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I. BEVEZETÉS

A kolinerg farmakonok /pl. acetilkolin/ hatás ki

alakításának szerkezeti feltétele a recoptorelmélet 

felfogása szerint az, hogy az összes ilyen farmakon- 

ban meglévő nitrogén a receptor úgynevezett anionos 

centrumához kapcsolódik, a farmakonok másik aktiv 

csoportja pedig az úgynevezett észteres centrumhoz.

A receptor e két aktiv centruma között 7 Ä távolság 

van /1/. Mai tudásunk szerint a receptor anionos 

centrumának aktiv csoportja egy karboxilát anion, 

az észteres centrumban pedig egy hisztidil és egy 

szeril csoport foglal helyet.

Azt a tényt, hogy a szubsztrátnak két aktiv 

centrumhoz kell kapcsolódnia, a reakció koncentráció- 

függése is bizonyltja. A szubsztrát koncentráció nö

velése ugyanis a reakció inhibicióját okozza, mivel 

ebben az esetbéh'a szubsztrát csak az egyik aktiv 

centrumhoz tud kötődni a zsúfoltság miatt, a hidrolí

zishez pedig az szükséges, hogy mindkét aktiv cent

rumhoz kötődjön /2/.

A kolinerg bénitó hatású farmakonok /pl. atropin/ 

is ugyanilyen szerkezeti elv alapján tudnak a recep

torhoz illeszkedni és antagonists hatást kifejteni /3/.
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Az antagonista hatás oka az, hogy az atropin merev 

biciklusos vázba épített nitrogénje mintegy 

"esernyőként” a kolinerg receptor anionos centrumát 

leárnyékolja, ezzel funkcióját blokkolja, és ugyan

akkor észteres csoportjával a receptor észteres 

centrumához is kapcsolódik.

Az acetilkolinnak három támadáspontja van a ve

getativ idegrendszerben: hat a paraszimpatikus vég

készülékre, a vegetativ ganglionokra, valamint a mo

toros végkészülékekre. Az acetilkolinnak ezeket a 

hatásait izoláltan is lehet vizsgálni egyes anya

gokkal. így például a paraszimpatikus végkészülékeket 

szelektiven izgatja a muszkarin, a ganglionokat a 

nikotin, a motoros végkészülékekre pedig szelektiven 

hat a D-tubokurarin. Ha a hatás és a szerkezet ösz- 

szefüggését részletesebben tanulmányozzuk, azt ta

láljuk, hogy az acetilkolin antagonisták /kolinerg 

bénítok/ nem egyforma módon tudják az acetilkolin 

összes hatását antagonizálni. így például az atropin 

a paraszimpatikus"végkészülékekben teljesen anta- 

gonizálja mind az acetilkolin, mind a muszkarin ha

tását, de a vegetativ ganglionokra való hatása na

gyon csekély. Ugyanígy az acetilkolinnal analóg far- 

makonoknál sem egyforma mértékben jut érvényre a há

rom támadásponthoz való affinitás. így például a 

P -metil-acetilkolin /Mecholyl/ muszkarinszerü hatása
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azonos az acetilkolinéval, de nikotinszerü hatásaiban 

jóval gyengébb.

A nitrogénen és a tropánváz hármas szénatomján 

szubsztituált vegyületek az intézetünkben folyt kuta

tás szerint /4/ éppen merevvázas struktúrájuk miatt 

igen alkalmasnak bizonyultak a hatás és a szerkezet 

összefüggésének tanulmányozására, és a kolinerg re

ceptorhoz való illeszkedés vizsgálatára.

Л receptor szerkezetének és funkciójának megisme

rése farrnakonok segítségével - kombinálva a receptorok 

aktiv centrumára vonatkozó biokémiai szekvencia kuta

tásokkal - jelenleg a legalkalmasabb módszer.

A tropánvázas vegyületek körében sikerült ugyanis 

nemcsak paraszimpatikus bénitó /muszkarin hatásait 

anatagonizáló/, hanem ganglion blokkoló és izgató, 

valamint kurarin hatású vegyületeket is szintetizálni. 

Ezek különösen azért voltak alkalmasak a kolinerg ha

tás és a kémiai szerkezet összefüggéseinek, valamint 

a kolinerg receptorhoz való illeszkedés tanulmányozá

sára, mert a merev tropánváz biztosította a funkciós 

csoportok mindig azonos távolságát, és a különféle 

tropánvázas vegyületek szterokémiai viszonyai is nagy

mértékben tisztázottak voltak /5/.

A nagyszámú tropánvázas és más szerkezetű para

szimpatikus bénitónál és ganglion blokkolónál a hatás

szerkezet összefüggésének tanulmányozása /6/ arra en-
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gedett következtetni, hogy a paraszimpatikus bánitó 

farmakonoknál mindig meglévő aromás hidroxisav hidroxil- 

csoportjának hidrogénje képez hidrogénhidat a kolinerg 

receptorral, és a fentebb említett szerkezeti feltételen 

túl /1/ ez is feltétele a differenciáltabb kolinerg 

hatásnak. Ebben az esetben tehát a farmakon a hidrogén 

donor, a hidrogén akceptor pedig a receptor észteres 

centrumának közvetlen környezete. A paraszimpatikus 

bánitó hatás csak olyan tropánvázas vegyületéknél, 

tropin-észtereknél volt észlelhető, amelyek aromás 

hidroxisavakat tartalmaztak /pl. tropasav, mandula

sav, benzilsav stb./.

A ganglionáris hatású vegyületeknél viszont for

dított a helyzet: a legaktívabb ilyen vegyületek az 

egyszerű aromás savakból /pl. benzoesav/ felépített 

tropeinek. Ezeknél a hidrogén donor maga a receptor, 

a hidrogén akceptor pedig az észtercsoport karbonilja.

Ennek a felfogásnak további tanulmányozására a 

tropin aromás éterei mutatkoztak különösen alkalmas

nak, mert ezeknél--a fentebb emlitett hidrogénhidas 

kapcsolat egyike sem képzelhető el, ugyanakkor az 

"esernyő" szerkezetbe épitett nitrogén nagy aktivi

tást mutat a receptiv struktúrákhoz. Intézetünkben 

megvalósították az aromás tropin-éterek szintézisét, 

és mint ahogy az várható volt, ezek a vegyületek
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nem mutatnak affinitást a kolinerg receptorokhoz, 

ellenben erős centrális izgató hatásuk van /7/.

Ezen előzmények után kézenfekvő volt a kémiai 

feladat, megvalósítani a tropan-3-il-fenil-keonok 

szintézisét. Ezzel teljessé válik a tropánvázas 

vegyületeknek a hármas szénatomon szubsztituált 

észter-, éter- és keton-származékaik vizsgálata a 

hatás-szerkezet összefüggése szempontjából.

I
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II. IRODALMI ÁTTEKINTÉS

Archer és munkatársai /8,9/ vizsgálták a tropan- 

-3-il-fenil-keton két izomerőének előállítási le

hetőségeit. A kiindulási vegytilet a tropan-3«Z -il- 

és a tropan-3|ß -il-nitril volt. A két sztereoizomer 

nitrilt a következő utón állították elő. Tropint 

/I./, illetve pseudotropint /II./ reagáltattak 

tionil-kloriddal, és azt tapasztalták, hogy a 

szubsztitúció inverzióval játszódik le.
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Az epimer 3-klór-tropánokat /III.,IV/ ezután reagál- 

tatták nátrium-cianiddal. A 3oC-klór-tropán /IV/ 

esetében a konfiguráció retencióját tapasztalták, 

de a tropan-3oC-il-nitril /V/ mellett kis mennyiség

ben keletkezett a |3-konfigurációjú nitril /VI/ is.

A szerzők szerint ez a retenció egy kétszeres in

verzió eredménye.

h3c-n

No.CN

A két sztereoizomert azután frakcionált kristályo-

A 3f3 -klór-tropán /III/ 

és a nátriurn-cianid reakciójából csak egyetlen ter

méket, a 2-allil-5-ciano-l~metil-pirrolidint /VII/ 

sikerült izolálniok.

sitással választották szét.

* ■. * .

NaCN 
-------------->
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A szerzők ezután a tropan-3oC-il-nitril reakció

ját vizsgálták fenil-magnézium-bromiddal, majd a 

tropan-3|3-il-nitrilt reagáltatták fenil-litiummal.

A két reakció termékeként nyert tropan-3-il-fenil- 

-keton mindegyikéből hidroklorid-sót készítettek, és 

megállapították, hogy fizikai állandóik, illetve 

spektroszkópiai adataik identikusait egymással. Fen

tiek alapján arra a következtetésre jutottak, hogy 

a keletkezett vegyiilet mindkét esetben a termodina

mikailag stabilabb tropan-Зр -il-fenil-keton /VIII/.

h3c-n

PhMqBr
PhU

VIII

A szerzők hozzáteszik, hogy az oZ-konfigurációju 

nitril esetében az epimerizáció akár a Grignard-reak- 

ció folyamán, akár pedig a közti termék imino-keton 

ezt követő hidrolízise alatt bekövetkezhet.
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III. KÍSÉRLETEK A TROPAN-Зр^ -IL-FENIL-KETOTT

ELŐÁLLÍTÁS Á.RA

Munkánk célkitűzése az volt, hogy az irodalomban 

már leirt, de pontosan nem definiált tropan-3p -il- 

-fenil-keton mellett előállítjuk a tropan-3oé-il- 

fenil-ketont is, majd a két epimer ketont a megfelelő 

fenil-karbinollá alakítjuk át, rezolváy.ik az optikai

lag aktiv szekunder alkoholokat, és meghatározzuk ezek 

abszolút konfigurációját.

III,/Л. A tropan-3-il-nitrilek ketonképzési reakciói

Első feladatunk tehát a tropan-3oé -il-fenil-keton 

előállítása volt. Mindenekelőtt megvizsgáltuk az Archer 

és munkatársai által már leirt tropan-3об--il-nitril /V/ 

és a tropan-3|3 -il-nitril /VI/ ketonképzési reakcióit. 

