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1. BEVEZETÉS 

A szerves kémiai szintézisekben az alapvető kémiai lépések, elválasztási folyamatok összességében, a 

technológia szempontjából egységesen kezelhetők, tipizálhatók. Ezeknek az ipari megvalósítás 

szempontjai alapján tipizált reakcióknak és műveleteknek a gyógyszerkémiai szintézisekben gyakran 

alkalmazott képviselőit tárgyalja a jelen tantárgy „Gyógyszerkémiai alapfolyamatok‖ címen. Az egyes 

alapfolyamatok a szintetikus gyógyszergyártás „építőkövei‖, ismeretük megkönnyíti a szintézisek 

tervezését, az üzemesítést, többfunkciós (multipurpose) üzemcsarnokok tervezését és építését. A 

gyógyszerkémiai alapfolyamatok előadás több évtizede tananyag a BME Vegyészmérnöki és 

Biomérnöki Kar gyógyszeripari szakirányos hallgatói számára. A tárgyból nyomtatott jegyzet több 

mint harminc évvel ezelőtt készült (Fogassy, E., Szabó, G. T., Kádas, I.: Gyógyszerkémiai alap-

folyamatok, szerk.: Ács, M., Tankönyvkiadó, Budapest, 1979). Az említett jegyzet azóta is az alapja a 

tárgy előadásainak, emellett a szakma fejlődésének megfelelő új ismereteket elektronikus adathor-

dozókon közreadott óravázlatok segítségével sajátíthatták el a hallgatók. A jelen elektronikus jegyzet 

célja, hogy egységesített formában adja közre az előadások alapját képező jelenlegi ismeretanyagot. 

Az előadási anyag és a jegyzet is feltételezi azt, hogy a vegyészmérnöki szak BSc-képzésében 

részt vevő hallgatók ennek a tárgynak a hallgatásakor már rendelkeznek szerves kémiai ismeretekkel. 

Az egyes alapfolyamatok bemutatásakor ezért igyekeztünk a fő hangsúlyt az adott folyamat gyakorlati 

alkalmazási lehetőségeinek bemutatására helyezni, a technológiát fejlesztő mérnök szemszögéből 

nézve a kémiai reakciókat. Ennek megfelelően a jegyzetben tárgyalt alapfolyamatokat elsősorban a 

gyógyszeripari szintézisekben való alkalmazásuk gyakorisága, fontossága és specialitása alapján 

válogattuk össze, figyelembe véve azt, hogy bizonyos, a szerves vegyipar más területein is széles 

körben alkalmazott alapfolyamatokat (például katalitikus hidrogénezés) a „Vegyipari technológiák 

alapjai‖ című tárgy keretében ismerik meg a hallgatók. Részletesen tárgyaljuk viszont az optikai 

izomerek elválasztásának az iparban jelenleg leggyakrabban alkalmazott módszereit, az enantiomer-

keverékek tisztítási lehetőségeit, mert ezek ugyancsak tipizálható folyamatok, és ma már szinte 

minden gyógyszer- és növényvédőszer-hatóanyag, sőt kozmetikai alapanyagok szintézisénél is kulcs-

kérdés a nagy enantiomertisztaságú hatékony izomer gazdaságos előállítása. Bár egyre több az olyan 

eljárás, amelyben csak a hatás szempontjából hasznos enantiomert állítják elő aszimmetrikus szinté-

zissel, a „jó izomer‖ racém kiindulási anyagból vagy nem racém enantiomerkeverékekből történő 

előállítása ma is fontos ipari módszer. 

A tantárgy alapozza meg az ugyancsak BSc-fokozaton előadott „Gyógyszerkémiai technológia‖ 

oktatását, ezért az egyes alapfolyamatok kapcsán bemutatott gyakorlati példáknál mindig arra 

törekedtünk, hogy az adott reakció szempontjából fontos intermedier bemutatása mellett megadjuk az 

ahhoz kapcsolódó végtermék (gyógyszerhatóanyag) nemzetközi szabadnevének angol változatát (az 

INN: international nonproprietary name, a WHO által ajánlott, engedélyezett és rendszerezett 

hatóanyagnév), így a hallgatók könnyebben kapcsolhatják össze az alapfolyamatokban szerzett 

ismereteket a teljes technológiai folyamatot ismertető előadások anyagával. Emellett minden esetben 

utaltunk arra is, milyen hatástani területen használják a célvegyületet. 

Az elméleti órákat szervesen kiegészíti a heti 5 órás, budapesti gyógyszergyárakba kihelyezett 

„Gyógyszerkémiai alapfolyamatok gyakorlat‖, amely szintén kötelező tantárgy a gyógyszeripari 

szakirányos vegyészmérnök-hallgatóknak. Ezeken a gyakorlatokon a hallgatók olyan technológiákat 

ismerhetnek meg, amelyeknek egyes elemei a gyógyszerkémiai alapfolyamatok előadásokon kerülnek 

ismertetésre. 

A jegyzetben ismertetett anyag tehát a gyógyszerkémiai technológiák kifejlesztésének szerves 

kémiai oldalát mutatja be. Egy hatóanyaggyártó technológia a bizonyos szempontok alapján optimált 

kémiai reakciók és elválasztási műveletek sorozatán túl számos más elemet is tartalmaz. A vegyész-

mérnök feladata az ilyen fejlesztésekben az, hogy a termék előállítására gazdaságos, a környezetet 

minél kevésbé terhelő technológia kidolgozásában működjön közre. A gyógyszerkémiai alapfolya-

matok keretében tehát ilyen szemszögből vizsgáljuk a reakciókat. Ahhoz, hogy az összetett szempont-

rendszernek való megfelelés problematikáját megértsük, tudnunk kell azt, mit is értünk hatóanyagok 

gyártására kidolgozott gyógyszerkémiai technológián, és ennek milyen fontos elemei vannak. 



6 Gyógyszerkémiai alapfolyamatok 

© Faigl Ferenc, BME www.tankonyvtar.hu  

1.1. A gyógyszerkémiai technológia definíciója 

(Ez a fogalom nem keverendő a gyógyszerkészítmény-technológiával, amely a hatóanyag formulá-

zásával kapcsolatos eljárásokat foglalja magába.) 

Egy gyógyszerhatóanyag előállításának technológiája az alábbi követelményeknek kell, hogy 

megfeleljen:  

adott alapanyagokból és adott segédanyagokból 

– meghatározott sorrendben és meghatározott körülmények között végrehajtandó kémiai reakciókkal 

– az ezekkel kapcsolatos meghatározott műveletekkel 

– adott berendezésekben 

– adott műszerezettséggel, illetve vezérléssel 

– adott biztonsági előírások (személyi, anyag- és vagyonbiztonsági) betartásával 

– adott környezetvédelmi előírások betartásával 

– adott iparjogvédelmi szempontok betartása mellett és 

– adott minőségbiztosítási követelmények betartása mellett  

adott és állandó minőségű gyógyszerhatóanyagokat állítunk elő. 

 

A fenti követelményeknek egy technológia csak akkor felelhet meg, ha kifejlesztésében a 

vegyészeken, vegyészmérnökökön kívül több más szakma képviselői is részt vesznek és szorosan 

együttműködnek. Ehhez az együttműködéshez természetesen a vegyészmérnököknek is rendelkezniük 

kell mindazokkal az ismeretekkel, amelyek ennek a komplex feladatnak a megoldását lehetővé teszik, 

és segítik a közös munkát a fejlesztésben részt vevő többi szakemberekkel. 

 

A gyógyszerkémiai technológia az alábbi elemeket foglalja magába: 

 kémia  

 fizikai kémia (morfológia, reakciókinetika)  

 analitika (üzemközi ellenőrzés, központi ellenőrzés) 

 műveletek (adagolás, elválasztás, kristályosítás, desztilláció és ezek méretnövelése, műveleti 

sorrend) 

 készülékek és a hozzá kapcsolódó gépészet, automatika, műszerek vezérlése („hardver‖) 

 minőségbiztosítás (ennek egy része analitika, minőség-ellenőrzés, de egyéb elemeket is 

tartalmaz, amelynek oktatása külön tárgy keretében folyik) 

 környezetvédelem (preventív és utólagos kárelhárítás) 

 biztonság (személyi, vagyon- és anyagbiztonság) 

 gazdaságosság 

 iparjogvédelem (termék- és eljárásszabadalom, szorosan kapcsolódik a gazdaságossághoz). 

 

A felsorolt elemek az egész technológiai folyamatban nem önálló összetevőként szerepelnek, 

hanem befolyással vannak egymásra. Így például egy adott műveletnél az adagolási sorrend vagy a 

feldolgozástechnika, mely már a hardvertől is függ, befolyásolja a termék tisztaságát.  

Egy gyógyszer előállításánál nemcsak a hatóanyag kémiai tisztasága fontos, hanem az alaktani 

tényezők is (szemcseméret, polimorfia), melyek befolyásolják egy adott hatóanyag készítménnyé 

alakításának lehetőségeit. A különböző polimorf módosulatok például eltérő sebességgel oldódnak fel, 

így azok hatáskifejtése is eltérő lehet. Általában az a cél, hogy egy adott kristályforma minél nagyobb 

hányada minél gyorsabban felszívódjon. Retard készítmények esetében pont a késleltetett hatás 

(lassúbb és ütemezett felszívódás) a kívánatos, amelyet például a hatóanyag polimer mátrixba 

ágyazásával biztosíthatnak.  

A fizikai-kémiai elem, így például a reakciókinetika, hatással van műveleti és gépészeti elemre is, 

hiszen például felvilágosítást ad egy adott reakció exoterm vagy endoterm mivoltáról. Erősen exoterm 

reakciók esetén például megfelelő adagolási (műveleti elem) és hűtési (gépészeti elem) módról kell 

gondoskodni. A kémiai, műveleti és analitikai elem (például a szennyezők) kihatással vannak az ipar-

jogvédelmi megítélésre. Az egyes elemek közötti többszörös kapcsolatokat hosszan lehetne sorolni.  
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A „Gyógyszerkémiai alapfolyamatok‖ tárgy keretében most elsősorban a kémiai elemre 

összpontosítunk, bemutatjuk, hogy a tipizált reakciók gyakorlati megvalósításával kapcsolatos isme-

retek hogyan segíthetik hasonló reakciókat tartalmazó szintézisek technológiájának kidolgozását. 

 

A tipizálható alapfolyamatokra példaként említjük itt a pindolol és a verapamil előállításait (lásd 

az 1.1.-1.4. ábrákat). Ezeknek a vegyületeknek a szintézise során több, a tantárgy keretében 

bemutatásra kerülő gyógyszeripari alapfolyamat előfordul. Alkalmazni kell különböző alkilezési 

reakciókat (O-, N- és C-alkilezések), szerepel a klórmetilezés, a diazotálás, gyűrűzárások és a redukció 

különböző változatai. 

 

a) A pindolol előállítása: 

 

1.1. ábra: A pindolol képlete, előállítása (interaktív animáció) 

A pindolol a szívkoszorúér-betegségből fakadó mellkasi fájdalom (angina pectoris), magas 

vérnyomás, valamint bizonyos szívritmuszavarok kezelésére és megelőzésére alkalmas szer. 

A pindololt az 1.2. ábrán bemutatott úton 2-metil-1,3-dinitrobenzolból kiindulva állítják elő az egyik 

nitrocsoport redukciójával (a), majd diazotálást követő elfőzéssel (b) és katalitikus hidrogénezéssel 

(c). Ezután a primer aminocsoportot amidinszármazékká alakítják (ezt a kémiai lépést a jegyzetben 

külön nem tárgyaljuk), és ez utóbbit gyűrűbe zárják (d), majd O-alkilezik (e).  

 

1.2. ábra: A pindolol ipari előállítása 

Megjegyzendő, hogy a fenti reakciósorban kiindulási anyagként használt 2,6-dinitrotoluol 

előállításakor egy izomerkeverék (2,6- és 2,4-dinitrotoluol keveréke) keletkezik, így a pindololgyártás 

megkezdése előtt szükség van ezen izomerek szétválasztására.  
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b) A verapamil előállítása 

 

1.3. ábra: A verapamil képlete 

A verapamil magas vérnyomás, illetve szívritmuszavarok kezelésére használható hatóanyag. 

Kulcsintermedierjeit pirokatechinből kiindulva állítják elő O-alkilezést (a) követő klór-metilezéssel 

(b), nátrium-cianidos reakcióval (c) és redukcióval (d). A 2-(3,4-dimetoxifenil)acetonitril és 2-(3,4-

dimetoxifenil)etilamin intermediereken C- és N-alkilezési reakciókat (e, f) végeznek, végül a két 

intermedier összekapcsolásával (C-alkilezés, g) jutnak a végtermékhez (lásd az 1.4. ábrát). 

 

1.4. ábra: A verapamil ipari előállítása 

 A két bemutatott szintézissorban számos alkilezési reakció szerepel. Ezek közül például a fenolos 

hidroxilcsoport alkilezésének módszere, körülményei gyakorlatilag függetlenek attól, hogy a pindolol 

vagy a verapamil aromás gyűrűjéhez kapcsolódó csoportot alkilezzük. A verapamil szintézisén belül is 

több alkilezési reakció van, amelyeknek megvalósításában sok a hasonlóság, vagyis az alkilezési 

reakciók tipizálhatók, alapfolyamatként tárgyalhatók. A fordított megállapítás is igaz: ha valaki ismeri 

az alkilezési reakciók gyakorlati megvalósításánál figyelembe veendő tényezőket, könnyebben tudja 

megvalósítani egy adott vegyület ilyen reakcióját. 
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2. ALKILEZÉS 

Az alkilezés definíciója: az alkilezés során valamely molekula egyik hidrogénatomját alkilcsoportra 

cseréljük ki. Mechanizmusát tekintve beszélhetünk szubsztitúciós és addíciós alkilezésről. 

 

a) Szubsztitúciós alkilezés: 

 A szubsztitúciós alkilezést a 2.1. ábrán megadott reakcióegyenlettel jellemezhetjük. 

 

2.1. ábra: A szubsztitúciós alkilezés 

 A szubsztitúciós alkilezés során az alkilezni kívánt vegyületet (NuH) egy megfelelő 

alkilezőszerrel (például alkil-halogeniddel vagy valamilyen szulfonsav alkilészterével, R-X) 

reagáltatjuk. Ilyenkor a kiindulási vegyület hidrogénatomját helyettesítjük alkilcsoporttal, miközben 

melléktermékként HX képződik. A szén-, nitrogén-, oxigén- és kénatomok eltérő elektronegativitásuk 

és nukleofilitásuk következtében eltérő reakcióképességet mutatnak. Ez az aktivitásbeli különbség 

szelektív alkilezésre is ad lehetőséget.  

 Az alkoholok funkciós csoportjában lévő oxigén eléggé elektronegatív, de önmagában nem elég 

nukleofil ahhoz, hogy alkilezési reakcióba lépjen. A bázis hatására kialakuló alkoholát azonban már 

egy megfelelő erősségű nukleofil.  

 Az oxigénnel szemben a nitrogén már eléggé nukleofil ahhoz, hogy bázis hozzáadása nélkül is 

képes reagálni. Bázis távollétében azonban a szubsztitúciós alkilezés során képződő sav egy idő után 

leállítaná a reakciót, így ez esetben is szükség van egy megfelelő bázis hozzáadására. Utóbbi esetben a 

bázis szerepe nem a tulajdonképpeni reagens kialakítása, hanem a sav megkötése és ezzel a reakció 

leállásának megakadályozása. 

 A tiolokban lévő kén például egy erős nukleofil, de nehezen protonálódik, ezért savas közegben is 

nukleofilként támadhat. Az aminokban lévő nitrogén ellenben savas közegben protonálódik, ezért nem 

vihető ilyen körülmények között szubsztitúciós alkilezési reakcióba, és ez, mint látni fogjuk, 

lehetőséget ad amino- és tiolcsoportot is tartalmazó vegyületek szelektív S-alkilezésére.  

 

b) Addíciós alkilezés: 

 Az addíciós alkilezésre a 2.2. ábrán mutatunk be példákat. Az ilyen reakciók lényege, hogy 

melléktermék képződése nélkül mennek végbe, a két reagáló vegyület egy termékké egyesül. 

 

2.2. ábra: Az addíciós alkilezés (Y = Li, Na, MgX, ahol X halogén) 

 Az oxirán nemcsak C-alkilezésekben használható, hanem N-, O-, S-alkilezés is megvalósítható 

vele. Az N-alkilezésre ilyen példát a 2.4. fejezeben mutatunk be.  

2.1. Az O-alkilezés 

Az O-alkilezés minden esetben nukleofil szubsztitúciós reakció, amely két lépésben játszódik le. Az 

alkilezendő vegyület deprotonálása után (H-Nu kötés felhasadása) a nukleofil csoport reakcióba lép az 
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alkilezőszerrel, miközben létrejön egy új R-Nu kötés. Nagy különbség van az alkoholos és a fenolos 

hidroxilcsoportok reakcióképessége között: míg a savasabb fenolos hidroxilcsoport alkáli-

hidroxidokkal  vagy -karbonátokkal (az úgynevezett reverzibilis bázisokkal) is deprotonálható, addig 

az alkoholos hidroxilcsoport esetében csak erősebb, irreverzibilisen működő bázisok (pl. nátrium-

hidrid) alkalmazásával érhetjük el a teljes deprotonálást. Az elmondottak mellett úgy is 

megvalósítható alkoholok O-alkilezése, ha az egyensúlyt valamilyen módszerrel az alkoholát irányába 

tolják el, vagy fázistranszfer katalizátor alkalmazásával mindig csak egy kis részét deprotonálják az 

alkoholnak, amely azonnal reagál az alkilezőszerrel és így a szilárd vagy oldott formában külön 

fázisban jelen lévő bázisnak és a katalizátornak köszönhetően az anyag teljes mennyisége a kívánt 

termékké alakítható. 

 Az O-alkilezés első lépésében tehát a nukleofil centrum létrehozására az alábbi fajta bázisokat 

használhatjuk. 

 

1) Reverzibilisen működő bázisok:  

 Az ilyen típusú bázisok lehetnek például az alkálifém-hidroxidok, az alkálifém-karbonátok és az 

alkáli-alkoholátok (2.1.1. ábra). 

 

2.1.1. ábra: Reverzibilisen működő bázis alkalmazása hidroxilcsoport deprotonálására 

 A 2.1.1. ábrán szemléltetett reakció egyensúlyi helyzete függ az alkohol és a víz relatív 

savasságától. A reverzibilisen működő bázisok alapesetben nem alkalmasak alifás alkoholok (a 2.1.1. 

ábrán R = alifás csoport) deprotonálására, mert azok lényegesen gyengébb savak a vízhez képest. A 

fenolokat (R = aromás csoport) ezzel szemben már kálium-karbonáttal is lehet deprotonálni. 

Az alkoholátok báziserőssége függ a szomszédos csoport elektronküldő képességétől. A terc-

butilcsoport például három elektronküldő csoporttal rendelkezik, ennek következtében az alkáli-terc-

butilátok sokkal erősebb bázisok, mint például a -metilátok. Valamilyen elektronszívó csoport 

jelenléte jelentős mértékben csökkenti a báziserősséget. 

Megjegyzendő, hogy a reverzibilis bázisokkal megvalósítható deprotonálási reakciók speciális 

esetekben akkor is megfelelőek lehetnek egy nukleofil centrum (például karbanion) létrehozására, ha 

az alapreakcióban az egyensúly erősen a kiinduló anyagok irányában van eltolódva. Ilyen speciális 

eset lehet például az, ha a keletkező vizet folyamatosan kidesztilláljuk a rendszerből (lásd később a 

fentiazinok alapvázának N-alkilezésénél), vagy a képződő karbanion gyors, irreverzibilis reakcióban 

tovább reagál, és így az egyensúlyi folyamatban fokozatosan az összes kiinduló anyag átalakul a 

termékké (például fázistranszfer katalitikus alkilezéseknél).  

 

2) Irreverzibilisen működő bázisok: 

 Irreverzibilisen működő bázisok például az alkálifém-hidridek vagy -amidok. Alkoholokkal 

reagáltatva őket hidrogén, illetve ammónia fejlődése közben képződnek a fém-alkoholátok (lásd a 

2.1.2. és 2.1.3. ábrát). Irreverzibilisen működő bázisként elsősorban nátrium-hidridet vagy nátrium-

amidot alkalmazunk, de nátriummal is végezhetjük az alkoholátképzést. 

 

2.1.2. ábra: Alkoholok reakciója nátrium-hidriddel 

 

2.1.3. ábra: Alkoholok reakciója nátrium-amiddal 

 A nátrium-amidot úgy állítjuk elő, hogy ammóniában fém-nátriumot feloldunk. Nátrium-amid 

helyett egyéb aminokból képzett nátriumsókat is alkalmazhatunk. Egy példa erre az N-metil-anilinből 

előállítható nátrium-N-metilanilid (lásd a 2.1.4. ábrát). 
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2.1.4. ábra: Nátrium-N-metilanilid előállítása N-metil-anilinből 

A nátrium-amiddal és nátrium-hidriddel végzett munka megfelelő körültekintést igényel. Maguk a 

reagensek szilárd anyagok. A nátrium-hidrid például finomszemcsés por, amely nagyobb 

mennyiségben a levegőbe kerülve a levegő nedvességtartalmával reagál, hidrogén fejlődik és nátrium-

hidroxid keletkezik. A hidrogén a levegővel durranógázt alkotva robbanásveszélyt jelent. Ezért a 

nátrium-hidridet nem száraz porként hozzák forgalomba, hanem paraffinolajjal nedvesített formában 

(tapadós szilárd anyag). Így megakadályozható a porrobbanás, viszont a nedvesítő olajat, ha a 

későbbiekben zavarná a termék tisztán történő kinyerését, le kell mosni a reagensről felhasználás előtt. 

Ez úgy valósítható meg, hogy a száraz, inert gázzal (például száraz nitrogénnel) folyamatosan 

átöblített készülékbe beadagolt nátrium-hidridre száraz hexánt öntenek, majd kis idejű kevertetés és 

ülepítés után ezt „dekantálják‖ (leszivornyázzák) a szilárd hidridről. A műveletet még kétszer 

megismételve paraffinolaj-mentes reagenshez jutnak. 

 Ha az olaj nem zavar a reakcióban, akkor mosás nélkül is használható a reagens, sarzsírozásnál azonban 

figyelembe kell venni, hogy ennek az olajos szuszpenziónak az anyagtartalma csak mintegy 60%. 

A nátrium-amid-granulátum esetében ilyen előkészítő munkára nincs szükség. 

Az irreverzibilis bázisokkal végzett reakciók során folyamatosan száraz, inert atmoszférában kell 

dolgozni. Az alkoholátképzési reakcióban hidrogén fejlődik a nátrium-hidridből, amely robbanás-

veszélyes. A nátrium-amidból ammónia szabadul fel, amely rendkívül mérgező. Ezért az inert gázzal 

végzett folyamatos öblítés eredményeként a készülékből kilépő véggázokat vagy fáklyázni kell (az 

épület tetejére kivezetve meggyújtani és elégetni a hidrogént), vagy arra alkalmas mosókon átvezetve 

el kell nyeletni az ammóniát (vizes és savas mosók). 

 

Az O-alkilezési reakció második lépésében az alkilezendő vegyület deprotonált formája reagál a 

megfelelő alkilezőszerrel (lásd a 2.1.5. ábrát). Alkilezőszerként például alkil-halogenideket vagy 

szulfonsavak alkilésztereit alkalmazhatjuk. 

 

2.1.5. ábra: Az alkilezés második lépése 

2.1.1. Fenolok O-alkilezése 

A fenolos hidroxilcsoport savasságának köszönhetően vizes közegben alkalmazott alkálifém-

hidroxidokkal is deprotonálható. A metilezést, etilezést sokszor kénsav-észterekkel hajtják végre. 

Nagy tenziójú metil- vagy etil-halogenidek alkalmazása esetén az alkilezést autoklávban kell végezni. 

Hosszabb szénláncú alkilcsoportokat tartalmazó halogenideknél ez természetesen nem szükséges. A 

fenolok metilezését a 2.1.1.1. ábrán mutatjuk be. 

 

2.1.1.1. ábra: Fenolok O-alkilezése dimetil-szulfáttal 

 Bázisként például vizes nátrium-hidroxid-oldatot alkalmazhatunk, a termék pedig vízzel nem 

elegyedő szerves oldószerben oldható. Ilyenkor tehát két oldószer fázisú rendszerben dolgozunk, 

amelynek előnye az, hogy a reakció végén az elreagálatlan kiindulási fenolt, amely nátriumsóként a 

vizes fázisban oldódik, a fázisok szétválasztása után savanyítással vissza lehet nyerni. Amennyiben 

dimetil-szulfátot használunk alkilezőszerként, az alkilezést alacsony hőmérsékleten végezzük. A 

dimetil-szulfát első alkilcsoportja már 0 C-on alkilez. A képződött nátrium-metil-szulfát viszont 
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kevésbé reakcióképes, mint a dimetil-szulfát, azonban magasabb hőmérsékleten a második alkil-

csoport is alkilezési reakcióba vihető. (A második metilkation leszakítása nagyobb energiabefektetést 

igényel, mert egy negatív töltéssel már rendelkező szulfátegységhez kapcsolódik.) 

 

Mellékreakció: 

A dimetil-szulfát a kénsav dimetil-észtere, így az alkilezés mellett vizes-lúgos közegben mellék-

reakcióként az alkilezőszer hidrolízise is felléphet (lásd a 2.1.1.2. ábrát). 

 

2.1.1.2. ábra: Dimetil-szulfát hidrolízise vizes-lúgos közegben 

 A hidrolízis kontrollált lúgadagolással visszaszorítható. Ezt ipari méretben a készülékbe épített 

pH-mérő elektród által vezérelt adagolással oldják meg. Az optimális pH = 7,5–8,5 közötti érték, 

amelynél már van elegendő fenolát az oldatban, de az alkilezőszer hidrolízise még nem számottevő. 

2.1.2. Ipari példák O-alkilezésre 

Számos példát találunk az O-alkilezés ipari alkalmazására, így itt csak néhányat mutatunk be ezek 

közül. 

 

a) A drotaverine előállításánál alkalmazott pirokatechin O-alkilezése: 

 A simaizom görcsoldó szerként használt drotaverine előállításának első lépése a kiindulási 

anyagként használt pirokatechin O-alkilezése (lásd a 2.1.2.1. ábrát). 

 

2.1.2.1. ábra: A pirokatechin O-alkilezése 

 Az alkilezést vizes közegben pH-kontrollált lúgadagolás (pH = 7,5) közben dietil-szulfáttal 

végezzük úgy, hogy a pirokatechinhez eleinte pH = 7,5 érték eléréséig csak a nátrium-hidroxidot 

adagoljuk, ezt követően a dietil-szulfátot is. Az adagolást egy pH-mérő berendezés vezérli. A pH-

kontrollált nátrium-hidroxid-adagolásra azért van szükség, hogy visszaszorítsuk a dietil-szulfát vizes 

közeg okozta hidrolízisét. A reakció végén kapott reakcióelegy a termék 1,2-dietoxibenzol mellett az 

elreagálatlan kiindulási anyagot és a monoetilezett származékot is tartalmazza melléktermékként (az 

ábrán: MT). A dietoxi-származék nem oldódik vízben, így ezt a reakcióhoz használt valamely vízzel 

nem elegyedő oldószerrel (toluol, ciklohexán stb.) oldva, fáziselválasztással nyerhetjük ki az elegyből. 

A melléktermékek nátriumsó formájában a vizes fázisban maradnak. A vizes fázis hatóanyagtartalmát 

GC- vagy HPLC-méréssel határozhatjuk meg. Amennyiben a vizes oldat más szennyezőkben nem 

dúsult, akkor közvetlenül visszavezethető a következő adag alkilezéséhez, így a benne oldott fenolátok 

nem vesznek el. Ha azonban a vizes oldat sókoncentrációja nagy (nátrium-szulfát!), akkor az oldat 

savanyítása után a pirokatechint és a 2-metoxifenolt az alkilezési reakcióban használt, vízzel nem 

elegyedő oldószerrel végzett extrakcióval a vizes fázisból kinyerhetjük, és a reakció elejére ilyen oldat 

formájában visszavezethetjük. 

 

b) A tofisopam intermedierjének előállítása: 

 Antidepresszánsként alkalmazott tofisopam – amely egy 2,3-benzodiazepin-származék – 

előállításának egyik lépése az izoeugenol O-alkilezése (lásd a 2.1.2.2. ábrát). 
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2.1.2.2. ábra: Az izoeugenol O-alkilezése a tofisopam szintézis kezdő lépésében 

 Az izoeugenolt dimetil-szulfáttal tömény vizes nátrium-hidroxid oldatban vagy valamilyen 

dipoláris aprotikus oldószerben, így dimetilformamidban, acetonban vagy metil-etil-ketonban egy 

megfelelő karbonát jelenlétében alkilezhetjük. A dimetil-szulfáton kívül alkilezőszerként például 

metil-bromidot is használhatunk. Ilyenkor az izoeugenolt és a metil-bromidot acetonos oldatban 

kálium-karbonát jelenlétében forraljuk. [1] 

 

c) A glibenclamide előállításánál alkalmazott 5-klór-szalicilsav O-alkilezése: 

 A vércukorszint-csökkentő hatású glibenclamide hatóanyag előállításához szükséges metil-5-klór-

2-metoxi-benzoátot kétféle módon is előállították (lásd a 2.1.2.3. ábrát). 

 

2.1.2.3. ábra: Az 5-klór-szalicilsav O-alkilezése (interaktív animáció) 

Az egyik eljárás szerint a reakciót két lépésben valósították meg. Először kénsavas metanolban az 

5-klór-szalicilsav metilészterét állították elő, majd a szintézis második lépésében a reakcióelegy 

feldolgozása után nyert metilészter származék hidroxilcsoportját vízmentes kálium-karbonát 

jelenlétében 24-48 órás forralás közben dimetil-szulfáttal alkilezték.  

