez. Ezek a 

sztérikusan gátolt nukleofil intermedierek támadják a felületen aktivált elektrofilt 

(ebben az esetben a maleimidet), ami a C-C kötés kialakulásához vezet. Az aminosav 

korábban említett vándorlása a reakció során vagy oldódással és ezt követő 

adszorpcióval, vagy a lerakódott királis anyag aldehiddel való reakciójával és az énamin 

adszorpciójával történhet. 

Ezeket a reakciókat a töltéskompenzáló kationokat nem tartalmazó szervetlen 

oxidokon, például Al2O3-on immobilizált L-Phe is hatékonyan katalizálja. Így az 

aminosavat megkötő Lewis-savas helyek ezekben az anyagokban az oxidrács részei 

lehetnek (64. ábra (c)). Az alumínium-oxid magas aktivitása a rácsban lévő hibák, azaz a 

penta-koordinált Al és a felületi hidroxilcsoportok jelenlétével magyarázható, amelyek 
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az átmeneti köztes alumínium-oxidokra, például az -Al2O3-ra jellemzőek [132,133]. 

Réteges kationcserélő agyagok alkalmazásakor a rács kationjai, például a Ben 

oktaéderes lapjain található Al, szintén az aminosav kötőhelyeként működhetnek, 

azonban ezek kevésbé hozzáférhetőek, mint a töltéskompenzáló kationok, és 

valószínűleg hozzájárulásuk a katalitikus reakcióhoz nem jelentős. 

 

64. ábra  Az L-Phe-ből és Ben-ből ex situ, illetve in situ képződött királis hibrid anyagok 
szerkezetének vázlatos ábrázolása (a); az L-Phe adszorpciós módja és a felületi köztitermék 
képződése 2-vel (b), valamit az L-Phe lehetséges adszorpciós módja Al2O3 felületen (c). 

 

4.6. A katalizátorok alkalmazhatóságának vizsgálata 

Az általunk kifejlesztett homogén, illetve heterogén aszimmetrikus katalitikus 

rendszerek szintetikus alkalmazhatóságát is szerettük volna tesztelni nagyobb léptékben 

végrehajtott reakciókkal. Az előállított (S,S)-PS-DPEN katalizátor számos oldatfázisú 

reakcióban mutatott nagy aktivitást és közel optikailag tiszta terméket eredményezett. 

Ezen kívül a legjobb eredményeket adó, in situ előállított hibrid katalizátorral, azaz Ben 

és L-Phe alkalmazásával kíséreltük meg izobutanal (2) reakcióit néhány N-szubsztituált 

maleimiddel különböző léptékekben elvégezni. A homogén rendszerű reakciókat 1 

mmol-os skálán végeztük, a heterogén katalitikus reakciókat 3, illetve 6 mmol-os 

méretben. A kapott termékeket a 65. ábra mutatja. 

A királis anyag 5-10 mol%-át használtuk mindkét katalitikus rendszerben. Az 

oldószer, a katalizátor és a reaktánsok mennyiségének arányos növelésével hasonlóan 
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nagy hozamot és nagy optikai tisztaságot kaptunk, mint a kis mennyiségekkel végzett 

reakciókban. A reakciót homogén rendszerben nem kellett meghosszabbítani nagy 

kiindulási anyag mennyiség használatakor, de az L-Phe és Ben alkalmazásával végzett 

heterogén reakciók némelyike a reakcióidő növelését igényelte. 

 

 
65. ábra  2 és N-szubsztituált maleimidek közti Michael-addíciók termékei 1, 3 vagy 6 mmol-os 

méretekben. Reakciókörülmények: a 0,05 mmol (5 mol%) (S,S)-PS-DPEN, 1,0 mmol maleimid, 
4,0 mmol 2, 3 cm3 CHCl3, 70°C, 24 h. b 0,6 mmol L-Phe, 24 mmol 2, 6 mmol 1a vagy 1b, 1 g 
Ben, 20 cm3 EtOAc, rt, 30 h; c 0,3 mmol L-Phe, 12 mmol 2, 3 mmol 1k, 1y vagy 1s, 0,5 mg Ben, 
10 cm3 EtOAc, rt, 44 h. Oszlopkromatográfiával tisztítva: okr; átkristályosítással tisztítva: átk. 

 
A tiofoszforsav-amid-származékkal katalizált reakciók eredményei alapján látható, 

hogy ekkora mennyiséggel is ugyanolyan jó hatásfokkal nyerhető ki az összes Michael-

adduktum. Az ábrán az is látszik, hogy a szilárd katalizátorok könnyen elválaszthatók 

voltak a termékelegytől, majd a tisztított termékeket jó hozamokkal sikerült izolálni, 

akár oszlopkromatográfiával (hexán/EtOAc keverékkel eluálva), akár a kristályos 

nyersanyagok esetén átkristályosítással (toluolból vagy hexánból/EtOAc-ból). Nagy 

örömünkre a kívánt királis vegyületeket grammnyi mennyiségben elő tudtuk állítani 

ezzel a környezetkímélő és gazdaságos katalitikus rendszerrel. 
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5. KÍSÉRLETI RÉSZ 
 

5.1. Felhasznált anyagok és módszerek 
 

A katalizátorként használt optikailag tiszta diaminok és diamin-származékok: (R,R)-

ciklohexán-1,2-diamin ((R,R)-CHDA), (R,R)-N-para-toluol-szulfonil-ciklohexán-1,2-

diamin ((R,R)-Ts-CHDA), (S,S)-1,2-difenil-etán-1,2-diamin ((S,S)-DPEN); (S,S)-N-para-

toluol-szulfonil-1,2-difenil-etán-1,2-diamin ((S,S)-Ts-DPEN) és a (R,R)-N-metil-szulfonil-

1,2-difenil-etán-1,2-diamin ((R,R)-Ms-DPEN) a Sigma-Aldrich Kft. által forgalmazott 

nagytisztaságú termékek voltak. A foszfortartalmú származékok előállításához használt 

O,O’-dietil-klór-foszfát és O,O’-dietil-klór-tiofoszfát kereskedelmi (Sigma-Aldrich Kft.) 

anyagok voltak és hűtőben tárolva tisztítás nélkül használtuk ezeket. A diaminok 

kovalens kötéssel való heterogenizálásához használt funkcionalizált hordozók: 4-etil-

benzil-szulfonil-kloriddal funkcionalizált szilikagél – 200-400 mesh, 1,0 mmol/g 

borítottság (A); szulfonil-klorid funkciós csoportokat tartalmazó polisztirol gyanta – 100-

200 mesh, 1,5-2,0 mmol/g borítottság, 1%-ban térhálósított (B); szulfonil-klorid funkciós 

csoportokat tartalmazó polisztirol gyanta – 70-90 mesh, 2,5-3,0 mmol/g borítottság, 

8,5%-ban térhálósított (C). 