Mindkét epimert reagáltattuk fenil-magnézium-bromiddal, 

illetve fenil-litiummal. Mind a négy esetben ugyanazt 

a vegyületet kaptuk. E vegyület spektroszkópiai /ir, 

nmr; Id.: IV./А fejezet/ vizsgálata egyértelműen azt 

mutatta, hogy a keletkezett tropan-3-il-ketonban a 

benzoil-csoport térállása equatoriális, tehát mind

egyik esetben a termodinamikailag stabilisabb |J-kon-
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figurációju vegyület /VIII./ keletkezett.

Első pillantásra nehezen érthető a tropan-3c/> -il- 

-nitril konfiguráció változással lejátszódó reakciója, 

hiszen a fenil-litium, illetve a fenil-magnézium-bromid 

támadása a tropánváz 3-as szénatomját nem érinti.

Arra a kérdésre választ keresve, hogy vajon a konfigu- 

láció változás a reakció mely stádiumában következik be, 

gázkromatográfiás vizsgálatokat végeztünk. Tropan-3o6 - 

-il-nitrilt reagáltattunk fenil-litiummal, és a reakció 

lefutását gázkromatográf segítségével követtük. Megál

lapítottuk, hogy a tropánváz 3-as szénatomján a kon

figuráció változás már a fenil-litium beadagolása pil

lanatában megkezdődik, és meglepő gyorsasággal megy 

végbe szobahőmérsékleten is, még mielőtt a reácció le

játszódna. A reakcióelegyben egy percen belül már je

lentős mennyiségű, mintegy 20 %-nyi tropan-Зр -il- 

-nitril van jelen. A reakció előrehaladtával a p-izomer 

mennyisége csak mintegy 30-40 %-ig növekedett, tehát 

valószínűleg egy egyensúlyi folyamatról van szó, és a 

fenil-litium a reakcióképesebb |3-izomerrel reagál. Ez 

a megfigyelés annál is inkább érdekes, mivel a tropan- 

-3с/ -il-nitril, hasonlóan a tropinhoz és más 3©4 -szubszti- 

tuált tropán-származékokhoz nátrium-metilát hatására 

csak jóval lassabban és erélyesebb körülmények között 

epimerizálódik. /10, 11/
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A továbbiakban még egy olyan keton-szintézist 

próbáltunk ki, amelyben kiindulási anyagként tropanil- 

-nitrilt lehet alkalmazni. A Houben-Hoesch-szintézis 

/12/ csak megfelelően reaktiv aromás vegyületekkel 

valósitható meg, például anizollal, állandó sósavgáz 

bevezetése közben, és egy Lewis-sav, mint például 

cink-klorid, vagy aluminium-klorid jelenlétében. A 

reakció úgy játszódik le, hogy a karbonsav-nitrilből 

először imino-keton hidroklorid keletkezik /X./, mely

nek hidrolízise azután ketont eredményez /13, 14/. 

Megkisérletük ezt a szintézist alkalmazni oly módon, 

hogy a tropan-3t)6 -il-nitrilt tioanizollal reagáltattuk.

1 +H,C-N • HCLH3C

Cl

A reakció kivitelezésénél azért alkalmaztunk ticmizolt, 

hogy a későbbiek folyamán az S-CH^ csoportot könnyen
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eltávolithassuk. A reakció azonban huzamosabb ideig 

tartó sósavgáz bevezetés hatására sem játszódott le.

A reakcióelegy savas hidrolízise után tropán-Зр -kar- 

bonsav-hidroklorid sót /IX/ nyertünk.

Ez a reakció egyben felhivta a figyelmünket arra, 

hogy a tropan-3oC-il-nitril nemcsak bázikus, hanem 

savas közegben is hajlamos epimerizációra /4/. Ezért 

arra a következtetésre jutottunk, hogy nitrilen ke

resztül az OC-konfigurációjú keton, legalábbis az is

mert módszerekkel, nem állítható elő.

III./В. Az olefinek ketonképzési reakciói

Ismert, hogy az olefinek vagy cikloolefinek Levjis- 

sav jelenlétében karbonsav-halogenidekkel öL-^ -halogén

ketonokká, vagy telítetlen ketonokká alakíthatók /15/.

0c // А1С1.Л,II + R - C- Cl *

c XHx

HxCH - Cl C-HCl
I ■»*

СИ- COR с
COR
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Azokban az esetekben, amikor az acil-kation vagy a 

halogén-anion addiciója által egy tercier szénatom 

alakul ki, gyakran bekövetkezik a hidrogén-klorid 

eliminációja,

jutni. Amennyiben az elimináció spontán nem játszó

dik le, ezt - például nátrium-karbonát jelenlétében 

történő forralással - könnyen el lehet érni, és ily 

módon szintén a kivánt оС,р -telítetlen ketont kaphat

juk.

és igy o6,p - telítetlen ketonhoz lehet

Kérdéses, hogy vajon a 2 - tropén /XI./ esetében 

az acil-kation támadása a tropánváz 2-es vagy 3-as 

szénatomján játszódik-e le. Többféle oldószerben 

/széndiszulfid, kloroform/ és különböző hőmérsékle

teken elvégeztük a kísérletet, de ketonképzési reak

ciót nem tapasztaltunk.

coci H£-n
/\lCLj

XI XII

A reakcióelegyből csak kiindulási, illetve egy ez- 

ideig még nem identifikált anyagot sikerült izolálni.
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A sikertelen kísérletek után még egy olyan szin

tézist próbáltunk ki, melynek 2-tropén a kiindulási 

anyaga. Az olefint /XI./ polifoszforsav jelenlété

ben próbáltuk reagáltatni bengoesavval. /16,17/

Hf-NH3C-N
PPA
cooH

XII

A várt intermolekuláris kondenzáció, melynek ered

ménye egy telítetlen keton /XII./ lett volna,

100 °C-on, hosszabb idő alatt sem játszódott le.

II1./C. Karbonsavból kiinduló ketonszintézisek

Ezen sikertelen kisérletsorozat után ismét uj 

kiindulási anyagot kerestünk. Erre a célra a tro- 

pán-Зо/ -karbonsav /4/ látszott a legmegfelelőbb

nek, melyből savkloridon keresztül, Friedel-Crafts 

szintézissel akartuk a tropan-Зс/ -il-fenil-ketont 

előállítani.
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A tropán-Зо/ -karbonsavat azonban csak kerül out on 

lehet előállítani, mivel mind a tropan-3oC -il-nitril, 

tropan-3|J -il-nitril savas, illetve lúgos 

hidrolízise a termodinamikailag stabilisabb tropán- 

-3ß -karbonsavat eredményezi.

Archer és munkatársai /1/ tropan-3o£-il-nitril 

/V./ metanolos oldatába hosszabb ideig száraz sósav

gázt vezettek. Ily módon tropán-3p 

-észtert /XIII./ nyertek.

mind a

-karbonsav-metil-

Hf-W
CH3OH
HCL

COOCH,

V

A tropan-30^ -il-nitril /V./ hidrolízisét tömény 

sósav-oldatban elvégezve, amint az várható is volt, 

tropán-Зр -karbonsavat kaptunk.

Wf-U H3C-n* HCL
cc. HCL

■»

COOH
H

'IXv
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Az ily módon előállitott karbonsavból megpróbál

tunk Eriedel-Crafts szintézissel fenil-ketont elő

állítani. A keletkezett termék természetesen azonos

nak bizonyult a Grignard reakció, illetve a fenil- 

-litium segítségével előállitott tropan-Зр - 

-ketonnal /VIII./.

il-fenil-

Hp-N ' HCLHjC-n • на
доа*

**

COOH

IX
Ир-N

А1СЦ
>

A fenti reakciót úgy hajtottuk végre, hogy a 

karbonsav hidroklorid sójából /IX./ tionil-klorid 

segítségével savklorid hidroklorid sót /XIV./ ké

szítettünk. Ezt a sót azután reagáltattuk benzol

lal - anélkül, hogy feloldótott volna benne - alu- 

minium-klorid katalizátor jelenlétében /18,19,20/.

A tropán-3ö£-karbonsavat Zirkle és munkatársai 

állították elő első Ízben /4/. A karbonsavhoz tro- 

pinonból kiindulva a következő utón lehet eljutni.
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A tropinonból először 3jd -hidroxi-tropan-30C-il- 

-nitrilt /XVI./, /továbbiakban tropinon-ciánhidrin/

készítünk.

Ezt a vegyületet Willstätter /21,22/ állította 

elő első Ízben. Tropinon-hidroklorid koncentrált 

vizes oldatát reagáltatta kálium-cianiddal, és ily 

módon igen jó kitermelést ért el. A keletkezett cián-

-as hidrolízisével a 3p -hidroxi- 

-tropán-Зоб -karbonsav /továbbiakban DÓ-ekgonin/ 

hidroklorid sójához /XVII./ juthatunk /23/.

hidrin cc. HC1

OH
COOH

XVII
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A reakcióban keletkező ammónium-kloridot nem vá

lasztottuk el az oL-ekgonin-hidrokloridtól, hanem a 

reakció keveréket észterképzési reakcióba vittük /24/.

HjC-N • HCL HjC-N
S0CI»

■»

CH*0H
OH OH

COOH COOCH3XVII XVIII

Az oC-ekgonin-metilészter /XVIII./ kipreparálásánál 

azután a szokásos amin-feldolgozást alkalmaztuk, aholis 

a szervetlen anyag jelenléte már nem okozott problémát.

A tropinon-ciánhidrin, illetve az OÓ-ekgonin lenti

eknek megfelelő konfigurációját Heusner /25/ bizonyi- 

totta oly módon, hogy nor-oC-ekgonin-metilésztert 

/XIX./ reagáltatott p-nitro-benzaldehiddel.

CgH^NO*

HN COOCH,
OjNC^CHO

■>

-нго

coocH,
XIX xx
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A gyürüzárás, vagyis a nor-ö6-ekgonin-metilészter 

2-/p-nitro-fen'il/-tetrahidroxazinjának /XX./ a kép

ződése természetesen csak abban az esetben követ

kezhet be, ha a hidroxil-csoport equatoriális tér- 

állásu. Ezt a szerkezetet bizonyítja az Archer és 

munkatársai /9/ által a vegyület infravörös spektru

mában észlelt, intramolekuláris hidrogénhid kötésre 

utaló elnyelés, valamint a nmr. vizsgálat is /26/.