A kétlépcsős eljárásnak számos hátránya van: egyrészt az észteresítés során használt kénsav 

nagyon korrozív, másrészt az észtert tartalmazó reakcióelegy feldolgozása nagyon időigényes. Ezt 

kiküszöbölendő a kétlépcsős eljárás helyett „one-pot‖ eljárást is alkalmazhatnak. A „one-pot‖ eljárás 

során az észteresítést (amely jelen esetben szintén egy O-alkilezés) az alkilezés körülményei között 

végzik: az 5-klór-szalicilsavat acetonos oldatban vízmentes kálium-karbonát és dimetil-szulfát 

jelenlétében 18 órán át forralják. Lehűtés után az elegyet bepárolják, majd víz hozzáadása után etil-

acetáttal extrahálják a terméket. [2] 

 

d) Az ipriflavone előállításának zárólépése: 

 Az osteoporosis kezelésére használt ipriflavone előállításának zárólépése szintén O-alkilezés (lásd 

a 2.1.2.4. ábrát). 
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2.1.2.4. ábra: Az ipriflavone előállításának zárólépése 

Az alkilezést dimetilformamidos szuszpenzióban, vízmentes kálium-karbonát jelenlétében 

izopropil-bromiddal 60-70 °C-on hajtják végre. A reakció előremenetelét viszkozitásméréssel nyomon 

lehet követni, hiszen fenolátképződéskor az elegy besűrűsödik, majd a reakció vége felé hígul. Ha a 

reakciót egyszerű duplikátorban végzik, akkor az alkilezési reakció teljes végbemeneteléhez 1,6 

ekvivalens izopropil-bromid adagolása szükséges, mivel az izopropil-bromid egy része a reakció 

hőmérsékletén a gőztérbe kerül, és csak nagy kapacitású refluxhűtővel fogható meg. A párolgás 

különösen a reakció elején figyelhető meg, ha az összes komponenst egyszerre teszik be a készülékbe, 

hiszen a reakció első lépése az exoterm fenolátképzés, a tulajdonképpeni alkilezési reakcióra csak ezt 

követően kerül sor. A szükséges izopropil-bromid-mennyiséget úgy lehet csökkenteni, hogy a reakció 

elején csak a fenolátot képeznek (viszkozitásmérés!), és csak ezután kezdik meg az izopropil-bromid 

adagolását.  

Az alkilezés lejátszódása után kapott reakcióelegyet vízzel hígítják. Víz hatására a termék csapa-

dék formájában válik ki, és így szűréssel kinyerhető. Fontos az alapanyag tisztasága. Amennyiben 

kiindulási anyagként például nyomnyi mennyiségű propil-bromidot tartalmazó izopropil-bromidot 

alkalmaznak, szennyeződésként az n-propil analogont tartalmazó végterméket kapnak. A reakcióelegy 

feldolgozása után a dimetil-formamidot tartalmazó vizes oldatot el kell küldeni égetésre. Megjegy-

zendő, hogy a dimetil-formamid hidrolízisekor környezetszennyező dimetil-amin képződik. 

 

e) A pantoprazole előállításának kezdőlépése: 

A túlzott mennyiségű gyomorsav képződését gátló (protonpumpa inhibítor hatású) pantoprazole 

szintézisének első lépése a kiindulási anyagként szolgáló 3-hidroxi-2-metilpiridin O-alkilezése (lásd a 

2.1.2.5. ábrát). 

 

2.1.2.5. ábra: A pantoprazole előállításának kezdő lépése 

A 3-hidroxi-2-metilpiridint tehát kálium-hidroxid metanolos oldatában metil-jodiddal reagáltatják, 

így jutnak a 2-metil-3-metoxipiridinhez. [3] 

 Egy másik megoldás szerint a 3-hidroxi-2-metilpiridint dimetil-formamidban, fenil-trimetil-

ammónium-kloriddal nátrium-metilát jelenlétében reagáltatják úgy, hogy az elegyet 3 órán át forralják. 

Itt az alkilezőszer a kvaterner ammóniumsó. A reakcióelegyet lehűtik, majd víz és éter hozzáadása 

után a szerves fázisban oldódó terméket extrakcióval nyerik ki. [4] 

 

f) A bencyclane-szintézis alkilezési lépése: 

A simaizomgörcs-oldó bencyclane szintézisének zárólépése tipikus példa az alifás alkoholok O-

alkilezésére (lásd a 2.1.2.6. ábrát).  

A cikloheptanonból Grignard-reakcióval képzett 1-benzil-cikloheptanolt bázis jelenlétében N,N-

dimetil-3-klór-propilaminnal reagáltatják. A reakció első lépésében a cikloheptanol-származék nát-

riumsóját kell előállítani. Jelen esetben az alkoholátképzés sokkal erélyesebb körülményeket igényel, 

mint az előbbiekben bemutatott fenolszármazékok esetében. A sóképzéshez irreverzibilisen működő 

bázisokat, így nátrium-hidridet vagy nátrium-amidot alkalmazhatnak. Az irreverzibilis bázisok 

használatára vonatkozó tudnivalókat a 2.1. fejezetben tárgyaltuk.  



2. Alkilezés 15 

© Faigl Ferenc, BME www.tankonyvtar.hu  

 

2.1.2.6. ábra: A bencyclane-szintézis alkilezési lépése 

2.1.3. Glicidil-éterek szintézise 

A β-blokkoló vérnyomáscsökkentő ariloxipropanol-aminok (lásd a 2.1.3.1. ábrát) szintézisének egyik 

lépése a glicidil-éterek előállítása. A reakció külön tárgyalását indokolja, hogy itt alkilezésre epiklór-

hidrint használnak, amely az eddig ismertetettektől eltérő módon reagál fenolátokkal. 

 

2.1.3.1. ábra: A -blokkoló hatású ariloxipropanol-aminok általános képlete 

A glicidil-éterek előállításának reakcióegyenletét mutatja be a 2.1.3.2. ábra. 

 

2.1.3.2. ábra: A glicidil-éterek szintézise 

A reakció a 2.1.3.3. ábrán bemutatott mechanizmus szerint játszódik le (ez például 13C-jelzéssel 

bizonyítható). 

 

2.1.3.3. ábra: Az epiklórhidrines alkilezési reakció mechanizmusa 

A reakció első lépésében a fenolszármazékból fenolát-anion képződik (Nu-), és ez nukleofil 

támadást indít az oxirángyűrű ellen. A nukleofil támadás és szomszédcsoport elektronszívó hatásának 

köszönhetően az oxirángyűrű ezt követően felnyílik, majd kloridion elimináció közben újra záródik. A 

gyűrű felnyílását tehát a szomszédcsoport is elősegíti. 

 A gyakorlatban ezt a reakciót úgy hajthatjuk végre, hogy a nátrium-hidroxid vizes oldatához 

fenolt, majd epiklórhidrint adunk, és az így kapott elegyet az alkilezési reakció teljes lejátszódásáig 

forraljuk. [5] 

A reakció fázistranszfer katalizátor adagolásával gyorsítható. Tetrabutilammónium-só jelenlété-

ben például az alkilezés már szobahőmérsékleten is lejátszódik. [6] 

 Az iparban ezt az eljárást úgy valósíthatják meg, hogy egy 10%-os vizes nátrium-hidroxid-

oldathoz benzil-tributil-ammónium-kloridot és fenolt adagolnak. Az így kapott, fenolátot tartalmazó 

oldathoz epiklórhidrint adnak, és az elegyet ezt követően 2 órán át kevertetik. A képződött olajos 

fázist elválasztják, éterrel extrahálják. Az extraktumot vízzel mossák, szárítják. Bepárlás után a nyers-

terméket  amennyiben megfelelően illékony  vákuumdesztillációval tisztítják. [7] 
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2.2. Az N-alkilezés 

Az alkil és aralkil-aminok mindegyike alkilezési reakcióba vihető, azonban a primer, szekunder és 

tercier aminok alkilezése más-más reakciókörülményeket igényel. Gyógyszeripari szempontból 

különleges fontossággal bír a primer és szekunder aminok alkilezési reakcióval történő előállítása, így 

az N-alkilezéseken belül elsősorban azok szintézisére és továbbalakítási lehetőségekre helyezzük a 

hangsúlyt. Külön tárgyaljuk a gyógyszeripari szintézisek szempontjából fontos aromás aminok 

alkilezését. 

2.2.1. Primer aminok előállítása 

Primer aminokat többféle úton elő lehet állítani. Így például nitrovegyületek, karbonsav-nitrilek, 

-amidok redukciójával, Gabriel-szintézissel, ammónia alkilezésével. A reakciókat a szerves kémiai 

előadásokon ismertetik, itt most csak a Gabriel-szintézis és a nitrilek redukcióját tekintjük át, szem 

előtt tartva a reakciók gyakorlati megvalósítását. 

 

Gabriel-szintézis: 

A Gabriel-szintézis kiinduló vegyülete a ftálimid-kálium, melyet a 2.2.1.1. ábrán látható módon 

alkil-halogenidekkel viszünk reakcióba. 

 

2.2.1.1. ábra: Primer aminok előállítása Gabriel-szintézissel 

 Maga a ftálimid egy diacilamid, amely a két karbonilcsoport elektronszívó hatásának következ-

tében nem elég nukleofil ahhoz, hogy alkil-halogenidekkel reakcióba lépjen. Inkább savas karaktere 

miatt alkálifém-hidroxidokkal sókat képez. A kapott sók, így a ftálimid-kálium, alkalmas reagensek 

primer aminok előállítására. A reakciót az imidek oldására alkalmas szerves oldószerekben valósítják 

meg. A reakció végén a ftalilcsoportot sav- vagy báziskatalizált hidrolízissel vagy hidrazinnal való 

melegítéssel távolíthatják el (lásd a 2.2.1.2. ábrát). A hidrazinolízishez hidrazin-hidrátot alkalmaznak, 

sokszor alkoholos oldatban, amelyből a melléktermék ftálsav-hidrazid kiválik, a termék primer amin 

pedig az oldatból bepárlással nyerhető ki. 

 

2.2.1.2. ábra: A ftalilcsoport eltávolítása hidrazinnal történő melegítéssel 

 Az iparban a Gabriel-szintézist számos primer amin előállításánál alkalmazzák. Példaként itt a 

trombózisgátló hatású ticlopidine és clopidogrel, illetve a vérnyomáscsökkentő (angiotenzin II 

receptor antagonista hatású) losartan előállításánál alkalmazott reakciókat ismertetjük. 

 

 Gyakorlati példák 

a) A ticlopidine és a clopidogrel intermedierjeinek előállítása: 

A 2.2.1.3. ábrán látható ticlopidine és clopidogrel alapváz kialakításának egyik lépése a tienil-etil-

amin előállítása. A szintézis során a megfelelő tiofén-származékot ftálimid-káliummal reagáltatják 

(lásd a 2.2.1.4. ábrát). 
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2.2.1.3. ábra: A ticlopidine és clopidogrel hatóanyagok szerkezete 

 

2.2.1.4. ábra: A ticlopidine és clopidogrel intermedierjének előállítása 

 A reakció első lépésében a kiindulási anyagként használt 2-(2-tienil)etanol hidroxilcsoportját jó 

távozó csoporttá, így bromiddá vagy toziláttá alakítják, majd az így kapott származékot ftálimid-

káliummal hozzák reakcióba. A reakciót úgy hajtják végre, hogy a ftálimid dimetilformamidos 

oldatához 80 °C-on vízmentes kálium-karbonátot adagolnak, majd az így kapott, ftálimid-káliumot 

tartalmazó oldathoz ugyanazon a hőmérsékleten a 2-(2-tienil)etil-tozilát dimetilformamiddal készített 

oldatát csepegtetik. A reakció lejátszódása után az elegyet hűtik, vízre öntik, és a kivált N-2-(2-

tienil)etil-ftálimidet egyszerűen szűréssel izolálják. [8] A primer amint ezután hidrazinolízissel kapják 

meg az izolált ftálimidszármazékból.  

 

b) A losartan intermedierjének előállítása: 

 A losartan egyik intermedierjét, a tetrazolszármazékot (lásd a 2.2.1.5. ábrán) szintén Gabriel-

szintézis segítségével állíthatjuk elő.  

Az egyik eljárás szerint a 4-brómbenzil-bromidot dipoláros aprotikus oldószerben, például dimetil-

formamidban kálium-karbonát jelenlétében reagáltatják a ftálimiddel. Az N-(4-brómbenzil)ftálimidet 

tetrakisz-trifenilfoszfino-palládium (Pd(PPh3)4) és nátrium-karbonát jelenlétében forró toluol/víz-

elegyben a megfelelő, tetrazolgyűrűt is tartalmazó fenilboronsavval kondenzáltatják. A ftálimid-

csoportot ezt követően hasítják le hidrazinnal (2.2.1.5. ábra). 

Egy alternatív eljárás szerint mindjárt a szintézis elején állítják elő a primer amint (lásd a 2.2.1.6. 

ábrát). A ftálimid dimetil-formamidos oldatához adagolják inert atmoszférában vízmentes kálium-

karbonátot, majd 120 °C-on képezik a ftálimid-káliumot. A sóképzési reakció lejátszódása után az 

elegyet 50 °C-ra lehűtik, majd hozzáadják a 4-bróm-benzil-bromidot. Az alkilezési reakció tízórás 

kevertetés után csaknem teljes mértékben lejátszódik. Víz hozzáadása után a kivált kristályokat szűrik 

és szárítják. Az így nyert N-(4-brómbenzil)ftálimidet etanol és víz elegyében oldják, és forralás 

közben hidrazin-hidráttal reagáltatják. A reakció lejátszódása után kapott elegyet lehűtik, majd vizes 

nátrium-hidroxid-oldatot adnak hozzá. Az amint dietil-éteres extrakcióval nyerik ki az elegyből. [9] 

 



18 Gyógyszerkémiai alapfolyamatok 

© Faigl Ferenc, BME www.tankonyvtar.hu  

 

2.2.1.5. ábra: A losartan intermedierjének előállítása 

 

2.2.1.6. ábra: 4-Bróm-benzilamin előállítása 

Nitrilek redukciója: 

A primer aminok előállítása nitrilek redukciójával atomhatékonyság szempontjából kedvező, 

addíciós reakció (lásd a 2.2.1.7. ábrát). A reakció végezhető katalitikusan aktivált hidrogénnel, lítium-

alumínium-hidriddel száraz éter típusú oldószerekben vagy alkoholban fém nátriummal. Az iparban 

elsősorban a katalitikus hidrogénezést alkalmazzák. A katalitikus hidrogénezés a „Vegyipari tech-

nológiák alapjai‖ című tárgyban kerül bővebben ismertetésre, itt csak röviden átismételjük a gyakorlati 

megvalósítás szempontjából fontos mellékreakciókat, mert az így keletkező szennyezők jelentős 

gondokat okozhatnak a termék tisztításánál. 

 

2.2.1.7. ábra: Primer amin előállítása nitrilek redukciójával 

 A redukció közbenső termékei az aldimidek, amelyek a már keletkezett végtermékkel reakcióba 

léphetnek, és így – főleg katalitikus hidrogénezéskor – nemkívánatos melléktermékekhez vezethetnek 

(lásd a 2.2.1.8. ábrát). 
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2.2.1.8. ábra: A karbonsav-nitrilek redukciójakor lehetséges mellékreakciók 

 Ugyancsak a katalitikus redukció körülményei között a primer amin diszproporcionálódhat, amely 

szintén szekunder, sőt tercier aminok képződéséhez vezethet (lásd a 2.2.1.9. ábrát). 

 

2.2.1.9. ábra: A primer aminok diszproporcionálódása a katalitikus hidrogénezés körülményei között 

 

 Ezeket a mellékreakciókat (egyensúlyi reakciók!) például úgy szoríthatjuk vissza, hogy a hidro-

génezést folyékony ammóniában vagy tömény alkoholos ammóniaoldatban végezzük (egyensúly-

eltolás). 

2.2.2. Szekunder aminok előállítása 

A szekunder aminokat többek között primer aminok alkilezésével állíthatjuk elő. A túlalkilezés 

elkerülése végett szükség van a primer aminocsoport átmeneti védésére. A védést például acilezéssel 

vagy Schiff-bázis képzéssel valósíthatjuk meg.  

 Egy tipikus példa szekunder aminok előállítására a verapamil egyik intermedierjének ipari 

szintézise, ezen keresztül mutatjuk be a kétféle eljárást. Az N-metil-feniletil-amin-származékot, a 2-

(3,4-dimetoxifenil)etil-aminból kiindulva, annak N-metilezésével szintetizálják. Az alkilezés során 

nemcsak  monometilezett, hanem  dimetilezett származék is képződhet. A mono- és dimetilezett szár-

mazék szétválasztása azonban a csekély forráspontkülönbség következtében szinte lehetetlen. A 

túlalkilezés elkerülése érdekében tehát szükség van az aminocsoport átmeneti védésére.  

 

a) Aminocsoport védése acilezéssel: 

 Az aminocsoport ecetsav-anhidriddel végzett acilezésével nemcsak azt érik el, hogy egy pozíciót 

lefoglalnak a háromértékű nitrogénatomon, hanem átmenetileg csökkentik a nitrogén nukleofil jellegét 

is. Ezért a dimetil-szulfáttal történő alkilezés csak erős bázissal végzett deprotonálást követően 

valósítható meg. A szükséges erősségű bázis fázistranszfer-katalízissel is biztosítható (lásd a 2.2.2.1. 

ábrát, PTC = phase transfer catalysis). 

 

2.2.2.1. ábra: A 2-(3,4-dimetoxifenil)-N-metil-etil-amin előállítása 

Az alkilezést apoláros szerves oldószer és vizes lúg keverékében, fázistranszfer-katalizátor 

jelenlétében hajtják végre. Alkilezőszerként dimetil-szulfátot, fázistranszfer-katalizátorként például 

tetrabutilammónium-hidroxidot (lásd a 2.2.2.2. ábrát) alkalmazhatnak. 
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2.2.2.2. ábra: Tetrabutilammónium-hidroxid 

 A védőcsoportot az eljárás végén savas vagy lúgos hidrolízissel eltávolítják. Ezen eljárás hátránya 

az, hogy az acilezett amint külön preparálni kell, majd a védőcsoportot is külön lépésben el kell 

távolítani. Ráadásul egymólnyi termékre számolva kétmólnyi ecetsavat vesztenek, amely nátrium-

acetátként a szennyvízbe kerülve környezeti terhelést okoz. A felsorolt hátrányok miatt a mai ipari 

gyakorlatban inkább az alábbiakban ismertetett „one-pot‖ módszert alkalmazzák. 

 

b) Aminocsoport védése Schiff-bázis-képzéssel: 

 Ebben a szintézis változatban a primer amint először Schiff-bázissá alakítják. Az így védett 

aminocsoport nitrogén atomja nem veszíti el nukleofilitását, ugyanabban a reakcióelegyben 

alkilezhető dimetil-szulfáttal (2.2.2.3. ábra).  

A Schiff-bázis-képzést úgy valósítják meg, hogy az amint például toluolban benzaldehiddel 

reagáltatják, és a reakció közben képződő vizet azeotróp desztillációval eltávolítják (toluol-víz 

minimális forrpontú azeotrop). A Schiff-bázis gyenge nukleofilként tehát dimetil-szulfáttal alkilez-

hető. Az alkilezést savmegkötő (például nátrium-hidroxid) jelenlétében hajtják végre. Az alkilezés 

során képződött imíniumsó vízzel könnyen támadható, azaz a védőcsoport hidrolízissel eltávolítható. 

A hidrolízist követően a terméket úgy nyerhetik ki a reakcióelegyből, hogy az elegyet valamilyen sav, 

így például sósav hozzáadásával savanyítják. Ilyenkor a termék sósavas só formájában átmegy a vizes 

fázisba, míg a benzaldehid a szerves fázisban marad. A fázisok szétválasztása után a terméket nátrium-

hidroxid adagolása után szabad bázis formájában nyerhetik ki a vizes fázisból, míg a benzaldehidet 

tartalmazó szerves fázist visszavezethetik az alkilezési reakcióba. 

Nem minden esetben kell megvédeni a primer aminok aminocsoportját. Egyes aminosavak 

aminocsoportját például dipoláros aprotikus oldószerekben bázis jelenlétében megfelelően választott 

reakciókörülmények között szelektíven lehet monoalkilezni. Ilyenkor általában nagy térkitöltésű 

csoportok vannak az aminocsoport közelében, és a beépíteni kívánt alkilcsoport is nagyméretű. 

Példaként említjük itt a valsartan intermedierjeinek előállítását. 

 

 

2.2.2.3. ábra: A [2-(3,4-dimetoxifenil)-etil]-metil-amin előállítása „one pot”-módszerrel 
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c) A valsartan intermedierjeinek előállítása: 

A vérnyomáscsökkentő hatással rendelkező valsartan előállításának egyik lépése a valin-

származék aminocsoportjának N-alkilezése. Az alkilezést 4’-(brómmetil)bifenil-2-karbonitrillel vagy 

4-bróm-benzil-bromiddal végezhetik. 

 Az egyik eljárás szerint az L-valin-benzilésztert reagáltatják 80 °C-on dimetilformamidos 

oldatban és diizopropil-etil-amin jelenlétében a megfelelő brómmetil-származékkal (lásd a 2.2.2.4. 

ábrát, DIEA = N,N-diizopropil-etil-amin). 

 

2.2.2.4. ábra: Az L-valin-benzilészter N-alkilezése 4’-(brómmetil)bifenil-2-karbonitrillel 

 Egy másik eljárásban a valin-metilésztert 4-bróm-benzil-bromiddal alkilezik (lásd a 2.2.2.5 ábrát). 

Az alkilezési reakció során a szabad bázis formájában használt valin-metilésztert kálium-karbonát 

jelenlétében reagáltatják 70 °C-on acetonitrilben a 4-bróm-benzil-bromiddal. [10] 

 

2.2.2.5. ábra: Az L-valin-benzilészter N-alkilezése 4-bróm-benzil-bromiddal 

 Egy eljárásváltozatban a valinészter hidrokloridját reagáltatják 90 °C-on dimetilformamidos 

oldatban diizopropil-etil-amin jelenlétében a bróm-benzil-bromiddal. [11] 

2.2.3. Ipari példák egymást követő O- és N-alkilezésekre 

a) Salmeterol előállítása: 

A hörgőtágító hatású salmeterolt egymást követő O- és N-alkilezéssel állítják elő a 2.2.3.1. ábrán 

látható úton. 

 Az O-alkilezést úgy hajtják végre, hogy a 4-fenil-1-butanolt tetrahidrofuránban nátrium-hidriddel 

reagáltatják, majd az így kapott nátrium-alkoholáthoz 1,6-dibrómhexánt adagolnak. Fázistranszfer-

katalizátor jelenlétében az O-alkilezés már szobahőmérsékleten is csaknem teljes mértékben le-

játszódik. A kapott éterszármazékhoz ezt követően forró dimetilformamidban kálium-jodid és trietil-

amin jelenlétében adják hozzá a 4-(2-amino-1-hidroxietil)-2-hidroximetilfenolt. [12] 

 A salmeterol egy másik szintézisében az intermedier N-benzil-6-(4-fenilbutoxi)hexil-amin 

előállításának első lépése szintén a 4-fenil-1-butanol O-alkilezése 1,6-dibrómhexánnal (lásd a 2.2.3.2. 

ábrát). Az O-alkilezést úgy is végrehajthatják, hogy a fenilbutanol nátriumsóját fázistranszfer-

katalitikus (PTC) körülmények között nátrium-hidroxid alkalmazásával képzik. 
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2.2.3.1. ábra: Salmeterol előállítása egymást követő O- és N-alkilezéssel 

 

 

2.2.3.2. ábra: A salmeterol intermedierjének előállítása egymást követő O- és N-alkilezéssel 

Az O-alkilezési reakciót ilyenkor úgy valósítják meg, hogy az 1,6-dibrómhexán és a 4-

fenilbutanol elegyéhez kálium-hidroxidot és tetrabutilammónium-hidrogénszulfátot adagolnak, és az 

így kapott elegyet 20 órán át szobahőmérsékleten kevertetik. Az ezt követő N-alkilezési reakció során 

a benzil-amint és trietil-amint tartalmazó elegyhez katalitikus mennyiségű nátrium-jodidot, majd az 

előbbiekben előállított 4-(6-brómhexiloxi)butilbenzolt adagolnak. A reakcióelegyet ezt követően  

45 °C-on addig kevertetik, míg a kiindulási bróméter el nem reagált. [13] 

Az N-alkilezést úgy is végrehajthatják, hogy az O-alkilezési lépésben kapott éterszármazékot 

forró dimetilformamidban cézium-karbonát jelenlétében benzil-aminnal reagáltatják. 

2.3. Az N-arilezés 

Az aromás aminok sokkal gyengébb nukleofilek, mint az alifás aminok, mivel a bennük lévő nitrogén 

magános elektronpárját megosztja az aromás rendszer elektronjaival. Az aromás halogenidek sem 

reagálnak könnyen szubsztitúciós reakciókban, de erősen elektronszívó csoportokkal (pl. NO2, COOH) 

aktiválhatók. Az N-arilezés megvalósítására egy másik lehetőség az, hogy különböző katalizátorok 

adagolásával segítjük elő a reakció lejátszódását. Aril-halogenidek például palládium- vagy nikkel-

katalizátorok jelenlétében vihetők reakcióba aminokkal. Ismert továbbá az ún. Ullmann-reakció, mely 

különösen rézkatalizátor jelenlétében játszódik le jó termeléssel és sebességgel.  

 Az iparban számos fentiazinvázú gyógyszert állítanak elő aromás aminok N-arilezésével, így 

ebben a fejezetben részletesen foglalkozunk ezen hatóanyagok szintézisével. 
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 Az aromás aminok arilezésének tárgyalása előtt azonban a benzilamin arilezésére mutatunk be 

ipari példát a vízhajtó hatású furosemid egyik intermedierjének, az 2-benzilamino-4-klór-5-szulfamoil-

benzoesavnak az előállítása kapcsán (2.3.1. ábra). A benzilamin arilezése réz katalizátor nélkül is 

megvalósítható. Ennek megfelelően a 2,4-diklór-5-szulfamoil-benzoesavat vízben kálium-karbonát 

jelenlétében 3-3,5 bar nyomáson reagáltatják benzil-aminnal. 

 

2.3.1. ábra: A 2-benzilamino-4-klór-5-szulfamoil-benzoesav előállítása 

A képződött N-benzil-származék káliumsója jól oldódik vízben. A reakcióelegyben maradt benzil-

amint vízgőz-desztillációval távolítják el. A visszamaradt vizes fázist perlittel tisztítják, majd 

savanyítás hatására kiválik a vizes elegyből a megfelelő szabad karbonsav. 

2.3.1. A fentiazinok előállítása 

A számos gyógyszer alapvázát képező fentiazinváz (lásd a 2.3.1.1. ábrát) kiépítésének első lépése a 

megfelelő difenil-amin_származék előállítása. 

 

2.3.1.1. ábra: A fentiazinszármazékok általános képlete 

Difenil-aminokat Ullmann-típusú reakcióval vagy egyéb keresztkapcsolási módszerekkel 

szintetizálhatunk. Ebben a fejezetben nem térünk ki a keresztkapcsolási reakciók ilyen alkalmazására, 

ezeket külön fejezetben tárgyaljuk. 

 

a) Difenil-aminok előállítása Ullmann-reakcióval: 

 Az Ullmann-reakcióval aril-aminokat úgy állíthatunk elő, hogy aril-halogenideket réz katalizátor 

és egy alkalmas bázis (például kálium-karbonát) jelenlétében aromás aminokkal reagáltatunk. Ez a 

reakció elsősorban aktivált aril-halogenidek alkalmazásakor és erélyes reakciókörülmények között 

(100 °C-nál magasabb hőmérsékleten) játszódik le. A reakció kivitelezésekor tekintettel kell lenni arra, 

hogy az anilin ilyen körülmények között levegővel érintkezve könnyen oxidálódhat. A halogenideket 

aktiváló csoport előnyösen például orto-helyzetű karboxilcsoport lehet, mert az a reakció végén 

dekarboxilezéssel eltávolítható. Ezzel a módszerrel például az aromás gyűrűn szubsztituálatlan difenil-

származékot állíthatjuk elő (lásd a 2.3.1.2. ábrát). 

 

2.3.1.2. ábra: Difenil-amin előállítása Ullmann-reakcióval 

A réz katalizátorszerepe az, hogy „beavatkozik‖ az aromás rendszerbe. A reakciómechanizmus 

vizsgálatok szerint a halogénvegyületből in situ aromás rézvegyület képződik, és ez reagál az aminnal. 

A kálium-karbonát savkötőként szerepel. A reakciót zárt készülékben addig végzik (tekintettel kell 

lenni arra, hogy az anilin könnyen oxidálódik levegő hatására), míg a savmegkötőből felszabaduló 

szén-dioxid fejlődése meg nem szűnik. A reakció lejátszódása után a katalizátort kiszűrik, majd 
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vízgőzdesztilláció segítségével kihajtják az anilin feleslegét a vizes fázisból. A terméket tartalmazó 

vizes fázist savanyítják. Az így nyert intermedier karboxilcsoportját melegítés hatására végzett 

dekarboxilezéssel távolítják el. 

Dihalogén-benzoesavakkal ez a reakció nem ad egységes terméket, mivel az anilin mindkét 

halogénnel reagálhat. Amennyiben a fentiazinszármazék képletében X = metoxi-csoport (2.3.1.1. 