Az aminosavak és származékaik, illetve az aldehidek, ketonok, valamint a 

maleimidek egy része kereskedelmi termékek voltak (Aldrich), és a kapott formában 

használtuk őket. Számos N-szubsztituált maleimidet egy módosított irodalmi eljárás 

szerint készítettünk el (lásd 5.2.). Szervetlen oxid adalékanyagok: Laponit RD (laponit, 

Lap, Southern Clay Products), Bentolit H (bentonit, Ben, Southern Clay Products), Na-

montmorillonit (Mon, Aldrich), hidrotalcit (Htc, szintetikus magnézium-alumínium-

hidroxikarbonát, Aldrich), réteges kettős hidroxid Plural MG50 (LDH MG50, MgO/Al2O3 

1/1, Sasol), Ba(OH)2 (hidrát, Aldrich), Al2O3 (semleges, Brockman-aktivitás I, 150 mesh, 

Aldrich), SiO2 (nagy tisztaságú, 35-60 mesh, Aldrich), montmorillonit K 10 (K-10, Aldrich) 

és Nafion™ SAC-13 (SAC-13, Aldrich) kereskedelmi eredetűek voltak. Minden reakcióban 

analitikai minőségű oldószereket, reagenseket és adalékanyagokat használtunk. 
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Felhasznált Michael-akceptorok 

Kereskedelmi maleimidek 

N-benzil-maleimid 1a N-fenil-maleimid 1b 

N-ciklohexil-maleimid 1c N-metil-maleimid 1d 

N-etil-maleimid 1e N-terc-butil-maleimid 1f 

Általunk előállított maleimidek 

N-propil-maleimid 1g N-hexil-maleimid 1h 

N-izopropil-maleimid 1i N-(4-metoxi-benzil)-maleimid 1j 

N-(4-klór-benzil)-maleimid 1k N-(4-fluor-benzil)-maleimid 1l 

N-(2,4-difluor-benzil)-maleimid 1m (R)-N-(1-fenil-etil)-maleimid R-1n 

(S)-N-(1-fenil-etil)-maleimid S-1n N-(2-fenil-etil)-maleimid 1o 

N-(4-metoxi-fenil)-maleimid 1p N-(4-bróm-fenil)-maleimid 1q 

N-(4-klór-fenil)-maleimid 1r N-(4-fluor-fenil)-maleimid 1s 

N-(4-metil-fenil)-maleimid 1t N-(2-metil-fenil)-maleimid 1u 

N-((2-trifluor-metil)-fenil)-
maleimid 

1v 
N-((3,5-bisz-trifluor-metil)-fenil)-
maleimid 

1w 

N-butil-maleimid 1x N-decil-maleimid 1y 

N-dodecil-maleimid 1z N-allil-maleimid 1a‘ 

N-(ciklohexil-metil)-maleimid 1b’ N-(3-acetoxi-propil)-maleimid 1c’ 

(R)-N-[(1-acetoxi-metil)-propil]-
maleimid 

1d’   

 

Felhasznált Michael-donorok 

izobutanal 2 propanal 4a 

aceton 4b etil-metil-keton 4c 

ciklopentanon 4d ciklohexanon 4e 

dihidro-2H-pirán-4(3H)-on 4f dihidro-2H-tiopirán-4(3H)-on 4g 

ciklohexán-karboxaldehid 4h 2-metil-butanal 4i 

2-etil-hexanal 4j 3-metil-butanal 4k 

etil-2-fluor-acetoacetát 6a etil-2-klór-acetoacetát 6b 

etil-2-metil-acetoacetát 6c metil-2-oxociklopentán-karboxilát 8a 

etil-2-oxo-ciklopentán-karboxilát 8b etil-2-oxociklohexán-karboxilát 8c 

acetil-butirolakton 8d acetil-aceton 10 

Az összes felhasznált Michael-donor kereskedelmi termék volt (Sigma-Aldrich Kft). 

 
Alkalmazott módszerek 

A reakciótermékek gázkromatográfiás (GC) elemzését Agilent Techn. 6890 N GC-

5973 MSD (GC-MSD) segítségével végeztük a termékek tömegspektrometriai 

azonosításához, amely 30 m hosszú HP-1MS kapilláris oszloppal volt felszerelve. A 

mennyiségi analízishez királis kapilláris oszlopokkal felszerelt Agilent 7890A GC-FID vagy 

Agilent 6890N-FID gázkromatográfokat használtunk. Kolonnák: Cyclosil-B, 30 m x 0,25 
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mm ID, J&W; Hydrodex g-TBDAc, 25 m x 0,25 ID, Macherey-Nagel; HP-CHIRAL-20B, 30 

m x 0,25 mm ID, J&W. A GC-FID módszerekkel történő elemzésekhez n-dekánt adtunk 

belső standardként a termékek és kiindulási anyagok koncentrációjának 

meghatározásához. A tisztított termékek és a köztitermékek NMR spektrumait Bruker 

Avance DRX 400 vagy Bruker Ascend 500 spektrométeren vettük fel CDCl3 oldószerben. 