Az cZ-ekgonin-metilészterbol /XVIII./ azután elő

állítottuk ecetsav-anhidrid segítségével annak O-ace- 

til származékát /XXI./ /4/.

(снгс o\o
OH OOCCHj 

coocHjCOOCH,
XVIII

Zirkle és munkatársai ezt a vegyiiletet 420 °C-on

pirrolizisnek vetették alá, és igy ecetsav eliminá

cióval 2-tropén-3-karbonsavat /XXII./ nyertek.

HjC-Ы HjC-n
\

1+2 0°C 
-------------- » >-coochj

OOCCH, 
COOCHj

XXI XXII
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A kísérletet mi is elvégeztük, azonban a közle

ményben leirt 66 %-os kitermelést nem sikerült rep

rodukálnunk többszöri próbálkozásra sem. A 420 °C-os 

hőmérsékletet igen nehéz volt pontosan betartani. 

Alacsonyabb hőmérsékleten a termék jelentős mennyi

ségű kiindulási anyagot tartalmazott, amelyet nehéz 

volt elválasztani a telítetlen észtertől, magasabb 

hőmérsékleten pedig erőteljesen fokozódó kátrányoso- 

dást tapasztaltunk. A hőmérsékleten kivül a termelés 

valószinüleg a pirrolizáló oszlop töltetének minősé

gétől és szemcseméretétől is függ. Ily módon többszöri 

próbálkozás után mintegy 10-15 %-os kitermelést sike

rült elérnünk.

Ugyanezen szerzők leirják, hogy a 2-tropén-3- 

-karbonsavnak az előállítása céljából megkísérelték 

az oC-ekgonin-metilésztert, illetve a tropinon-cián- 

-hidrint dehidratálni, de ez foszforoxi-klorid vagy 

különböző savak jelenlétében nem sikerült. Ennek el

lenére megvizsgáltuk az OC-ekgonin-metilészter dehid- 

rálhatóságát. Az o^-ekgonin-metilésztert /XVIII./ 

polifoszforsav" jelenlétében 200 °C-ra hevitettük.

Ily módon mintegy 40-50 %-os kitermeléssel 2-tropén- 

-3-karbonsav-metilész,ter,t /XXII./ állítottunk elő, az 

irodalomban ismert^módszernél lényegesen egyszerübben.

?
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Ц-"
COOCH 3

COOCHj

XVIII XXII

Л reakcióeleg.y vékonyrétegkromatográfiás elemzése 

arra mutatott, hogy a telítetlen észteren kiviil 

0^ -ekgonin is keletkezett. További dehidratálási 

kísérleteket is végeztünk polifoszforsavval külön

böző hőmérsékleteken, és azt tapasztaltuk, hogy ha 

a hőmérsékletet lassan 150 °C-ig emeljük, majd hagy

juk lehűlni a reakciéelegyet, úgy mintegy 80 % kö

rüli kitermelések is elérhetők. A termelési értékek 

függenek a felfütés sebességétől is.

Az ily módon előállított 2-tropén-3-karbonsav- 

-metilésztert ezután semleges közegben hidrolizáltuk, 

és igy 2-tropén-3-karbonsavhoz /XXIII./ jutottunk.

C00CH3

XXII XXIII
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A vegyület magas olvadáspontja /350 °С/, valamint 

infravörös spekrumában az 1580 cmT^-nél jelentkező, 

a karboxilát anionra jellemző elnyelés mindenképpen 

indokolttá teszi az ikerionos szerkezet feltétele

zését .

A telítetlen karbonsav /XXIII./ katalitikus hid-

rogénezése platina katalizátor jelenlétében tropán- 

~3o6 -karbonsavhoz /XXIV./ vezetett. /4/

KOHL-3 3
Hl/Pt
-------------- r

XXIII XXIV

Ehhez a karbonsavhoz lehet eljutni abban az eset

ben is, ha a 2-tropén-3-karbonsav-metilésztert hidro

génezzük platina katalizátor mellett, és a keletkezett 

D6-konfigurációjú'karbonsav-metilésztért szobahőmér

sékleten 14 napig 37 %-os sósavval hidrolizáljuk /4/. 

Más, egészen enyhe reakciókörülmények között a hidro

lízis epimerizációval együtt játszódik le, és az el

járás csaknem kizárólag tropán-3p-karbonsavat eredmé

nyez /4/.
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A tropán-3&6 -karbonsavból ezután tionil-klorid 

segítségével savkloridot /XXV./ állítottunk elő, majd 

ezt alurainium-klorid katalizátor jelenlétében benzol

lal reagáltattuk /19/. A keletkezett vegyület a 

tropan-зр -il-fenil-keton volt, identikus a ji - 

savból előállított ketonnal.

karbon-

и}с-

XXIV

Azt a kérdést, hogy vajon az epimerizáció a savklorid 

előállításakor, avagy a ketonképzési reakciónál kö

vetkezik-e be, nem vizsgáltuk. Figyelembe véve azon

ban azt, hogy - mint ahogy azt már fentebb említet

tük - a tropán-3oC -karbonsav, illetve annak metil- 

észtere már igen enyhe körülmények között epimerizá- 

lódik, valószínű, hogy ez a folyamat már a tionil- 

kloridos forralásnál lejátszódik.
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Ezután a 2-tropen-3-il-fenil-ketonon keresztül 

kíséreltük meg az oC-konfigurációju keton előállítá

sát, számítva arra, hogy ezt a telítetlen ketont a 

telítetlen karbonsavhoz hasonlóan sztereo-specifi- 

kusan lehet redukálni.

így először a telítetlen karbonsavból savkloridot 

/XXVI./ készítettünk, majd ezt aluminium-klorid je

lenlétében reagáltattuk benzollal.

HSC-NI" H
\

XXVIXXIII

AlClj

A kapott 2—tropén-3-il-fenil-ketont /XII./ azután 

katalitikusán hidrogéneztük. A kísérletek érdekes 

eredményhez vezettek.

Etanolban platina katalizátor jelenlétében vég

zett hidrálás sztereospecifikusan oC-konfigurációju 

ketont eredményezett.
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A fentiekben vázolt szintézisutat követve tehát 

sikerült megvalósítani a kitűzött célt a tropan-Зоб - 

-il-fenil-keton /XXVII./ előállítását.

A hidrálást izopropil-alkoholban végezve mintegy 

20-25 %-nyi p- konfigurációjú ketont tartalmazó izo- 

rnerelegyet kaptunk.

A csontszenes palládium jelenlétében végzett hid- 

rálás szintén izomerelegyhez vezetett, mig Kh/Pt ka

talizátort alkalmazva kizárólag p-konfigurációju 

ketont /VIII./ nyertünk.



28

III./D. Az epimer ketonok redukciója

-il-fenil-keton hidroklorid sót etanol-Тгорап-Зр
ban, 70 atmoszféra nyomás alatt hidrogéneztünk Raney-Ili

katalizátor Jelenlétében. Ily módon a megfelelő,

konfigurációjú karbinolhoz /XXVIII./ Jutottunk.P-

H.c-u5

OH

VIII

Л tropan-3o4 -il-fenil-keton redukciója etanolban 

platina katalizátor mellett szintén tropan-3|3 -il- 

-fenil-karbinolt eredményezett.

H,C-N ' :; .5

XXVJJI XXVIII

A fentiekben előállított racém karbinolt d-kámfor-

szulfonsavval rezolváltuk, frakcionált kristályo-P-
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sitással. A balra forgató módosulatot etil-acetát 

és etanol, mig a jobbra forgató módosulatot aceton 

és etanol elegyéből kristályosítottuk.

j
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IV. AZ ЕРШЕН KETONOK SZERKEZETÉRE ÉS STABILITÁSÁRA

VONATKOZÓ VIZSGALATOK

IV/A. A szerkezet igazolása

1. Vékonyrétegkromatográfiás viz^; álatok

Az előállított epimer ketonokat a tropan-30Ó -il-

-fenil-ketont és a tropan-3jb -il-fenil-ketont minde-
/P\

nekelott vékonyrét egkromatográfiás módszerrel vizs- 

gáltuk meg. Tömény ammónium-hidroxid és etanol 1:9 

arányú elegyében a két epimer jól elkülönülő foltot 

ad. Hasonlóan a többi 3olr, illetve 3J3 

tropánszármazékokhoz azt tapasztaltuk, hogy a 

p -konfigurációjú vegyület Rf értéke nagyobb.

-szubsztituált

2. Infravörös spektroszkópiai vizsgálatok

Az epimer•ketonok infravörös spektroszkópiai vizs

gálatáról a következőket mondhatjuk el. Mindkét vegyü

let spekrtumában megtalálhatók a 2920, 1480 és 1460 

nél jelentkező -CII^ elnyelések, 2760 cm“^-nél gyenge 

váll formájában az N-GH^ elnyelése, 1680 cm~^-nél az 

aromás gyűrűvel konjugált karbonil elnyelés, 1600 és 

1500 cnf^-nél az aromás gytirii elnyelései, valamint

-1cm

i
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700 cm_^-nél az aromás monoszubsztitucióra jellemző 

elnyelés. Mindkét esetben megtalálható a spektrum

ban az aromás ketonokra jellemző, az aromás, illetve 

a karbonil csoport szénatomja közötti C-C vegyérték

rezgés elnyelése 1200-1220 cm"^

Az ujjlenyomat tartományban /750-1500 cm "V ellen

ben a két vegyület elnyelései jelentősen különböznek, 

így például az od-konfigurációju ketonra a következő 

hullámszámu elnyelések a jellemzők: 1380, 1340, 1175,

-nél.