ábra), az Ullmann-reakciót nem alkalmazzák, mert a metoxi-anilin még könnyebben oxidálódik, mint 

az anilin. Ilyenkor kerülő utat alkalmaznak és nem aril-halogenidből, hanem rezorcinból indulnak ki. 

 

b) Difenil-aminok előállítása rezorcinból: 

 A metoxicsoportot tartalmazó difenil-aminokat, így az N-fenil-3-metoxianilint a 2.3.1.3. ábrán 

bemutatott módon állítják elő. A szintézis első lépésében az anilint 150-170 °C közötti hőmérsékleten 

szulfanilsav jelenlétében reagáltatják a rezorcinnal. Az így nyert difenil-amin-származék hidroxil-

csoportját a második lépésben dimetil-szulfáttal alkilezik (O-alkilezés). 

 

2.3.1.3. ábra: Az N-fenil-3-metoxianilin rezorcinból kiinduló szintézise 

 Ez a reakció azáltal válik lehetővé, hogy a rezorcin a keto-enol tautomériának megfelelően dioxo- 

és monooxo-formában is előfordulhat. A tautomer egyensúlyt a 2.3.1.4. ábrán mutatjuk be. 

 

2.3.1.4. ábra: A rezorcin tautomer egyensúlyi formái  

Az N-arilezési reakció mechanizmusát a 2.3.1.5. ábra szemlélteti. Egy addíciót követő víz-

eliminációval olyan enamin képződik, mely izomerizáció révén a kívánt difenil-amin-származékká 

alakul. A katalizátorként szereplő szulfanilsav biztosítja az optimális pH-értéket. Az N-arilezés után 

nyert 3-(fenilamino)fenolt nátrium-hidroxiddal végzett sóképzés után dimetil-szulfáttal metilezik. 

 

2.3.1.5. ábra: A 3-(fenilamino)fenol rezorcinból kiinduló szintézisének magyarázata 
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2.3.2. A fentiazinok oldalláncának kiépítése 

A 2.3.1.1. és 2.3.2.1. ábrán bemutatott fentiazinszármazékok kéntartalmú gyűrűjét az N-arilezést és az 

adott esetben végzett dekarboxilezést követően kapott bifenil-amin-származék és elemi kén 

reakciójában alakítják ki. Az ábrán általános képlettel jellemzett célvegyületeket a fentiazinban lévő 

nitrogén alkilezésével állítják elő.  

Az oldallánc (az általános képletben R) szerkezete rendkívül fontos a vegyületek biológiai hatása 

szempontjából. Amennyiben az oldalláncban lévő nitrogén és a fentiazinvázban lévő nitrogén között 

két szénatom a távolság, antihisztamin hatású lesz a termék, míg a két nitrogént három szénatomnyi 

távolságban tartalmazó vegyületek központi idegrendszeri hatással rendelkeznek. 

 

A fentiazinok középső gyűrűjében lévő NH-csoportok két aromás gyűrű között helyezkednek el. 

Ezért kevésbé nukleofilek és nehezebbé válik az alkilezésük is. Az ilyen N-alkilezésekhez tehát nem- 

csak savmegkötőre van szükség, hanem bázissal előzetesen deprotonálni kell az alkilezendő NH-

csoportot. 

 

2.3.2.1. ábra: A fentiazinok aromás gyűrűjéhez és a nitrogénhez kapcsolódó leggyakoribb helyettesítők. A 

képletek alatt a hatóanyagok nemzetközi szabadnevét adtuk meg. 

a) Két szénatomos oldallánc beépítése: 

 Amint azt korábban említettük, azok a fentiazinszármazékok, amelyekben a gyűrűs nitrogénhez 

két szénatomon keresztül kapcsolódik egy másik, általában tercier aminocsoport, főleg antihisztamin 

hatással rendelkeznek. 
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Az alkilezni kívánt fentiazin nitrogénatomja gyenge nukleofil (difenilamino nitrogén), ezért az 

alkilezéshez először a nukleofilitását növelik úgy, hogy az alkálisóját (pl. nátriumsóját) képezik (lásd a 

2.3.2.2. ábrát). 

 

2.3.2.2. ábra: A fentiazin nitrogénjének aktiválása deprotonálással 

A sóképzést nátrium-hidroxid alkalmazásával toluolos/metanolos oldatban valósítják meg úgy, 

hogy a sóképződési reakció közben képződő vizet a metanol-toluol eleggyel együtt kidesztillálják. 

Ebben a reakcióban nem a nátrium-hidroxid pelletet, hanem ennek őrleményét, nátrium-hidroxid 

púdert használnak. Ilyen diszperzitású bázis használatakor figyelemmel kell lenni arra, hogy a nagy 

felületű nátrium-hidroxid erősen nedvszívó. Az így nyert amin nátriumsót ezt követően a megfelelő 2-

dialkilamino-etil-kloriddal reagáltatják. 

 

 A nitrogénen (és/vagy a szénláncon) más helyettesítőket tartalmazó két szénatomos oldalláncok 

bevitelére szolgáló N,N-diszubsztituált 2-klór-etil-amin-származékokat a 2.3.2.3. ábrán látható módon 

állítják elő. A szekunder amin először a szubsztituált vagy szubsztituálatlan oxiránra addícionálódik, 

majd az így nyert aminoetanol hidroxilcsoportját tionil-kloriddal klórra cserélik. 

 

2.3.2.3. ábra: A 2-klór-alkil-aminok előállítása 

Az alkilezőszerként használt reagenst, például a N,N-dimetil-2-klór-etil-amint  instabilitása miatt 

 hidroklorid formájában tárolják, így szükség van arra, hogy az amint felszabadítsák a sójából. A 

szabad amint úgy nyerik ki, hogy a hidrokloridot 10 C alatti hőmérsékleten vizes oldatban nátrium-

hidroxiddal kezelik (lásd a 2.3.2.4. ábrát). A vizes fázist ezt követően toluollal extrahálják, és a 

reagenst tartalmazó toluolos oldatot nátrium-szulfáton történt szárítása után adagolják a fentiazin sóját 

tartalmazó reakcióelegyhez. 

 

2.3.2.4. ábra: Az N,N-dimetil-2-klór-etil-amin felszabadítása sósavas sójából 

 Az N,N-dimetil-2-klór-etil-amin nitrogénje nukleofil, így intramolekuláris támadást képes indítani 

a halogénatom melletti szénatomra. Ennek eredményeképpen egyensúlyi reakcióban egy aziridínium-

klorid keletkezik (2.3.2.4. ábra).  

 Az alkilezési reakció ilyen esetekben az aziridínium-ionon keresztül játszódik le, hiszen a feszült 

gyűrű reakcióképesebb, mint a nyílt láncú forma. Ez a feltételezett mechanizmus például alkil 

oldalláncot tartalmazó szubsztrátummal bizonyítható (lásd a 2.3.2.5. ábrát). Amikor például az N,N-

dimetil-2-klór-propil-amin az alkilezőszer, akkor az ebből kialakuló aziridínium só háromtagú 

gyűrűjének szubsztituálatlan szénatomjára támad a nukleofil reagens (például a nátrium-hidroxiddal 
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aktivált fentiazin), és ennek következtében a termékben a dimetilamino-csoporthoz kapcsolódik a 

metilhelyettesítőt tartalmazó szénatom. Ha a nyílt láncú alkil-halogeniddel ment volna végbe a 

reakció, akkor a metilcsoportot tartalmazó szénatomnak a nukleofilhez kellene kapcsolódnia. 

 

2.3.2.5. ábra: A 3-dimetilamino-2-klór-propánnal végzett alkilezési reakció 

Érdemes megjegyezni, hogy az N,N-dimetil-2-klór-etil-amin (és szénláncon helyettesített 

származékai) O-alkilezésre is használható, és ekkor is aziridínium-klorid formájában reagál a vegyület 

(lásd a 2.3.2.6. ábrát). Az alábbi példában nátrium-hidroxiddal állítják elő a fenolátot, majd az reagál 

az in situ képződő aziridínium sóval. 

 

2.3.2.6. ábra: O-Alkilezés in situ előállított aziridínium-kloriddal 

b) Három szénatomos oldallánc kiépítése: 

 A három szénatomos oldalláncot a 2.3.2.7. ábrán látható módon 1-bróm-3-klór-propán 

alkalmazásával alakíthatják ki. 

 

2.3.2.7. ábra: Három szénatomos oldallánc kiépítése 

 Az amint ilyenkor vizes, nátrium-hidroxidot tartalmazó oldatban reagáltatják a dihalogénpropán-

származékkal. Fontos, hogy reagensként két eltérő reakcióképességű halogénatomot tartalmazó 

dihalogénpropán-származékot alkalmazzanak. Ha mindkét halogénatom brómatom lenne, kapcsolásos 

mellékreakciók is felléphetnének. Mivel azonban a brómatom sokkal reakcióképesebb, mint a 

klóratom, hűtéssel elérhetik azt, hogy a klóratom ne reagáljon. Az alkalmazott 15-20 C közötti 

hőmérsékleten nem történik gyűrűzárás. A nátrium-hidroxid ebben a reakcióban savmegkötőként 

szerepel. A fenti reakció kiindulási anyagát, az 1-bróm-3-klór-propánt a 2.3.2.8. ábrán bemutatott 

módon állítják elő. 

 

2.3.2.8. ábra: Az 1-bróm-3-klór-propán előállítása 

 A 3-klór-propént reagáltatják hidrogén-peroxid jelenlétében hidrogén-bromiddal. Mivel a reakció 

gyökös mechanizmussal játszódik le, a hidrogén-bromid addíciója során az anti-Markovnyikov- 

szabály érvényesül. 

 

 c) A fentiazinok oldalláncának további kiépítési módszerei: 

Piperazin gyűrűt tartalmazó oldallánc kiépítése: 

 Ha a fentiazin-alapvázhoz három szénatomos láncon keresztül piperazinegységet akarunk 

kapcsolni, akkor a 2.3.2.9. ábrán bemutatott módon járhatunk el úgy, hogy a fentiazinszármazékból 

képzett nátrium-amidot először a 2.3.2.7. ábrán bemutatott módon 1-bróm-3-klór-propánnal 
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reagáltatjuk, majd az így nyert 3-klórpropil-fentiazin-származékot megfelelő savmegkötő jelenlétében 

2-piperazinil-etanollal visszük reakcióba. 

 

2.3.2.9. ábra: Piperazin-egységet tartalmazó oldallánc kiépítése  

Az oldallánc kiépítésekor fontos a reagensek adagolási sorrendje, mert a piperazinszármazék 

hidroxilcsoportja szintén reagálhat. 

 

A levomepromazine előállítása: 

 Az előzőekhez hasonló szerkezetű a központi idegrendszerre ható levomepromazine (lásd a 

2.3.2.10. ábrát), azzal a különbséggel, hogy az oldallánc egy kiralitáscentrumot tartalmaz. 

 

2.3.2.10. ábra: A levomepromazine képlete 

A vegyületet úgy állítják elő, hogy a 2-metoxi-10H-fentiazin nátriumsóját 3-dimetilamino-2-

metil-propil-kloriddal reagáltatják (lásd a 2.3.2.11. ábrát), majd a racém terméket reszolválják. 

 

2.3.2.11. ábra: A mepromazine előállítása 
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A mepromazine rezolválása után a rossz izomer lebontásával nyerhető vissza a kiindulási anyag. 

A fentiazin alapváz előállítása meglehetősen költséges, ezért megéri regenerálni a rossz izomerből 

(2.3.2.12. ábra). 

 

2.3.2.12. ábra: A mepromazine rossz izomerjének lebontása  

A lebontás első lépése N-alkilezés: a dextromepromazint dimetil-szulfáttal melegítve képezik 

annak kvaterner ammóniumsóját. Ezt a sót ezt követően tömény vizes nátrium-hidroxid oldattal 

melegítik, így eliminációt követő átrendeződés után olyan imíniumvegyületet kapnak, amely víz 

hatására aldehiddé és a megfelelő fentiazinszármazékká hidrolizál. 

2.4. N-alkilezés oxiránokkal (addíciós alkilezés) 

A halogénszármazékokon kívül az N-alkilezést (egészen pontosan 2-hidroxialkilezést) oxiránokkal is 

végezhetjük. Ilyenkor egy hidroxietilcsoportot építünk be a molekulába, és nem szubsztitúciós-, 

hanem addíciós N-alkilezésről beszélünk, hiszen ilyenkor a reakció melléktermékek képződése nélkül 

játszódik le. Így reagáltatjuk például az 2-aminoetanolt feniloxiránnal (lásd a 2.4.1. ábrát). 

 

2.4.1. ábra: N-alkilezés oxiránokkal 

A reakciót oldószer alkalmazása nélkül, a 2-aminoetanol forráspontján lehet megvalósítani. [14] 

A túlalkilezés elkerülése végett a 2-aminoetanolt feleslegben alkalmazzák. A végterméket tartalmazó 

reakcióelegyet a végén desztillációval tisztítják. 

 

2.4.2. ábra: Ariloxi-propanol-aminok előállítása 
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Hasonló módon előállíthatjuk a korábban már említett ariloxipropanol-aminokat (a glicidiléterek 

szintézisét lásd a 2.1.3. fejezeben) is. Az amint ilyenkor ariloxioxirán-származékokkal visszük 

reakcióba (2.4.2. ábra). 

2.5. Tiovegyületek S-alkilezése 

A kén erős nukleofil, de gyenge bázis. Kisebb elektronegativitása miatt könnyen alkilezhető, 

ugyanakkor savas körülmények között sem protonálódik. Ennek megfelelően az S-alkilezést lúgos 

vagy savas közegben is megvalósíthatjuk. 

2.5.1. A tiofenol S-alkilezése 

A tiofenolok alkilezése a fenolok alkilezésével analóg módon valósítható meg (lásd a 2.5.1.1. ábrát). 

 

2.5.1.1. ábra: Tiofenolok S-alkilezése  

 A reakció első lépésében a tiofenol alkálifém-sóját képezzük, majd azt reagáltatjuk az 

alkilezőszerrel (pl. dimetil-szulfáttal vagy alkil-halogeniddel). A reakció kivitelezése, a felhasználható 

oldószerek, valamint a dimetil-szulfát miatti pH-kontroll ugyanúgy érvényes ezekre a reakciókra is, 

mint ahogyan a fenolok alkilezésénél bemutattuk. 

2.5.2. Egyéb S-alkilezések 

Az egyéb S-alkilezések fejezetben bemutatjuk néhány H2-receptor antagonista (cimetidine, famotidine, 

ranitidine), valamint a tetramisole és a dilthiazem nevű gyógyszerhatóanyagok intermedierjeinek 

előállítását. 

 

 a) A cimetidine, famotidine és ranitidine intermedierjeinek előállítása: 

A H2-receptor antagonista hatású (gyomorsav-szekréciót gátló) cimetidine, famotidine és 

ranitidine (képletük lásd a 2.5.2.1. ábrán) oldalláncaiban egy kénatom található, így intermedierjeinek 

előállítása során mindenképpen szükség van S-alkilezésre. 

 

2.5.2.1. ábra: Néhány H2-receptor antagonista képlete 
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 A cimetidine intermedierjét, az (5-metil-1H-imidazolil)metiltioetil-ammónium-kloridot az 2.5.2.2. 

ábrán látható módon úgy állítják elő, hogy az imidazolil-származékot tömény vizes- sósavas oldatban 

ciszteaminnal reagáltatják. 

 

2.5.2.2. ábra: A cimetidine intermedierjének előállítása 

 A reakció első lépésében a tömény sósavas közegben a benzil helyzetű hidroxilcsoport klóratomra 

cserélődik, majd kloridionvesztés közben kialakul egy olyan kation, melyre az alkilező ciszteamin 

kénatomja nukleofil támadást intéz. Az alkilező ciszteamint hidroklorid formájában alkalmazzák. 

Mivel a ciszteamin SH-csoportja nem bázikus, az alkalmazott savas közegben csak az aminocsoport 

protonálódik, és így az elveszti a nukleofilitását, vagyis szelektív S-alkilezés válik lehetővé. 

 

 A famotidine intermedierjének előállítását négy lépésben végzik. Az első három lépést 

diaminometilén-tiokarbamidból és diklóracetonból kiindulva egy edényben hajtják végre („one-pot‖ 

módszer, 2.5.2.3. ábra), míg az utolsó lépést a merkaptometil-intermedier kinyerése után valósítják 

meg. 

 

2.5.2.3. ábra: A 2-(4-(merkaptometil)tiazol-2-il)guanidin előállítása „one-pot” módszerrel 

 A szintézis első lépésében a diaminometilén-tiokarbamidot diklóracetonnal reagáltatnak. Ilyenkor 

a tiokarbamid-származék kénatomja nukleofil támadást indít a diklóraceton -szénatomja ellen. 

Vízelimináció közben kialakul egy öttagú gyűrű, mely egy protonvesztést követően klórmetil-tiazol-

származékká alakul át. Az SH-csoportot a szintézis második és harmadik lépésében úgy alakítják ki, 

hogy a klórmetilszármazékot tiokarbamiddal reagáltatják. A második lépés szintén S-alkilezés, hiszen 

itt a tiokarbamid alkileződik a klórmetil-tiazol-származékkal. Végül az így nyert izotiuróniumsót 

enyhén lúgos közegben vízzel bontják. A szintézis negyedik lépésében az izolált merkaptometil-tiazol-

származék kénatomját alkilezik 3-klór-propionitrillel (lásd a 2.5.2.4. ábrát). 
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2.5.2.4. ábra: A merkaptometil-tiazol-szármázék S-alkilezése 

 A cimetidine végcsoportjának előállításakor ugyancsak S-alkilezési reakciókat alkalmaznak. A 

szintézis vázlata a 2.5.2.5. ábrán látható. 

 

2.5.2.5. ábra: A cimetidine végcsoportjának előállítása 

 A reakciósor első lépésében a ciánamidot szén-diszulfiddal reagáltatják, majd a képződött ditioát-

származék mindkét kénatomját dimetil-szulfáttal metilezik. Ezután a dimetil-ditioát-származékot 

először metil-aminnal reagáltatják, majd a maradék metiltiocsoportot a 2.5.2.2. ábrán vázolt módon 

előállított (5-metil-1H-imidazolil)metiltioetil-amminnal (a 2.5.2.5. ábrán RNH2) cserélik. 

 

 Az állatgyógyászatban féregűzőszerként használt tetramisole intermedierjének szintézisében az 

egyik lépés szintén egy S-alkilezés (lásd a 2.5.2.6. ábrát). Megjegyzendő, hogy a humán terápiában a 

vegyület L-izomerjét használják fel (levamisole), amelyet a tetramisole O,O’-dibenzoil-(R,R)-

borkősavval végzett rezolválásával nyernek. 

 A kiindulási anyagként használt 1-fenil-2-(2-hidroxietil-amino)etanolt először tionil-kloriddal 

reagáltatják. A hidroxi/klór csere után nyert dihalogén-származékot vízzel hidrolizálva kapják az 1-

fenil-2-(2-klóretil-amino)etanol hidrokloridját. A klóretilszármazékot ezt követően tiokarbamiddal 

reagáltatják (S-alkilezés). A közbenső termék melegítés hatására ammóniaelimináció közben alakul az 

előállítani kívánt iminotiazolidin-származékká. Ugyanezen köztitermék hidrolízise karbamid 

kihasadása mellett egy tioetil-származék képződéséhez vezet. 

A kalcium antagonista hatású dilthiazem (magas vérnyomás, szívritmuszavarok esetén 

alkalmazzák) intermedierjét egy megfelelő glicidil-észterre történő addíciós reakcióval állítják elő 

(lásd a 2.5.2.7. ábrát). A glicidil-észterek szintézisét a Darzens-reakcióknál (4.6. fejezet) tárgyaljuk. 

 A reakciót úgy végzik, hogy a 2-aminotiofenolt és a metil-2,3-epoxi-3-(4-metoxifenil)propionátot 

toluolban forralják. [15] Az S-alkilezés katalizátor, így például vas(III)klorid adagolásával gyorsítható. 

[16] 

 



2. Alkilezés 33 

© Faigl Ferenc, BME www.tankonyvtar.hu  

 

2.5.2.6. ábra: A tetramisole és intermedierjének előállítása  

 

2.5.2.7. ábra: A dilthiazem intermedierjének előállítása 

2.6. A C-alkilezési reakciók 

A C-alkilezés nukleofil szubsztitúció, mely két lépésben valósítható meg. Először az alkilezendő 

vegyületet deprotonálják, hogy a megfelelő C-nukleofilt kialakítsák (H-Nu kötés felhasadása), majd a 

nukleofil csoport reakcióba lép az alkilezőszerrel, miközben létrejön egy új R-Nu kötés. A 

deprotonálás az úgynevezett C-H savas vegyületek esetében valósítható meg viszonylag könnyen, 

vagyis akkor, ha a lehasítandó hidrogén olyan szénatomhoz kötődik, amelyhez elektronszívó 

csoportok (X és Y, 2.6.1. ábra) kapcsolódnak. Ilyen klasszikus C-H savas vegyületek például a 

malonészterek, acet-ecetészterek, stb. 

 

2.6.1. ábra: A CH-savas vegyületek deprotonálása 

 A képletben tehát X és Y elektronszívó csoportokat jelent, mint például a -COOH, -COOR, -CN 

vagy a C(=O)R (karbonil-) csoportok. A bázis hatására létrehozott karbanion már elegendően 
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nukleofil lesz ahhoz, hogy az alkilezőszerrel reakcióba lépjen. A CH-savas hidrogén lehasítására 

alkalmas bázisok lehetnek például az alkoholátok (elsősorban az alkáli-terc-butilát, -etilát és -metilát) 

és a fém-hidridek. Alkilezőszerként alkil-halogenideket vagy alkilszulfonsav-észtereket alkalmaz-

hatnak. 

 A leggyakrabban megvalósított C-alkilezési reakciók közé tartoznak az úgynevezett malonészter-

szintézisek. Ezekről általánosságban a szerves kémia előadásokon van szó. Itt most néhány 

gyógyszeripari alkalmazásra hívjuk fel a figyelmet. 

2.6.1. Malonészterek alkilezése gyógyszer hatóanyag szintézisekben 

A vinpocetine (agyi keringést javító szer) egyik kulcsintermedierjét, a -etil-valerolaktont, a 2-

etilmalonsav dietil-észterének C-alkilezésével állíthatjuk elő úgy, hogy a malonészter-származékot 

vízmentes metanolban nátrium-metiláttal deprotonáljuk, majd 1-bróm-3-klór-propánnal reagáltatjuk. 

A diésztert ezt követően vizes-lúgos közegben melegítjük, miközben az észtercsoportok elhidro-

lizálnak és az alkillánc végén lévő halogén hidroxilcsoportra cserélődik. A diészter hidrolízise után 

nyert dikarbonsav instabilis, és a rendszer óvatos felmelegítésével dekarboxilezhető (lásd a 2.6.1.1. 

ábrát), miközben a keletkező -hidroxi-karbonsav laktonná záródik. 

 

2.6.1.1. ábra: A -etil-valerolakton előállítása 

 A C-alkilezési reakció során a főterméken kívül számos melléktermék is megjelenhet.  

a) Mivel az alkilezést metanolos oldatban végezzük, átésztereződés következtében metilészter 

képződhet. 

b) Annak ellenére, hogy az 1-bróm-3-klór-propánban a bróm sokkal reakcióképesebb, mint a 

klór, kisebb mértékben a C-alkilezési lépésben a klórszármazék helyett a brómszármazék is 

keletkezhet. 

c) A dietil-3-klórpropil-2-etilmalonát bimolekuláris mellékreakciót adhat, azaz a halogénszár-

mazék továbbreagálhat. 

d) A halogénatom nukleofil szubsztitúciós reakcióban metoxicsoportra cserélődhet. 

e) Bekövetkezhet az enolát O-alkilezése is. 

 A felsorolt mellékreakciók közül az átésztereződés, valamint a brómszármazék képződése nem 

zavaró, mivel a végcél a lakton előállítása (az észtert és a halogénvegyületet is elhidrolizáljuk). A 

másik két mellékreakció kis báziskoncentrációval, azaz a nátrium-metilát folyamatos adagolásával 

kivédhető. Az O-alkilezés mértéke oldószerfüggő lehet: prótikus oldószerben (például alkoholokban) a 

C-alkilezés dominál, míg dipoláros aprotikus oldószerekben (dimetilformamidban) előtérbe kerülhet 

az O-alkilezés. 

A vizes-lúgos forralás után kapott dikarbonsav nátriumsó formájában a vizes fázisban oldódik. A 

vizes fázist óvatosan savanyítva a szabad karbonsav átoldódik a szerves fázisba. A szerves fázis 
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bepárlása után nyerjük az etil-3-hidroxipropilmalonsavat. A dikarbonsavat ezt követően lassan fel-

melegítjük, 150-160 °C-on dekarboxilezzük, és végül gyűrűbe zárjuk. [17] 

 

 Az antiepileptikumként használt phenobarbital egyik intermedierjét, a 2-etil-2-fenil-malonsav 

dietil-észterét, az előző példához hasonló módon állítják elő (2.6.1.2. ábra). 

 

2.6.1.2. ábra: A phenobarbital intermedierjének előállítása  

 A 2-fenil-malonsav dietil-észterét vízmentes etanolban nátrium-etiláttal deprotonálják, és a 

képződött karbaniont ezt követően az alkilezőszerként használt etil-bromiddal vagy dietil-szulfáttal 

reagáltatják. 

2.6.2. Alkilezés aktivált benzilhelyzetű szénatomon 

A verapamil (vérnyomás, aritmia szabályozásában használt szer) egyik intermedierjét, a 2-(3,4-

dimetoxi-fenil)-3-metil-butironitrilt a megfelelő acetonitril C-alkilezésével lehet előállítani. Az 

alkilezést izopropil-bromiddal végezhetik vízmentes közegben, erős bázis jelenlétében vagy nátrium-

hidroxid tömény vizes oldatában fázistranszfer-katalizátor jelenlétében. [18] 

 a) Alkilezés vízmentes közegben 

A 3,4-dimetoxifenilecetsav-nitril vízmentes körülmények között végzett C-alkilezését a 2.6.2.1. ábrán 

bemutatott módon hajtják végre. 

 

2.6.2.1. ábra: A 3,4-dimetoxifenilecetsav-nitril C-alkilezése vízmentes közegben 

 A kiindulási anyagként használt fenilacetonitril típusú vegyület csak egy elektronszívó csoportot 

tartalmaz, így a nukleofil ágens generálásához erősebb bázis (például kálium-terc-butilát) kell, mint a 

kétszeresen aktivált származékok esetében. Problémát jelent ilyenkor a mellékreakcióként jelentkező 

kétszeres alkilezés. A kétszeresen izopropilezett melléktermék azonban desztillációval eltávolítható. 

 b) Alkilezés fázistranszfer-katalizátor jelenlétében 

 Fázistranszfer-katalizátor (PTC) jelenlétében a deprotonálás tömény vizes nátrium-hidroxid- 

oldattal is végrehajtható (2.6.2.2. ábra). Ilyenkor vizes-szerves oldószeres kétfázisú rendszerben 

dolgoznak. A módszer előnye az, hogy kizárólag monoalkilezett termék keletkezik. 

 

2.6.2.2. ábra: 3,4-Dimetoxifenilecetsav-nitril C-alkilezése fázistranszfer-katalitikus körülmények között 

 A reakció kivitelezésekor úgy járnak el, hogy a tömény vizes nátrium-hidroxid-oldathoz 3,4-

dimetoxifenilecetsav-nitrilt és a fázistranszfer-katalizátort adagolnak, és az így nyert elegyet 50 °C-ra 

melegítik. Az izopropil-bromid hozzáadása után az elegyet további 24 órán át kevertetik ezen a 
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hőmérsékleten, majd lehűtés után toluolos extrakcióval nyerik ki a terméket. Alkalmas fázistranszfer- 

katalizátorok lehetnek a benzil- trietilammónium- vagy a tetrabutilammónium sók (2.6.2.3. ábra). 

 

2.6.2.3. ábra: C-alkilezéskor gyakran használt fázistranszfer-katalizátorok 

 A fázistranszfer-katalizátorok működésének elvét más tárgyak keretében részletesen bemutatják. 

Itt röviden csak annyit jegyzünk meg, hogy a tetraalkilammónium sók esetében a katalizátor lipofil 

kationos része átviszi a hidroxid aniont a szerves fázisba. A hidroxidionok ennek következtében 

„naked anionná‖ (meztelen anionná) válnak, ugyanis a szerves oldószeres oldatban nincs szolvátburok 

körülöttük. Emiatt a hidroxidion sokkal reakcióképesebb lesz, mint vizes oldatban, ahol többszörös 

hidrátburok veszi körül. Így a hidroxidion képes deprotonálni a fenilecetsav-nitrilt. A Bu4N
+ kation 

nagy térkitöltése miatt csak egy helyen történhet deprotonálódás, a monoizopropilezett származék 

ilyen körülmények között már nem deprotonálódik. 
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3. ACILEZÉSEK 

Az acilezés során egy R-C(=O) csoportot visznek be a molekulába. Acilezőszerként például 

savkloridokat, savanhidrideket, észtereket, szabad karbonsavakat használhatnak. A szerves kémiai 

tanulmányokból ismeretesek a szénsavszármazékokkal végzett acilezések is. Az acilezőszerek 

szerkezetét a 3.1. ábrán mutatjuk be. 

 

3.1. ábra: Az acilezőszerek általános képlete 

Az acilezőszer aktivitása függ a rajta levő szubsztituensek elektronszívó képességétől, hiszen az 

elektronszívó csoportok növelik a szénatom elektrofilitását. Az acilezőszerek reaktivitása az alábbi 

sorrenden növekszik: savamid < szabad karbonsav < észter < savanhidrid < savhalogenid, ketén. 