Az újonnan előállított diamin-típusú organokatalizátorok azonosításához és a 

mechanizmusvizsgálatokhoz az elektroporlasztásos ionizációs tömegspektrométer (ESI-

MS) spektrumait LCQ Fleet ioncsapdával felszerelt LC/MS (Thermo Sci.) műszerrel vettük 

fel, a hígított és ecetsavval savanyított minták közvetlen injektálásával. 

A reakciótermékek elválasztása, illetve tisztítása 40-63 μm szemcseméretű 

Kieselgel 60 (Merck) típusú állófázissal töltött oszlopon történt. A frakciók tisztaságát 

Kieselgel 60 F254 (Merck), 0,2 mm vastagságú lapokon végzett vékonyréteg-

kromatográfiával (VRK) ellenőriztük. A kromatogramokat különböző összetételű 

eluenssel futtattuk, majd a szárított lapok előhívását először UV-fényben, majd kálium-

permanganátos előhívószerrel végeztük. A retenciós faktorokat (Rf) az imént említett 

detektálási módok használatával észlelt foltok alapján határoztuk meg. Az Rf értékeket 

az oszlopkromatográfiás tisztításnál az eluens összetételének megválasztásához 

használtuk. 

Az infravörös (FT-IR) spektrumokat egy Bio-Rad Digilab Division FTS-65A/896 FT-IR 

készülékkel vettük fel, amelyeket 4000-400 cm-1 tartományban diffúz reflexiós 

üzemmódban 2 cm-1 felbontással, 256 felvétel átlagolásával kaptuk. 0,02 g mintát és 

0,18 g porított száraz KBr-ot kevertünk össze a mérésekhez. A spektrumok alapvonal-

korrekciójához a berendezéshez mellékelt Win-IR szoftvert használtuk. A Raman-

spektrumokat Bruker Senterra II Raman-mikroszkóppal vettük fel. A gerjesztéshez 785 

nm-es lézert és 100 mW lézerteljesítményt alkalmaztunk. A 400-4000 cm-1 

tartományban 16 felvételt átlagoltunk, amelyekhez 4 cm-1 spektrális felbontást és 6 s 

kioldási időt használtunk. Az adszorpciós kísérleteket UV-látható spektroszkópiával (UV-

Vis) követtük Jenway 6850 UV/Vis kétutas spektrofotométerrel, 0,1 nm hullámhossz-

felbontással, deutériumlámpa és 10 mm-es úthosszúságú kvarcküvetták használatával. 

A röntgendiffraktogramokat (XRD) Rigaku Miniflex-II diffraktométerrel vettük fel 

Cu K sugárzással ( = 0,1548 nm), 4° min-1 pásztázási sebességgel 2°-30° 2 

tartományban. A hibrid anyagok termogravimetriás elemzését (TG és differenciális 
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termogravimetria, DTG) levegőn, 10°C min-1 fűtési sebességgel végeztük Setaram Labsys 

műszerrel és ≈30 mg minta használatával. A kovalensen kötött heterogén katalizátorok 

szerves vegyülettartalmát Perkin-Elmer 2400 CHNS elemanalizátorral végzett 

elemanalízis eredményei alapján számoltuk ki. Pásztázó elektronmikroszkóp (SEM) 

felvételeket Hitachi S-4700 Tyle II FE-SEM készülékkel készítettük. A mintákat vezető 

szénszalagra vittük fel és a mérések előtt porlasztásos módszerrel vékony Au/Pd 

réteggel vontuk be Ar atmoszférában. 

A dolgozatban szereplő összes mérési módszer, ezek kivitelezésének és az ezekkel 

kapott eredmények kiértékelésének módja a saját közleményekben megtalálhatók. 

 
5.2. A maleimid-származékok előállítása és tisztítása 

Azokat a maleimid-származékokat, melyeket nem tudtunk kereskedelmi 

forgalomból beszerezni, egy módosított irodalmi módszerrel [135], 25 cm3 (vagy 12,5 

cm3) CH2Cl2-ban feloldott 40 mmol (vagy 20 mmol) maleinsav-anhidridből állítottuk elő 

100 cm3 (vagy 50 cm3) térfogatú, N2 gázzal átöblített gömblombikban. Ehhez az oldathoz 

cseppenként hozzáadtuk az 1 ekv megfelelő amint 15 cm3 (vagy 8 cm3) CH2Cl2-ban oldva. 

2 óra keverés után az oldószert eltávolítottuk, és az így kapott kristályos szilárd anyaghoz 

12 cm3 (vagy 6 cm3) ecetsav-anhidridet és 25 mmol (vagy 12,5 mmol) vízmentes nátrium-

acetátot adtunk. Az oldatot egy éjszakán át (15-20 óra) 70°C-on kevertettük. A lehűtött 

elegyet 150 cm3 (vagy 75 cm3) jeges vízre öntöttük majd szilárd NaHCO3-al 

semlegesítettük. A szerves fázist 50 cm3 (vagy 25 cm3) CH2Cl2-nal extraháltuk, majd a 

vizes oldatot további kétszer 50 cm3 (vagy 25 cm3) CH2Cl2-nal mostuk. Az egyesített 

szerves fázisokat Na2SO4-tal szárítottuk. Az oldószer bepárlásával kaptuk a nyers 

terméket, amelyet vagy hexán/EtOAc keverékben történő kristályosítással, vagy 

hexán/EtOAc eluens használatával, oszlopkromatográfiával tisztítottunk. A termékeket 

GC-MSD-vel és 1H- és 13C-NMR-rel azonosítottuk és tisztaságukat ellenőriztük. 
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5.3. Katalizátorok előállítása 

5.3.1. Homogén katalizátorok előállítása 

O,O’-dietil-(1S,2S)-2-amino-1,2-difenil-etil)-tiofoszfor-amid ((S,S)-PS-DPEN) előállítása: 