1145, ИЗО, 1120, 990, 980, 960, 930, 865, 050, 785, 

720 cm”'1'; mig a p-konfigurációju keton jellemző 

elnyelései 1380, 1360, 1325, 13Ю, 1295, 1260, 1130,

^-nél vannak.1015, 980, 930, 860, 790, 780,

Különösen feltűnő az 06-konfigurációju keton 

spektrumában az 1100-100 cm-'1' tartományban a viszony

lagos vonalgazdagság, mig a ß -konfigurációju keton 

esetében 1400-1300 cm-1' között figyelhető meg számos

cm

intenziv elnyelés.

Ezen adatok alapján kizárható, hogy a 2-tropén- 

-3-fenil-keton ’platina katalizátor mellett történő 

hidrogénezése a 

vegyületet ad.
tropan-3|3 -It-fenil-ketónnal azonos
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3. H nmr spektroszkópiai vizsglatok

Általánositható tapasztalatok szerint a 3^3 -hely

zetben szubsztituált, és szék konformációju piperidin- 

gyürüvel rendelkező tropánszármazékok nmr spektru

mában a C/3/-protonnak egy 35-37 Hz szélességű, hep- 

tettként jelentkező sáv felel meg, inig az bC-szubszti- 

tuált, és szintén szék konformációja származékok ese

tében ugyanennek a hidrogénnek egy 18-20 Hz szélességű 

és nagyjából triplett-szerü elnyelése van. /27,28,29/

A |3-keton spektrumában 3,53 ppm-nél jelentkezik a 

p-konfigurációra jellemző széles heptett, mig az об- 

-keton C/3/-protonja 3,26 ppm-nél mutat abszorpciót. 

Ennek alakja szélességét tekintve közelítőleg megegye

zik az előbb ernlitett általános tapasztalattal, de a 

triplet! vonalai további felhasadást mutatnak. A 3o£ - 

szubsztituált vegyületek C/3/-protonjának abszorpciós 

jelétől való némi eltérés ellenére a spektrum a vegyü- 

lethez rendelhető oC -konfigurációt bizonyltja. Az el

térés, mármint a spektrumvonalak további belső fel

hasadása arra utal, hogy ebben az (/.-szubsztituált 

tropán - származékban a piperidingyürü nem a szokásos 

szabályos szék konformációval rendelkezik. Ennek a kér

désnek a vizsgálatára a későbbiekben még sor kerül.
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Megemlítendő továbbá, hogy határozott különbség 

figyelhető meg az N-metil és a hidfő-protonok kémiai 

eltolódásaiban is, ha az (//- és ji-konfigurációju keto

nok spektrumait hasonlítjuk össze. /1. táblázat/

1. Táblázat

Epimer tropan-3-il-fenil-ketonok jellemző

Hl ntnr spektrális adatai

C/3/-H C/3/-H el
nyelés szé
lessége Hz

C/1/-H
C/5/-H

TT-CH3

tropan-3(// -il- 
-fenil-keton

3,26 202,30 3,00

tropaп-зр -il- 

-fenil-keton 3,532,27 3,19 35

<T ppm egységekben, referencia HMDS /S'= Opptn/skála,

A táblázatból látható, hogy a hidfő-protonok kémiai 

eltolódásaiban a 0,19 ppm különbség is valamivel na

gyobb, mint az általában tapasztalható eltérés a 30Ó-, 

3p -szubsztituált vegyületpároknál /0,1 ppm/.
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13 ,4. nmr spektroszkópiai vizsgalatok

13 , ~A nmr spektrumok szintén olyan jellemző különb

ségeket mutatnak, amelyek a vegyületpárhoz konfiguráció 

hozzárendelést tesznek lehetővé.

Noha a tropánváz piperidingyürüje az endoetilén-hid 

jelenlétéből származó sztérikus taszitás miatt kissé 

kilapult - félszék irányban megváltozott - konformáció

val rendelkezik a röntgendiffrakciós vizsgálatok szerint 

/30,31/, ós a gyűrűhöz 3-as helyzetben kapcsolódó axiá- 

lis, és equatoriális szubsztituensek a gyűrűhöz viszo

nyított térállásában mutatkozó különbség ezzel jelentő

sen csökken /32/, mégis jól megfigyelhető, hogy a 

С/6/, 0/7/ szénatomok 3 -szubsztitúció esetében kissbb, 

3p -szubsztitúció esetén nagyobb kémiai eltolódást mu

tatnak. Jóllehet ez a különbség nem nagy, de számos 

3o4-, -szubsztituált vegyületpár vizsgálata során

jellemző adatként lehetett megállapítani /33/.

Az epimer t.rppan-3-il-fenil-ketonok jellemző 

kémiai eltolódásait a 2. táblázat tartalmazza.
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2. Táblázat

Epimer tropan-3-il-fenil-ketonok .jellemző
13C spektrális adatai

С/3/ C/2/; G/l/; C/6/;

G/4/ С/5/ С/7/
С/Аг/C=0 H-C

128,43
128,53
132,12
136,85

tropan-3o6- 
-il-fenil- 36,27 

keton
60,51 25,30 196,60 39,9531,49

128,23
128,63
132,66
136,73

tropan-
-3/3 -il-
-fenil-
-keton

36,76 32,94 60,56 26,88 198,28 39,35

cT.ppm egységekben, referencia TMS / 0 ppm/

A G/в/, G/7/ szénatomokra vonatkozó adatokból tehát 

kitűnik, hogy a "4i nmr adatok alapján megállapított 

konfigurációk adódnak a 13 C nmr analizis alapján is.

j
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IV./В. A tropan-3o^ - il-fenil-keton stabilitásának

vizsgálata

Érdekes megfigyelésre jutottunk, akkor, amikor 

a tropan-3oé-il-fenil-ketónból hidroklorid sót kí

vántunk készíteni. A keletkezett só fizikai állan

dói és spektroszkópiai /ir, nmr/ adatai ugyanis 

megegyeztek a fi - konfigurációjú ketonból képzett 

sóéval. A sóképzés közben tehát az oC-szubsztituált 

vegyület epimerizálódott. Ez a megfigyelés azután 

további vizsgálatokra ösztönzött bennünket.

Mindenekelőtt megvizsgáltuk a vegyület hőstabili- 

nmr spektroszkópia segítségével megállapí

tottuk, hogy ha a vegyület kloroformos oldatát 65 °C- 

ig melegítjük, a konfigurációban semmiféle változás 

nem következik be. Ezt elsősorban a C/3/-as proton 

jelének felhasadása és a sávszélesség változatlan 

maradása bizonyltja. Ugyanígy a vegyület nem szenved 

konfigurációváltozást a reakcióelegybői történő ki- 

preparálása - alkoholos, benzolos oldatának bepár- 

lása - során sem.

A tropan-300-il-fenil-ketont megvizsgáltuk gáz

kromatográfiás módszerrel is, 210 °G-on két különböző 

töltetű oszlopon. Megállapítottuk, hogy az epimer 

ketonpár azonos retenciós idővel jön le mindkét osz

lopról. Más, 3o0- és 3p -szubsztituált tropánszárma-

tását.
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zékok általunk végzett hasonló vizsgálata alapján 

nincs okunk feltételezni azt, hogy a két vegyületet 

az adott oszlopokon nem lehet szétválasztani, sokkal 

inkább állíthatjuk azt, hogy ezen az extrém magas 

hőmérsékleten konfiguráció változás következik be.

Megvizsgáltuk a nátrium-metilát hatását is a tro- 

pan-Зоб -il-fenil-ketonra. Deuterált metanolban fel

oldottuk a vegyületet, majd katalitikus mennyiségű 

NaOCD^-at adtunk hozzá. Az epimerizációt 

spektroszkópia segítségével követtük. E vizsgálat 

alapján megállapítható volt, hogy az epimerizáció 

|3 -konfigurációjú ketonná szobahőmérsékleten mintegy 

90 perc alatt csaknem teljes.

Ehhez hasonló viselkedést több más 3o£-szubszti- 

tuált tropán-származékok esetében is megfigyeltek, de

ezek a folyamatok csak hosszabb idő alatt és magasabb
2

hőmérsékleten játszódtak le. így például a tropin /. / 

a tropan-3bő-il-nitril, avagy a tropán-3oó-karbonsav- 

-metilészter /4У esetében katalitikus mennyiségű nát

rium-metilát- jelenlétében, metanolban az epimerizáció 

több órás forralás után sem volt teljes. Vizben azon

ban a tropan-3oC-karbonsav-metilészter szobahőmérsék

leten epimerizálódik, majd hidrolizál /4/.

A szerzők szerint az epimerizáció első lépése az 

észter enolizációja, amelyet az egyensúlyi elegyben 

keletkező hidroxil-ion katalizál. A következő lépés 

azután a 3-as szénatomon levő proton lehasadása.

1 II nmr
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Annak, hogy az epimerizáció metanolban nem kö

vetkezik be, a szerzők szerint az az oka, hogy ez 

az oldószer gyengébb sav, mint a viz.

Fentiek analógiájára a tropan-3o£ -il-fenil- 

-keton epimerizációja is értelniezheto.
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Amint azt a tropan-3öó -il-fenil-keton konfor

mációjának a vizsgálata is mutatta /id.IV./С.feje

zet/ a piperidingyürü szék konformációja az endoeti- 

lén hid szférikus gátlása miatt nem képzelhető el, 

és egyfajta feszitett szék konformáció valósul meg.

Ez a rendkívül nagy térbeli zsúfoltság az oka első

sorban annak, hogy a vegyület igen könnyen epimerizál.

Az epimerizáció mechanizmusára az előzőekben le

írtakhoz hasonló mechanizmust tételezhetünk fel.

OH

VIII
/

Ennek a folyamatban egyik alapvető kritériuma a 

hármas proton mozgékonysága, melyet nyilvánvalóan 

a benzoil csoport elektronszivó hatása elősegit, 

és igy egy enolos formán keresztül kialakulhat a 

termodinamikailag stabilisabb 

vegyület.

jj -konfigurációjú
У
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IY/C, Az epimer ketonok konformációjának vizsgálata

A tropan-3oő-il-fenil-keton Dreiding, illetve 

Stuart-Briegleb molekulatnodelljének vizsgálata alap

ján könnyen belátható, hogy amennyiben a piperidin- 

gyürü szék konformációju, akkor a karbonil-csoport 

oxigénje és az endoetilén-hid igen nagy mértékű tér

közelségbe kerül olyannyira, hogy ez a konformáció 

csak a molekulapályák egymásba hatolásával képzel

hető el.