3.1. N-acilezés 

Az N-acilezés során általában primer vagy szekunder aminokat reagáltatunk egy megfelelően 

választott acilezőszerrel. Az N-acilezés folyamatát savkloridok példáján a 3.1.1. ábrán mutatjuk be (a 

képletben Nu jelentése primer vagy szekunder amin). 

 

3.1.1. ábra: Az N-acilezés mechanizmusa 

 A nukleofil amin támadást indít az acilezőszer (jelen esetben a savklorid) elektronhiányos 

szénatomjára, majd sósav elimináció közben képződik az acilezett amin. Mivel az acilezni kívánt 

aminok bázikusak, a keletkező sósavval sót képeznek. Ezt elkerülendő savmegkötőt adunk a 

reakcióelegyhez. Oldószerként csak olyan folyadékokat használhatunk, melyek a savkloriddal nem 

lépnek reakcióba. Alkoholokkal például a savklorid észtert képez, így azok alkalmazása nem javallt. 

Elkerülendő továbbá a savklorid hidrolízise, így vízre érzékeny savkloridok esetében vízmentes 

közegben dolgozzunk. Inert oldószerként például toluol, diklórmetán jöhet szóba. 

 Egy ipari példa az N-acilezésre a vérnyomáscsökkentő dilthiazem intermedierjének előállítása 

(3.1.2. ábra). 

 

3.1.2. ábra: A dilthiazem intermedierjének előállítása N-acilezéssel 

 Az 1,5-tiazepin-intermediert úgy állítják elő, hogy a kiindulási 3-(2-aminofeniltio)-2-hidroxi-3-(4-

metoxifenil)propánsavat oldószermentes közegben 140 °C-on intramolekuláris N-acilezési reakcióban 

gyűrűbe zárják. [1] A vonatkozó leírás szerint a reakciót fluidizációs reaktorban hajtják végre. 
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 Eljárhatnak úgy is, hogy a kiindulási amino-karbonsav-származékot katalitikus mennyiségű p-

toluolszulfonsav jelenlétében toluolban forralják, és a reakció közben képződő vizet folyamatosan 

eltávolítják. Lehűtés után a kristályos formában kivált terméket szűrik, mossák és szárítják. [2] 

 

 Egy másik ipari példa a szabad karbonsavval történő N-acilezésre a drotaverine intermedierjének 

előállítása (3.1.3. ábrát). 

 

3.1.3. ábra: A drotaverine intermedierjének előállítása 

Az ömlesztéses N-acilezés első lépésében a 2-(3,4-dietoxifenil)etil-amin a 2-(3,4-dietoxifenil)-

ecetsavval sót képez, mely a következő lépésben melegítésre vízelimináció közben savamiddá alakul. 

 

 A cimetitidine (lásd a 2.5.2. fejezetet) előállításának zárólépése egy N-ciano-N’,S-dimetil-

izotiokarbamiddal végzett N-acilezés (lásd a 3.1.4. ábrát). Itt az acilezőszer egy szénsavszármazék. 

 

3.1.4. ábra: A cimetidine előállításának zárólépése 

 Az N-acilezési reakciót úgy hajtják végre, hogy az imidazolilmetiltio-etil-amin-származékot 

acetonitrilben forralás közben az izotiokarbamid-származékkal (előállítását lásd a 2.5.2.5. ábrán) 

reagáltatják [3]. A reakció mechanizmusát tekintve a kiindulási imidazol-származék aminocsoport-

jának nitrogénje nukleofilként támad az izotiokarbamid-származék elektronhiányos szénatomjára, 

majd metántiol elimináció közben képződik a megfelelő guanidin-származék. Az elegyből gáz 

formájában távozó metántiol eltolja a reakció egyensúlyát a végtermék felé. A gyakorlati kivitele-

zésnél gondoskodni kell az igen kellemetlen szagú metántiol elnyeletéséről. 

 

 A szekunder aminok primer aminokból történő előállításánál a túlalkilezés elkerülésének egyik 

módja lehet az, hogy átmenetileg N-acilezéssel védik a nitrogént (lásd a 2.2.2. fejezetben). A már ott is 

említett ipari példa erre a 2-(3,4-dimetoxifenil)etil-amin („homoamin‖) N-acetilezése (3.5. ábra). 

 

3.1.5. ábra: A „homoamin” N-acetilezése 
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Az acilezést ecetsav-anhidriddel végzik, például diklórmetánban, savmegkötő (például trietil-

amin vagy piridin) jelenlétében, [4] vagy oldószerként is használt piridinben 90 °C-on. [5] 

3.2. Schotten–Baumann-acilezés 

A 3.2.1. ábrán bemutatott Schotten–Baumann-féle acilezés az N- és O-acilezésnek egy speciális esete. 

Alkalmazása során aril-aminokat, fenolos (vagy alkoholos) hidroxilcsoportot tartalmazó vegyületeket 

reagáltatnak vizes-lúgos közegben hidrolízisre nem túl érzékeny, így például aromás karbonsav-

halogenidekkel (főleg savkloridokkal) vagy szulfonsav-halogenidekkel. A lúg ezekben a reakciókban 

savmegkötőként szerepel. 

 

3.2.1. ábra: A Schotten–Baumann-acilezés 

 Az iparban a Schotten–Baumann-acilezést például N-benzoil-2-fenilglicin és N-benzoil-

fenilalanin előállítására alkalmazzák. Az acilezést úgy végzik, hogy az aminosav vizes nátrium-

hidroxidos oldatához jeges hűtés közben a benzoil-kloridot adagolják, majd az így nyert elegyet szoba-

hőmérsékleten kevertetik. A reakció ilyen körülmények között általában egy-két óra alatt lejátszódik. 

A 2-fenilglicin esetében hosszabb reakcióidőt vagy melegítést azért sem szabad alkalmazni, mert 

akkor a lúgos közegben az aminosav racemizál. 

 A benzoilezett aminosavak a reakcióelegyből külső hűtés közben végzett savanyítással kristályos 

formában gyakorlatilag kvantitatívan kinyerhetők.  

3.3. A Claisen-kondenzáció (C-acilezés) 

A Claisen-kondenzáció 1,3-dioxovegyületek előállítására alkalmas reakció, melyet erősen bázikus 

katalizátorok, elsősorban nátrium-etilát jelenlétében valósítanak meg. Alkalmazásakor reagáltathatjuk 

az észtereket észterekkel vagy észtereket egyéb oxovegyületekkel. 

 A Claisen-kondenzáció egyik esete az, amikor α-helyzetű hidrogént tartalmazó észtereket 

kondenzáltatunk α-helyzetű hidrogént nem tartalmazó észterekkel, így aromás karbonsav-észterekkel, 

dietil-karbonáttal vagy dietil-oxaláttal. A dietil-karbonáttal végzett Claisen-kondenzációval például 

malonsav-észtereket állíthatunk elő. Mivel ebben a reakcióban a részt vevő észterek közül csak az 

egyik deprotonálódhat, a Claisen-kondenzációval ebben az esetben egységes terméket kapunk. A 

reakció lépéseit a 3.3.1. ábrán a dietil-2-fenilmalonát előállításának példáján mutatjuk be: 

 

3.3.1. ábra: A dietil-2-fenilmalonát előállítása Claisen-kondenzációval 

 A nátrium-etilát, mint erős bázis, leszakít egy protont a fenilecetsav-etilészter α-helyzetű 

szénatomjáról. A deprotonálódás során létrejött karbanion nukleofil támadást intéz a dietil-karbonát 

elektronhiányos szénatomjára. Ennek eredményeképpen egy olyan tetraéderes intermedier alakul ki, 

amely a reakció következő lépésében etoxid-anion eliminációja (és ezzel a katalizátor regenerálódása) 

közben dioxovegyületté (malonészterré) alakul. 

 

 A Claisen-kondenzáció egy másik esete az, amikor két azonos észtert reagáltatunk egymással. A 

reakció terméke egy -keto-észter, metilacetátból kiindulva az acetecetészter (lásd a 3.3.2.ábrát). 
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3.3.2. ábra: Az acetecetészter szintézise 

 A reakcióban a metil-acetátból képzett karbanion nukleofil támadást intéz a másik molekula 

karbonilcsoportjának széntomjára, majd metoxid-anion eliminációval kialakul az acetecetészter. 

 

 Amennyiben különböző, α-helyzetű hidrogént tartalmazó észtereket reagáltatnak egymással a 

Claisen-kondenzáció körülményei között, akkor csak olyan esetekben kapnak egységes terméket, ha a 

két észter α-helyzetű hidrogénjeinek savassága között nagy a különbség. 

 

 A gyógyszeriparban a Claisen-kondenzációt például a Parkinson-kór kezelésére használt 

selegiline egyik intermedierjének, a fenilpropan-2-onnak az előállítására használják egy szintézis 

változat szerint. A reakciót a 3.3.3. ábrán bemutatott módon hajtják végre. 

 

3.3.3. ábra: A selegiline intermedierjének előállítása 

 A fenilecetsav-észtert vízmentes alkoholos oldatban nátrium-metilát jelenlétében metil-acetáttal 

reagáltatják. A reakció első lépésében a nátrium-metilát leszakít egy protont a fenilecetsav-észter α-

helyzetű szénatomjáról, hiszen a fenilecetsav-észter α-helyzetű hidrogénje sokkal savasabb, mint az 

metil-acetáté. Az így létrejött karbanion nukleofil támadást intéz a metil-acetát karbonilcsoportjára. A 

reakció következő lépésében az adduktum az etoxid-anion eliminációja útján stabilizálódik. Így kapják 

a metil-3-oxo-2-fenilbutirátot, amelyből hidrolízist követő dekarboxilezéssel jutnak a fenilpropan-2-

onhoz. 

3.4. A Dieckmann-kondenzáció 

Dieckmann-kondenzációnak nevezzük azt az intramolekuláris Claisen-kondenzációt, melyben egy 

diészter gyűrűs β-ketoészterré alakul. Dieckmann-kondenzációval elsősorban 5-, 6- és 7-tagú gyűrűs 

észtereket állíthatunk elő. A 3.4.1. ábrán az adipinsav-dietilészter Dieckmann-kondenzációját mutatjuk 

be. 

 

3.4.1. ábra: Az adipinsav dietilészterének Dieckmann-kondenzációja 
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 A reakció első lépésében a bázisként használt nátrium-etilát leszakít egy protont az α-helyzetű 

szénatomról. Az így létrejött karbanion ezt követően intramolekuláris nukleofil addíciós reakcióban 

támadást intéz a láncvégi észter karbonilcsoportjára, azaz kialakul egy öttagú gyűrűs szerkezet. A 

reakció zárólépésében, a Claisen-kondenzációnál ismertetettekhez hasonlóan, az etoxid-anion 

eliminációja útján képződik az előállítani kívánt gyűrűs β-ketoészter. 

 

 Ha a Dieckmann-gyűrűzárást követően az észtercsoportot eltávolítjuk, cikloalkanon-szárma-

zékokat, így például spiroketon-származékokat vagy aminocsoportot tartalmazó cikloalkanonokat is 

előállíthatunk. A spiroketon-származékokat például 5-etoxiindolinonból és akrilészterből kiindulva a 

3.4.2. ábrán látható módon szintetizálják. 

 

3.4.2. ábra: Spiroketo-származék előállítása 

 Az akrilsavészter addíciója után kapott diésztert dipoláros aprótikus oldószerben, így például 

dimetil-szulfoxidban, erős bázisként használt kálium-terc-butiláttal deprotonálva gyűrűbe zárják, majd 

hidrolízis után dekarboxilezik. 

 

 Hasonlóképpen állítják elő a piperidinon-származékokat (lásd a 3.4.3. ábrát). Az N-benzil-4-

piperidon számos gyógyszerhatóanyag építőköve lehet. 

 Az aminocsoportot tartalmazó diészterek Dieckmann-kondenzációja előtt a kiindulási vegyület 

aminocsoportját  az N-acilezés elkerülése végett  védeni kell. A leggyakrabban alkalmazott módszer 

erre a célra az N-benzilezés, mivel a reakció lejátszódása után a benzilcsoportot egyszerű módsze-

rekkel eltávolíthatják. A védett diészter nátrium-etilát kiváltotta Dieckmann-kondenzációja után a 

képződött etil-1-benzil-4-oxopiperidin-3-karboxilátot legtöbbször hidrolizálják, és a karbonsavat 

dekarboxilezik. 
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3.4.3. ábra: N-Benzil-4-piperidon szintézise Dieckmann-kondenzációval 

 A kiindulási anyagként használt tercier amint a benzil-amin akrilsavészterre történő addíciójával 

állíthatjuk elő (lásd a 3.4.4. ábrát). 

 

3.4.4. ábra: Az N-etoxikarboniletil-N-benzil--alanin-etil-észter előállítása 

 Az akrilsavészter egy ,β-telítetlen karbonilvegyület (lásd a 3.4.5. ábrát), mely egy „butadién-

szerű‖ konjugált kettőskötésű rendszerből áll. 

 

3.4.5. ábra: Az akrilsavészter elektroneltolodásai  

 A lánc végén a szívóhatás eredményeképpen egy parciális pozitív töltés alakul ki, mely lehetővé 

teszi az benzil-amin addícióját az akrilsav kettőskötésére. 

 

 Az N-benzil védőcsoport eltávolítására számos módszer ismert. Ezek közül hármat ismertetünk a 

továbbiakban. Az, hogy az iparban melyiket alkalmazzák, számos tényezőtől függ. A szabadalmi 

helyzet mellett meghatározó lehet például a gyár készülékparkja, például a katalitikus hidrogénező 

kapacitás  stb. 

3.4.1. Védőcsoport eltávolítása katalitikus hidrogénezéssel 

Ezt a módszert a benzilcsoport eltávolítására széles körben alkalmazzák. A hidrogénezést a legtöbb 

esetben alkoholos oldatban Pd/C katalizátor jelenlétében hajtják végre. Ilyenkor gondoskodni kell 

arról (pl. savhozzátét alkalmazásával), hogy a nemesfém katalizátor lehetőleg ne képezzen stabilis 

komplexet a képződő szekunder aminnal. 
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3.4.2. Braun-féle lebontás 

A Braun-féle lebontást iparban nem használják, ugyanis a reagens bróm-cián rendkívül kellemetlen, 

mérgező anyag. A tercier amin és a bróm-cián reakciójában képződött instabilis és általában nem 

izolálható N-cián-ammóniumsó alkil-bromid elimináció közben a stabil N-cián-dialkilaminná (= 

dialkil-ciánamid) alakul. A ciánamid hidrolízise után nyerik a szekunder amint. A reakció lépéseit a 

3.4.2.1. - 3.4.2.3. ábrákon vázoltuk. 

 

3.4.2.1. ábra: A Braun-féle lebontás 

 A cián-ammóniumsó bontása az egyik alkilcsoport α-szénatomján végbemenő nukleofil 

szubsztituciós reakcióként fogható fel: 

 

3.4.2.2. ábra: Az alkil-bromid lehasadása a Braun-féle lebontási folyamatban 

Fentiek következtében különböző szénhidrogéncsoportok esetében azok viszonylagos készsége a 

nukleofil támadások fogadására szabja meg, hogy melyik csoport hasad le a nitrogénatomról. Az 

eliminációt követő hidrolízist savas közegben végzik. A szekunder amin mellett szén-dioxid és 

ammónium-klorid is képződik. 

 

3.4.2.3. ábra: A Braun-féle lebontás zárólépése 

Ahogy említettük, a Braun-féle lebontást az iparban ritkán alkalmazzák. Ilyen célokra manapság a 

bróm-cián helyett inkább a klórhangyasav-észtereket használják. 

3.4.3. Védőcsoport lebontása klórhangyasav-észterrel 

A lebontási reakció ezen változatának első lépésében a tercier amint klórhangyasav-észterrel reagál-

tatják. A klórhangyasav-észter a szénsav félkloridja-félésztere, és jellege hasonló a Braun-féle lebon-

táskor használt brómciánhoz. A 3.4.3.1. ábrán bemutatjuk az N-benzil-4-piperidinon debenzilezését 

klórhangyasav-észterrel. 

 

3.4.3.1. ábra: N-Benzil-4-piperidinon debenzilezése 

 A klórhangyasav-észter acilezi a benzilpiperidinon nitrogénatomját. Az így kapott só reagál a 

trietil-aminnal, amely csapdázó ágensként szerepel, és a lebontás második lépésében maga alkileződik. 

Az így kapott szénsav-félészter-félamid vízzel forralva hidrolizál, majd dekarboxileződik. Ezen 
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reakció külön érdekessége az, hogy a reakcióban alkalmazott trietil-amin trietil-benzil-ammónium-

kloriddá alakul. Ez a kvaterner ammóniumsó fázistranszfer-katalizátorként alkalmazható (lásd a 2.2. 

fejezetet). 

 Az itt ismertetett lebontási módszert az iparban például a depresszió ellenes hatással rendelkező 

fluoxetine előállításánál alkalmazzák (lásd a 3.4.3.2. ábrát). 

 

3.4.3.2. ábra: A fluoxetine szintézis intermedierjének debenzilezése klórhangyasav-észter segítségével 

 A bemutatott ipari példa esetében a katalitikus hidrogénezés nem célravezető, mert a benzil 

helyzetű O-C kötés is felhasadhatna. Klórhangyasav-észterrel végzett lebontással ellenben szelektív 

módon csak az N-védőcsoport távozik. 

3.5. O-acilezés 

Az O-acilezéssel elsősorban észtereket állítunk elő. Ezekkel a reakciókkal részletesen foglalkoznak 

más tantárgyak keretében. Itt röviden, ismétlésként csak annyit említünk meg, hogy az acilező 

észteresítést végezhetjük közvetlen módon, alkoholok és karbonsavak reakciójával, alkoholízissel, 

alkoholok és sav-halogenidek, illetve savanhidridek reakciójával, valamint alkoholok kumulált kettős-

kötést tartalmazó vegyületekre (például keténre vagy izocianátra) történő addíciójával. Katalizátorként 

erős savakat (például kénsavat, polifoszforsavat, hidrogénfluoridot vagy Lewis-savakat), illetve 

bázisokat (például tercier aminokat vagy nátrium-alkoxidokat) alkalmazhatunk.  

 Az O-acilezést az iparban például a nemszteroid gyulladásgátlók csoportjába tartozó O-acetil-

szalicilsav előállítására használják (lásd a 3.5.1. ábrát). 

 

3.5.1. ábra: Az O-acetil-szalicilsav előállítása (X = Cl, OC(O)CH3) 
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4. A KARBONILCSOPORT REAKCIÓI 

4.1. A karbonilcsoport reakciókészsége 

A karbonilcsoport szénatomja parciális pozitív töltésű, így hajlandó nukleofil reagensek befogadására. 

A reakció sebessége a pH függvénye. A reakció savas közegben gyorsul (pH-optimum: kb. 4,8). 

Nagyon savas közegben leáll a reakció, mert alacsony pH-értéken nincs szabad nukleofil. Semleges, 

pH = 7-es értéken nem megy a reakció, mert nincs szabad proton. Lúgos közegben a pH-optimum 11 

körül van.  

 A karbonilcsoport fentiekben tömören áttekintett reakciókészségét a szerves kémia kurzusokon 

részletesen tárgyalják. Az alábbiakban a karbonilvegyületek reakcióinak konkrét gyakorlati példáit 

gyógyszeripari alkalmazásokra koncentrálva ismertetjük. 

4.2. A Mannich-reakció 

Mannich-reakciónak nevezzük az -helyzetű hidrogénatomot tartalmazó karbonilvegyületek (pl. 

acetofenon) aminometilezését formaldehiddel és primer vagy szekunder aminokkal (vagy 

ammóniával). A reakció bruttó egyenletét a 4.2.1. ábra mutatja.  

 

4.2.1. ábra: A Mannich-reakció bruttó egyenlete 

 Aminként elsősorban primer és szekunder aminok sóit vagy egyes esetekben amidokat is 

alkalmazhatnak. Aromás aminok nem vihetők Mannich-reakcióba. Oxovegyületként aktív hidrogént 

tartalmazó vegyületeket, elsősorban ketonokat vagy aldehideket, észtereket, nitroalkánokat és 

nitrileket használhatnak. 

 

 A Mannich-reakció ipari alkalmazását a depresszióellenes hatású fluoxetine intermedierjének, a 3-

(dimetil-amino)-1-fenilpropanon előállításának példáján mutatjuk be (4.2.2. ábra). 

 

4.2.2. ábra: Fluoxetine intermedierjének előállítása 

 A reakció igen enyhe körülmények között játszódik le, részlépéseit a 4.2.3. és 4.2.4. ábrák 

segítségével szemléltetjük. Az első lépésben a dimetil-amin addícionálódik a formaldehidre, majd a 

képződött addukt proton felvételét követő víz eliminációval imínium-ionná alakul (4.2.2. ábra). 

 

4.2.3. ábra: Az imínium-ion képződése 

 Ez az instabilis imínium-ion a reakciósor második lépésében a 4.2.4. ábrán látható módon reagál 

az acetofenonnal. A keton a savas közegben egyensúlyi folyamatban enollá alakul, és ez a tulajdon-

képpeni reagáló partner. 
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4.2.4. ábra: Az acetofenon reakciója az imínium-ionnal  

 A fluoxetine esetében a háromkomponensű reakciót forró etil-alkoholos oldatban végzik úgy, 

hogy az acetofenon etil-alkoholos oldatához dimetil-amin-hidrokloridot és paraformaldehidet, vala-

mint katalitikus mennyiségű tömény vizes sósavat adnak, és a keveréket refluxáltatják. A reakció 

lejátszódása után az elegyet lúgos vízre öntik, és a terméket vízzel nem elegyedő oldószerrel extra-

hálják, majd a szerves oldószeres oldatból az oldószer lepárlásával maradékként nyerik ki. [1] 

4.3. A Perkin–Knoevenagel-kondenzáció 

A Perkin–Knoevenagel-kondenzáció során α-hidrogént nem tartalmazó aldehideket vagy ketonokat 

(pl. aromás aldehideket) reagáltatnak a 4.3.1. ábrán bemutatott módon aktív hidrogént tartalmazó 

vegyületekkel, bázikus kondenzálószer jelenlétében. Ez a reakció alkalmas alkilidéncsopotok 

bevezetésére. 

 

4.3.1. ábra: A Perkin—Knoevenage-kondenzáció 

 A 4.3.1. ábrán bemutatott reakcióegyenletben Z és Z’ jelentése elektronszívó csoport, általában 

-CHO, -COR, -COOH, -COOR, -CN vagy -NO2. Amennyiben R és R’, illetve Z és Z’ különbözőek, 

akkor E- és Z-izomerek is keletkezhetnek, és általában a termodinamikailag stabilabb izomer lesz 

feleslegben a termékben. 

 A Perkin-féle fahéjsavszintézisben a Z csoport(ok) -COOH vagy -COOR. A szintézis malonsav és 

(helyettesített) benzaldehid reakciójával indul (4.3.2. ábra). A fahéjsav és származékai számos 

gyógyszerhatóanyag építőkövei lehetnek. 

 A reakciót toluolos vagy xilolos oldatban, az oldószer forráspontján hajtják végre. Katalizátorként 

például nátrium-acetátot vagy piperidínium-acetátot alkalmazhatnak, de leírtak még piperidin 

(5%)/benzoesav és hexil-amin/ecetsav elegyeket is. A reakció mechanizmusát tekintve az aktív 

hidrogént tartalmazó vegyület (a malonsav, illetve annak származéka) a bázikus katalizátor okozta 

deprotonálódása után addícionálódik az aromás aldehid karbonilcsoportjára, majd az így keletkezett 

addukt víz-elimináció révén stabilizálódik. A reakció közben képződő vizet az oldószerrel képzett 

minimális forráspontú azeotropként folyamatosan eltávolítják a reakcióelegyből, így a reakció 

előrehaladását a kihajtott víz mennyisége alapján is nyomon lehet követni. A képződött aralkilidén-

malonsav  instabilitása miatt  könnyen dekarboxileződik. A reakció végeredményeképpen tehát α,β-

telítetlen karbonsavat kapunk. [2] 
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4.3.2. ábra: A Perkin–Knoevenagel-fahéjsavszintézis  

4.4. Nitrosztirolok előállítása 

Nitrosztirolokat úgy állíthatunk elő, hogy α-hidrogént nem tartalmazó aldehideket (pl. benzaldehidet) 

nitrometánnal reagáltatunk (lásd a 4.4.1. ábrát). A reakció mechanizmusa hasonló, mint a Perkin–

Knoevenagel-reakcióé. Bázisként ez esetben piridint alkalmazunk. 

 

4.4.1. ábra: Nitrosztirolok előállítása  

Ezt a reakciót az iparban például a ticlopidine intermedierjének egyik fajta előállításánál 

alkalmazzák (lásd a 4.4.2. ábrát). A 2-nitrovinil-tiofént úgy állítják elő, hogy a tiofén-2-karbaldehidet 

metanolos oldatban nitrometánnal reagáltatják. Katalizátorként nátrium- vagy kálium-hidroxidot 

adnak a reakcióelegyhez. 

 

4.4.2. ábra: A ticlopidine intermedierjének előállítása  

Ezt a reakciótípust használhatják az amfetamine intermedierjének, az 1-(3,4-dimetoxifenil)-

propan-2-onnak az előállításánál is (lásd 4.4.3. ábrát). 

 

4.4.3. ábra: Benzil-metil-keton származékok előállítása 

 A 4.4.3. ábrán bemutatott szintézis első lépésében a veratrumaldehidet bázis jelenlétében nitro-

etánnal reagáltatják. A reakciót úgy vezetik, hogy a veratrumaldehidet nitroetánban ammónium-acetát 

jelenlétében forralják [3]. Egy másik eljárás szerint a veratrumaldehidet, az ammónium-acetátot és a 
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feleslegben használt nitroetánt toluolban forralják, majd a képződött vizet terner azeotrópként 

(toluol/nitroetán/víz) desztillációval távolítják el a reakcióelegyből [4]. 

 Az így kapott nitrosztirol-származékból az enamint Bechamp-redukcióval állítják elő, mert 

katalitikus hidrogénezéssel nemcsak a nitrocsoport redukálódna, hanem a kettőskötés is telítődne. A 

Bechamp-redukció után kapott enamin hidrolízisével előállítható a kívánt fenilaceton-származék. 

4.5. Oxovegyületek reakciói acetecetészter-származékokkal és egyéb CH-savas vegyületekkel 

Az acetecetészter-származékok szintén aktív hidrogént tartalmazó vegyületek és egy alkalmas bázis 

jelenlétében a fentiekhez hasonlóan reagálnak az aldehidekkel (elsősorban aromás aldehidekkel). Az 

addíciót vízelimináció követi és a reakció terméke egy benzilidén-származék. Példaként az ator-

vastatin és a rosuvastatin intermedierjeinek előállítását, valamint a nifedipine nevű kalcium- csatorna-

blokkoló szintézisét mutatjuk be. [5, 6] 

4.5.1. Az atorvastatin intermedierjeinek előállítása 

A vér megemelkedett lipidszintjének csökkentésére használt atorvastatin szintézisének egyik közbenső 

termékét, a benzil-(Z)-2-benzilidén-4-metil-3-oxopentanoátot, a 4.5.1.1. ábrán bemutatott módon 

benzaldehid és 4-metil-3-oxopentánsav-benzilészter reakciójával állítják elő. 

 

4.5.1.1. ábra: Az atorvastatin intermedierjének előállítása 

 A aldehidet és az acetecetészter-származékot piperidin és ecetsav jelenlétében toluolban forralják. 

A reakció során képződött vizet azeotróp desztillációval távolítják el.  

4.5.2. A rosuvastatin előállításának kezdő lépése 

A koleszterinszint-csökkentő rosuvastatin szintézisének első lépése, a metil-(Z)-2-(4-fluorbenzilidén)-

4-metil-3-oxopentanoát előállítása, amely szintén egy aromás aldehid reakciója acetecetészter-

származékkal (lásd a 4.5.2.1. ábrát). 

 

4.5.2.1. ábra: A rosuvastatin szintézisének első lépése 

A 4-fluorbenzaldehidet reagáltatják hexánban piperidin és ecetsav jelenlétében a 4-metil-3-

oxopentánsav metilészterével. A reakciót az oldószer forráspontján végzik, miközben a reakció során 

képződő vizet folyamatosan kidesztillálják. A reakció előrehaladását az azeotrópként elválasztott víz 

mennyisége alapján követhetik nyomon [7]. Egy másik eljárás szerint az acetecetsav-származékot és a 

4-fluorbenzaldehidet katalitikus mennyiségű ecetsav és piperidin jelenlétében izopropil-alkoholos 

oldatban reagáltatják. A reakciót szobahőmérsékleten hajtják végre, majd bepárlás után desztillációval 

nyerik ki a kívánt intermediert [8]. 
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4.5.3. A nifedipine szintézise 

Egy régebbi eljárás szerint a kalcium-antagonista hatású nifedipine-t egy lépésben, a klasszikus 

Hantzsch-szintézissel, azaz nitrobenzaldehid és 2 ekvivalens acetecetészter ammónia jelenlétében 

végzett kondenzációjával állították elő. Az egylépéses Hantzsch-szintézissel kapott termék mellett 

azonban számos olyan szennyeződést mutattak ki, amelyek a méretnövelés során komoly problémát 

jelentettek. Jobbnak bizonyult ezért a 4.5.3.1. ábrán bemutatott kétlépéses eljárás. 