(S,S)-PS-DPEN egylépéses előállításához gömblombikban 15 cm3 szárított CH2Cl2-

ban feloldott 4 mmol (S,S)-1,2-difenil-etán-1,2-diaminhoz ((S,S)-DPEN) hozzáadtunk 4 

mmol trietil-amint (Et3N), majd az oldatot 0°C-ra hűtöttük és a rendszert inert gázzal (N2) 

levegőmentesítettük. Ezt követően két óra alatt csepegtettünk hozzá 4 mmol O,O’-dietil-

klór-tiofoszfát oldatot (25 cm3 CH2Cl2). A hozzáadás végeztével hagytuk 

szobahőmérsékletre melegedni az elegyet. 18 óra elteltével (teljes reakcióidő 20 h) 40 

cm3 vizet adtunk a termékhez, a fázisokat elválasztottuk, majd a vizes fázist mostuk még 

kétszer 25 cm3 CH2Cl2-nal. Az egyesített szerves fázisokat MgSO4-tal szárítottuk és végül 

szűrést követően bepároltuk. A nyers terméket oszlopkromatográfiával tisztítottuk 

CH2Cl2/MeOH 25/1 arányú elegyét használva eluensként. Ezzel a módszerrel többször is 

sikerült előállítani a kívánt katalizátort. Minden esetben a tisztított termékeket 70%-ot 

meghaladó hozammal nyertük ki fehér kristályok formájában. A kristályos anyagok 

olvadáspontját Stuart Sci., SMP10 készülékkel, a forgatását Perkin Elmer Polarimeter 

341 készülékkel mértük meg (mérési körülmények: EtOH, c 1,0 M,  589 nm, l 1 dm, t 

20°C), op = 81,7 – 82,9 °C; [α]D
20  = +13,5 [fok cm3 dm-1 g-1]. A kinyert anyagok 

azonosítását és tisztaságának ellenőrzését 1H- és 13C-NMR spektroszkópiával végeztük. 

Az (S,S)-PO-DPEN foszforsav-amidot ugyanezzel a módszerrel állítottuk elő a 

megfelelő királis vegyület és acilezőszer alkalmazásával. Az oszlopkromatográfiás 

tisztításokhoz itt is vékonyréteg-kromatográfiás vizsgálatok útján választottuk ki az 

eluensként használt megfelelő oldószerelegyet. (hozam: 70%, op = 64,1 - 65,4 °C; [α]D
20 

= +11,3 [fok cm3 dm-1 g-1]). 

 
O,O’-dietil-(1S,2S)-2-amino-1,2-ciklohexil)-tiofoszfor-amid ((R,R)-PS-CHDA) előállítása: 

Az (R,R)-1,2-ciklohexán-diamin egyik aminocsoportjának védését az irodalomból 

vett háromlépéses eljárással végeztük (33. ábra) [134]. Első lépésben egy kétnyakú 

lombikban 7,5 mmol para-toluol-szulfonsav-monohidrátot forraltunk 160°C-on 40 cm3 

xilolban vízelválasztó feltéttel 2 órán át, majd az elegy szobahőmérsékletre hűtése után 

7,5 mmol (R,R)-ciklohexán-1,2-diamint és 7,5 mmol ftálsav-anhidridet adtunk hozzá. Az 
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elegyet 3 órán át 160°C-on melegítettük, majd hagytuk hűlni szobahőmérsékletre. A 

kapott sót szűrtük és mostuk toluollal, majd szárítottuk. 

Ezt követően 4 mmol szerves sóhoz hozzáadtunk 30 cm3 telített NaHCO3 oldatot 

és kevertettük 2 órát rt-n. A vizes oldathoz hozzáadtunk 20 cm3 EtOAc-ot, majd a vizes 

fázist még kétszer mostuk 20-20 cm3 EtOAc-tal. Az egyesített szerves oldatot szárítottuk 

MgSO4-tal, majd szűrés után bepároltuk az anyagot. A kapott terméket GC-MSD-vel 

azonosítottuk és tisztítás nélkül használtuk fel a következő lépésben, azaz a dietil-klór-

tiofoszfáttal való reakcióban, amelyet az egylépéses eljáráshoz hasonlóan végeztünk. A 

nyers terméket oszlopkromatográfiával tisztítottuk hexán/EtOAc 1/5 arányú elegyét 

használva eluensként, aminek eredménye 1,11 g átlátszó olaj lett. 

A kapott anyag védőcsoportját redukcióval távolítottuk. Ehhez az előző lépésben 

kinyert terméket (2,8 mmol) 15 cm3 etanolban oldottuk, hozzáadtunk 1 cm3 hidrazin-

hidrátot, majd 2 óra forralás után (80°C) a terméket bepároltuk és 

oszlopkromatográfiával tisztítottuk CHCl3/MeOH 20/1 arányú elegyével. Világosbarna 

kristályos anyagot kaptunk, op = 93,7-94,5°C; [α]D
20  = -20,4 [fok cm3 dm-1 g-1]. 

Azonosítását és tisztaságának ellenőrzését 1H- és 13C-NMR spektroszkópiával végeztük. 

Az (S,S)-PS-CHDA és (R,R)-PO-CHDA szintézisét ugyanezzel a háromlépéses eljárással 

végeztük, minden esetben 50-52% közötti összhozammal nyertük ki a megfelelő 

termékeket. 

 
5.3.2. Katalizátorok heterogenizálása 

Kovalens kötéssel rögzített heterogén katalizátorok előállítása 

Valamennyi heterogén katalizátort az alábbi eljárás szerint állítottuk elő, azonban 

a szilárd anyag vagy a reaktánsok mennyiségét a hordozó borítottságától függően 

változtattuk. Egy 50 cm3-es, két bemeneti nyílással rendelkező, üvegszűrőt tartalmazó 

hengeres üvegedényben 1 g szulfonil-klorid funkciós csoportokat tartalmazó polisztirol 

gyanta hordozóhoz 10 cm3 DMF-et adtunk. Ötperces duzzasztást követően 4 mmol 

trietil-amint és 4 mmol királis diamint adtunk hozzá, majd a szuszpenziót 24 órán át 

rázattuk rázógép használatával. Egy katalizátor előállításának reakcióegyenlete a  

66. ábrán látható (általános egyenlet, lásd 49. ábra). A folyadékot eltávolítottuk, a 

visszamaradt szilárd anyagot egyszer 10 cm3 DMF oldószerrel, majd kétszer 10 cm3 

CH2Cl2-nal mostuk, rt-n szárítottuk és felhasználásig üvegfiolában tároltuk. 
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66. ábra  A B-(S,S)-DPEN előállítása (S,S)-1,2-difenil-etán-1,2-diaminból és szulfonil-klorid 

funkciós csoportot tartalmazó polisztirol gyantából. 