Ezek alapján tehát arra következtethetnénk, hogy 

a vegyületben a piperidingyürü valószinüleg kád kon-

"4l nmr vizsgálatok kizárják, 

elsősorban a C/3/-as proton jelének alakja alapján.

A lehetséges konformáció ezek szerint tehát valamilyen 

feszitett székalkat kell legyen. Ezt bizonyítandó 

dipólmomentum méréseket végeztünk az c(-, p -szubsz- 

tituált vegyül'etpárral.

A tropan-3oó-il-fenil-keton esetében négy lehetsé

ges konformer dipólmomentumát számítottuk ki.

formációju. Ezt azonban a
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Hp-NHC-м

В

Н5с-М
\

D

A számításoknál a ciklohexil-fenil-keton, illetve 

az N-metil-piperidin csoportmomentumait alkalmaztuk 

/34,35/. Mindegyik konformer esetében az equatoriá- 

lis, illetve axiális N-metil csoportot 9:1 arányban 

vettük figyelembe /36,37,38/.

A dielektromos állandó mérése alapján a tropan- 

-3dZ-il-fenil-keton dipólmomentuma 2,45 D-nek adó-

II nmr vizsgálatok alapján a vegyü- 

let kád konformációja kizárható, valamint ezek azt 

is valószinüsitették, hogy a szokásos szék konfor-

1dott. Miután a
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mációtól is eltérő téralkattal rendelkezik, a mért 

2,45 D dipólmomentum érték - tekintettel a gyűrű- 

torzulás miatti bizonytalan geometriából adódó 

nagyobb számolási eltérésekre - összhangba hozható 

a "D", feszitett székalkatu konformációval rendel

kező molekula számított dipólmomentum értékével. 

Nyilvánvaló, hogy ebben az esetben a karbonil- 

csoport oxigénje jelentős mértékben távolabb kerül 

az endoetilén hídtól a szokásos szék konformációhoz

képest.

-il-fenil-keton esetében a méréseket,A tropan-3^3>

illetve számításokat hasonló módon végeztük el, az

alábbi két konformert, mint legvalószínűbbeket figye

lembe véve.

A mért dipólmomentum érték 3,38 D. Mivel a kisérle- 

tileg mért adat az "E" konformációra kiszámított 

értékkel igen közeli egyezést mutat, megállapítható, 

hogy a tropan-зр 

veszi fel.

-il-fenil-keton ezt a konformációt
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V. kísérleti rész

A kísérleti részben megadott olvadáspontokat 

BÜCHI SMP-20 gyártmánya, elektromos!ütési olva

dáspontmeghatározó készüléken mértük.

A vékoj yrétegkromatográfiás vizsgálatokat 

szilikagél lapon végeztük. Puttatószerként etanol- 

-NH^OH 9:1 arányú elegyét alkalmaztuk, az előhívá

sokat jódgőzzel és Dragendorf-reagenssel végeztük.

A gázkromatogrammokat CHROM-4 /Tesla/ tipusu 

készüléken vettük fel. Az alkalmazott kolonnák a 

következők voltak: 8 % Carbovmx 

Chromosorb, illetve 1 % OV-17 on Gas Chrom Q.

2 ОМ + 2 % КОН on

Az infravörös spektrumokat SPEKTROMOM 2000 ti

pusu készüléken vettük fel, KBr tabletta vagy olaj

film formájában.

A 1H nmr spektrumokat Tesla BS 487A tipusu ké

szüléken 80 MHz.-en vettük fel. Oldószerként CDCl^-at, 

DgO-t, illetve CD^OD-t alkalmazva, HMDS vagy DSS 

belső referencia segítségével.

А !3С nmr spektrumok Varian XL-100-15 PPT készü

léken lettek felvéve, kloroformos oldatokban TMS bel

ső referencia alkalmazásával.
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A dipólmomentumokat a dialektromos állandó mé

rése alapján határoztuk meg. A dielektromos állandót 

DM01 /WTW/ tipusu készüléken mértük 25 °C-on DFL 1 

tipusu cellát alkalmazva. Oldószerként benzolt 

használtunk.

Tropinon

Összegképlet: C^H Ж) 

Mólsúly: 139
H<C-N

2б4 g /2М/ 2,5-dimetoxi-tetrahidrofuránt 4 1 o,

IN sósavban 30 percig 80 °C-ra melegítjük, majd jeges 

vízzel 15 °0-ra lehűtjük. Jénai körtébe öntjük, és 

vizes hűtés közben 438 g /ЗМ/ aceton-dikarbonsavat 

adunk hozzá. Kevertetés közben az oldat pll-ját 40 %-os 

KgCO^ oldattal pH=5-re állítjuk. 2 1 12 %-os nátrium- 

citrát oldatot- adunk hozzá, és végül 93 g /ЗМ/ metil- 

-amin 10-15 %-os sósavval pH=5-re semlegesített vizes 

oldatát. 10 1-re kiegészítjük a reakcióelegy térfoga

tát. Szén-dioxid fejlődés indul. 10 óra elteltével 

2I'T sósavval a reakció-elegy pH-ját 5-re állítjuk,majd 

következő nap reggel és este ugyanezt megismételjük. 

Harmadnap reggel 4 kg K^OO^-tal meglugositjuk hideg-
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vizes hűtés közben, majd háromszor 1 1 kloroform

mal kirázzuk. Az egyesitett organikus fázisokat 

MgSO^-on száritjuk, bepároljuk. A maradékot vákuum

ban frakcionáltuk. Forráspont: 90-95 °C / 14 mm.

A desztillálás után bekristályosodott anyag súlya: 

190 g. A termelés 68 %.

Pseudotropin

Összegképlet: С^Н^Ж)

Mólsuly: 141

150 ml toluolhoz 50 g fém nátriumot adtunk, majd 

reflux közben hozzáadtuk körülbelül háromnegyed éra 

alatt 15О g tropinon 300 ml toluol és 100 g i-butil- 

alkohol elegyét. A reakciéelegyet ezután még két óra 

hosszat enyhén forraltuk, kevertetés közben. 0 °C 

alá hütöttük, és óvatosan 600 ml vizet adtunk hozzá.

20 perces kevertetés után a toluolos fázist elválasz

tottuk a vizes részt pedig háromszor 100 ml kloroform

mal kiráztuk. Az egyesitett organikus fázisokat nát

rium-szulfáton szárítottuk, bepároltuk. Az olajos ma

radékot kevés benzolban feloldottuk, és petrolétert 

adtunk hozzá. A kristályos anyagot kiszűrtük, benzol

ból, petroléterből átkristályosítottuk. A kapott fehér 

kristályos anyag súlya 90 g volt, a termelés 60 %. 

Olvadáspont: 106-108 °C.
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30^-klórtropán

Összegképlet: GgH^NC1

Mólsúly: 159,5

97 g /0,6 М/ pseudotropint feloldottunk 440 ml 

és lehütöttük 0 °C-ra. Ezután 195 nilklórof ormban, 

tionil-kloridot csepegtettünk hozzá keverés közben 

úgy, hogy a hőmérséklet 20 °G alatt maradt. A sötét 

oldatot ezután három óra hosszat refluxoltattűk, majd

éjszakán át állni hagytuk szobahőmérsékleten. Az oldó

szereket vákuumban lehajtottuk és a maradékot minimá

lis mennyiségű jeges vizben feloldottuk. Az oldatot 

35 %-ob nátriurn-hidroxid oldattal semlegesítettük,

majd szilárd kálium-karbonáttal telitettük. Az elegyet

éter 1:1 arányú ele-háromszor 200 ml metilén-klorid, 

gyével kiráztuk. Az egyesitett organikus fázisokat

magnézium-szulfáton szárítottuk, bepároltuk, és a ma

radékot vákuumban desztilláltuk. Az anyag forráspontja 

15 mm-en 90-92 °C volt. A desztillátum súlya 80 g, a 

termelés 83,6 %.

Az irodalmi termelési adat 46 % volt. A kitermelés 

növekedését azáltal sikerült elérni, hogy a kloroform, 

tionil-klorid elegy ledesztillálását a reakcióelegyről 

forró vízfürdőn addig folytattuk, amig a maradék szi

lárd anyag teljesen száraz nem lett /39/.
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Tropan-304 - ёв 3ß -il-nitril

HSC- NWf-U

Összegképlet: 

Mólsuly: 150

28,7 g nátrium-cianidot 75 ml vízben feloldottunk, 

majd hozzáadtunk 68,5 g 3oé -klórtropánt 150 ml etanol- 

ban feloldva. Az oldatot 18 óra hosszat refluxáltattuk, 

majd az alkoholt ledesztilláltuk róla. A maradékot le- 

hütöttük, és szilárd kálium-karbonáttal telitettük. 

Kétszer kiráztuk éterrel, az egyesitett éteres fáziso

kat szárítottuk, bepároltuk. A maradékot vákuumban 

frakcionáltuk. Forráspont 115-118 °C/ll mm. Az anyag 

súlya 53 g volt. N-pentánból átkristályositottuk, a 

kapott kristályos anyag - tiszta tropan-3oö-il-nitril- 

- súlya 34 g, a termelés 49,6 %,

Olvadáspont: 60-6l °G.

A |3 -konfigurációjú nitrilt azC^-nitril nátrium- 

-metiláttal történő equilibrálásával, illetve a n-pentán 

anyalug feldolgozásával nyertük. A n-pentán anyalugot 

bepároltuk, a maradék olajból sósavas éterrel hidro- 

klorid sót készítettünk.
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Metanol-izopropil-alkohol elegyéből átkristályosítot

tuk, és igy tiszta tropan-зр -il-nitril hidroklorid sót 

nyertünk. Súly: 6,5 g. Olvadáspont: 302-306 °C /bomlik/.

Tropan-3^3 -il-fenil-keton

Összegképlet: ^H-^NO

Mélsuly: 229

13,3 g bróm-benzolból és 2,3 g magnéziumból készí

tett fenil-magnézium-bromid éteres oldatához kevertetés 

közben 10 g /0,066 М/ tropan-Зоб-il-nitrilt csepegtetünk 

50 ml éterben feloldva. Csapadék kiválását tapasztaltuk.