 

4.5.3.1. ábra: A nifedipine előállítása 

A szintézis első lépésében 2-nitrobenzaldehidet reagáltatnak Knoevenagel típusú reakcióban 

ecetsav és piridin jelenlétében az acetecetsav etilészterével. Az így nyert benzilidén-intermediert ezt 

követően izolálják és tisztíják. A szintézis második lépésében a benzilidén-származékot reagáltatják 

Hantzsch-reakcióban a 3-aminokrotonsav etilészterével. A reakciót etanolos oldatban, az oldószer 

forráspontján hajtják végre. [9] 

4.6. A Darzens-reakció 

A Darzens-reakció α,β-epoxiészterek előállítására alkalmas módszer, amelynek során α-halogént 

tartalmazó észtereket reagáltatunk alkalmas bázis jelenlétében aldehidekkel vagy ketonokkal (lásd a 

4.6.1. ábrát). 

 

4.6.1. ábra: Darzens-reakció 

A reakció mechanizmusát a 4.6.2. ábrán mutatjuk be. 

 

4.6.2. ábra: A Darzens-reakció mechaizmusa 

A reakció két lépésben játszódik le. Az első lépésben a bázis hatására létrejött karbanion nukleofil 

támadást intéz a karbonilcsoport szénatomjára (addíció). A reakció második lépésében az így létrejött 
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adduktum egy intramolekuláris SN2 típusú szubsztituciós reakcióban α,β-epoxiészterré alakul. 

Bázisként elsősorban nátrium-alkoholátot alkalmaznak. Mellékreakcióként az α-halogént tartalmazó 

észterek nukleofil szubsztitúciója is lejátszódhat (lásd a 4.6.3. ábrát): 

 

4.6.3. ábra: Az α-halogénezett észterek és nátrium-metilát lehetséges reakciói (interaktív animáció) 

Az α-helyzetű halogént tartalmazó észterek nátrium-metiláttal kétféle módon reagálhatnak, attól 

függően, hogy a nátrium-metilát bázisként [(A) út] vagy nukleofilként [(B) út] reagál az észterrel. Az 

(A) reakció során a nátrium-metilát bázisként viselkedik és deprotonálja a CH-savas reagenst, vagyis 

hatására egy karbanion képződik. Ez a sav-bázis reakció gyors, és csak kevéssé hőfokfüggő. 

A (B) reakció ellenben egy nukleofil szubsztitúciós reakció. A szubsztitúciós reakció viszont 

hőfokfüggő, és alacsony hőmérsékleten nagyon lassan megy végbe. Az (A) és (B) reakciók 

párhuzamosan játszódnak le. A mérések szerint 10-15 C fölötti hőmérsékleten és poláros oldószerben 

a szubsztitúciós reakció kerül előtérbe, míg alacsony hőfokon a sav-bázis reakció szinte egyedüli 

reakcióként jelentkezik. A mellékreakció elkerülése végett tehát a Darzens-reakciót alacsony (0 C és 

5 C közötti) hőmérsékleten és apoláros oldószerben (például toluolban) hajtják végre.  

A Darzens-reakció ipari alkalmazását a dilthiazem és a methyldopa intermedierek előállításának 

példáján mutatjuk be. 

4.6.1. A dilthiazem alapanyagának előállítása 

A kalcium-antagonista hatású, kardiovaszkuláris betegségek kezelésére alkalmazott dilthiazem 

alapanyagát, a 4-metoxifenil-glicidilésztert, a 4.6.1.1. ábrán bemutatott módon állítják elő. 

 

4.6.1.1. ábra: A dilthiazem intermedier előállítása 

A szintézis során száraz alkoholos oldatban reagáltatják a 4-metoxi-benzaldehidet a megfelelő 

klórecetsav-észterrel nátrium-alkoholát jelenlétében. A reakciót 0 °C-on hajtják végre [10]. 

4.6.2. A methyldopa intermedierjének előállítása 

A methyldopa egyik intermedierjét, az 1-(3,4-dimetoxifenil)-2-propanont, 3,4-dimetoxibenzaldehidből 

és 2-klór-propionsav-észterből kiindulva a 4.6.2.1. ábrán részletezett úton állítják elő. 
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4.6.2.1. ábra: Methyldopa intermedierjének előállítása Darzens-reakcióval 

Az egyik ismert eljárás szerint az aldehid és a 2-klórpropionsav-metilészter toluolos oldatához – a 

nem kívánt mellékreakció elkerülése végett – olyan ütemben adagolják a nátrium-metilát metanolos 

oldatát, hogy a hőmérséklet -5 és 0 °C között maradjon. A képződött adduktum már alacsony hőfokon 

α,β-epoxiészterré alakul, de csak szobahőmérsékleten válik teljessé a gyűrűzárás. Az epoxiésztert ezt 

követően ugyanabban a reakcióelegyben („one-pot‖-reakció) vizes nátriumhidroxid-oldat adagolásával 

elhidrolizálják. A képződött sav nátriumsó formájában átoldódik a vizes fázisba. A toluolos fázis 

tartalmazza az esetlegesen visszamaradt kiindulási aldehidet és a 2-klórpropionsav-metilészter 

mellékreakciójából származó melléktermékeket. A fázisokat szétválasztása után a vizes fázist toluol 

hozzáadása után sósavval savanyítják, és az így nyert szabad savat melegítéssel dekarboxilezik. 

Lehűlés és fázisszétválasztás után a toluolos fázisból nyerhető ki az aril-metil-keton. [11] 

 

Az aril-metil-ketonok előállítására a Darzens-reakción kívül a Claisen típusú reakciót (lásd a 3.2. 

fejezetet) is alkalmazhatjuk.  

4.7. A Strecker-szintézis 

A Strecker-szintézis során oxovegyületeket (aldehideket vagy ketonokat) reagáltatunk a 4.7.1. ábrán 

látható módon ammónium-kloriddal és nátrium-cianiddal. Mivel a reakció termékeként keletkező 

aminosav-nitril könnyen hidrolizálható, a Strecker-szintézis kényelmes módszer -aminosavak 

előállítására.  

 

4.7.1. ábra: Strecker-szintézis 

Oxovegyületként nemcsak alifás, hanem aromás ketonokat is alkalmazhatunk. Reagensként 

használhatunk in situ előállított ammóniát és hidrogén-cianidot vagy ammónium-cianidot. Ez a 

módszer N- vagy N,N-szubsztituált amino-nitrilek előállítására is alkalmazható. Ilyenkor reagensként 

az NH4
+ helyett primer és szekunder aminok sóit alkalmazzák [12]. A képződött aminosav-nitrilt ezt 

követően savas hidrolízis útján alakítjuk a megfelelő aminosavvá. 

 A Strecker-reakció tulajdonképpeni reagense tehát az „ammónium-cianid‖, amely egy instabilis 

vegyület. A reagenst in situ módon állítják elő úgy, hogy nátrium-cianidot ammónium-kloriddal 

reagáltnak. Mivel az ammónium-klorid hatására a nátrium-cianidból hidrogéncianid fejlődik, a 

reakciót zárt rendszerben kell végrehajtani. Ilyen esetben a rendszerből kilépő hidrogén-cianidot 

azonnal egy gázmosóba kell vezetni. A gyakorlatban a reakciót ammónium-hidroxid feleslegében 

valósítják meg, így a lúgos közegben nem kell hidrogén-cianid fejlődéstől tartani. A Strecker-szintézis 

mechanizmusát a 4.7.2. ábrán szemléltetjük. 
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4.7.2. ábra: A Strecker-szintézis reaciólépései  

A feltételezések szerint az egyik lehetséges lépéssorozat az, amikor a reakció első lépésében az 

ammónia nukleofil támadást intéz az oxovegyület karbonilcsoportjára, majd a keletkezett adduktum 

protonfelvételt követő vízelimináció közben imínium-ionná alakul. Ezt követően az elegyben jelen 

levő, CN- az átmeneti termékként keletkezett imínium-ionnal addíciós reakcióban α-aminosav-nitrilt 

ad. 

Mivel nemcsak az ammónia, hanem a CN- csoport is jó nukleofil, a reakció első lépésében a 4.7.3. 

ábrán látható nukleofil támadás is lejátszódhat és ezután a ciánhidrin hidroxilcsoportja cserélődhet 

aminocsoportra. 

 

4.7.3. ábra: A hidrogén-cianid addíciója karbonilcsoportra 

 Fontos hangsúlyozni, hogy a Strecker-szintézis végig egyensúlyi reakciók sorozata, valamint 

akirális reagensekkel a reakció végén racém termék képződik. A reakciók reverzibilitása követ-

keztében a molekulában lévő további kiralitáscentrum vagy királis reagens jelenlétében folyamatos 

epimerizáció lehetséges, és esetleg másodrendű aszimmetrikus transzformációval a megfelelő antipód 

nyerhető ki (részletesen lásd a rezolválási fejezetben). Ha a másodrendű aszimmetrikus transzformáció 

feltételei nem teljesülhetnek, akkor a rezolválással szétválasztott aminonitril enantiomerek közül a 

számunkra nem hasznos izomert racemizálhatjuk a Strecker-szintézis körülményei között. [11] 

4.7.1. Ciános szennyvizek feldolgozása 

A nátrium-cianidot feleslegben (1,6 ekvivalens) alkalmazzák, ezért a felesleget a reakció végén 

meg kell semmisíteni, mert a ciántartalmú szennyvíz nem kanalizálható. A ciánmentesítés egyik ipari 

módszere az, amikor lúgos formaldehiddel reagáltatják a nátrium-cianidot (lásd a 4.7.1.1. ábrát). 

 

4.7.1.1. ábra: Nátrium-cianid megsemmisítése formaldehiddel lúgos közegben 

A reakció első lépésében egy ciánhidrin (α-hidroxisav-nitril) képződik, mely lúgos közegben 

végzett hidrolízissel ammóniafejlődés közben glikolsavvá alakul. 

 Egy másik módszer szerint a ciánt hipóval (nátrium-hipoklorit vizes oldata) oxidálják (lásd a 

4.7.1.2. ábrát). A reakció során a cianid cianáttá oxidálódik. 

 

4.7.1.2. ábra: Nátrium-cianid oxidálása nátrium-hipoklorittal 
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A Strecker-szintézist a gyógyszeriparban például 2-fenilglicin és gyűrűn helyettesített szárma-

zékainak előállítására alkalmazzák. A fenilglicin-származékok félszintetikus antibiotikumok inter-

medierjei. 

4.7.2. A 2-fenilglicinek előállítása 

A 2-fenilglicin-származékokat a 4.7.2.1. ábrán látható módon benzaldehidből, illetve származékaiból 

kiindulva állíthatják elő. 

 

4.7.2.1. ábra: Fenilglicinek előállítása 

 A szubsztituált vagy helyettesítőt nem tartalmazó benzaldehidet ammónium-klorid, vizes 

ammóniaoldat és nátrium-cianid keverékével reagáltatják. A reakcióhoz a felsorolt reagensek oldására 

alkalmas víz mellett a karbonilvegyület oldásához megfelelő szerves oldószert is használni kell. Ez 

utóbbi lehet például alkohol, ekkor vizes-alkoholos egyfázisú rendszerben kell dolgozni. Praktikusabb 

azonban, ha a szerves oldószer vízzel nem elegyedik (toluol vagy diklómetán), mert így olyan két 

oldószerfázisú reakcióelegyet kapnak, amelyben a termék a szerves fázisban fog feldúsulni, míg a 

poláros szennyezők, reagens maradványok a vizes oldatban gyűlnek össze.  

 A Strecker-szintézisben képződött racém aminonitrilt ezt követően vizes acetonos közegben, vagy 

toluol/metanol/aceton keverékben d-borkősavval reszolválják, illetve termodinamikusan kontrollált 

másodrendű aszimmetrikus transzformációval a szükséges optikai izomerré alakítják, majd savas 

hidrolízissel jutnak a félszintetikus penicillinszármazékok gyártásához felhasználható D-fenilglicin-

származékhoz (a részletes magyarázatot lásd a 11. fejezetben). 

 

 Strecker-szintézissel állítják elő például az L-dopa nevű posztszinaptikus dopaminerg agonistát is 

(a Parkinson-kór egyik gyógyszere, lásd a 4.7. 2.2. ábrát). 

 

4.7.2.2. ábra: A 3,4-dihidroxi-L-fenilalanin (L-dopa) szerkezete 

4.8. A Wittig-reakció 

A Wittig-reakció segítségével egy oxovegyület (aldehid vagy keton) karbonilcsoportját az ún. Wittig-

reagenssel C=C olefin-csoporttá alakítjuk (lásd a 4.8.1. ábrát). 

 

4.8.1. ábra: A Wittig-reakció bruttó reakcióegyenlete  
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 Az R - R’’’ szubsztituensek nemcsak alkilcsoportok, hanem olyan funkcióscsoportokkal helyet-

tesített szénhidrogén-maradékok (pl. észter- és nitrilcsoportok) is lehetnek, amelyek a Wittig-

reagenssel nem lépnek reakcióba. A  Wittig-reagens lehet foszfor-ilid vagy foszfonát. 

4.8.1. Wittig-reakció foszfor-ilidekkel 

A foszfor-ilidekkel végzett Wittig-reakció lépéseit a 4.8.1.1. és 4.8.1.2. ábrán mutatjuk be. A 

trifenilfoszfinból és egy alkilhalogenidből előállított foszfóniumsót erős bázis (PhLi, BuLi, NaH vagy 

NaOEt) alkalmazásával foszfor-ilid típusú vegyületté (alkilidén-trifenil-foszforán) alakítják: 

 

4.8.1.1. ábra: A foszfor-ilid, illetve foszforán kialakítása Wittig-reakcióhoz  

 Ha ezután ezt a reagenst oxovegyülettel reagáltatják, akkor az ilid nukleofil támadást intéz a 

karbonilcsoport szénatomja ellen, majd a dipoláris közbenső termék gyűrűs átmeneti állapoton 

keresztül a kívánt cisz és/vagy transz olefinekké és trifenilfoszfin-oxiddá alakul.  

 

4.8.1.2. ábra: A Wittig-reakció 

 Éppen ez utóbbi melléktermék (a trifenilfoszfin-oxid) az, ami miatt ez a reakció igen sok 

környezetvédelmi problémát vet fel. A nagy tömegben képződő melléktermék visszalakítása 

trifenilfoszfinná ugyanis költséges, ugyancsak a környezetre veszélyes anyagokkal lehetséges, más 

módon pedig csak égetéssel lehet megszabadulni a trifenilfoszfin-oxidtól, ami költséges, és a levegőt 

fajlagosan nagy mennyiségű szén-dioxiddal terheli. Emiatt több más olefinképzési reakciót is 

kifejlesztettek az elmúlt évtizedekben (például a Petersen-reakcót), és kidolgozták a Wittig-reakció 

foszfonátok alkalmazásával megvalósítható változatát is (Horner-változat), amely ipari alkalmazás 

szempontjából kedvezőbb. 

4.8.2. A Wittig–Horner-reakció foszfonátok alkalmazásával 

A Wittig–Horner-reagenst úgy állítjuk elő, hogy trialkil-foszfitot aktív halogenidekkel (R’ 

elektronszívó csoport) reagáltatunk, és a keletkezett foszfonsavésztert erős bázis (pl. NaH, kálium-

terc-butilát) segítségével deprotonáljuk (lásd a 4.8.2.1. ábrát). 

 

4.8.2.1. ábra: Foszfonát típusú reagens előállítása  
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 A foszfonátanion ezt követően nukleofil támadást intéz a karbonilcsoport szénatomja ellen (lásd a 

4.8.2.2 ábrát). A reakció feltehetőleg egy négytagú gyűrűs átmeneti állapoton keresztül játszódik le. 

 

4.8.2.2. ábra: A Wittig–Horner-reakció 

 A foszfonátok alkalmazásának előnyei: 

– a foszfonátok könnyen előállíthatók, olcsóbb és reakcióképessebb reagensek, mint a foszfor-

ilidek, 

– melléktermékként vízben oldható dialkil-foszfátok keletkeznek, így egyszerűbbé válik a 

feldolgozás, és a foszfátok könnyebben hasznosíthatók, mint a trifenilfoszfin-oxid. 

 

Gyakorlati alkalmazás 

 A 4-benzilidén-piperidin előállítása: 

 Wittig-reakcióval állítják elő például az NMDA (N-metil-D-aszparaginsav) receptor antagonisták 

(ilyen például az eliprodil) intermedierjét, a 4-benzilidén-piperidint és származékait (lásd a 4.8.2.3. 

ábrát). Az NMDA receptor antagonisták a központi idegrendszebe jutva fejtik ki analgetikus, 

anesztetikus hatásukat.  

 

4.8.2.3. ábra: A 4-benzilidén-piperidin előállítása 

 Az egyik, foszfonát alkalmazásával megvalósított eljárás során N-benzil-4-piperidont reagáltatunk 

0 °C-on inert atmoszférában száraz dimetilformamidos oldatban nátrium-hidrid jelenlétében a benzil-

foszfonsav-dietilészterével, majd szobahőmérsékleten végzett kevertetéssel tesszük teljessé a reakciót. 

A visszamaradt nátrium-hidrid etanollal történt megsemmisítése után vizes-éteres extrakcióval 

nyerhetjük ki a benzilidén-piperidin-intermediert [13]. 

 Egy másik, foszfor-ilid típusú reagenst alkalmazó Wittig-eljárás során a benziltrifenilfoszfonium-

kloridot száraz tetrahidrofurános oldatban külső jeges hűtés közben butillítium reagáltatva állítják elő 

a reagensként használt foszfor-ilidet, melyhez ezt követően N-benzil-4-piperidont adagolnak. A 

reakcióelegy hőmérsékletét 0 ºC-ról a tetrahidrofurán forráspontjáig emelik, és a reakció teljes 



56 Gyógyszerkémiai alapfolyamatok 

© Faigl Ferenc, BME www.tankonyvtar.hu  

lejátszódásáig ezen a hőmérsékleten kevertetik. A feldolgozást az előző eljáráshoz hasonlóan vizes-

éteres extrakcióval végzik. [14]. 

4.9. Stobbe-kondenzáció 

A Stobbe-kondenzáció során 1,4-dikarbonsavésztereket reagáltatnak erős bázisok, így nátrium-etilát, 

nátrium-hidrid vagy kálium-terc-butilát jelenlétében aldehidekkel vagy ketonokkal (lásd a 4.9.1. ábrát) 

és így olefineket állítanak elő. 

 

4.9.1. ábra: Stobbe-kondenzáció 

 A Stobbe-kondenzáció lépéseit a 4.9.2. ábrán szemléltetjük. Hasonlóan a Claisen-kondenzációhoz 

(lásd a 3.2. fejezetet), α-helyzetű hidrogént tartalmazó észtereket – ez esetben 1,4-diésztereket - 

kondenzáltatnak α-helyzetű hidrogént nem tartalmazó oxovegyületekkel, például benzofenon-

származékokkal.  

 

4.9.2. ábra: A Stobbe-kondenzáció részlépései 

 A deprotonált α-helyzetű szénatom nukleofil támadást intéz az oxovegyület karbonilcsoportjára. 

Etoxidanion elimináció után kialakul egy közbenső laktongyűrű, mely telítetlen dikarbonsavvá, illetve 

annak monoészterévé rendeződik át. [12] A reakció során legalább egy észtercsoport hidrolizál, ami 

alátámasztja a reakció feltételezett mechanizmusát. Néhány esetben izoláltak a közbenső 

laktonszármazékot is. 

 

 Gyakorlati alkalmazás 

 A sertraline intermedierjének előállítása: 

 A központi idegrendszerre ható sertraline előállításának kezdőlépése például Stobbe-kondenzáció 

(lásd a 4.9.3. ábrát). A sertraline a központi idegrendszerben fontos hírvivő szerepet betöltő 

szerotonin-szinapszisból történő visszavételét gátolva (SRI = serotonin reuptake inhibitor) segít a 

depressziós, szorongásos tünetek enyhítésében. 

 

4.9.3. ábra: A sertraline szintézisének kezdőlépése 

 A kiindulási anyagként használt szubsztituált benzofenont reagáltatják kálium-terc-butilát je-

lenlétében dietil-szukcináttal. A reakciót terc-butanolban, az oldószer forráspontján hajtják végre. [9]  

A képződő olefin cisz és transz izomerek keveréke lehet. A kondenzáció sztereokémiáját részben a 

4.9.2. ábrán feltüntetett lakton intermedierben lévő etoxikarbonil-csoport és a mellette lévő 
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szénatomon található R és R’ helyettesítők sztérikus kölcsönhatása, részben a terméket eredményező 

következő lépés mechanizmusa (E1 vagy E2) határozza meg. A sertraline szintézisében a Stobbe-

kondenzáció sztereokémiája azért nem játszik döntő szerepet, mert a szintézis következő lépéseiben az 

észter hidrolízise és dekarboxilezése után a kettőskötést katalitikus hidrogénezéssel telítik.  
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5. A VILSMEIER-FORMILEZÉS 

A Vilsmeier-reakció erős aktiváló hatású (elektronküldő) szubsztituenseket tartalmazó aromás 

vegyületek, például aromás tercier aminok vagy fenoléterek, vagy eletronban dús heteroaromások 

(például pirrol) formilezésére alkalmas reakció. Az 5.1. ábrán bemutatott reakció során a formilezendő 

vegyületet N,N-diszubsztituált formamidokkal (pl. N-metil-formaniliddel) melegítik foszforoxiklorid 

jelenlétében. A Vilsmeier-reakció eredményeképpen a formamid formilcsoportja az aktivált aromás 

gyűrűhöz kapcsolódik. 

 

5.1. ábra: A Vilsmeier-formilezés reakcióegyenlete (X = -OR, -NR2) 

A Vilsmeier-formilezés aromás szubsztitúciós reakció, melynek lépéseit az 5.2. ábrán az N-metil-

formaniliddel végzett formilez példáján szemléltetjük. 

 

5.2. ábra: A Vilsmeier-formilezés mechanizmusa 

A reakció első lépésében az N-metil-formanilid mint hangyasav-amid a foszforoxikloriddal egy 

„vegyes anhidridet‖ (a hangyasav és a foszforsav vegyes anhidridjét) képez. A reakció második 

lépésében egy „C-acilezés‖ játszódik le, melynek során az aktivált aromás vegyület az elektrofil 

imínium-kation szénatomjára támad. A foszforsav-diklorid eliminációja után olyan imínium-

vegyülethez jutunk, mely instabilis és víz hatására azonnal hidrolizál. Az immóniumsó hidrolízise 

tehát az előállítani kívánt szubsztituált aromás aldehidhez és N-metil-anilinhez vezet. Mind a vegyes 

anhidridképzés, mind a C-acilezés exoterm folyamatok, így hűtést igényelnek. 

N-metil-formanilid helyett reagensként dimetilformamidot is alkalmazhatunk, azonban az N-metil-

formanilid reakcióképesebb, mint a dimetilformamid. 

 

Gyakorlati alkalmazás  

 Veratrumaldehid előállítása 

A Vilsmeier-formilezés ipari alkalmazását a veratrumaldehid előállításának a példáján mutatjuk 

be (lásd az 5.3. ábrát)  



5. A Vilsmeier-formilezés 59 

© Faigl Ferenc, BME www.tankonyvtar.hu  

 

5.3. ábra: Veratrumaldehid előállítása 

 A veratrol formilezésénél fennáll a túlformilezés veszélye. Ennek elkerülésére két lehetőség 

kinálkozik. 

 

A út: Mind a vegyes anhidrid képzését, mind a formilezést kellően alacsony hőmérsékleten végezzük 

vagy 

B út: A foszforoxiklorid adagolásával szabályozzuk a reakció sebességét. 

 

 Az A út megvalósítása során az N-metil-formanilidhez adagolunk jeges hűtés közben 

ekvivalensnyi mennyiségű foszforoxikloridot. Az így nyert formilező reagenshez lassú ütemben jeges 

hűtés közben csepegtetjük a veratrolt. Az erősen exoterm reakció lecsengése után 70 °C-ra emeljük a 

reakcióelegy hőmérsékletét. A reakció lejátszódása után az elegyet jégre öntjük, és a terméket vízzel 

nem elegyedő oldószerrel végzett extrakcióval nyerjük ki. 

 

 A B módszer esetében úgy járunk el, hogy a veratrol és az N-metil-formanilid elegyéhez 80 C-on 

lassú ütemben a foszforoxikloridot adagoljuk. A reakció pillanatszerűen játszódik le, így a 

foszforoxiklorid adagolási sebességével a reakció szabályozható. A reakció többlépcsős, 

kaszkádrendszer alkalmazásával folyamatossá tehető. 

Irodalom 

1. Lambooy, J.: J. Am. Chem. Soc., 1956, 78, 771. 

2. Sommers, A. H., Michaels, R. J. Jr., Westox, A. W.: J. Am. Chem. Soc., 1952, 74, 5546. 

 

 



60 Gyógyszerkémiai alapfolyamatok 

© Faigl Ferenc, BME www.tankonyvtar.hu  

6. A BISCHLER–NAPIERALSKI-GYŰRŰZÁRÁS 

A Bischler–Napieralski-gyűrűzárás során N-acilezett feniletil-aminokat dehidratáló reagensek, így 

foszforoxiklorid, foszforpentoxid vagy polifoszforsav jelenlétében reagáltatnak. Sokszor a savamidot 

ugyanabban a készülékben állítják elő a megfelelő aminból és karbonsavból, amelyben azután magát a 

gyűrűzárást is megvalósítják. Ezért a két lépést legtöbbször együtt tárgyalják (lásd a 6.1. ábrát). 

 

6.1. ábra: A Bischler–Napieralski-gyűrűzárás bruttó reakcióegyenlete 

Mechanizmusát tekintve a Bischler–Napieralski-reakció hasonló a Vilsmeyer-formilezéshez (6.2. 

ábra). 

 

6.2. ábra: A Bischler–Napieralski-reakció mechanizmusa 

 A fentiekben vázolt mechanizmus mellett olyan feltételezés is van, miszerint a foszforsav-diklorid 

eliminációja a gyűrűzárást megelőzően következik be. Összességében tehát a savamid a dehidratáló 

reagens hatására intramolekuláris, a benzolgyűrű szempontjából SE-Ar reakcióban gyűrűbe záródik. A 

benzolgyűrűhöz kapcsolódó aktiváló csoportok a gyűrűzárást jelentős mértékben megkönnyítik. 

 

 A Bischler–Napieralski-reakció az egyik leggyakrabban alkalmazott módszer 3,4-dihidroizo-

kinolin-származékok előállítására. Ezt a reakciót az iparban például a papaverine, a drotaverine és a 

vinpocetine szintézisénél alkalmazzák. 

6.1. A papaverine szintézise 

Az elsősorban simaizom-görcsoldó hatású papaverine szintézisét a 6.1.1. ábrán mutatjuk be. 

 A 3,4-dimetoxifenilecetsavból és a 2-(3,4-dimetoxifenil)etil-aminból képzett savamidot toluolban 

vagy acetonitrilben az oldószer forráspontján foszforoxikloriddal reagáltatják. Ezután a reakcióelegyet 

jeges vízre öntik, majd lúgosítás után etil-acetátos extrakcióval nyerik ki a dihidroizokinolin-inter-

mediert. Az ezt követő dehidrogénezést Pd/C vagy Pd/Al2O3 katalizátor jelenlétében tetralinban 220 és 

230 °C közötti hőmérsékleten végezik. [1, 2] 
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6.1.1. ábra: A papaverine szintézise 

6.2. A drotaverine előállítása 

A szintén simaizomgörcs-oldó hatású drotaverine előállítását a 6.2.1. ábra mutatjuk be. 

 

6.2.1. ábra: A drotaverine előállítása 

 A szintézis kiindulási anyaga a 2-(3,4-dietoxifenil)acetonitril, melynek redukciójával, illetve 

lúgos hidrolízisével állítják elő a drotaverin szintézishez szükséges dietoxibenzilamin, illetve 

dietoxifenilecetsav intermediereket. A benzilamin- és a fenilecetsav-származékból képzett sót 170-180 

°C-on melegítik (lásd a 3.1. fejezetet is). Az így képzett savamidot ezt követően inert atmoszférában 

toluolban, az oldószer forráspontján foszforoxikloriddal reagáltatják. A dehidratálási reakció 

lejátszódása után a reakcióelegyet jeges vízre öntik és ammóniával lúgosítják. A szerves fázisból 

nyerik ki a drotaverine intermedierjét. A gyógyszerkészítményben nem a szabad bázist, hanem 

hidroklorid sóját szokták használni. [3] 

 Egy másik eljárás szerint a savamid foszforoxikloriddal végzett gyűrűzárása után a dihidro-

izokinolin-származékot (amely oxidatív módon keletkezhet a reakcióban) sósavas vagy hidrogén-

bromidos só formájában izolálják, majd etanolban, sósav és Pd/C katalizátor jelenlétében 50 °C-on és 

5-10 atmoszféra nyomáson hidrogénezik a szükséges tetrahidroizokinolin-származékká. [4]  
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 Az iparban általában glikolt alkalmaznak hűtőfolyadékként. Ez a Bischler–Napieralski- 

gyűrűzárási reakció esetében veszélyforrást jelenthet, hiszen a glikol a foszforoxikloriddal reakcióba 

léphet. Ezt a problémát úgy oldhatjuk meg, hogy indirekt hőcserét alkalmazunk. Hűtőfolyadékként 

ilyenkor petróleumot használunk. 

6.3. A vinpocetine intermedierjének szintézise 

Az agyi vérkeringés zavarával járó betegségek kezelésére használt vinpocetine (Cavinton) egyik 

intermedierjét, az 1-etil-hexahidro-1H-indolokinolizinium-kloridot az iparban a 6.3.1. ábrán megadott 

úton, triptaminból és 3-etil-tetrahidropiranonból kiindulva állítják elő. 