 
Szerves-szervetlen hibrid katalizátorok előállítása adszorpcióval 

Az ex situ előállított hibrid katalizátorokat 25 cm3-es gömblombikban 500 mg Ben-

t és 0,3 mmol L-Phe-t, 6 órás kevertetéssel, (800 rpm) 10 cm3 EtOAc-ban (L-Phe-Ben1) 

vagy iPr2O-ban (L-Phe-Ben2) készítettünk. A szilárd anyagot centrifugáltuk (10000 rpm, 

10 perc) és kétszer mostuk 10 cm3 megfelelő oldószerrel. Szobahőmérsékleten 

tömegállandóságig szárítottuk, majd az anyagokat felhasználásig üvegekben tároltuk. A 

mechanizmusvizsgálatokhoz használt hibrid anyagokat 0,3 mmol 1a, 2 vagy S-3a 

felhasználásával hasonló módon állítottuk elő. 

 
5.4. Aszimmetrikus katalitikus Michael-addíciók kivitelezése 

A reakciókat csavaros tetővel ellátott 4 cm3-es üvegcsékben végeztük mágneses 

kevertetéssel vagy rázógép alkalmazásával. 24°C-nál magasabb hőmérsékleten végzett 

reakciók esetében a reaktorokat a megfelelő hőmérsékletű olajfürdőbe merítve 

kevertettük. Egy reakció kivitelezéséhez az adott mennyiségű királis katalizátort 

(általában 0,03 mmol) oldottuk a megfelelő oldószerben, ezután az oldathoz adtunk 0,3 

mmol maleimid-származékot (vagy más Michael-akceptort) és 1,1-4 ekvivalens Michael-

donort. Az elegyet kevertettük a megadott hőmérsékleten. Homogén katalizátorok 

esetén a megfelelő reakcióidő elteltével a katalizátort eltávolítottuk vizes telített NH4Cl 

oldattal. A vizes fázist mostuk kétszer (a reakcióban is használt) szerves oldószerrel, ezt 

követően az egyesített szerves fázisokat szárítottuk izzított MgSO4-tal. Az így kapott 

terméket analizáltuk (GC-MSD és GC-FID). A nagyobb léptékű reakciókat (1 mmol) 

hasonlóan végeztük el 8 cm3-es zárt üvegcsékben a reakciókomponensek 

mennyiségének arányos növelésével. 

A heterogén katalitikus reakciókat kovalensen kötött királis anyagokkal 

hasonlóan végeztük, mint az oldódó homogén katalizátorokkal, azzal a különbséggel, 

hogy katalizátorként 50-200 mg szilárd anyagot használtunk. A gyantára, illetve 

szilikagélre kovalensen kötött heterogén katalizátorok esetén a szobahőmérsékleten 
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végzett reakciókhoz rázógépet használtunk, a szilárd anyag roncsolódásának 

csökkentése céljából. A reakciót követően a heterogén katalizátort centrifugálással 

távolítottuk el, majd a feldolgozást a homogén katalitikus reakciókhoz hasonlóan 

folytattuk. A visszanyert, szárított katalizátort a legtöbb esetben újrahasználtuk. 

Az adszorpcióval képződő in situ katalizátorokkal végzett reakciókhoz a 

komponenseket, aminosavat és szervetlen anyagokat, egyenként mértük össze, 

közvetlenül a reaktánsok hozzáadása előtt. A szervetlen adalékanyagot és a 0,03 mmol 

aminosavat 1 cm3 oldószerben (EtOAc vagy iPr2O) szuszpendáltuk egy 4 cm3-es zárt 

fiolában mágneses kevertetéssel. Ezt követően adtuk hozzá a reaktánsokat, majd a 

reakció feldolgozásakor a szilárd anyag szétválasztását a folyadékelegytől 

centrifugálással végeztük. A szilárd anyagot kétszer 2 cm3 oldószerrel mostuk, az 

egyesített szerves fázist szárítás és hígítás után analizáltuk. A visszakapott szilárd 

anyagot megszárítottuk és a továbbiakban újrafelhasználási vagy jellemzési 

kísérletekben alkalmaztuk. A nagyobb léptékű reakciókat (3 vagy 6 mmol) hasonlóan 

végeztük el egy 25 vagy 50 cm3-es egynyakú gömblombikban a reakciókomponensek 

mennyiségének arányos növelésével. 

A szukcinimid adduktumok mennyiségi analízisére a fentebb részletezett 

lángionizációs detektorral és királis kapilláris kolonnával ellátott gázkromatográfot 

használtuk. A konverziókat, az enantioszelektivitásokat a kromatogramokon a 

termékeknek és kiindulási anyagoknak megfelelő csúcsoknak az integrálásával kapott 

relatív koncentrációk alapján az alábbi képletekkel számoltuk: 

𝑘𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑧𝑖ó (%) =  100 ∗
𝑐𝑡𝑒𝑟𝑚é𝑘

𝑐0,𝑘𝑖𝑖𝑛𝑑𝑢𝑙á𝑠𝑖
 

𝑒𝑒 (%) = 100 ∗
|𝑐(𝑆)−𝑡𝑒𝑟𝑚é𝑘 − 𝑐(𝑅)−𝑡𝑒𝑟𝑚é𝑘|

(𝑐(𝑆)−𝑡𝑒𝑟𝑚é𝑘 + 𝑐(𝑅)−𝑡𝑒𝑟𝑚é𝑘)
 

ahol ctermék a keletkező Michael-adduktum koncentrációja, c0,kiindulási a kiindulási 

maleimid-származék kezdeti koncentrációja, c(S)-termék és c(R)-termék a termék 

enantiomereinek koncentrációi. Azokban a reakciókban, ahol két királis centrummal 

rendelkező Michael-adduktumok keletkeztek, a diasztereomer arányt (dr) a két 

enantiomerpár arányaként fejeztük ki, és a két pár ee értékét a fenti képlet szerint 

számoltuk ki a GC-FID által meghatározott, egy páron belüli egyes enantiomerek 

megfelelő koncentrációinak felhasználásával.  