A készülékre ezután desztilláló feltétet helyeztünk, az 

étert ledesztilláltuk, majd a reakcióelegyhez 70 ml ben

zolt öntöttünk. Három óra hosszat refluxoltattuk. 70 ml 

6H sósavat adtunk hozzá, forró vízfürdőn felmelegitettük, 

majd lehütöttük. A benzolos részt elválasztottuk, a vi

zes részt benzollal mostuk. A vizes részt ezután arnrnó- 

nium-hidroxiddal meglugositottuk, éterrel kiráztuk.

Éteres részt magnézium-szulfáton szárítottuk, bepárol

tuk. Petroléterből kristályosítottuk. A kristályos anyag 

súlya 5,2 g,a termelés 34 % volt. Olvadáspont: 58-59 °C.
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A tropan-3^ -il-fenil-ketont előállítottuk fenil- 

-litium segítségével is nitrilből.

1 g /0,00бб М/ tropan-3oC~, vagy 3/3 -nitrilt fel

oldottunk 30 ml éterben, és hozzáadtuk a fenil-litium 

50 ml éteres oldatához, amelyet 2,1 ml brómbenzolból 

és 0,35 g fém lítiumból állítottunk elő. Enyhe reflux 

indult meg, melyet melegítéssel két órán keresztül 

fenntartottunk. Ezután 50 ml 10 3-os sósavat adtunk 

hozzá. Az éteres részt elválasztottuk, a vizes részt 

pedig egy óra hosszat vízfürdőn melegítettük. Ezután 

35 3-os nátrium-hidroxid oldattal meglugositottuk, 

és éterrel háromszor kiráztuk. Az egyesített éteres 

extraktumokat magnézium-szulfáton szárítottuk, bepá

roltuk. A kapott 0,8 g olajos anyagot petroléterből 

kristályosítottuk.

Termelés: 52 %. Olvadáspont: 59-60 °C.

Tropan-3oC-il-nitril és tioanizol reakciója

5 g /0,033'М/ tropan-3oi-il-nitrilt feloldottunk

50 ml jégecetben, és hozzáadtunk 50 ml jégecetben 

feloldott 4,13 g /0,033 М/ tioanizolt, valamint 2 g 

aluminium-kloridot. Ezután az oldaton keresztül nyolc 

órán át száraz sósavgázt vezettünk szobahőmérsékleten. 

A szokásos aminfeldolgozás után csak minimális mennyi

ségű kiindulási anyagot sikerült izolálni.
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Abban az esetben, ha az ecetsavat ledesztilláltuk 

a reakcióelegyrol, és a maradékot etanolbél átkristá- 

lyositottuk. 4 g fehér kristályos anyagot nyertünk, 

amely a tropán-3^3 -karbonsav hidroklorid sója volt. 

Olvadáspont: 236-237 °C.

2-tropén

HjC-N
Összegképlet: CgH-^Ii 

Mólsúly: 123

50 g /0,35 М/ tropinhoz 24 g jégecetet adtunk, majd 

keverés és hűtés közben hozzácsepegtettünk 92 g tö

mény kénsavat. 6,5 óra reflux után a reakcióelegyet 

600 ml vizhez öntöttük, és 100 g nátrium-hidroxid 

l60 ml vizzel készült oldatát adtuk hozzá hűtés 

közben. Háromszor 150 ml éterrel kiráztuk, az éte

res extraktumokat magnézium-szulfáton szárítottuk, 

és bepároltuk. A maradék sárgás olaj súlya 37,2 g 

volt. Vákuumban frakcionáltuk. Forráspont: 61-66 °C/ 

25 mm. Súly: 30,7 g. Termelés: 69 %.
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2-tropén és benzoilklorid reakciója

13 g aluminiutn-kloridhoz 20 ml széndiszulfidőt 

adtunk, majd ehhez a szuszpenzióhoz keverés közben 

-5-0 °C közötti hőmérsékleten 3>43 g benzoil-klorid 

20 ml széndiszulfiddal készült oldatát csepegtettük. 

Ezután 3 g /0,024 М/ 2-tropént 

széndiszulfidban, és a fenti hőmérsékleten a rekació- 

elegyhez adtuk. Két óra hosszat ezen a hőmérsékleten 

kevertettük, majd éjszakán át szobahőn állni hagytuk. 

Ezután a reakcióelegyet jeges sósav oldatra öntöttük. 

Összeráztuk, a széndiszulfidős részt elválasztottuk.

A vizes fázist 30 %-os nátrium-hidroxid oldattal meg- 

lugositottuk, diklór-metánnal háromszor kiráztuk.

Az egyesitett diklórmetános fázisokat magnézium-szul

fáton szárítottuk, bepároltuk. 1 g kristályos anyagot 

nyertünk, melynek infravörös spektrumában nem volt 

karbonil elnyelés.

feloldottunk 25 ml

A reakciót- elvégeztük kloroformban, és úgy is, 

hogy aluminium-klorid helyett ón/IV/-klorid katali

zátort alkalmaztunk, valamint a hőmérsékletet is 

megemeltük, de ezek a kísérletek sem vezettek ered

ményre .
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2-tropén és benzoesav reakció.ja

15 g 85 %—os foszforsavból és 30 g foszfor- 

pentoxidból készült polifoszforsavhoz először 3 g 

/0,024 М/ 2-tropént, majd 2,97 g /0,024 М/ benzoe- 

savat adtunk. A reakcióelegyet keverés közben 

100 °C-ra melegítettük. 4 óra után a reakcióelegy- 

ben vékonyrétegkromatográfiás elemzéssel csak ki

indulási anyagot sikerült kimiiatni.

Tropán-3jP -karbonsav .hidroklorid só

HjC-N * HCL
Összegképlet: O^H^gO^ NGl 

Mólsuly: 1б9coo и
н

2 g /0,013 М/ tropan-3oö-il-nitrilhez 20 ml tömény 

sósavat öntöttünk, majd 7 óra hosszat forraltuk a 

reakcióelegyet. Ezután az oldatot szárazra pároltuk.

A kapott kristályos anyagot etanolból, majd etanol és 

aceton elegyéből átkristályositottűk. A fehér kristá

lyos anyag súlya 1,2 g volt, a termelés 53,2 %. 

Olvadáspont: 245-246 °C /bomlik/.
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Számított értékek: C 52,55 % 

H 7,84 % 

C 52,23 % 

H 8,22 %

Elemanalizis:

Talált értékek:

Aj}-, és az об-konfigurációjú nitrilből nyert 

karbonsav hidroklorid só spektrális adatai /ir, nmr/ 

megegyeztek.

Tropinon-ciánhidrin

h5c-n
Összegképlet: C^H-^I^O 

Mólsuly: 166

90 g /0,647 М/ tropinont feloldottunk 130 ml 

vízben, majd tömény sósavval lesemlegesitettük.

32 g /0,647 М/ nátrium-cianidot feloldottunk szin

tén 13О ml vízben, majd a tropinon-hidroklorid vi

zes oldatához csepegtettük körülbelül 20 perc alatt 

5-10 °C-on, kevertetés közben. A reakcióelegyet 

ezután további fél órát kevertettük, majd a kivált 

kristályos anyagot szűrtük. Kevés hideg vizzel, majd

100 ml hideg alkohollal, végül éterrel mostuk. A cián- 

hidrint foszforpentoxid fölött vákuumexszikkátorban 

szárítottuk. Az anyag súlya 88 g volt, a termelés 

81,9 %-a az elméletinek.

Olvadáspont: 144-145 °C /bomlik/.
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0^ -ekgonin hidroklorid só

H,C-N • HCl3

Összegképlet: C^H^gNO-^Cl 

Mólsuly: 221,5OH
С ООН

88 g /0,53 М/ tropinon-ciánhidrint feloldottunk 

300 ml tömény sósavban, majd a reakcióelegyet forral

ni kezdtük. Л reakció lefutását a vékonyrétegkroma

tográfiás módszerrel követtük. 22 óra reflux után 

szárazra pároltuk, és a kristályos anyagot alkohollal 

mostuk. 97 g kristályos anyagot nyertünk, amely 

ekgonin hidroklorid só és ammónium-klorid keveréke volt.

-ekgonin-tnetilészter

HjC-ц
Összegképlet: С-^Н-^Ж)^ 

Mólsuly: 199
COOCH,

600 ml metanolhoz erős hűtés közben 66 ml tionil-

kloridot csepegtettünk, majd hozzáadtuk a 88 g 

tropinon-ciánhidrinbol nyert 97 g (/-ekgonin hidro

klorid só és ammónium-klorid keverékét. Kevertetés 

közben 3 éra hosszat forraltuk, majd szárazra párol

tuk a reakcióelegyet. Annyi vizet adtunk hozzá, hogy
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feloldódjon. Ezután a vizes oldatot szilárd kálium

karbonáttal telitettük, és háromszor 200 ml kloro

formmal kiráztuk. Az egyesitett kloroformos extrak- 

tumokat magnézium-szulfáton szárítottuk, aktiv szén

nel derítettük, és bepároltuk. A maradék, hűtésre 

könnyen kristályosodó anyag súlya 60 g volt.

A termelés tropinon-ciánhidrinre számolva 56,9 

Olvadáspont: 114 °0.