 

6.3.1. ábra: A vinpocetine intermedierjének előállítása 

 A reakció első lépésében a triptamint és a tetrahidro-2H-piranon-származékot nitrogén- 

atmoszférában klórbenzolban forralják. Lehűlés után a savamid kristályos formában kiválik az 

elegyből, és egyszerű szűréssel izolálható. A gyűrűzárási reakcióban alkalmazott savamid-intermediert 

úgy is előállíthatják, hogy a triptamint a γ-hidroxipropionsav etilészterével oldószer alkalmazása 

nélkül, olvadékban 140-150 °C-on reagáltatják. Az eredeti eljárás szerint lehűlés után kloroformból 

történő kristályosítással nyerhető ki a kívánt savamid [5]. Ezt az oldószert ma már tilos használni a 

gyógyszeriparban, ezért a gyártók más alkalmas oldószereket (például toluolt) használnak ilyen 

reakciókban. 

 Az ezt követő Bischler–Napieralski-gyűrűzárást úgy hajtják végre, hogy a savamidot foszforoxi-

kloridban forralják. A savamid  három lépésben alakul át a hexahidro-1H-indolokinolizin-származékká. Az 

első lépés, az imínium-klorid-képződés viszonylag könnyen játszódik le. Eközben az alkoholos 

hidroxilcsoport is klórra cserélődik. A kapott imínium-klorid 80 C-ra melegítve gyűrűt zár. Az NH-

csoporttól távalabbra eső C-Cl kötés kevésbé reaktív, mint az NH-csoport melletti C-Cl kötés, így a 

második gyűrűzárási lépés csak magasabb hőmérsékleten játszódik le. 

 Feldolgozás céljából a maradék foszforoxikloridot desztillációval eltávolítják, és a bepárlási 

maradékhoz vizet és diklórmetánt adnak, végül vizes kálium-hidroxid-oldattal lúgosítják. A szerves 

fázisból kinyert hexahidro-1H-indolokinolizin-származékot ezt követően metanolban savanyítva 

kristályos sósavas vagy perklórsavas sóvá alakítják. 
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7. AROMÁS BRÓMVEGYÜLETEK ELŐÁLLÍTÁSA  

A gyógyszerhatóanyagok szintézisében sokszor olyan pozícióba kell brómatomot bevinni az aromás 

molekulába, ahová direkt halogénezési módszerekkel nem lehetséges. Ilyenkor a kívánt aromás 

brómvegyületet többek között diazotálással és azt követő elfőzéssel állíthatják elő. Egyéb esetekben 

direkt halogénezést alkalmaznak. Az aromás gyűrűhöz kapcsolódó oldallánc brómozását például 

gyökös reakcióban valósíthatják meg, de ilyenkor számolni kell többszörös hidrogén/bróm cserével is.  

7.1. Aromás brómvegyületek előállítása diazotálással 

Az aromás diazóniumvegyületek ipari jelentősége igen nagy, mivel a diazóniumcsoport – instabilitása 

miatt – könnyen kicserélhető a legkülönbözőbb csoportokra, így például halogénatomokra is. Az 

aromás brómvegyületek diazotálással történő előállításának összefoglaló reakciósémáját a 7.1.1. ábrán 

adjuk meg. 

 

7.1.1. ábra: Aromás brómvegyületek előállítása diazotálással 

 Magát a diazotálást úgy hajtjuk végre, hogy a primer alifás vagy aromás amin savas (legtöbbször 

vizes) oldatához vagy szuszpenziójához adagoljuk külső jeges hűtés közben a nátrium-nitrit vizes 

oldatát, majd az így képzett diazóniumsót tovább reagáltatjuk a megfelelő halogénszármazékkal. Az 

alkalmazott savnak a diazotálási reakcióban betöltött szerepéről az alap szerveskémia-kurzusokon 

tanultak a hallgatók részletesen. Az alábbiakban csak röviden felsoroljuk azokat: 

 felszabadítja a salétromossavat a nátriumnitrites sójából, 

 sóképzés által oldatban tartja az amint (bár a diazotáláshoz szabad amin kell), 

 megakadályozza a lehetséges mellékreakciókat, és 

 létrehozza a tulajdonképpeni nitrozáló reagenst, amely a legújabb mechanizmus kutatások 

szerint az N2O3, de erősen savas közegben az NO+ kation is lehet. 

 

 Annak ellenére, hogy az aromás diazóniumsók – a gyűrű és a nitrogénatomok közötti rezonancia 

következtében (lásd a 7.1.2. ábrát) – jóval stabilisabbak, mint az alifás diazóniumsók, általában 

izolálás nélkül alkalmazzuk őket a következő, brómozási reakciólépésben. 

 

7.1.2. ábra: Az aromás diazóniumsók rezonancia-határszerkezetei 

 Amennyiben a diazóniumcsoportot réz(I)-bromiddal cseréljük brómatomra, Sandmeyer-reakcióról 

beszélünk. Az ún. Gattermann-reakció során rezet és hidrogénbromidot használunk a cseréhez. A 

Sandmeyer-reakció a legjobb módszer aromás brómvegyületek előállítására. Feltételezett 

mechanizmusát a 7.1.3. ábrán mutatjuk be [1]. 

 

7.1.3. ábra: A Sandmeyer-reakció feltételezett mechanizmusa 

 A reakció első lépésében a diazónium-iont a réz(I) ion redukálja, és nitrogénvesztés után arilgyök 

képződik, amely a következő lépésben elvon egy brómatomot az előző lépésben létrejött réz(II)-

bromidból, miközben a réz(II)- réz(I)-sóvá redukálódik. Tehát a Sandmeyer-reakció második 

lépésében kialakul az Ar-Br kötés, miközben a szintézis katalizátora regenerálódik. [1]  
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 Gyakorlati példák 

 a) Az 1-bróm-benzotrifluorid előállítása: 

 Egy ipari példa a diazotálást követő brómozásra a gyógyszeripari intermedierként használt 3-

bróm-benzotrifluorid előállítása. A szintézist 3-(trifluormetil)-anilinből kiindulva a 7.1.4. ábrán látható 

módon, nátrium-nitrit, megfelelő réz(I)-só (Sandmeyer-katalizátor) és hidrogén-bromid jelenlétében 

hajtjuk végre. 

 

7.1.4. ábra: A 3-bróm-benzotrifluorid előállítása 

 Egy „klasszikus‖ eljárás szerint [2] az anilinszármazék 48%-os vizes hidrogén-bromiddal készített 

oldatához adagolják jeges hűtés közben 10 °C alatti hőmérsékleten a nátrium-nitrit vizes oldatát. Az 

így kapott elegyet ezt követően hozzáadják a forrásban levő réz(I)-bromid 48%-os vizes hidrogén-

bromiddal készített oldatához. Az reakció lejátszódása után vízgőzdesztillációval nyerik ki a kívánt 

aromás brómvegyületet. A réz(I)-bromidot a kereskedelemben kapható réz(I)-só formájában 

alkalmazhatjuk vagy – mivel a réz(I)-só rendkívül könnyen oxidálódik réz(II)-sóvá – közvetlenül a 

felhasználás előtt magunk is készíthetjük. A réz(I)-bromidot úgy állíthatjuk elő, hogy a réz(II)-szulfát 

és a nátrium-bromid forró vizes oldatához szilárd nátrium-szulfitot adagolunk. A lehűtés után kivált 

kristályokat szűrjük, vízzel mossuk és szárítjuk. 

 

 Egy újabb eljárás szerint nem a kész diazóniumsót adagoljuk a réz(I)-só vizes hidrogén-bromidos 

oldatához, hanem az aromás amint, a hidrogénbromidot és a megfelelő réz(I)-sót (CuBr) tartalmazó 

reakcióelegyhez adagolunk 45-50 C-on a nátrium-nitritet. A reakció hőmérsékletét a nitrit adagolási 

sebességével szabályozhatjuk. A reakció körülményei között a képződött diazóniumsó azonnal 

elbomlik és nitrogén elimináció közben a megfelelő brómvegyületté alakul. Mivel a 3-

brómbenzotrifluorid képződése közben nitrogén szabadul fel, a reakció lejátszódását a gázfejlődés 

alapján nyomon követhetjük.  

 

 Amint már korábban említettük, a Sandmeyer-reakció kivitelezésekor problémát jelenthet, hogy a 

réz(I)-só levegővel érintkezve réz(II)-sóvá alakul. A tanszéken ezen eljárás fejlesztése közben a kutató 

kolléga (Ágai Béla) azt találta, hogy a reakció akkor is végbement, amikor réz(I)-só helyett réz(II)-sót 

(például réz(II)-szulfátot) alkalmazott. A szintézisben használt vegyületek kiindulási mólarányai a 

következők voltak: ArNH2/HBr/CuSO4 = 1:3:1. A reakció végén a reakcióelegyben maradt CuSO4, 

NaBr és HBr aránya 1:2:1 volt. Mivel a nátrium-bromidból kénsav hozzáadásával a HBr felszabadul, a 

savanyítás után kapott vizes fázist visszavezethetjük a folyamatba, és ezzel nagymértékben 

növelhetjük az eljárás gazdaságosságát, és csökkenthetjük a környezeti terhelést. A reakcióban 

valószínűleg in situ képződik a katalitikusan aktív réz(I) ion. 

 

 b) A 2-bróm-4-metilbenzoesav előállítása: 

Hasonló eljárással állítják elő a szintén gyógyszeripari alapanyagként használt 2-bróm-4-

metilbenzoesavat is (lásd a 7.1.5. ábrát). 
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7.1.5. ábra: A 2-bróm-4-metilbenzoesav előállítása 

A 2-amino-4-metilbenzoesavat réz(II)-szulfát katalizátor jelenlétében az Ágai-féle eljárásnál 

ismertetett módon diazotálják és in situ brómszármazékká alakítják. 

7.2. Aromás brómvegyületek előállítása direkt halogénezéssel (aromás brómozás) 

Aromás vegyületeket egy megfelelően választott katalizátor jelenlétében közvetlen módon, elemi 

brómmal is aromás brómvegyületté alakíthatunk (lásd a 7.2.1. ábrát). 

 

7.2.1. ábra: Aromás brómvegyületek előállítása direkt halogénezéssel 

 Katalizátorként legtöbbször Fe-katalizátort alkalmazunk. Ebben az esetben a tulajdonképpeni 

katalizátor nem a maga a vas, hanem a kis mennyiségben in situ képződött vas-halogenid (ez esetben 

vas-bromid). Sokszor a vas helyett vas-kloridot vagy más Lewis-savat is használnak katalizátorként. 

Az elektronban gazdag szubsztrátumokat, így például aminokat, fenolokat vagy naftalin-

származékokat katalizátor nélkül is brómozhatjuk. Az aminok és a fenolok például olyan gyorsan 

reagálnak katalizátor távollétében is a brómmal, hogy a halogénezést szobahőmérsekleten a bróm 

vizes oldatával végezzük. Amennyiben a szubsztrátum oldalláncokat is tartalmaz, fennáll a veszélye az 

oldalláncbeli brómozásnak is. Mivel a fény katalizálja az ilyen típusú brómozásokat, az aromás 

brómozást mindig a fény kizárása mellett hajtsuk végre. 

 Katalizátor távollétében végzett brómozáskor maga az aromás gyűrű polarizálja a brómot. A 

tulajdonképpeni aromás brómozás a 7.2.2. ábrán látható módon játszódik le [1]. 

 

7.2.2. ábra: Az aromás brómozás mechanizmusa 

Amint az ábrán látható, az aromás vegyület támadást intéz a brómmolekula egyik atomjára, amit a 

két halogén közötti kötés heterolitikus hasadása követ. A fenol vizes közegben végzett brómozásakor 

spektroszkópiai módszerekkel kimutatták a közbenső termék létezését [3]. 

 

Gyakorlati példa 

 Az 1-bróm-4-metoxibenzolt (p-brómanizol) az iparban a 7.2.3. ábrán bemutatott módon az anizol 

brómozásával állítják elő. 

 

7.2.3. ábra: Az anizol brómozása 

 Az anizol elég aktív ahhoz, hogy a brómozás katalizátor alkalmazása nélkül is végbemenjen. A 

brómozási reakciót úgy végezzük, hogy az anizolt például ecetsavban brómmal reagáltatjuk. 

Technológiai szempontból nézve az elemi brómmal végzett követlen halogénezés hátránya az, hogy a 

reakció közben hidrogén-bromid szabadul fel, melynek megkötéséről gondoskodnunk kell. Ez a 

hátrány azonban egyben előnyt is jelent, hiszen ha a felszabaduló hidrogén-halogenidet enyhén savas 
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közegben kálium-bromáttal reagáltjuk, a hidrogén-bromid a 7.2.4. ábrán bemutott módon újra brómmá 

alakul. 

 

7.2.4. ábra: Hidrogénbromid oxidációja brómmá 

Az így kapott, brómot tartalmazó elegy újra felhasználhatóvá válik, a visszanyert brómot vissza-

vezethetjük a reakcióelegybe. 

 Leírták az elektronküldő szubsztituensekkel rendelkező aromás vegyületeknek egy olyan regio-

szelektív brómozását is, amelyet tetrabutilammónium-peroxidiszulfát jelenlétében hajtanak végre (lásd 

a 7.2.5. ábrát). [4] 

 

7.2.5. ábra: Aromás vegyületek brómozása tetrabutilammónium-peroxidiszulfát jelenlétében  

(R= Me, R’= -OMe, -CH2Cl, -NHAc) 

 A brómozást diklórmetánban vagy acetonitrilben szobahőmérsékleten végzik. A tetrabutilamónium-

peroxidiszulfát-gyök forrásként működik. Ez az önmagában stabilis, szilárd formában eltartható 

vegyület jól oldható szerves oldószerekben (például diklórmetánban, acetonitrilben, metanolban), és a 

reakció körülményei között két tetrabutilammóniumszulfát-gyökre esik szét. Bár a reakció 

mechanizmusát a módszer kifejlesztői nem vizsgálták, feltételezésük szerint ezek a tetrabutil-

ammóniumszulfát-gyökök oxidálószerként működnek, és egy elektron felvételével könnyen tetra-

butilammóniumszulfát anionná alakulnak. Eközben a bromidiont brommónium kationná oxidálhatják, 

vagy az elektronban dús aromás vegyületből (egy elektront elvéve) gyökkationt hozhatnak létre. Elemi 

bróm helyett lítium-bromidot is alkalmaznak, de ilyenkor a reakcióidő jelentős mértékben meg-

hosszabbodik. A hosszabb reakcióidőt azonban kompenzálja az, hogy nem kell a veszélyes elemi 

brómmal dolgozni, valamint az, hogy a vizsgált esetekben az alkoxicsoporthoz képest kizárólag p-

helyzetű brómozás játszódik le.  

7.3. Brómozás az oldalláncban 

Az -helyzetben helyettesíthető hidrogénatomot tartalmazó aldehideket és a ketonokat közvetlen 

brómozással α-halogénezett brómszármazékokká lehet alakítani (lásd a 7.3.1. ábrát). 

 

7.3.1. ábra: Aril-metil-ketonok brómozása az oldalláncban 

 A reakciót savas vagy bázikus katalizátorok jelenlétében hajtják végre. A brómozás mecha-

nizmusát tekintve nem maga a keton halogéneződik, hanem annak enol vagy enolát formája. Savas 

katalizátor jelenlétében a brómozás a 7.3.2. ábrán bemutatott módon játszódik le. 

 

7.3.2. ábra: -Hidrogént tartalmazó oxovegyületek brómozása savas közegben 
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 A reakció első, leglassúbb lépésében (a rendszerben jelenlévő sav hatására) képződik a megfelelő 

enol, amely a következő lépésben a brómmal reagál. Végül protonelimináció közben a brómozott 

kation visszaalakul ketonná.  

 Báziskatalizált reakcióban a brómozás az enoláton játszódik le (lásd a 7.3.3. ábrát). 

 

7.3.3. ábra: Oxovegyület brómozása bázikus katalizátor jelenlétében 

 Végeredményben a bázis által katalizált brómozás mechanizmusa hasonló a savkatalizáltéhoz, 

mivel a bázis szintén az enolképződésnek kedvez. A brómozást sav vagy bázis hozzáadása nélkül is 

végezhetjük, de nyomnyi mennyiségű sav, illetve bázis jelenléte mindenképpen szükséges az enol- 

vagy enolátképzés elindításának katalizálásához. [1] 

 

 Gyakorlati példa  

 Chloramphenicol intermedier előállítása: 

 A gyógyszeriparban például a chloramphenicol nevű antibakteriális szer (antibiotikum) egyik 

intermedierjét állítják elő a 4-nitro-acetofenon oldalláncban történő brómozásával (lásd a 7.3.4. ábrát). 

 

7.3.4. ábra: A 4-nitro-acetofenon brómozása 

 Számos eljárás, amelyek közül többet ipari méretben is megvalósítottak, létezik a 4-nitro-aceto-

fenon brómozására. Ismert például egy olyan módszer, melynek során az acetofenon-származékot 

ecetsavas oldatban [5] elemi brómmal reagáltatják.  

 Egy másik eljárás szerint egy hidrogén-bromidot és brómot tartalmazó vizes oldathoz adagolják 

hidegen a 4-nitro-acetofenont, majd az így kapott elegyet 70 °C-on kevertetik [6]. 

 Ipari szempontból talán a legkedvezőbb az az eljárás, amikor 0,5-5% metanolt és kénsavat 

tartalmazó toluolban hajtják végre a brómozást úgy, hogy a 4-nitro-acetofenon metanolt tartalmazó 

toluolos szuszpenziójához 18 °C-on csepegtetik a brómot és a katalitikus mennyiségben alkalmazott 

kénsavat. [7] 

 

 A -bróm-4-nitro-acetofenon a chloramphenicol prekurzorának, az -amino-4-nitro-aceto-

fenonnak az előállításához a brómszármazék brómatomját aminocsoporttá alakítják urotropinnal. A 

primer amint etanolos oldatban szabadítják fel, miközben a formaldehidből dietilacetál képződik.  

 A szintézis következő lépésében az aminocsoportot védik (N-acilezés), majd a termék α-szén-

atomján oximetilezést végeznek (lásd a 7.3.5. ábra), és így a 2-acetilamino-3-hidroxi-1-(4-nitrofenil)-

propan-1-onhoz jutnak. A hidroximetilezési reakciót a következő fejezetben mutatjuk be részletesen. 

Megjegyzendő, hogy a hidroximetilezés termékében egy kiralitáscentrum már megtalálható (az ábrán 

csillaggal jelölve, a végtermék kettőt tartalmaz), ezért elvileg már ez az intermedier is rezolválható, és 

akkor a szintézis következő lépéseiben csak a jó konfigurációjú izomert kellene továbbalakítani. 
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7.3.5. ábra: A chloramphenicol prekurzorának előállítása brómozással és hidroximetilezéssel 

 A racém acetilaminoketon intermedier oxocsoportját ezt követően Meerwein–Ponndorf–Verley- 

redukció segítségével alakítják hidroxilcsoporttá (lásd a 7.3.6. ábrát). A redukció részleteiről a 10. 

fejezetben lesz szó. 

 

7.3.6. ábra: Meerwein–Ponndorf–Verley-redukció 

 A 10.3. fejezetben bemutatásra kerülő Meerwein-Ponndorf-Verley redukció után az (R,R)- és 

(S,S)-izomerek 1:1 arányú elegyét kapták (racém keverék). A „rossz‖ (S,S)-izomert ((S,S)-acetil-

aminodiol) a 7.3.7. ábrán látható módon gyökös reakcióban bróm és kálium-bromát elegyével 

visszaoxidálhatják a kiindulási acetilaminoketonná, ami enolizáció révén racemizál és így ismét 

racémként redukálható.  

 

7.3.7. ábra: A chloramphenicol „(S,S)-acetilaminodiol” intermedierjének oxidációja  

bróm és kálium-bromát keverékével 

Ez az oxidáció is halogénezéssel indul. Az első lépésben halohidrin, azaz egy brómmetanol-származék 

képződik, amely hidrogén-bromid eliminációjával a megfelelő oxovegyületté alakul. 
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8. „FORMALDEHIDKÉMIA” 

Amint már láttuk az előző fejezetekben, vannak tipikus reagensek az úgynevezett „C1‖, „C2‖, illetve 

„C3‖ komponensek bevezetésére. Ezekkel egy, kettő, három szénatommal növelhetjük a vegyületünk 

szénláncának hosszát. A 8.1 ábrán látható egy összefoglalás az erre a célra használt reagensekről. 

 

8.1. ábra: „C1”-„C3” komponensek bevezetésére alkalmas reagensek 

A formaldehid tehát – hasonlóan a dialkil-karbonáthoz vagy a hangyasavhoz – egy „C1‖ fragmens 

bevezetésére alkalmas reagens. 

8.1. A formaldehid tulajdonságai 

A formaldehid savkatalizátor hatására képes a 8.1.1. ábrán látható módon gyűrűs acetállá (trioxánná), 

illetve kis mennyiségű víz jelenlétében lineáris polimerré, az úgynevezett paraformaldehiddé alakulni. 

 

8.1.1 ábra: Gyűrűs acetál képzése formaldehidből 

Ezek az acetálok bázikus körülmények között stabilisak, savas közegben viszont hidrolizálhatjuk 

őket. A monomer formaldehid szobahőmérsékleten színtelen gáz, ezért általában stabilizátort tartal-

mazó vizes oldat formájában (formalin) vagy paraformaldehidként alkalmazzák. A formaldehid reagál 

oxovegyületekkel, ammónia jelenlétében α-helyzetű hidrogént tartalmazó oxovegyületekkel (lásd a 

Mannich-reakciót), aromás vegyületekkel sósav jelenlétében (lásd a klórmetilezést), valamint 

nukleofil tulajdonságokkal rendelkező, főleg aromás vegyületekkel aminok jelenlétében (lásd az 

aminometilezést). 

A formaldehid határszerkezeteit a 8.1.2 ábrán ábrázoltuk: 

 

8.1.2. ábra: A formaldehid határszerkezetei 

A formaldehid savas és lúgos közegben is képes reagálni. Savas közegben a formaldehid először 

protonálódik, ezt követően történik a támadás a szénatomra, azaz a formaldehid protonált formája egy 

nukleofillel reagál (lásd a 8.1.3 ábrát). 

 

8.1.3. ábra: A formaldehid protonálódása savas közegben és a nukleofil támadása 
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8.2. Klórmetilezés 

A 8.2.1. ábrán bemutatott klórmetilezés egy speciális módszer benzilklorid típusú halogén-

származékok előállítására. Az aromás szénhidrogéneket paraformaldehiddel és sósavval reagáltatják, 

szükség esetén egy alkalmas katalizátor (pl. ZnCl2) jelenlétében. A sósav a paraformaldehidből 

formaldehidet szabadít fel, mely az erősen savas közegben protonálódva reakcióba lép az elektrofil 

szubsztitúcióra aktivált aromás vegyülettel. 

 

8.2.1. ábra: A klórmetilezés bruttó reakcióegyenlete 

A klórmetilezés részlépéseit a 8.2.2. ábra segítségével szemléltetjük [1]. 

 

8.2.2. ábra: A klórmetilezés mechanizmusa 

A klórmetilezés első lépése tulajdonképpen hidroxialkilezés. Az aromás komponens nukleofil 

támadást intéz a protonált formájában jelen levő formaldehid szénatomja ellen. Így létrejön egy benzil-

alkohol származék, amely a reakció második lépésében az elegyben levő sósavval reagálva klórmetil-

származékká alakul. 

 Elsősorban a benzol és alkil- vagy alkoxicsoporttal szubsztituált származékai, valamint halo-

génezett aromás vegyületek esetében alkalmazhatjuk a klórmetilezést, de különösen jó szubsztrátumok 

az olyan, elektronban gazdag aromás rendszerek, mint a dialkoxibenzol-származékok, a tiofén és a 

naftalin (lásd a 8.2.3. ábrát). 

 

8.2.3. ábra: A klórmetilzés során gyakran alkalmazott szubsztrátumok 

 Az irányítási szabályok ugyanazok, mint az aromás vegyületek más elektrofil reakcióinál. Alkil 

szubsztiuensek növelik az aromás mag reaktivitását, és elsősorban o-helyzetbe irányítanak. Naftalinból 

α-klórmetilezett származékok keletkeznek. Elektronszívó szubsztituensek, így a nitro- vagy karboxil-

csoportok, nagymértékben lassítják a klórmetilezést és m-helyzetbe irányítanak. Ilyenkor a klórmeti-

lezés csak alacsonyabb termeléssel vagy egyáltalán nem játszódik le. Az 1,3-dinitrotoluol vagy a 

2,4,6-trinitrotoluol egyáltalán nem vihető az ilyen típusú reakcióba.  

 A nem védett aminok és a fenolok túl reakcióképesek. Ilyenkor a kívánt klórmetilezési reakció 

helyett polimerizáció léphet fel. Egy dezaktiváló csoport jelenléte azonban ellensúlyozhatja például a 

hidroxilcsoport aktiváló hatását. Ennek következtében a nitrofenolokat és nitrofenol-étereket például 

minden nehézség nélkül klórmetilezhetjük. Katalizátorként általában cink-kloridot használunk, de más 

Friedel–Crafts-katalizátor is szóba jöhet. A katalizátor valószínűleg a hidrogén-kloriddal alkot 

komplexet, amely a formaldehid protonálásával tovább növeli az elektrofil támadó ágens koncentrá-

cióját [2]. 

Formaldehidforrásként a paraformaldehid helyett vizes formaldehidet, trioximetilént vagy a 

formaldehid acetáljait is használhatják.  

Vízmentes közegben használható, a kondenzációt elősegítő reagensek például a kénsav, a 

foszforsav, cink- vagy alumínium-klorid, bórtrifluorid, valamint a tionil-klorid és ezekhez hasonló 

vegyületek. [3] Vízmentes közegben végzett klórmetilezéskor úgy járnak el, hogy az aromás vegyü-
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letet, paraformaldehidet és cink-kloridot tartalmazó elegybe 60 °C-on száraz hidrogén-kloridot vezet-

nek. Telítés után a szerves fázist elválasztják, vízzel és nátrium-hidrogénkarbonát-oldattal mossák. Szárítás 

és bepárlás után a desztillációval nyerik ki a kívánt terméket, vagy oldatban tovább reagáltatják. 

Vizes közegben végzett klórmetilezéskor katalizátorként a feleslegben alkalmazott sósav szolgál-

hat. Ilyenkor a reakciót általában úgy hajtják végre, hogy a klórmetilezni kívánt vegyületet túltelített 

vizes sósavas oldatban formaldehiddel reagáltatják. A módszer hátránya az, hogy a reakció során a 

formaldehidből sósav hatására kis mennyiségben az erősen rákkeltő bisz(klórmetil)éter képződik (lásd 

a 8.2.4 ábrát). 

 

8.2.4. ábra: A bisz(klórmetil)éter képződése formaldehidből 

8.2.1. Gyakorlati példák 

A klórmetilezés ipari alkalmazását a ticlopidine, a papaverine, a drotaverine, valamint a terbinafine 

intermedierek előállításának példáin mutatjuk be a következőkben. 

 

a) A ticlopidine intermedierjének előállítása: 

A vérrögképződést gátló ticlopidine szintézisének kezdő lépése a kiindulási anyagként használt 

tiofén klórmetilezése (lásd a 8.2.1.1. ábrát). 

 

8.2.1.1. ábra: A ticlopidine előállításának kezdő lépése 

Az egyik legrégebbi eljárás szerint a tiofén tömény sósavval és 40%-os vizes formaldehiddel 

készített oldatába 0 és 10 °C közötti hőmérsékleten sósavgáz vezetnek. Az oldat telítése után az 

elegyet vízre öntik, és a kivált olajat elválasztják és desztillációval tisztítják. Így 47%-os termeléssel 

nyerték a kívánt 2-(klórmetil)tiofént. [4] 

Eljárhatnak úgy is, hogy a tiofén tömény sósavas oldatához folyamatos hidrogén-klorid-gáz 

bevezetése közben 0 és -5 °C közötti hőmérsékleten a formaldehid tömény vizes oldatát adagolják. A 

reakció lejátszódása után a terméket etil-acetáttal extrahálják, majd lúgos mosás után desztillációval 

tisztítják. [5] 

 Jobb, 60% körüli termelést érhetünk el akkor, ha a 37%-os töménységű sósavat és formaldehidet 

tartalmazó elegyet 60 °C-on száraz sósavgáz bevezetésével sósavval túltelítjük, majd 30 °C-ra hűtjük. 

Az így nyert túltelített sósavas oldathoz ezt követően külső hűtés közben 25 és 30 °C közötti hőmér-

sékleten a tiofént adagoljuk. Az eljárás végén kapott kétfázisú elegy olajos alsó, 2-(klórmetil)tiofént 

tartalmazó fázisát leengedjük, vízzel mossuk és desztilláljuk. [6] 

 

b) A papaverine és a drotaverine intermedierjének előállítása: 

A főleg érgörcsoldóként alkalmazott papaverine és az általános simaizomgörcs-oldóként használt 

drotaverine szintézisének kezdő lépése a megfelelő dialkoxibenzol klórmetilezése (lásd a 8.2.1.2. 

ábrát) 
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8.2.1.2. ábra: A papaverine és a drotaverine előállításának kezdő lépése 

Általában úgy járnak el, hogy a dialkoxibenzol toluolos vagy ciklohexános oldatához adják a 

tömény sósavban oldott paraformaldehidet. Egyes technológiai változatokban a reakcióelegybe 

hidegen (0 °C körüli hőmérsékleten) további sósavgázt vezetnek.  

Az egyik ipari méretben bevált technológia szerint a reakcióelegyhez szobahőmérsékleten kevés 

emulgeátort is adnak, majd a veratrolt, sósavat és formaladehidet is tartalmazó kétfázisú elegyet 

intenzív kevertetés közben programozott fűtéssel először 60 oC körüli hőmérsékletre melegítik, majd 

visszahűtik. Ezalatt a klórmetilezés lejátszódik. A kevertetés leállítása után meg kell várni a fázisok 

szételegyedését. A termék és a szerves melléktermékek (diklórmetilezett, összekapcsolódott gyűrűket 

tartalmazó származékok) a szerves oldószeres fázisban dúsulnak fel, míg a vizes fázis a feleslegben 

vett sósav mellett kevés formalint is tartalmazhat. 