100 

 

6. AZ ÚJ EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA 

A királis szukcinimidek gyógyszeripari jelentősége miatt célunk volt számos N-

szubsztituált maleimid-származék előállítása, majd ezekből nagy átalakulással történő 

enantiomer tiszta Michael-termékek szintézise. Terveink szerint az irodalomban 

található katalizátorokhoz képest hatékonyabb katalitikus rendszerek fejlesztése új 

utakat nyithat gazdaságilag kedvezőbb és környezetkímélőbb eljárások felé. 

Első lépésben jó hozammal előállítottunk királis C2-szimmetrikus diaminokból 

bifunkciós (tio)foszforsav-amid-származékokat. Az 1,2-difenil-etán-1,2-diamin 

tiofoszforsav-amid származéka (PS-DPEN) egylépésben, jó hozammal előállítható, és 

kiemelkedő eredményeket, azaz közel optikailag tiszta termékeket, adott izobutanal 

maleimid-származékokra történő aszimmetrikus Michael-addícióiban. A kapott 

eredmények meghaladták a kereskedelmi forgalomból származó azonos királis diaminok 

szulfonsavamidjaival elérteket. A reakciókörülmények optimalizálásával kiterjesztettük 

a katalizátor alkalmazhatóságát más Michael-donorokra is, mint például más 

aldehidekre, ketonokra, -ketoészterekre és egy -diketonra. Az aldehidekhez 

viszonyítva ketonok és maleimidek reakcióiban víz és savak hozzáadására volt szükség 

az énamin intermedier képződésének gyorsításához, így ezek a királis adduktumok is 

nagy enantioszelektivitással és jó hozammal kinyerhetők. A karbonilvegyület szerkezete 

befolyásolta a diasztereomer arányokat és a teljes konverzió eléréséhez szükséges időt. 

A kapott eredmények szerint az előállított tiofoszforsav-amid igen hatékony királis 

organokatalizátornak bizonyult egy -fluoro--ketoészter (6a) maleimidekre történő 

addíciójában is. Ehhez képest a ciklikus -ketoészterek kiváló diasztereoszelektivitással 

adták a Michael-adduktumokat anélkül, hogy az enantioszelektivitás jelentősen 

megváltozott volna, bár a nagy konverzió eléréséhez kissé hosszabb időre volt szükség. 

Szintén több idő kellett számos N-szubsztituált maleimid átalakításához, amennyiben 

acetil-acetont (10) használtunk Michael-donorként. 

Eredményeink alapján arra következtettünk, hogy a (tio)foszforsav-amid-

származékokban található hidrogéndonor funkciós csoport kisebb savassága miatt 

gyengébb hidrogénhíd-kötést alakít ki a maleimidekkel a szulfonsav-amid-tartalmú 

származékokhoz képest. Ismert, hogy ezek az addíciók énamin köztiterméken keresztül 

játszódnak le, amelynek képződését és átalakulásának mértékét ESI-MS mérésekkel 
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igazoltuk. A gyengébb hidrogénhíd-kötés egy hatékonyabb kölcsönhatást biztosít, 

aminek következtében a foszforsav-amidokkal és különösen a tiofoszforamidokkal jobb 

eredmények érhetők el aldehidek különböző N-szubsztituált maleimidekre történő 

addíciójában, mint a megfelelő szulfonsav-amidokkal. A sebesség növekedése mellett ez 

a kölcsönhatás lehetővé teszi az aktivált elektrofil kedvezőbb elrendeződését az 

átmeneti állapotban. Így N-benzil-maleimid és izobutanal reakciójában lehetővé vált kis 

mennyiségű katalizátor (akár 2,5 mol%) használata. 

Dikarbonil-vegyületek addícióját tanulmányozva, NMR mérésekkel kimutattuk, 

hogy az énamin nukleofilitása határozza meg a C-C kötés kialakulásának sebességét. Így 

a 6a-PS-DPEN‧‧‧‧elektrofil komplexben bekövetkező erősebb nukleofil támadás a 10-PS-

DPEN‧‧‧‧elektrofilhoz képest 6a gyorsabb reakciójához vezet. Ezt jól szemléltette az ESI-

MS vizsgálatokkal meghatározott katalizátorhoz kötött adduktumok relatív mennyisége 

is. A reaktánsokkal és a katalizátorokkal végzett ESI-MS és NMR méréseink kimutatták, 

hogy az 1,3-dikarbonil nukleofilek reakciói is énaminképződésen keresztül történnek. Ez 

a reakcióút és az ezzel párhuzamos deprotonálással történő út hiánya biztosítja a magas 

sztereoszelektivitást ezekben a bifunkciós organokatalizátorok által katalizált 

reakciókban. A vizsgálatok legfontosabb megfigyelése az, hogy ezek az aszimmetrikus 

Michael-addíciók hatékonyan katalizálhatók primer amin és hidrogéndonor csoporttal 

rendelkező bifunkciós organokatalizátorokkal, amire eddig még nem volt példa N-

szubsztituált maleimidek reakcióiban. 