Cf/О ф

0-acetil-QÓ -ekgonin-metilészter

Ир-NI
Összegképlet: C12H19iro4

Mólsúly: 241
00CCH5 

COOCHb

60 g o£-ekgonin-metilésztert feloldottunk 300 ml 

ecetsav-anhidridben, majd 15 percig refluxáltattuk 

az oldatot. A fölös ecetsavanhidridet vákuumban le

desztilláltuk, a maradékhoz 600 ml vizet adtunk, és 

kálium-karbonáttal erősen meglugositottuk, háromszor 

200 ml kloroformmal extraháltuk. Az egyesitett kloro

formos extraktumokat nátrium-szulfáton száritottuk, 

bepároltuk. A maradék sárgás olajat vákuumban frak- 

cionáltuk.
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Forráspont: 1б2-1б5 °G / 15 mm. A színtelen olaj 

hűtésre kristályosodik. Súly: 6l,6 g. A termelés 

85 Olvadáspont: 65-66 °G /Irodalmi op.: 66-67 °C/

2-tropén -3-karbonsav-metilészter

HjC-N
Összegképlet: 

Mólsúly: 181

>-C00CH3

5 g acetoxi-észtert pirrolizáltunk 420 °C-on, 

oly módon, hogy azt egy üvegtöltetes, 20 cm hosszú,

1 cm átmérőjű kolonnán bocsátottunk keresztül. A ka

pott nyers terméket 10 %-os sósavban feloldottuk, 

majd éterrel kiráztuk. A vizes részt kálium-karbonát

tal telitettük, háromszor 30 ml kloroformmal kiráztuk. 

Az egyesitett kloroformos extraktumokat magnézium- 

-szulfáton szárítottuk, aktiv szénnel derítettük, be

pároltuk. A maradék sötét olaj súlya 2,3 g volt. Mo

torvákuumban frakcionáltuk. A 0,25 mm vákuumban 

90-95 °C közötti frakció mintegy 5 % kiindulási anya

got tartalmazott. Súlya 0,6 g volt. Termelés: 16,5 %• 

Törésmutató: n^= 1,4891 /Irodalmi érték: n^= 1,4998/ 

Az oC-ekgonin-metíLésztert a következőképpen ala

kítottuk 2-tropén-3-karbonsav-metilésztérré.
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20 g 85 %-os foszforsavhoz kevertetés közben 

40 g foszforpentoxidot adagoltunk, miközben a hő

mérséklet mintegy 100 °C-ig emelkedett. Az igy elő- 

állitott polifoszforsavat hagytuk lehűlni 40-50 °C-ra, 

majd kevertetés közben hozzáadtunk 20 g o4-ekgonin- 

-metilésztért. A hőmérsékletet óvatosan 150 °G-ig 

emeltük. Néhány percig ezen a hőmérsékleten tartottuk 

a reakcióelegyet, majd hagytuk lehűlni szobahőmérsék

letre. 200 ml vizet adtunk hozzá, majd a vizes oldatot 

2N Nátrium-hidroxid oldattal erősen meglugositottuk. 

Négyszer 200 ml kloroformmal kiráztuk. Az egyesitett 

kloroformos extraktumokat nátrium-szulfáton szárítot

tuk, aktiv szénnel derítettük, bepároltuk. A maradék 

sárga olaj súlya 14 g volt. A termelés 77 Г5. Az olaj 

frakcionálása után 8 g színtelen folyadékot nyertünk, 

forráspont: 125-127 °C/12 mm. Termelés: 44 ‘Ó.

2-tropén-3-karbonsav

H,C-3

Összegképlet: C^H-^NOg 

Mólsuly: 167

20 g /0,11 М/ 2-tropén-3-karbonsav-metilészter- 

hez 100 ml desztillált vizet adunk, majd a reakció-
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elegyet 3 óra hosszat forraljuk. Ezután a vizes ol

datot aktiv szénnel derítettük, bepároltuk. Metanolt 

adtunk hozzá, és a kivált kristályos anyagot kiszűr

tük. 8 g anyagot nyertünk. Az anyalugot ismét bepá

roltuk, kevés etanolt, majd metil-etil-ketont adtunk 

hozzá. A kiszűrt fehér kristályos anyag súlya 9 g volt. 

Az össztermelés 92 %. Az anyag olvadáspontja: 350 °C.

Tropán-3QÓ -karbonsav

Összegképlet: CgH-^NOg 

Mólsuly: 169
coo~

2 g /0,12 М/ 2-tropén-3-karbonsa'vat feloldottunk 

25О ml metanolban, úgy hogy 20-30 ml vizet is adtunk 

hozzá. Ezután az oldathoz hozzáadtunk 0,4 g PtO,-, ka

talizátort, és 50 atmoszféra nyomáson, szobahőmérsék

leten hidráltúk. Az elméletileg számított hidrogén 

felvétele után a katalizátort kiszűrtük, az oldatot 

bepároltuk. 1,9 g fehér kristályos anyagot kaptunk. 

Termelés: 94 %•

Olvadáspont: 235-236 °G /bomlik/ /Irodalmi érték:

233 °C/
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0,1 g karbonsavból alkoholban feloldva sósavas 

éterrel hidroklorid sót készítettünk.

Olvadáspont: 244-246 °C.

Tropán-3-karbonsav-klorid hidroklorid só

Hf-N •HCl
Összegképlet: CglI-^NOClg 

Mólsuly: 224
COCl

2 g /0,0118 М/ tropán-3c£ -karbonsavhoz 30 ml 

tionil-kloridot adtunk, majd 1 óra hosszat forraltuk 

a reakcióelegyet. Ezután az oldatot szárazra pároltuk, 

és a maradékról egyszer benzolt desztilláltunk le.

Л lepárlás után kapott kristályos anyagot további 

feldolgozás nélkül benzollal Friedel-Crafts reakció

ba vittük.
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Tropan-Зр -il-fenil-keton

Hf-N
Összegképlet: С-^Н^дЖ)

Mólsúly: 229

Az előzőekben leirt módon, 2 g /0,0113 М/ tropán- 

-Зс/ -karbonsavból nyert savklorid hidroklorid sóhoz 

50 ml benzolt öntöttünk, majd 0-5 °C-on keverés köz

ben 8 g aluminium-kloridot adtunk a reakcióelegyhez. 

Ezután .hagytuk szobahőmérsékletre felmelegedni,majd 

4 óra hosszat forraltuk. A forralás befejezése után 

lehütöttük a benzolos oldatot, és óvatosan 30 ml je

ges vizből és 15 ml tömény sósavból álló elegybe ön

töttük. Összeráztuk, majd elválasztottuk, a benzolos 

részt kiöntöttük. A vizes fázist 30 ml éterrel egy

szer kiráztuk, éteres fázist kiöntöttük. A vizes 

részt szilárd kálium-karbonáttal telítettük, és három

szor 30 ml kloroformmal kiráztuk. Az egyesitett kloro- 

formos extraktumokat magnézium-szulfáton szárítottuk, 

aktiv szénnel derítettük, bepároltuk. A kapott sárgás 

olaj súlya 1,5 g volt. A termelés karbonsavra számít

va 55,5 %.
A sárgás olaj, melyet kikristályositani nem sikerült, 

spektroszkópiailag identikus volt az autentikus 

-il-fenil-ketonnái.tropan-3 p
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Alkoholban feloldva sósavas éterrel hidrolclorid 

sót készítettünk belőle.

Olvadáspont: 234-235 °C /bomlik/.

2~tropén-3-karbonsav-klorid hidrolclorid só

H3C-N -HCl
Összegképlet: CgH-^^lI0Cl2 

Mólsuly: 222
COCl

16 g /0,096 М/ 2-tropén-3-karbonsavhoz 100 ml 

tionil-kloridot adtunk, és az oldatot 1 óra hosszat 

forraltuk. Ezután a tionil-kloridot vákuumban le

desztilláltuk a reakcióelegyről, és az ily módon 

nyert savklorid hidroklorid sóját további feldol

gozás nélkül Friedel-Crafts reakcióba vittük.

2-tropen-3-il-fenil-keton

H.C-Ni
Összegképlet: C-^H-^ITO 

Mólsuly: 227

Az előzőekben leirt módon 16 g 2-tropén-3- 

-karbonsavból nyert savklorid hidrolclorid sójához

400 ml benzolt öntöttünk. A keletkezett szuszpen-
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zióhoz ezután 0-5 °C-on kevertetés közben 30 perc 

alatt hozzáadagoltunk 64 g aluminiutn-kloridot.

Lassan hagytuk a reakcióelegyet szobahőmérsékletre 

felmelegedni, majd 3>5 éra hosszat forraltuk.

A forralás befejezése után hagytuk a reakcióelegyet 

lehűlni, majd óvatosan 200 ml jeges vizből és 100 

ml tömény sósavból álló elegyre öntöttük. Össze

ráztuk, a benzolos részt elválasztottuk és kiöntöt

tük. Л vizes fázist szilárd kálium-karbonáttal te

litettük, és háromszor 200 ml kloroformmal kiráztuk. 

Az egyesitett kloroformos extraktumokat nátrium- 

-szulfáton szárítottuk, aktiv szénnel derítettük, 

bepároltuk. A maradék sárgás olaj súlya 15 g volt.

Az anyagot forró petroléterben feloldottuk, a fel 

nem oldódott maradékot kiszűrtük, az oldatot bepá

roltuk. A maradék olaj súlya 13 g volt, amely kro

matográfiásan egységesnek bizayult.

Termelés: 59»6 %.

1 g bázist kevés alkoholban feloldottunk, és 

sósavas étert■ adtunk hozzá. 0,8 g hidroklorid sót 

nyertünk, amelyet alkoholból átkristályositottunk. 

Olvadáspont: 221-222 °C /bomlik/.

Számitott értékek: C 68,30 H 6,87

N 5,31 Cl"13,44 

C 68,39 H 7,16 

N 5,05 Cl"13,78

Elemanalizis:

Talált értékek:
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Tropan-ЗС^ -il-f enil-keton

h4c-n

Összegképlet: C^H^gKO 

Mólsúly: 229

0,2 PtO,-, katalizátort /00,70 % Pt/ 30 ml víz

mentes etanolban előhidráltunk, szobahőmérsékleten 

1 atmoszféra nyomáson. Л hidrogénfogyás leállta 

után hozzáadtunk 2 g /0,0087 М/ 2-tropén-3-il- 

-fenil-keton 50 ml absz. etanolos oldatát. 5 órás 

hidrálás után 205 ml hidrogén fogyott. A számitott 

hidrogénfelvétel 210 ml volt. A katalizátort ki

szűrtük, az etanolos oldatot bepároltuk. 1,8 g szín

telen olajos anyagot nyertünk. Porrá petroléterben 

feloldottuk, majd hagytuk lehűlni az oldatot. Kevés 

kristályos anyag vált ki az oldatból, melynek mennyi

sége erőteljesebb hűtésre növekedett. A kiszűrt raga

dós kristályos anyag súlya 1,3 g volt. Az anyagot 

ezután petrolétérből még kétszer átkristályositottűk. 