A szerves fázist az elválasztás után savmentesre kell mosni, mert mindkét gyógyszer hatóanyag 

szintézisében izolálás nélkül, oldatban viszik tovább a klórmetilezett vegyületet a következő 

reakcióba. Ebben a következő lépésben nátrium-cianiddal nitrilcsoportra cserélik a klóratomot. Termé-

szetesen csak teljesen savmentes „klórmetiloldattal‖ lehet a ciánozást végrehajtani.  

Ezért a szerves oldószeres oldat savmentesítését 40%-os nátrium-hidroxiddal történő kevertetéssel 

oldják meg. A tömény lúg használata több szempontból is előnyös. Megfigyelték, hogy híg lúgok, 

például nátrium-hidrogénkarbonát, nátrium-karbonát vizes oldatának használatakor a dialkoxibenzil-

klorid egy része benzil-alkohol származékká hidrolizál. Tömény nátrium-hidroxiddal ilyen mértékű 

hidrolízist nem tapasztaltak. Ennek oka, hogy a tömény nátrium-hidroxid egyáltalán nem elegyedik a 

szerves fázissal, hanem inkább víz és savmegkötőként működik. Másik előnye, hogy töménysége 

folytán a vizes fázis sűrűsége meglehetősen nagy, így gyors szétülepedés, a fázisok éles elválása 

várható el. A fenti módon savmentesre mosott „klórmetiloldatot‖ már fel lehet használni a következő, 

ciánozási lépésben. A klórmetilezésnél képződött melléktermékektől a nitrilképzés után tisztítják meg 

az anyagot, amikor nagy vákuumban végzett frakcionált desztillációval jutnak a 3,4-dialkoxibenzil-

cianidhoz. 

 

Mellékreakciók: 

 A dialkoxibenzolok klórmetilezésnél lehetséges mellékreakcióként egyrészt diklórmetilezés 

következhet be, másrészt a 8.2.1.3. ábrán látható módon összekapcsolt származékok képződhetnek. 

 

8.2.1.3. ábra: Összekapcsolt származékok képződése a klórmetilezési reakcióban 

Ilyenkor a már klórmetilezett termékből (vagy a hidroximetilezett vegyület protonálódását 

követően) képződött kation reagál a kiindulási anyaggal. Ezek a reakciók tulajdonképpen a Friedel–

Crafts-féle alkilezések körébe tartoznak. Megfigyelték, hogy az összekapcsolt melléktermékek 

főtermékhez viszonyított relatív mennyisége akkor nő meg jelentősen, ha nem analitikai tisztaságú 
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sósavat használnak a reakcióhoz, hanem a sósav például vas-kloriddal szennyezett (színtelen helyett 

sárga oldat). A vas-klorid ugyanis Lewis-savként aktiválja a már elkészült klórmetil- és a diklórmetil-

származékokat (lásd a 8.2.1.4. ábrát), és így ezek a még nem reagált dialkoxibenzollal Friedel–Crafts 

típusú alkilezési reakciókban vehetnek részt.  

 

8.2.1.4. ábra: A Friedel–Crafts-féle reagens képződése 

Amennyiben a klórmetilezést katalizátor jelenlétében végezzük, a katalizátor elősegíti ezt a fajta 

mellékreakciót is. Katalizátor távollétében végzett klórmetilezés esetében a sósavban jelen levő 

vasszennyeződések katalizálhatják a benzílium-kation képződését. Kapcsolt melléktermékek elke-

rülése végett tehát fontos, hogy minél tisztább sósavat használjunk a klórmetilezési reakcióban. 

 A többszörös klórmetilezési reakciót úgy szoríthatjuk vissza, hogy a reakciót viszonylag alacsony 

hőmérsékleten hajtjuk végre és a kiindulási anyagra számítva nem vagy alig használunk formaldehid-

felesleget. Ez különösen a veratrol és a tiofén klórmetilezésére igaz, hiszen az esetleg elreagálatlan 

kiindulási anyagot a reakció végén desztillációval vissza tudjuk nyerni. Amennyiben naftalinból 

indulunk ki, célszerűbb, ha túlklórmetilezünk, hiszen a naftalin feleslegétől – az anyag nagy lipo-

filitása miatt – csak nagyon nehezen tudnánk megszabadulni.  

Egy régebbi eljárás szerint a veratrol klórmetilezését ecetsavban végezték, klórmetilezőszerként 

klórmetilétert alkalmazva. A reakciót szobahőmérsékleten hajtották végre. A reakció lejátszódása után 

az elegyet jégre öntették, és kloroformmal extrahálták. [7] Ez a módszer ma már nem használatos.  

Egy Merck-szabadalom szerint a veratrol toluolos oldatát 10 °C-on hidrogén-kloriddal telítették, 

majd 0,42 ekvivalensnyi mennyiségű paraformaldehidet adtak hozzá. Az elegy hőmérsékletét ezt 

követően 40 °C-ra emelték, miközben további 90 percen át folytatták a HCl-gáz bevezetését. Az elegy 

szűrése és bepárlása után frakcionált vákuumdesztillációval nyerték ki a tiszta 3,4-dimetoxi-

benzilkloridot. [8] 

 

c) A terbinafine intermedierjének előállítása: 

Az antifungális hatású terbinafine a 8.2.1.5. ábrán részletezett előállításának első lépése szintén 

egy klórmetilezési reakció. 

 

8.2.1.5. ábra: A terbinafine szintézisének első lépése és a végtermék-hatóanyag képlete 

 Egy szabadalom szerint az 1-klórmetil-naftalint úgy állítják elő, hogy a naftalin tömény sósavban 

készített szuszpenziójához paraformaldehidet adagolnak, és az így kapott elegyet 80 °C-on sósavgáz 

bevezetése közben megolvasztják. Az olvadékot 60 °C-ra hűtik. A reakció lejátszódása után az elegyet 

semlegesre mossák, végül desztillációval nyerik ki a kívánt terméket. [9] 
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Egy később közétett eljárásban a porított naftalint adagolják a 30%-os vizes formaldehidoldat és 

tömény sósav elegyéhez. A reakcióelegybe 60-65 °C-ra történő melegítés közben sósavgázt vezetnek,  

és a 10 órás reakcióidő után a kétfázisú elegy felső olajos fázisát elválasztják, és frakcionált desztil-

lációval tisztítják. [10]  

 A reakciót olvadékban is végezhetik úgy, hogy a paraformaldehid és naftalin elegyébe 80 °C-on 

addig vezetnek sósavgázt, míg az teljesen meg nem olvad. [11] 

8.3. Aromás vegyületek reakciója formaldehiddel nemsavas közegben  

8.3.1. Hidroximetilezés 

A hidroximetilezés során egy aromás vegyületet bázis jelenlétében formaldehiddel reagáltatunk (lásd a 

8.3.1.1. ábrát).  

 

8.3.1.1. ábra: A hidroximetilezés bruttó reakcióegyenlete 

 A bázis szerepe az is lehet, hogy sóképzéssel aktiválja az aromás (heteroaromás) vegyületet, 

amely SE típusú reakcióban reagál a formaldehiddel. 

 A gyógyszeriparban a hidroximetilezést többek között imidazolszármazékok előállítására 

alkalmazzák. A következőkben a cimetidine és az omeprazole szintézisének részletein mutatjuk be a 

hidroximetilezés ipari alkalmazását. 

 

 Gyakorlati példák 

a) A cimetidine intermedierjének előállítása: 

 A 8.3.1.2. ábrán látható H2-receptor antagonista, gyomorsav-kiválasztást csökkentő hatású 

cimetidine egyik intermedierjét, az (5-metil-1H-imidazol-4-il)metanolt az 5-metil-1H-imidazol lúgos 

közegben végzett hidroximetilezésével állítják elő. 

 

8.3.1.2. ábra: A cimetidine képlete 

 A hidroximetilezés kiindulási anyagának (5-metilimidazol) előállításakor szintén alkalmaznak 

formaldehidet a heterociklus felépítésénél (8.3.1.3. ábra).  

A reakció első lépésében a kiindulási anyagként használt acetont nitrozálási reakcióban 

nitrozopropanonná alakítják, melyből protonvándorlás útján 2-oxopropanál-oxim képződik. Ezt az 

oximot ezt követően ammóniával reagáltatják. Így kapnak egy olyan propándiimint, mely két nukleofil 

csoportot tartalmaz. A diimin így a hozzáadott formaldehiddel képes reagálni. A kezdeti addíciós 

reakciót víz elimináció követi. Köztitermékként a 4-metil-2H-imidazol képződik, mely azonnal az 

energetikailag kedvezőbb heteroaromás rendszerré alakul. Az így nyert 5-metil-1H-imidazolt ezt 

követően a 8.3.1.4. ábrán látható módon hidroximetilezik. 
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8.3.1.3. ábra: Az 5-metilimidazol előállítása 

 

8.3.1.4. ábra: Az 5-metil-1H-imidazol hidroximetilezése 

 A hidroximetilezési reakció első lépésében a metilimidazol aminocsoportját deprotonálják. Így 

egy teljesen delokalizált, de elektronban dús aromás rendszer alakul ki, amely formaldehiddel 

reagáltatva (5-metil-1H-imidazol-4-il)metanolt ad. 

A reakció megvalósításakor az imidazolszármazék tömény vizes oldatához adagolják 30 °C alatti 

hőmérsékleten a tömény, 37%-os formaldehides oldatot mólekvivalensnyi mennyiségben. Az elegy 

pH-ját ezt követően 40%-os vizes nátrium-hidroxid-oldat adagolásával pH 12,4-re állítják be, majd 

állandó pH-ellenőrzés és adott esetben nátrium-hidroxid-oldat adagolása mellett (pH = 12,2-12,4) 24 

órán át 40 °C-on kevertetik. További formaldehidadagolással (0,1 mólekvivalens) és kevertetéssel a 

konverzió javítható. A reakcióelegyet ezt követően tömény sósavval semlegesítik, és a terméket 

izopropil-alkoholból kristályosítják. 

Úgy is eljárhatnak, hogy az imidazolszármazék tömény vizes oldatához 20 °C-on kis adagokban 

összesen 1,1 mólekvivalensnyi paraformaldehidet adnak. Ezt követően annyi nátrium-hidroxidot 

adnak hozzá, míg a kása pH-ja a 12,6 értéket el nem éri. Az így kapott reakcióelegyet 20 órán át  

40 °C-on kevertetik. A kristálykásához izopropil-alkoholt adnak, majd külső hűtés közben tömény 

sósavval semlegesítik. Végül izopropil-alkoholos kristályosítással nyerik ki a kívánt terméket. 

Mindkét eljárásban fontos, hogy az elegy pH-ja 11 és 13 közötti értéken legyen, és hogy a 

formaldehidet legfeljebb 50%-os feleslegben adjuk a szubsztráthoz. [12] 

 

 b) Esomeprazole intermedierjének előállítása: 

 A protonpumpa-inhibitorként alkalmazott (gyomorsav-csökkentő hatású) esomeprazole az 

omeprazole (S)-enantiomerje. Az egyik eljárás [13] szerint a omeprazole-t a 8.3.1.4. ábrán látható 

módon hidroximetilezik. A hidroximetil-származék hidroxilcsoportját ezt követően klórra cserélik, és 

az így nyert klórmetil-származékot (R)-2-hidroxi-2-fenilecetsavval reagáltatva diasztereomer észterré 

alakítják. Rezolválás és hidrolízis után kapják az esomeprazole-t. Ebben a szintézisben tehát a hidroxi-

metilezés csak azt a célt szolgálja, hogy ideiglenesen kötőhelyet biztosítsanak a rezolválószernek. A 

hidroximetil csoportot a diasztereomerek szétválasztása után hidrolízissel távolítják el. 

A hidroximetilezéskor az omeprazole-t diklórmetánban, egy megfelelő bázis, így például 

trietilamin jelenlétében formaldehiddel reagáltatják és acetonitrilből kristályosítják. 
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8.3.1.5. ábra: Az omeprazole hidroximetilezése 

8.3.2. Aminometilezés 

A 8.3.2.1. ábrán bemutatott aminometilezési reakció a Mannich-reakció egy speciális esete.  

 

8.3.2.1. ábra: Az aminometilezés bruttó reakcióegyenlete 

A reakció során nukleofil tulajdonságokkal rendelkező, főleg aromás vegyületeket reagáltatunk 

szekunder aminok jelenlétében formamiddal. Alkalmas szubsztrátumok az aktivált aromás vegyületek, 

így a fenolok, a szekunder és tercier aromás aminok, és heterociklusos vegyületek, így a pirrolok és az 

indolok. Aminkomponensként elsősorban dimetilamint és olyan gyűrűs aminokat, mint a piperidint 

vagy a morfolint alkalmazunk. A formaldehidet vizes oldat (formalin) formájában vagy paraform-

aldehidként, illetve trioxánként használhatjuk. Az amin szabad bázisként vagy hidrokloridként 

kerülhet alkalmazásra. A reakciót elsősorban alkoholokban (főleg metil-, etil- vagy izopropil-alko-

holban), vízben vagy ecetsavban végezzük, de esetenként aprotikus oldószerek is szóba jöhetnek. A 

reakciót általában úgy hajtjuk végre, hogy a szubsztrátumot és a reagenseket ekvimoláris mennyi-

ségben összekeverjük, és a megfelelő körülmények között egymással reagáltatjuk. Savas közegben az 

amin só formájában van jelen, és a formaldehiddel képzett imínium-ion elektrofilként reagál a 

szubsztrátummal (lásd a 8.3.2.1 és a 8.3.2.2. ábrákat). [1] 

 

8.3.2.2. ábra: Aminometilezés savas közegben  

Főleg a nem aromás vegyületek esetében használják az amin hidrogén-kloridos sóját. A reakciót 

ilyenkor 5-5,5-ös pH-értéken hajtják végre (lásd a Mannich-reakciót a 4.2. fejezetben és a 8.3.2.3. 

ábrát). Az imínium-ion ilyenkor az -hidrogént tartalmazó karbonilvegyület enol formájával reagál. 
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8.3.2.3. ábra: Aminometilezés nemaromás szénatomon 

 Nemsavas közegben a formaldehid a szekunder aminnal aminokarbinolt képez (lásd a 8.3.2.4. 

ábrát). 

 

8.3.2.4. ábra: Az aminokarbinol képződése 

 Az aminokarbinol képes aktivált aromás vegyületekkel reakcióba lépni. A fenolszármazékok 

aminometilezése elsősorban o-helyzetben történik (lásd a 8.3.2.5. ábrát). 

 

8.3.2.5. ábra: A fenol aminometilezése 

 A fenol aminometilezését vizes oldatban végzik úgy, hogy a fenol és a dimetilamin vizes 

oldatához a 37%-os formaldehidoldatot adagolják, és az így kapott elegyet 18 órán át szoba-

hőmérsékleten kevertetik. A terméket éteres extrakcióval nyerhetik ki. [14] A fenolátok elektrofil 

szubsztitúcióra aktivált molekulák. A fenolát anionban az orto- és a para-helyzetű szénatomokon nő 

meg az elektronsűrűség (mezomer határszerkezeteket a szerves kémia órákon ismertetik) és az orto-

szubsztitúció esélye duplája a para-szubsztitúciónak.  

 A p-krezol aminometilezése szintén a fenolos OH-csoporthoz képest o-helyzetben játszódik le 

(lásd a 8.3.2.6. ábrát). 

 

8.3.2.6. ábra: A p-krezol aminometilezése 

 A p-krezol aminometilezése során a krezol, a megfelelő szekunder amin és a paraformaldehid 

vagy formalin formájában alkalmazott formaldehid alkohollal (metanol vagy izopropil-alkohol) vagy 

adott esetben vizes etanollal készített oldatát addig forralják, míg a kiindulási anyag el nem reagál. 

[15] 

8.3.3. Gyűrűzárási reakciók formaldehid alkalmazásával: a Pictet–Spengler-reakció 

A Pictet–Spengler-reakció során β-ariletil-aminokat „C1‖ komponensként használt formaldehiddel 

reagáltatjuk (lásd a 8.3.3.1. ábrát). A formaldehiden kívül más aldehideket (RCHO) is használhatunk, 

így egy R-csoportot is bevihetünk a gyűrűbe. 
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8.3.3.1. ábra: A Pictet–Spengler-reakció 

Arilkomponensként alkalmazhatunk adott esetben aktiváló szubsztituenseket tartalmazó 

benzolszármazékokat, így pl. a metoxicsoportot tartalmazó β-feniletil-aminokat vagy β-helyzetben 

heterociklusos csoporttal szubsztituált etilaminokat. A reakció mechanizmusát, mely emlékeztet a 

Mannich-reakcióéra, az indol-alkaloidok alapváza előállításának a példáján mutatjuk be a 8.3.3.2 

ábrán. 

 

8.3.3.2. ábra: A Pictet–Spengler-gyűrűzárás mechanizmusa 

A reakció első lépésében a triptamin aminocsoportja nukleofil támadást intéz a formaldehid 

karbonilcsoportjának szénatomjára. Ezt követően protonálódás, vízvesztés és protonlehasadás 

eredményeként egy erősen elektrofil iminszármazék képződik, melyre az aromás rendszer nukleo-

filként támad. Végül protonelimináció után kialakul a kívánt végtermék. [17]  

Ezt a gyűrűzárást leggyakrabban savas katalizátor jelenlétében hajtják végre, de erősen aktivált 

aromás rendszerek fiziológiai körülmények között (vizes oldatban, pH = 4-5) is reagálnak jó 

termeléssel a formaldehiddel. 

 

 Gyakorlati példák 

a) A clopidogrel intermedierjének előállítása: 

 A reakciót a gyógyszeriparban például az antitrombotikus hatású clopidogrel intermedierjéinek 

szintézise során alkalmazzák.  

A clopidogrel egyik prekurzorát, a tetrahidrotienopiridint a 8.3.3.1.3 ábrán látható módon úgy 

állíthatják elő, hogy 2-(2-tienil)etil-amint formaldehiddel reagáltatják. A keletkezett imint dimetil-

formamidban sósav jelenlétében gyűrűbe zárják. [13] 

 

8.3.3.3. ábra: A tetrahidrotienopiridin előállítása 

Egy másik eljárás szerint a clopidogrel szintézis zárólépésében az intermediert formaldehiddel 

reagáltatják és ciklizálják (lásd a 8.3.3.4. ábrát). 

A 2-tieniletilamino-származékot sósavas só formájában vizes oldatban, katalitikus mennyiségű 

sósav jelenlétében paraformaldehiddel reagáltatják. Az így nyert elegyet 2 órán át 80 °C-on kevertetik. 

A vizes fázist elválasztják és enyhén savas pH-értéken petroléterrel extrahálják. Bepárlás után nyerik a 

kívánt terméket. [18] 
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8.3.3.4. ábra: A clopidogrel előállításának zárólépése 

Egy hazai gyógyszergyár szabadalma szerint az intermedier sósavas sóját 38%-os vizes formalin-

oldatban szuszpendálják. Ezt követően a reakcióelegy hőmérsékletét 60 °C-ra emelik, és addig 

kevertetik ezen a hőmérsékleten, míg a reakció teljessé nem válik. Lehűtés után vizes és diklórmetánt 

adnak hozzá. A fázisok szétválasztása után a vizes fázist diklórmetánnal extrahálják. Az egyesített 

szerves fázisokat vízzel mossák, szárítják és bepárolják. A terméket hidroklorid só formájában 

izolálják. [19] 

 

b) A hydrochlorothiazide előállításának zárólépése:  

 A vizelethajtó hatású hydrochlorothiazide előállításának zárólépése szintén formaldehiddel 

végzett gyűrűzárási reakció (lásd a 8.3.3.5. ábrán). 

 

8.3.3.5. ábra: A hydrochlorothiazide előállításának zárólépése 

 A 4-amino-6-klórbenzol-1,3-diszulfonamid paraformaldehiddel végzett gyűrűzárását különböző 

körülmények között hajthatják végre. A reakció megvalósítható például 

– forró metanolban, kénsav jelenlétében, 

– vizes ammóniaoldatban, a víz forráspontján, 

– forró vizes metanolban, NaOH jelenlétében vagy 

– dietilénglikol-dimetiléterben, 80 °C-on, sósav jelenlétében. 

A termék kinyerése az alkalmazott körülményektől függően pH-állítás után oldószercserével vagy 

anélkül, például vizes-acetonos közegből kristályosítással történhet. 
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9. PEPTIDSZINTÉZISEK 

Peptideknek nevezünk peptidkötéssel egymáshoz kapcsolódó -aminosavakat. A peptidkötés olyan 

savamidkötés, amelyben az összekapcsolt acilező és acilezett komponens egyaránt aminosav. A 

legegyszerűbb peptidek a két aminosavból álló dipeptidek (lásd a 9.1. ábrát): 

 

9.1. ábra: Egy dipeptid szerkezete 

A tri-, tetra-, illetve pentapeptidek három, négy, illetve öt aminosavból állnak. Az oligopeptidek 

nem túl nagyszámú, a polipeptidek nagyszámú -aminosav-molekulát tartalmaznak. A peptid szabad 

aminocsoportot tartalmazó végét N-terminálisnak, a szabad karboxilcsoportot tartalmazó végét C-

terminálisnak nevezzük. 

Sok biológiailag aktív anyag oligopeptid alapú, és számos rákellenes szer is ebbe a vegyület-

csoportba tartozik. 

9.1. Nomenklatúra 

A peptideket alkotó aminosavakat sokszor hárombetűs jelekkel írják le, így Ala = alanin, Phe = 

fenilalanin, Asp = aszparaginsav, Gly = glicin, stb. Megjegyzendő, hogy a fehérjeépítő aminosavaknak 

van kétbetűs és egybetűs jelölési rendszere is, és ez utóbbit használják például a több száz 

aminosavból felépülő peptidek szekvenciájának leírására. 

A peptidek konfigurációját nagy és kicsi kezdőbetűvel jelöljük. A nagy kezdőbetű a természetben 

előforduló L-konfigurációt jelöli (így Ala = L-alanin), kis kezdőbetűvel a D-konfigurációt jelöljük (ala 

= D-alanin). A racém forma elé DL-t írunk (például DL-ala).  

 A peptidszintézis során a szabad amino-, illetve karboxilcsoportot védeni kell. A védőcsoportot Q 

betűvel jelöljük (lásd a 9.1.1. ábrát): 

 

9.1.1. ábra: A védett aminosavak jelölése 

Az aminocsoportot védő csoport Q jelét az aminosav rövidítése elé írják, a szabad karboxilcsoport 

védőcsoportjának Q jele az aminosav három betűs jele után foglal helyet, míg az olyan esetekben, 

amikor az aminosav több aminocsoportot tartalmaz (lásd például az lizin -aminocsoportját), a védett 

-funkciót az aminosav fölé írt Q betűvel jelölik. 

9.2. Az aminosav-szekvencia felépítésének stratégiája 

A peptideket lineáris vagy konvergens szintézissel építhetjük fel. 

 Az úgynevezett lineáris szintézis során egymás után, azaz lépésenként kötjük egymáshoz az 

aminosavakat (lásd a 9.2.1. ábrát). 
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9.2.1. ábra: Lineáris peptidszintézis 

 Ezen módszer hátránya az, hogy a termelés egyre csökken. A fenti példánál maradva, a harmadik 

lépés után például már csak 90% × 0,9 × 0,9 = 73% lenne a termelés.  

 A konvergens szintézist a 9.2.2. ábrán szemléltetjük. Ilyenkor olyan peptidfragmenseket 

kapcsolunk egymáshoz, melyeket előzőleg lineáris szintézissel előállítottunk. 

 

9.2.2. ábra: A konvergens peptidszintézis 

 A gyakorlatban a konvergens szintézis csak a klasszikus szintetikus módszerek alkalmazásakor ad 

jobb hozamokat. Az újabb szilárd fázisú és folyadékfázisú szintetikus módszerek elterjedésével a 

konvergens módszer helyett egyre többször a lineáris szintézis útját választják.  

 A peptideket folyadék- vagy szilárd fázison állíthatjuk elő. A lineáris szintézisek oldatfázisú 

alkalmazásakor számos probléma merül fel, így például a peptidlánc növekedésével járó oldhatósági 

és tisztítási nehézségek. Ezek a problémák, valamint a termelési veszteség az úgynevezett Merrifield-

féle szilárdfázisú peptidszintézissel kiküszöbölhetők.  

 A Merrifield-féle szintézis során a szintézist nyitó első aminosavat valamilyen szilárd hordozóhoz 

(műgyantához) kötik úgy, hogy a szilárd hordozó szemcséit funkciós csoportokkal vagy funkcio-

nalizált linkerekkel látják el, majd ezekhez építik kovalens kötésen keresztül a peptidláncokat. A 

Merrifield-féle szintézist a 9.2.3. ábra segítségével szemléltetjük: 

 

9.2.3. ábra: A Merrifield-féle peptidszintézis 

Amint az ábrán látható, a gyantához kötött A aminosavat a B aminosavval kapcsolják össze. Az 

így épülő lánc a szintézis végéig a szilárd hordozóhoz van rögzítve, azaz a peptidszintézis végig 

szilárd fázison megy végbe. Ezért az oldatban lévő reagensek akár nagy feleslegben is alkalmazhatók 

a reakció teljessé tétele érdekében. A szilárd gyantához kötött peptid mellől − az oldhatósági 

problémákat kikerülve − az oldott reagensek és melléktermékek egyszerűen, például egy szűrő 

segítségével eltávolíthatók. A szintézis végén a kész peptidet egy bontó kémiai reagens segítségével 

leválasztják a gyantáról. Ez az eljárás nemcsak egyszerűsíti, hanem nagymértékben meg is gyorsítja a 

peptidszintézist. 

 Ugyanezen elven a peptidszintézist két folyadékfázisban is végrehajthatjuk (például polietilén-

glikolhoz kötve az első aminosavat). Ilyenkor a polietilénglikolhoz kötött peptid külön fázist képez, és 

így egyszerűen elválasztható a reagenseket és melléktermékeket tartalmazó oldattól. 

 Megfelelően választott aktiváló- és védőcsoportok alkalmazása esetén a peptidszintézist automa-

tizálhatjuk. Az automatizálás feltételei a következők: 

- az aktiváló- és védőcsoportok jó termeléssel legyenek beépíthetők és eltávolíthatók, 

- bontáskor a már meglevő peptidkötések ne károsodjanak, 

- a molekula más részei se károsodjanak (például a királis centrumok ne racemizálódjanak), és 

- az eljárás gazdaságos legyen. 

 A felsorolt feltételeknek nem könnyű egy nagy tagszámú oligopeptid szintézisekor megfelelni. 

Annak érdekében, hogy mindig szelektíven csak az a funkciós csoport reagáljon, amelyen a láncot 

tovább akarják építeni és a többi csoport kellően védett legyen, de a védőcsoportok is megfelelő 

sorrendben eltávolíthatók legyenek, úgynevezett ortogonális védőcsoport szekvenciát kell alkalmazni 
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(a kifejezés leegyszerűsítve azt jelenti, hogy az egyes védőcsoportok bevitele és eltávolítása külön-

külön megtörténhet, az adott védőcsoportot beépítő és lebontó reakciók nem károsítják a többit). Ezért 

a szakirodalomban számos védő és aktíváló csoportot fejlesztettek ki és sok vegyszergyártó cég 

forgalmaz ilyen csoportokkal ellátott aminosavakat szintézis célokra. A következőkben néhány 

klasszikus védő- és aktiválócsoportot tekintünk át, röviden bemutatva bevitelük és eltávolításuk 

lehetséges módszereit. 

9.3. Védő- és aktiválócsoportok 

9.3.1. Az aminocsoport védése 

Az aminocsoport nukleofil csoport, amelynek nukleofil jellegét megfelelően választott védőcsoport 

bevitelével csökkenteni kell. A védőcsoporttal szembeni követelmény az, hogy a szintézis végén 

könnyen eltávolítható legyen és a peptidkötés a védőcsoport eltávolítása közben ne károsodjon. A 

legegyszerűbb módszer az aminocsoport védésére a savamid képzés. A fenti követelmények miatt 

azonban nem minden sav vagy savszármazék alkalmas erre a célra. A legegyszerűbb savamid, az 

ecetsavamid például nem használható, mivel eltávolításakor a peptidkötés is károsodna. Az 

alábbiakban az aminocsoport védésére alkalmas csoportokat mutatjuk be. 

 

a) Az aminocsoport védése ftalilcsoporttal (Pht): 

 A Pht rövidítéssel jellemezhető ftalilcsoportot (lásd a 9.3.1.1. ábrát) a 9.3.1.2 ábrán bemutatott 

módon N-karbetoxiftálimid segítségével vezethetjük be a molekulába. 

 

9.3.1.1. ábra: A ftalilcsoport képlete 

 

9.3.1.2. ábra: Az aminocsoport védése ftalilcsoporttal 

A reakciót például úgy hajthatjuk végre, hogy a védeni kívánt aminosavat vizes oldatban nátrium-

karbonát jelenlétében N-karbetoxiftálimiddel reagáltatjuk. A reakció szobahőmérsékleten 10-15 perc 

alatt játszódik le. 

A peptidszintézis végén a ftalil védőcsoportot hidrazinolízis segítségével, a 9.3.1.3. ábrán látható 

módon távolíthatjuk el. 

 

9.3.1.3. ábra: A ftalil védőcsoport eltávolítása 

 A hidrazinolízist alkoholos oldatban szobahőmérsékleten hajtjuk végre. A reakció végén 

kristályos formában képződő ftálsavhidrazid könnyen elválasztható. 