A következőkben az izobutanal maleimidekre történő Michael-addíciójának 

környezetbarát kivitelezésének céljából heterogén katalitikus rendszerek kifejlesztését 

tanulmányoztuk. A királis 1,2-difenil-etán-1,2-diamin katalizátort egy egyszerű 

eljárásban rögzítettük szulfonamid-csoportokon keresztül szerves, illetve szervetlen 

hordozókra kovalens kötéssel. Az így kapott heterogén katalizátorok teljesítményét és 

újrahasználhatóságát izobutanal és N-benzil-maleimid reakciójában vizsgáltuk. FT-IR 

spektroszkópiával mutattuk ki a királis anyag megfelelő kötődését a gyantára. A 

polisztirol hordozó és optikailag tiszta 1,2-difenil-etán-1,2-diaminok felhasználásával 

kapott királis szilárd anyagok igen aktív és enantioszelektív heterogén katalizátoroknak 

bizonyultak, amelyekkel megközelítettük az oldatfázisban alkalmazott szulfonsav-amid-

származékokkal elért eredményeket. A katalizátor újrahasználható volt, megtartva 

aktivitását, néhány reakcióban, majd fokozatosan, kismértékben csökkent a konverzió, 
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de még mindig magas (akár 97%-os) enantiomer felesleget biztosított. Ezek, az álatlunk 

előállított királis szilárd anyagok, az első heterogén diamin-típusú enantioszelektív 

katalizátorok, amelyeket aldehidek és maleimidek közötti aszimmetrikus addíciójában 

használtak. 

Ugyanerre a célra szerettünk volna kifejleszteni egy zöld, környezetbarát és 

gazdaságos katalitikus rendszert, amely megújuló forrásból származó oldószerek, 

természetes kiralitásforrások és könnyen előállítható, heterogén, újrahasznosítható 

katalizátorok használatára épül. A munkánk utolsó részében aldehidek N-szubsztituált 

maleimidekre történő aszimmetrikus Michael-addícióját vizsgáltuk szervetlen-szerves 

hibrid anyagokkal katalizálva, melyeket in situ primer -aminosavak különböző 

szervetlen oxidok felületére történő adszorpciójával kaptunk, kovalens kötés kialakítása 

nélkül. Több aminosav is hatékony királis katalizátornak bizonyult ezekben a 

vizsgálatokban, a legjobb eredményeket a természetes L-fenilalaninnal kaptuk, amely 

teljes átalakulást és kiemelkedő (akár 99%-os) enantiomer felesleget eredményezett. 

Érdekes módon igen különböző szervetlen anyagokat tudtunk sikeresen alkalmazni 

hordozóként, mint például oxidokat vagy réteges anyagokat - kationcserélő agyagokat 

vagy anioncserélő réteges kettős hidroxidokat. A reakciókörülmények optimalizálását 

két szervetlen szilárd anyag (bentonit és Al2O3), illetve két oldószer (diizopropil-éter és 

etil-acetát) használatával végeztük, majd a katalitikus rendszer alkalmazási körét 

kibővítettük számos N-szubsztituált maleimid és aldehid reakciójára. 

Vizsgálataink kimutatták, hogy ezeket a Michael-addíciókat az in situ és ex situ is 

előállítható heterogén királis hibrid anyagok is katalizálják, amelyek a királis anyag 

kismértékű adalékolása esetén többször is felhasználhatók. A királis szilárd anyagot  

UV-Vis spektroszkópiával követett adszorpciós kísérletek mellett termogravimetriával, 

XRD-vel, FT-IR és Raman spektroszkópiával, valamint SEM-mel is vizsgáltuk. Kimutattuk, 

hogy az aminosav felületi kristályos anyagként vagy a rétegközi térbe rakódik le Ben 

esetén, azonban a reakciókat nagy valószínűséggel a felületen adszorbeált királis 

vegyületek katalizálják, és a fent említett aminosav lerakódások a királis szerves vegyület 

utánpótlási forrásaiként működnek. A kifejlesztett katalitikus rendszer szintetikus 

értékét öt királis szukcinimid-származék grammos méretben történő előállításával 

bizonyítottuk, ezek közül három egyszerű kristályosítással is tisztítható volt. Érdemes 
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kiemelni, hogy ezek a királis hibrid anyagok lehetővé teszik természetes kiralitásforrások, 

olcsó szervetlen szilárd anyagok és egy széles körben ajánlott szerves oldószer 

használatával. 

Munkánk során sikereket értünk el számos aszimmetrikus katalitikus rendszer 

fejlesztésében, amely lehetővé tette értékes gyógyszeripari intermedierekként 

felhasználható királis szukcinimidek kinyerését nagy optikai tisztaságban. Ezen 

túlmenően az elért eredmények segíthetnek más fenntartható és környezetbarát eljárás 

kifejlesztésében, melyek reményeink szerint hatékonyan vehetők igénybe további 

változatos nagyértékű, optikailag tiszta finomvegyszer előállítására. 

  



104 

 

7. SUMMARY 

Due to the importance of chiral succinimides in the pharmaceutical industry, we 

aimed to prepare a number of N-substituted maleimide derivatives and then synthesize 

enantiomerically pure Michael products from these with high conversions. We planned 

the development of novel catalytic systems, which are more efficient than the catalysts 

reported up to now in the literature. Our main aim was to open new pathways towards 

more economical and environmentally friendly processes applicable in the asymmetric 

synthesis of chiral fine chemicals. 

First of all, we have synthesized bifunctional (thio)phosphoric amide derivatives 

from optically pure C2-symmetric 1,2-diamines in good yields. A thiophosphoric amide 

derivative of 1,2-diphenylethane-1,2-diamine (PS-DPEN) was prepared in one step in 

good yield, and gave excellent results, i.e. near optically pure products, in the 

asymmetric Michael additions of isobutanal to maleimide derivatives. The obtained 

results surpassed those reached by using commertially available sulfonic amides of the 

same chiral diamines. By optimizing the reaction conditions, we extended the 

applicability of the catalyst to other Michael donors such as other aldehydes, ketones, 

-ketoesters and a -diketone. Compared to aldehydes, reactions of ketones and 

maleimides required the addition of water and acids to accelerate the formation of the 

enamine intermediate. Under these conditions these chiral adducts could also be 

obtained with high enantioselectivities and good yields. The structure of the carbonyl 

compound affected the diastereomeric ratios and the time required to achieve 

complete conversion. The results obtained also showed that the thiophosphoric amide 

was a very efficient chiral organocatalyst for the addition of an -fluoro--ketoester (6a) 

to maleimides. In comparison, cyclic β-ketoesters gave Michael adducts with excellent 

diastereoselectivity and similarly high enantioselectivities, although a slightly longer 

time was required to achieve high conversions. Compared to the before mentioned 

reactions, more time was required for the conversion of several  

N-substituted maleimides when acetylacetone (10) was used as Michael donor. 