Ily módon 0,8 g fehér kristályos anyagot nyertünk. 

Olvadáspont: 6.1-62 °C.

Elemanalizis: Számitott értékek: C 78,56 II 8,35

N 6,10

C 78,35 H 8,52 

N -5., 96

Talált értékek:
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Tropan-Зр -il-fenil-keton

Abban az esetben, ha a 2-tropen-3-il-fenil-ketont 

Rh/Pt katalizátor jelenlétében az előzőekben leírtak

hoz hasonlóan hidráltuk, tropan-3|i -il-fenil-ketont 

nyertünk.

Olvadáspont: 5B-59 °G.

Tropan-Зр -il-fenll-karbinol

Összegképlet: 

Mólsuly: 231
OH

44 g /0,166 М/ tropan-3|3 -il-fenil-keton hidro- 

klorid sót feloldottunk 400 ml etanolban, és 4 g 

Raney-Ni katalizátort adtunk hozzá. 70 atmoszféra 

nyomáson 70 °C-on hidráltunk. 4 óra elteltével a 

katalizátort kiszűrtük, az oldatot bepároltuk. A 

maradékot feloldottuk 150 ml vizben , és 40 ml tö

mény ammónium-hidroxidot adtunk hozzá. Először ola

jos kiválást tapasztaltunk, majd 1 óra állás után 

az anyag bekristályosodott. Szűrtük, kétszer 50 ml 

acetonnal mostuk. Súly: 25,5 g.

Olvadáspont: 140-141 °C.
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Az anyalugot és a mosófolyadékot egyesitettük, és 

70 ml térfogatra bepároltuk. 50 ml tömény amménium- 

-hidroxidot adtunk hozzá és háromszor 100 ml kloro

formmal extraháltuk. Az egyesitett kloroformos 

extraktumokat magnézium-szulfáton szárítottuk,be

pároltuk. 20 ml desztillált vizet adtunk hozzá. 

Először olajos, majd kristályos kiválást tapasz

taltunk. A kristályos anyagot szűrtük, és 10 ml 

acetonnal mostuk. Súly: 6,7 g. Termelés: 84,3 

Olvadáspont: 141-143 °G.

Számított értékek: 0 77,87 H 9,15

N 6,05
C 78,02 II 8,92 

N 6,05

Elernanalizis:

Talált értékek:

Тгорап-Зр -il-fenil-karbinolt nyertünk abban 

az esetben is, amikor tropan-3oé -il-fenil-ketont

hidráltunk nyomás alatt PtOg katalizátor jelenlé

tében.

2 g tropan-Зоб -il-fenil-ketont feloldottunk 

30 ml etanolban, és 0,2 g PtO^ katalizátort adtunk 

hozzá. 60 atmoszféra nyomáson, szobahőmérsékleten 

hidráltunk. A katalizátor kiszűrése és az oldat 

bepárlása után a maradékot petroléterből kristályo

sítottuk, és 1,8 g kristályos anyagot nyertünk.
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Olvadáspont: 141-142 °C.

A vegyület spektroszkópiai adatai megegyeztek a 

il-fenil-keton hidrálásakor keletke-tropan-3ji - 

zett anyag adataival.

Л tropan~3|3 -il-fenil-karbinol rezolválása

32,2 g tropan-3^» -il-fenil-karbinolt feloldottunk 

100 ml etil-acetát és 30 ml etanol elegy ében, és me

legen hozzáadtuk 32,2 g d-kámfor-ß-szulfonsav 

etil-acetátos oldatát. Hagytuk az oldatot lehűlni 

szobahőmérsékletre, és a kivált kristályos anyagot 

kiszűrtük. Súly: 34,5 g. Olvadáspont: 122-125 °C.

Az anyagot 100 ml etil-acetát és 25 nil etanol 

elegyéből átkristályősitottuk, -20 °C-ra hütöttük,

20 ml etil-acetáttal mostuk, infralámpa alatt szá

rítottuk. Súly: 28 g. Olvadáspont: 126-128 °C.

Л fenti anyagot 120 ml etil-acetát és 25 ml etanol 

elegyéből újra átkristályosítottuk, -20 °C-ra hütöttük, 

szűrtük. Súly: 24,8 g. Olvadáspont: 129-130 °C.

Ebből a sóból már optikailag tiszta bázist nyertünk./-/ 

Az első átkristályositásnál nyert anyalugot bepá

roltuk. Súly: 35 g. Melegen feloldottuk 45 ml absz. 

acetonban, majd a hűtésre kiváló kristályos anyagot 

kiszűrtük. Súly: 34 g. 40 mlabsz. acetonból átkris

tályosítottuk, 10 ml hideg acetonnal mostuk.

Súly: 24,8 g /nedvszívó/.

100 ml
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110 ml aceton és 5 ml etanol elegyéből újra át- 

kristályositottulc, vákuumexszikkátorban cc. ILjSO^ 

fölött szárítottuk. Súly: 20,1 g. Olvadáspont: 88-91 °C. 

A kapott anyagnak kis része 400 ml acetonban nem

oldódott, kiszűrtük. Az anyalugból hűtésre 12,5 g

Olvadáspont: 88-93 °C.kristályos anyag vált ki.

Ebből a sóból optikailag tiszta bázist nyertünk /+/.



AZ ELŐÁLLÍTOTT pontosabb intermedierek és a 

VÉGTERMÉKEK 1H EMR SPEKTROSZKÓPIAI ADATAI

Tr о pán-3/3 - 
-karoonsav 
hidroklorid só

3,96;bs

C/1/-H, 0/5/-H

1,50 - 2,57;ni 2,57; s
CH K-CH32

oó -ekgonin- 

-metilészter
3,66; s 

- 0 - CH
1,37 - 2,37; m 2,15; в

N-CH
3,13; m

C/1/-H, C/5/-H
5,23; s

CE OH32 3

O-acetil-oó-ek-
gonin-metil-
észter

1,61 - 2,62; m 3,68;2,28; s 3,13; bs 

C/1/-H, C/5/-H
1,93; ss

0<2CH N-CH 0 - CH C CH2 3 3 3 Ii
2-tropén-3-
karbonsav-metil-
észter

.3,65; s1,33 - 2,83; m 2,30; s 6,82-7,00; m cr>3,15-3,50; ш 

C/1/-H, C/5/-H
СЭ

CH N-CH 0 - CH -CH= c I2 3 3

2-tropén-
-3-karbonsav

1,50 - 3,19; m 2,83; d 6,48-6,78; m3,90-4,38; m 

C/1/-H, C/5/-HCH N-CH -CH= C2 3

Tropán -3 

karbonsav
1,63 - 3,12; m 2,73; s 3,84; bs 

C/1/-E, C/5/-HCH N-CH2 3



3,25 - 3,52; m ^43 - б,65; tu 

C/1/-H,C/5/-H

2,36; s 7,15 - 7,75; tu1,48 - 2,90; tu 

- CH2 -

2-tropen-3-il- 
-fenil-keton Ar - HH-CH CH= C3

Tropan-Зр -il- 

-fenil-keton
7,15 - 7,95; m3,53; h1,33 - 2,38; ш. 

- CH2 -

3,19; bs2,27; s

C/1/-H,C/5/-H C/3/-H Ar-H:t-ch3 /06 -helyzetű/

3,26; t 7,15 - 7,88; tnTropan-Зо/ -il- 

-fenil-keton
3,00; bs1,30 - 2,43; m 

- ch2 -
2,30; s

C/l/-H,C/5/-H C/3/-H Ar-H1T-CH 3 /0 -helyzetű/ I

оз
М3

I4 skála, ppm egységekben
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VI. ÖSSZEFOGLALÁS

A disszertáció célkitűzése az irodalomban leirt, 

de pontosan nem definiált tropan-3ß -il-fenil-keton 

szerkezetvizsgálata mellett a tropan-3o4 -il-fenil- 

-keton, valamint a ketonok redukciója utján a meg

felelő karbinolok előállítása volt.

Tanulmányoztuk a tropan-3o4 -il-fenil-keton előál

lításának lehetőségeit. Megállapítottuk, hogy a szám

ba jöhető kiindulási anyagok és a tropan-3oé-il-fenil- 

-keton a megfelelő reakciókörülmények között igen 

könnyen epimerizálódik. Ez a tény megnehezítette a 

vegyület előállítását.

Kidolgoztunk egy szintézisutat az {^-konfigurációju 

keton előállítására, melynek lényege a következő: 

Ы-ekgonin-rnetilésztert polifoszforsav segítségével 

dehidratáltunk, majd a keletkezett telítetlen karbon- 

sav-metilésztert elhidrolizáltuk. A kapott 2-tropén- 

-3-karbonsavból savkloridot készítettünk, és ezt 

Friedel-Crafts reakcióba vittük. Az ily módon előál

lított 2-tropen-3-il-fenil-ketont platina katalizátor 

melhtt hidrogéneztük, és igy tropan-30^ -il-fenil-ketont

kaptunk.
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1 13H és nmr spektroszkópia segít

ségével bizonyítottuk azoC-, ji -vegyületpár konfigu

rációját. Megvizsgáltuk a tropan-30^ -il-fenil-keton 

stabilitását különböző körülmények között.

Dipólmomentum méréseket végeztünk a konformáció 

megállapítására. A mérésekből arra következtettünk, 

hogy a tropan-Зр -il-fenil-keton szék, mig a tropan- 

-3o6-il-fenil-keton egyfajta feszitett szék konfor

mációval rendelkezik.

Elvégeztük az epimer ketonok hidrogénezését 

platina katalizátor mellett, amely mindkét esetben 

ugyanahhoz a vegyülethez, a tropan-3^ -il-fenil- 

-karbinolhoz vezetett. Iíezolváltuk a jobbra és a 

balra forgató alkoholokat.

Infravörös,
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