Based on our results, it was concluded that the hydrogen donor functional group 

in (thio)phosphoric amide derivatives forms a weaker hydrogen bond with maleimides 

compared to sulfonic amide derivatives due to their lower acidity. These additions are 
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known to take place via enamine intermediates, the formation and the transformation 

of this have been confirmed by ESI-MS measurements. The weaker hydrogen bonding 

provides a more efficient interaction, resulting in better conversions with 

phosphoramides and especially with thiophosphoramides in the addition of aldehydes 

to various N-substituted maleimides, compared to the corresponding sulfonamides. In 

addition to the increase in rate, this interaction allows a more favorable arrangement of 

the activated electrophile in the transition state, leading to higher enantioselectivities. 

As a consequence, the reaction of N-benzylmaleimide with isobutyraldehyde allowed 

the use of low amounts of thiophosphoramide catalyst (2.5 mol%). 

Studying the addition of dicarbonyl compounds, we have shown by NMR 

measurements that the nucleophilicity of the enamine determines the rate of C-C bond 

formation. Thus, a stronger nucleophilic attack in the 6a-PS-DPEN‧‧‧‧electrophile 

complex, compared to 10-PS-DPEN‧‧‧‧electrophile complex, leads to a faster reaction of 

6a. This was illustrated by the relative amount of adducts bonded to the catalyst as 

determined by our ESI-MS studies. The ESI-MS and NMR measurements applying 

mixtures of the reactants and catalysts showed that the reactions of 1,3-dicarbonyl 

nucleophiles also occur via enamine formation. This reaction pathway and the absence 

of a concomitant deprotonation pathway provided the high stereoselectivities observed 

in these reactions. The most important observation of our studies was that these 

asymmetric Michael additions of 1,3-dicarbonyls could be efficiently catalyzed by 

bifunctional organocatalysts bearing a primary amine and a hydrogen donor group, 

which has not been reported before in reactions with N-substituted maleimides. 

In the following, the development of heterogeneous catalytic systems for the 

environmentally friendly Michael additions of isobutanal to maleimides was studied. 

Chiral 1,2-diphenylethane-1,2-diamine catalysts were attached to organic or inorganic 

supports through sulfonamide hydrogen-bond donor groups by covalent bonding 

following a simple procedure. The performance and reusability of the resulting 

heterogeneous catalysts were investigated in the reaction of isobutanal with N-

benzylmaleimide. FT-IR spectroscopy was used to detect the proper binding of the chiral 

material to the resin. The chiral solids obtained using polystyrene supports and optically 

pure 1,2-diphenylethane-1,2-diamines were found to be highly active and 

enantioselective heterogeneous catalysts, approaching the results obtained with 
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soluble sulfonamide derivatives acting as homogeneous organocatalysts. The catalyst 

was reusable, retaining its activity in some reactions, and then gradually, showed a slight 

decrease in conversion, however, still preserving the high (up to 97%) enantiomer 

excess. Our chiral solids obtained by covalent bonding of diamines were the first 

heterogeneous diamine-type enantioselective catalysts used in the asymmetric addition 

of aldehydes to maleimides. 

For the same purpose, we attempted to develop a green, environmentally friendly 

and economical catalytic system based on the use of solvents from renewable sources, 

natural chiral compounds and easily obtainable, heterogeneous, recyclable catalysts. In 

the last part of our work, we investigated the asymmetric Michael addition of aldehydes 

to N-substituted maleimides catalysed by inorganic-organic hybrid materials obtained 

by in situ adsorption of primary amino acids on the surface of various inorganic oxides 

without covalent bond formation. Several amino acids proved to be efficient chiral 

catalysts in these studies. The best results were obtained with natural L-phenylalanine, 

which gave complete conversion and outstanding (up to 99%) enantiomeric excess. 

Interestingly, we have been able to use successfully a wide variety of inorganic materials 

as supports, such as oxides or layered materials: cation-exchanger clays or anion-

exchanger layered double hydroxides. The reaction conditions were optimized by using 

two inorganic solids (bentonite and Al2O3) and two solvents (diisopropyl ether and ethyl 

acetate), and the scope of the catalytic system was extended to the reaction of a large 

number of N-substituted maleimides and aldehydes. 

Our studies have shown that heterogeneous chiral hybrid materials, which can be 

produced ex situ or in situ can be reused repeatedly if small amounts of the chiral 

material is added upon reuse, in these Michael additions. In addition to adsorption 

experiments followed by UV-Vis spectroscopy, the chiral solids were investigated by 

thermogravimetry, XRD, FT-IR and Raman spectroscopy, and SEM. We have shown that 

the amino acid is deposited as surface crystallites or in the interlayer space in the case 

of Ben, but the reactions are most likely catalysed by chiral compounds adsorbed on the 

surface, and the aforementioned amino acid deposits are a continuous source of chiral 

organic compound supply, maintaining the active chiral surface. The synthetic value of 

the developed catalytic system was demonstrated by the preparation of five chiral 

succinimide derivatives at gram scale, three of which could be purified by simple 
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crystallization. It is necessary to underline that for preparation of these efficient chiral 

hybrid materials natural chirality sources, inexpensive inorganic solids and a widely 

recommended non-hazardous organic solvents are used. 

Our work has led to success in the development of a number of asymmetric 

catalytic systems that have enabled the production of chiral succinimides of high optical 

purities, which can be used as valuable pharmaceutical intermediates. In addition, the 

results obtained may help the development of other efficient, sustainable and 

environmentally friendly processes for the production of diverse, high-value added 

optically pure fine chemicals. 
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