 

b) Az aminocsoport védése formilcsoporttal (CHO): 
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 A formilcsoportot (-CHO) a 9.3.1.4. ábrán bemutatott módon in situ képzett vegyes anhidrid 

segítségével vezetjük be. 

 

9.3.1.4. ábra: Az aminocsoport védése formilcsoporttal 

Hangyasavból és ecetsav-anhidridből szobahőmérsékleten először egy vegyes anhidrid képződik, 

melynek formilcsoportja a reakció következő lépésében acilezi az aminocsoportot. Mivel mindkét 

lépésben ecetsav képződik melléktermékként, a reakciót savmegkötő jelenlétében hajtják végre. A 

gyakorlatban a vegyes anhidridet külön nem állítják elő, hanem a reakciót „egy edényben‖ végzik. A 

védőcsoportot vizes sósavas metanollal távolíthatják el. 

 

c) Az aminocsoport védése trifluoracetilcsoporttal (Tfa): 

 A trifluoracetil-csoportot a 9.3.1.5. ábrán bemutatott módon trifluorecetsav-anhidrid segítségével 

vezetik be a molekulába. 

 

9.3.1.5. ábra: Az aminocsoport védése trifluoracetil-csoporttal 

A reakciót savmegkötő (például piridin) jelenlétében diklórmetános oldatban [1] hajtják végre. A 

racemizáció elkerülése végett az N-acilezést 1 ekvivalens trifluorecetsavanhidrid alkalmazásával 0 C-

on végzik. A trifluoracetil-csoportot híg lúggal, így vizes nátrium-karbonát vagy nátrium-hidroxid 

oldattal távolíthatjuk el. 

 

d) Az aminocsoport védése benziloxikarbonil-csoporttal (Z): 

 A benziloxikarbonil-csoportot (Z) klórhangyasav-benzil-észter segítségével építhetjük be (lásd a 

9.3.1.6. ábrát). 

 

9.3.1.6. ábra: Az aminocsoport védése Z-csoporttal 

A klórhangyasav-benzilésztert, mely a szénsav félésztere-félkloridja, benzilalkohol és foszgén 

reakciójával állíthatjuk elő (lásd a 9.3.1.7. ábrát). 

 

9.3.1.7. ábra: Klórhangyasav-benzilészter előállítása 
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A reagens előállításakor benzilalkoholt reagáltatunk toluolos oldatban alacsony hőmérsékleten 

foszgénnel. A klórhangyasav-benzilészter alkalmas reagens az aminocsoport átmeneti védésére. Az 

aminocsoport és a klórhangyasav-benzilészter reakciója során nemcsak a védett aminosav, hanem 

melléktermékként sósav is képződik, ezért a reakciót savmegkötő jelenlétében hajtják végre. Számos 

módszer ismert a Z-csoport bevezetésére. A reakciót végezhetik például vizes oldatban nátrium-

karbonát, -hidrogénkarbonát vagy nátrium-hidroxid jelenlétében, illetve diklórmetánban vagy 

tetrahidrofuránban piridin, illetve trietil-amin jelenlétében. 

 A Z-csoport enyhe körülmények között végzett katalitikus hidrogénezéssel (lásd a 9.3.1.8. ábrát) 

vagy jégecetes hidrogén-bromid segítségével végrehajtott hidrolízissel (lásd a 9.3.1.9. ábrát) 

távolítható el. A hidrolízist ezenkívül dioxánban, vizes lítium-hidroxid jelenlétében is végezhetik [1]. 

 

9.3.1.8. ábra: A Z-csoport eltávolítása hidrogénezéssel 

 

9.3.1.9. ábra: A Z-csoport eltávolítása hidrolízissel 

 e) Az aminocsoport védése terc-butoxikarbonil csoporttal (Boc): 

A terc-butoxikarbonil (Boc) védőcsoportot a 9.3.1.10. ábrán látható módon di-terc-butil-

dikarbonát alkalmazásával vihetjük be a védeni kívánt molekulába. 

 

9.3.1.10. ábra: Az aminocsoport védése Boc-csoporttal 

A reakciót úgy hajthatjuk végre, hogy az aminosav etil-acetátos vagy más szerves oldószerrel 

készített oldatához a di-terc-butil-dikarbonátot adagoljuk. Azonban úgy is eljárhatunk, hogy a reakciót 

vizes oldatban nátrium-hidroxid jelenlétében végezzük. A reakció enyhe körülmények között, 

általában szobahőmérsékleten megy végbe. Ezen módszer hátránya az, hogy a di-terc-butil-dikarbonát 

jelentős része elvész.  

A Boc-csoport savas hidrolízissel, például trifluorecetsavval távolítható el szobahőmérsékleten.  

 

f) Az aminocsoport védése sóképzéssel: 

 Nem minden esetben van szükség savamid képzésére. Sok esetben elegendő, ha az amino-

csoportot sósavas sóképzéssel védjük. Ilyen hidroklorid só alakul ki akkor is, amikor a kiindulási 

aminosavat például tionil-kloriddal reagáltatjuk (lásd a 9.3.1.11. ábrát). 

 

9.3.1.11. ábra: Az aminocsoport védése sóképzéssel 
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 Ezzel a módszerrel nemcsak az aminocsoportot védjük sóképzéssel, hanem savkloridképzéssel 

egyben a karboxilcsoportot is aktiváljuk. 

9.3.2. A karboxilcsoport védése 

A karboxilcsoport védésével megakadályozható, hogy a peptidképzéshez használt másik aminosav 

aminocsoportjával sót képezzen. A karboxilcsoport legegyszerűbb védési módszere az észteresítés. 

Ilyenkor nem aktív észtert állítunk elő. 

 

a) Direkt észteresítés: 

 A direkt észteresítést a 9.3.2.1. ábrán bemutatott módon valósíthatjuk meg úgy, hogy az aminosav 

vízmentes etanolos oldatába száraz sósavgázt vezetjük be. 

 

9.3.2.1. ábra: A karboxilcsoport védése direkt észteresítéssel 

Ilyenkor az aminocsoport is a sósavas sójává alakul. Azonkívül eljárhatunk úgy is, hogy az 

észteresítést p-toluolszulfonsav jelenlétében hajtjuk végre. A direkt észteresítés egyensúlyi reakció. Az 

egyensúly úgy tolható el az észter felé, hogy a reakció közben képződő vizet például azeotróp 

desztillációval vonjuk ki a rendszerből. A szintézis végén az észtercsoportot savas vagy lúgos 

hidrolízissel távolíthatjuk el. 

 

b) Észteresítés tionilklorid jelenlétében: 

 Az észteresítést úgy is végezhetjük, hogy az aminosav etanolos oldatához külső jeges hűtés 

közben tionil-kloridot adagolunk (lásd a 9.3.2.2. ábrát). 

 

9.3.2.2. ábra: Észteresítés tionil-klorid jelenlétében 

 Mivel a tionil-kloridos észteresítés nem egyensúlyi reakció, kvantitatív módon képződik az 

előállítani kívánt észter. Ezen eljárás hátránya az, hogy korrozív és mérgező gázok keletkeznek, így 

gondoskodni kell azok elnyeletéséről. 

 

c) Terc-butilészter készítése:  

 A terc-butilészter-csoportot a 9.3.2.3. ábrán látható módon, vízmentes dioxánban kénsav 

jelenlétében, izobutén reagens alkalmazásával vezethetjük be. 

 

9.3.2.3. ábra: A terc-butilészter készítése 

A peptidszintézis végén az izobutilén csoportot úgy hasíthatjuk le, hogy a reakcióelegyet 

savkatalizátor jelenlétében toluolban melegítjük. 

 

d) Benzilészter képzése: 

 A benzilésztert a 9.3.2.4. ábrán látható módon képezhetjük úgy, hogy az aminosavat egy 

megfelelő benzil-halogenid-származékkal reagáltatjuk. Mivel a reakció során az aminocsoport is 

reakcióba lépne a halogeniddel, az N-alkilezési reakció elkerülése végett az aminocsoportot a 

benzilészter-képzési reakció előtt védeni kell. 
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9.3.2.4. ábra: N-védett aminosav benzilészterének előállítása 

Az észteresítést úgy végezzük, hogy a védett aminosavat és egy alkalmas bázist (például trietil-

amint) tartalmazó oldathoz a megfelelő benzil-halogenidet (például benzil-bromidot) adagolunk. A 

bázis szerepe kettős: 

– egyrészt a karbonsavból sót képez, így a karbonsav sót alkilezzük benzil-bromiddal, 

– másrészt a reakció közben keletkező savat (például a hidrogén-bromidot) megköti. 

 Ez a módszer nem csak szubsztituálatlan benzilhalogenidek alkalmazására korlátozódik, 

segítségével szubsztituált benzilészterek is előállíthatók. 

 A benzilcsoport a peptidszintézis végén katalitikus hidrogénezéssel (H2/Pd/C) vagy lúgos 

hidrolízissel eltávolítható. 

9.3.3. A karboxilcsoport aktiválása 

a) A karboxilcsoport aktiválása savklorid képzésével: 

A savkloridot a 9.3.3.1. ábrán látható módon tionil-klorid alkalmazásával képezhetjük. 

 

9.3.3.1. ábra: A karboxilcsoport aktiválása sav-klorid képzésével 

A sav-klorid előállítását dimetil-formamiddal aktivált tionil-kloriddal valósíthatják meg. A tionil-

klorid ilyenkor a dimetil-formamiddal dimetiliminometilén-kloridot képez (lásd 9.3.3.2. ábrát), majd 

az így keletkezett vegyület reagál a karbonsavval. 

 

9.3.3.2. ábra: A dimetiliminometilén-klorid képződése 

A peptidkötést úgy alakítják ki, hogy a savkloridot valamilyen savmegkötő jelenlétében a védett 

aminokomponenssel reagáltatják. 

 

b) A karboxicsoport aktiválása savazid képzésével: 

A savazidot úgy állítják elő, hogy savhidrazidot nátrium-nitrittel reagáltatnak (lásd a 9.3.3.3. ábrát). 

 

9.3.3.3. ábra: Az N-védett aminosav-azid előállítása 

 A sav-hidrazidot úgy készítik, hogy a karbonsavból képzett észtert alkoholos oldatban hidrazin-

hidráttal forralják. Az így nyert hidrazidot alacsony hőmérsékleten dimetilformamidos vagy ecetsavas 

oldatban sósav jelenlétében nátrium-nitrittel reagáltatják. A savazidok általában kristályosak, így 

preparatív szempontból értékes anyagok a peptidszintézisek során. 
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c) A karboxilcsoport aktiválása anhidridképzéssel: 

 A karboxilcsoportot anhidridképzéssel is aktiválhatják. A peptidszintézisben a leggyakrabban 

alkalmazott módszer az úgynevezett Leuchs-anhidrid-képzés (lásd a 9.3.3.4. ábrát). Az aminosavat 

foszgénnel reagáltatva oxazolidindion-származékot kapnak, amelynek előállításával nemcsak a 

karboxilcsoport reaktivitását fokozzák, hanem a karbonilcsoport egyben az aminocsoportot is 

maszkírozza. A Leuchs-anhidrid-képzéssel tehát egyszerre aktiválják a karboxilcsoportot és védik az 

aminocsoportot. 

 

9.3.3.4. ábra: Leuchs-anhidrid képzése foszgénnel 

A Leuchs-anhidrid szintézisekor az aminosavat és a foszgént tetrahidrofurános oldatban 60 °C-on 

kevertetik. [2] Újabban az egészségre és környezetre rendkívül káros foszgén helyett a kevésbé 

illékony di- és trifoszgént is ajánlják a fentihez hasonló reakciók megvalósításához (lásd a 9.3.3.5. 

ábrát). 

 

9.3.3.5. ábra: Leuchs-anhidrid előállítása trifoszgénnel 

A trifoszgén – ellentétben a gázállapotú foszgénnel – szobahőmérsékleten egy szilárd halmaz-

állapotú reagens, így kevésbé veszélyes, mint a foszgén. Az anhidridképzés során melléktermékként 

hidrogén-klorid helyett triklórmetanol keletkezik. 

 

d) A karboxilcsoport aktiválása kondenzálószerek alkalmazásával:  

 A karboxilcsoportot a 9.3.3.6. ábrán látható módon, diciklohexil-karbodiimiddel reagáltatva is 

aktiválhatjuk. 

 

9.3.3.6. ábra: A karboxilcsoport aktiválása diciklohexil-karbodiimid alkalmazásával 

A reakció első lépésében a diciklohexil-karbodiimid (DCC) reagál az aminosav karboxil-

csoportjával. Az így kapott aktív észter ezt követően a másik aminosav aminocsoportjával kapcsolási 

reakcióba lép. A melléktermékként képződő diciklohexilkarbamid szilárd anyagként válik ki az 

elegyből, így azt a reakció végén egyszerű szűréssel eltávolíthatjuk. Ezt a kondenzációs reakciót 

általában diklórmetánban, tetrahidrofuránban vagy dimetilformamidban valósítják meg. A módszer 

hátránya az, hogy a DCC viszonylag drága reagens. 

 Megemlítjük, hogy kifejlesztettek olyan karbodiimid-származékokat is, amelyek vízoldhatóak, így 

ilyen közegben is jó hatásfokkal alkalmazhatók. 
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d) A karboxilcsoport aktiválása speciális reagensek alkalmazásával: 

 A fentieken kívül a karboxilcsoportot savkloridképzéssel vagy aktív észterképzéssel is 

aktiválhatjuk (lásd a 9.3.2. ábrán). A savkloridot úgy is előállíthatjuk, hogy a védett aminosavat a 

9.3.3.7. ábrán látható módon -klór-viniléterrel reagáltatjuk. A reakció melléktermékeként etil-acetát 

keletkezik. 

 

9.3.3.7. ábra: Savkloridképzés -klór-viniléterrel 

 Az aktív észtert úgy is készíthetnek, hogy a védett aminosavat etoxi-acetilénnel reagáltatják (lásd 

a 9.3.3.8. ábrát). 

 

9.3.3.8. ábra: Aktív észter előállítása etoxi-acetilénnel 

Ez az észterképzési reakció egy addíciós reakció, hiszen a reakció során az aminosav karboxil-

csoportja addícionálódik az etoxi-acetilén acetilénkötésére. Az észtert ezt követően a másik aminosav 

aminocsoportjával reagáltatják (lásd a 9.3.3.9. ábrát). A reakció eredményeként egy dipeptid és 

melléktermékként etil-acetát képződik.  

 

9.3.3.9. ábra: Dipeptidképzés aktív észter alkalmazásával 

9.3.4. A aminocsoport aktíválása 

Az aminocsoportot például izocianát képzéssel aktiválhatjuk (lásd a 9.3.4.1. ábrát). 

 

9.3.4.1. ábra: Az aminocsoport aktíválása izocianát-képzéssel 

 Az izocianát-csoport ezt követően a másik aminosav karboxilcsoportjával reagál és széndioxid-

kilépés közben peptiddé álakul át (lásd a 9.3.4.2. ábrát). 
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9.3.4.2. ábra: Dipeptid előállítása izocianát alkalmazásával 

 A 9.3.4.3. interaktív ábrán, a könnyebb tanulás érdekében, összefoglaltuk a fentiekben bemutatott 

védő- és aktíválócsoportokat. 

 

9.3.4.3. ábra: A peptidszintézisekben használatos néhány védő- és aktíválócsoport (interaktív animáció) 

9.4. Az aspartam ipari előállítása 

A peptidszintézis fent ismertetett elveit, a védőcsoportok alkalmazását a mesterséges édesítőszerként 

használt aspartam (lásd a 9.4.1. ábrát) ipari előállításának példáján mutajuk be. 

 

9.4.1. ábra: Az aspartam szerkezeti képlete 

 Az aspartam egy Asp-Phe alapvázú dipeptid, amelyet fenilalanin-metilészter és védett aszparagin-

sav kapcsolásával is előállítanak (lásd a 9.4.2. ábrát). 

 

9.4.2. ábra: Az aspartam ipari előállítása 

A szintézis elő lépésében az aszparaginsavat hangyasav és ecetsav-anhidrid 1:2 arányú elegyében 

melegítik, majd az így nyert N-formil-aszparaginsav-anhidridet a következő reakciólépésben az 
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előzőleg észteresített fenilalaninnal reagáltatják. A kapcsolási reakcióban az anhidrid mindkét 

karbonilcsoportja részt vehet. Ebben az esetben az acilezés eredményeként egy 1:4 arányú - és -

dipeptid-keveréket kaptak, amelyet kristályosítással tudtak szétválasztani.  

A fenilalanin észeresítését például úgy hajthatják végre, hogy a fenilalanin metanolos oldatához -

10 °C-on tionil-kloridot adnak, és az így nyert elegyet ezt követően az észteresítési reakció teljes 

lejátszódásáig forralják. 

 

 Az előzőekben ismertetett szintézisnél gazdaságosabb az az út, melynek során az (R,S)-

fenilalanin-metilésztert és a Z-védett (S)-aszparaginsavat Thermolisine nevű enzim jelenlétében peptid 

kapcsolási reakcióba viszik (lásd a 9.4.3. ábrát). 

 

9.4.3. ábra: Az aspartam előállítása enzimes eljárással 

Az enzim enantioszelektív katalizátorként működve csak az (S)-aminosav-származékokat 

kapcsolja össze (kinetikus rezolválás). Így az (R)-fenilalanin-metilészter az oldatban marad, esetleg 

racemizálás után újra felhasználható a rezolváláshoz.  

Irodalom 

1. Greene, T. W., Wuts, P. G. M.: Protective Groups in Organic Synthesis, John Wiley & Sons, Inc., New 

York, 1991. 

2. US 4.946.942 számú szabadalom (1990).  
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10. HIDRIDES REDUKCIÓK 

A gyógyszer- és más finomkémiai szintézisekben gyakran alkalmaznak speciális redukciós 

módszereket. Az átmeneti fémekkel (Ni, Pd, Pt, Rh) megvalósítható heterogén és homogén katalitikus 

hidrogénezési reakciókat, valamint a transzfer hidrogénezéseket más tárgyak keretében ismerhetik 

meg a hallgatók. A gyógyszerkémiai alapfolyamatok előadásokon azokat a módszereket tárgyaljuk, 

amelyekben a redukálószerek többnyire hidridionforrások. Ilyen reakciókat leggyakrabban lítium-

alumínium-hidriddel (lítium-tetrahidrido-aluminát, LiAlH4), nátrium-borohidriddel (nátrium-terahidrido-

borát, NaBH4) valósítanak meg ipari méretben. Szelektív redukciókra alkalmazzák a diizobutil-

alumínium-hidridet (DIBAL), a nátrium-ciano-borohidridet (Na(CN)BH3), illetve a boránt (BH3) és 

különböző komplexeit. Ez utóbbi reagenssel királis katalizátor (CBS katalizátorok: Corey, Bakshi és 

Shibata, a katalizátorcsalád kifejlesztői nevéből képzett betűszó) [1] jelenlétében enantioszelektív 

redukciókat is megvalósítanak. Az alumínium-triizopropilát katalizátort (Al(OiPr)3) alkalmazó Merweein–

Pondorf–Verley-redukcióval kemo- és esetenként sztereoszelektív módon lehet ketonokat és 

aldehideket hidroxivegyületekké alakítani. 

 Az alábbiakban a felsorolás sorrendjében ismertetjük a redukálószerek tulajdonságait, alkalmazási 

lehetőségeit. 

 A lítium-alumínium-hidrid tartalmazza a legtöbb hidridiont molekulatömegéhez viszonyítva, és 

egyben ez a legreaktívabb redukálószer a felsoroltak közül. A 10.1. ábrán látható vegyülettípusokat 

redukálhatjuk vele és ugyanezen vegyülettípusok vagy ezek egy része redukálható a többi hidriddel. 

Az ábra felső részén a redukálandó vegyületeket, alattuk a fő termékeket tüntettük fel. Legkönnyebben 

aldehidekkel megy végbe a reakció, a sorban balra haladva a reaktivitás csökken, ezért egyre hosszabb 

rekcióidő, esetleg melegítés lehet szükséges a redukcióhoz. 

 

10.1. ábra: A lítium-alumínium-hidriddel redukálható vegyületek és a keletkező fő termékek 

 Nátrium-borohidriddel általában csak a 10.1. ábrán feltüntetett első öt, a Merwein–Pondorf–

Verley-redukcióval pedig csak az első két vegyülettípus redukálható. A DIBAL, Na(CN)BH3 

reagensekkel a későbbiekben részletezett szelektív redukciókat szoktak megvalósítani (pl. aldehidek 

előállítása). 

10.1. A lítium-alumínium-hidrides redukció 

A reagens nátrium-alumínium-hidridből fémlítiummal hevítve vagy lítium-hidridből és alumínium-

kloridból állítható elő (10.1.1. ábra). 

 A friss reagens szobahőmérsékleten finomszemcsés, szürkésfehér por. Állás közben lassan 

bomlik, melegítés hatására a bomlás T >125 oC-on intenzívvé válik. Inert atmoszférában hevítve 

hidrogén fejlődik, és lítium-alumínium amalgám képződik (10.1.1.b ábra). A reakció inert körül-

mények között endoterm, de levegőn végrehajtva a bomlás exoterm lesz, hiszen a hidrogén vízzé ég el, 

a LiAl pedig a levegő nitrogénjével érintkezve nitridet (LiN2 és Al2N3) képez. Reagál a levegő 

nedvességtartalmával is (10.1.1.c ábra), szintén hidrogénfejlődés közben bomlik. Fentiek miatt a 

reagens pora tűz- és robbanásveszélyes, ezért ipari méretben adagolása gondot okozhat. A porrobbanás 

és intenzív bomlás elkerülésére több megoldást dolgoztak ki. 
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10.1.1. ábra: A lítium-alumínium-hidrid előállítása (a), hőbomlása (b)  

és bomlása prótikus oldószerekben (c) 

 1) A finom por nagy fajlagos felületét tablettázással csökkentik (csak nyomással, nincs 

ragasztószer). A tablettákat műanyag zsákokba csomagolják, a zsákokat fémdobokban szállítják. A 

tablettázott LiAlH4 adagolása – „sarzsírozás‖ – az inertizált, száraz, éter típusú oldószert tartalmazó 

készülékbe általában zsilipes adagolótölcséren keresztül történik (10.1.2. ábra). 

 

10.1.2. ábra: Zsilipes adagolótölcsér LiAlH4 adagoláshoz 

 Zárt alsó szelepállás mellett a külön inertizálható tölcsérszárba öntik a reagenst, majd a felső 

pillangószelep zárása után nyitják az alsó szelepet, ekkor hullik az oldószert tartalmazó reaktorba a 

szilárd reagens. Megjegyzendő, hogy a LiAlH4 oldódása éter típusú oldószerekben exoterm folyamat, 

számítani kell a reakcióelegy melegedésére. 

 

 2) Megoldható a reagens adagolása úgy is, hogy a készülékbe a benne lévő oldószertől függően 

tetrahidrofuránban vagy dietil-éterben oldódó műanyag zacskóba csomagolt lítium-alumínium-hidridet 

dobálnak bele. Ilyenkor is inertizált készülékkel dolgoznak, hiszen a zacskók feloldódásakor a reagens 

kiszabadulva az oldószerben esetleg jelen lévő víznyomokkal hidrogénfejlődés közben reagálhat. 

  

3) A lítium-alumínium-hidrid kapható oldat formájában is (pl. THF-ben vagy THF/toluol 

elegyben). Az oldat adagolása, sarzsírozása egyszerűbben megoldható, mint a szilárd poré, de ilyenkor 

jelentős szállítási és tárolási költségtöbbletet okozhat a ballasztnak tekinthető oldószer. A 10.1.1. 

táblázatban látható, hogy milyen maximális töménységű oldat készíthető a reagensből éter típusú 

oldószerekben. 
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Oldószer Maximális töménység * 

THF 15 t% 3    mol/L 

Dietil-éter 39 t% 5    mol/L 

THF-toluol (7/3) 17 t% 3    mol/L 

Glim** 7 t% 1,5 mol/L 
   * 20-25 oC hőmérsékleten. 

   **etilénglikol-dimetiléter 

10.1.1. Táblázat: A LiAlH4 éter típusú oldószerekben készült oldatainak maximális töménysége 

 Amint azt korábban említettük, a LiAlH4 vízzel, alkoholokkal, fenolokkal, savakkal és más 

protonforrásokkal erősen exoterm reakciót ad (10.1.1. c ábra), hidrogénfejlődés közben bomlik. Ezért 

ilyen típusú oldószerekben nem lehet ezzel a redukálószerrel dolgozni. Leggyakrabban a fentiekben 

már említett éter típusú oldószereket alkalmazzák a laboratóriumi és ipari gyakorlatban egyaránt. 

 A lítium-alumínium-hidrid és víz reakcióját kontrollált körülmények között (inert atmoszféra 

biztosítása a durranógáz-képződés megakadályozására) elsősorban laboratóriumi méretekben szokták 

kihasználni aprotikus oldószerekben előforduló víznyomok eltávolítására. (Megjegyzendő, hogy az 

oldószerek ily módon történő szárítása nemcsak költséges, de nehezen állapítható meg, hogy elegendő 

hidridet adtunk-e az adott térfogatú oldószerhez. Éter típusú oldószerek laboratóriumi és ipari 

méretekben történő vízmentesítésére a poláris fémorganikus vegyületek reakcióinak tárgyalásakor 

térünk ki részletesen a 12. fejezetben.) 

 A lítium-alumínium-hidrid éteres, tetrahidrofurános oldata állás közben zavarossá válhat, nem a 

víznyomok miatti degradáció, hanem részben a lassú önbomlás miatt, részben a reagens 

kristályosodása miatt. Ugyanakkor a lítium-alumínium-hidrid szuszpenzióban is reagál, elég, ha csak 

egy kevés oldódik be az adott oldószerbe. Problémát okozhat azonban, ha a képződő komplex (lítium- 

és alumínium-alkoholátok) rosszul oldódik az adott oldószerben, és ráválik a reagens szemcsékre. 

 A redukció folyamatát egy karbonilcsoporton mutatjuk be (10.1.3. ábra): 

 

10.1.3. ábra: Karbonilcsoport redukciója LiAlH4 reagenssel 

 A reakcióegyenletből látható, hogy elvileg egymólnyi lítium-alumínium-hidrid négymólnyi 

karbonilvegyület redukciójára elegendő. A gyakorlatban azonban nem ¼ mólnyi, hanem fél-egy 

mólnyi redukálószert használnak egy mól ketonhoz. Ennek okai között szerepel az előzőekben említett 

önbomlás, amely miatt mindig célszerű kis felesleget alkalmazni. A korábban ugyancsak említett tény, 

miszerint a képződő alkoholátok az oldatból kiválva gátolhatják a még reagálatlan hidrid részvételét a 

reakcióban, szintén indokolják a felesleg alkalmazását. A következmény: a redukció teljes lesz, de a 

reakcióelegy tartalmazhat reagálatlan lítium-alumínium-hidridet is. Emiatt a képződött alkoholátok 

(vagy amin komplexek) hidrolízisekor, amely önmagában is exoterm folyamat, heves hőtermelő és 

hidrogéngáz-fejlődést eredményező folyamatként jelentkezhet a reagálatlan vagy csak részben 

elreagált hidrid bontása is. Emiatt a lítium-alumínium-hidrides reakcióelegy hidrolízisét (bontását) 

mindig inert atmoszférában (nitrogén vagy argon) kell végezni, intenzív hűtés és jó keverés mellett. A 

hidrid feleslegének elbomlása után az alkoholátok hidrolízise már szobahőmérsékleten is folytatható  

vagy esetenként melegítéssel is segítik a teljes hidrolízist. 



10. Hidrides redukciók 95 

© Faigl Ferenc, BME www.tankonyvtar.hu  

10.1.1. Reakcióelegy-feldolgozási megoldások  

A fentiek figyelembevételével az alábbi módokon szokás feldolgozni a lítium-alumínium-hidrides 

redukciók reakcióelegyeit: 

 

 a) előbontás víz-tetrahidrofurán keverékkel: 

A víz és a tetrahidrofurán viszonylag jól oldódik egymásban. A vízzel telített tetrahidrofurán 

(tulajdonképpen nagy higítású vízként szerepel) először a maradék hidriddel lép reakcióba, így 

hidrogén gáz és lítium-hidroxid, illetve alumínium-hidroxid képződik. 

 

 b) etil-acetát hozzáadása a reakcióelegyhez hidrolízis előtt: 

Ez a módszer azért előnyös, mert elkerülhető a nagymennyiségű hidrogéngáz fejlődése. Az etil-acetát 

a feleslegben lévő lítium-alumínium-hidriddel két mól etanollá redukálódik. Nagy móltömegű 

vegyületek redukciójakor a képződő etanol és az esetleg feleslegben maradó etil-acetát általában nem 

zavarja a termék kinyerését. 

 

 c) bontás optimális mennyiségű vízzel: 

Ebben az esetben hevesebb reakcióval kell számolni, mint a tetrahidrofurán-víz keverék 

alkalmazásakor, ezért sokszor a hidrolízis első szakaszában külső hűtésre is szükség lehet az intenzív 

kevertetés mellett. Az optimális vízmennyiség nem a bemért lítium-alumínium-hidriddel ekvivalens (4 

mólnyi) vizet jelenti, hanem ennél többet. A víz pontos mennyiségét előkísérletekkel szokták 

meghatározni. Vízfelesleg ugyanis mindenképpen kell a hidrolízis teljessé tételéhez, de ha túl sok 

vizet adunk a reakcióelegyhez, akkor a képződő alumínium-hidroxid gélesedik, és a kocsonyás anyag 

a szerves fázist is magába zárja, nem lehet szétválasztani a fázisokat. A tapasztalatok szerint 

megtalálható az a vízmennyiség, amellyel a hidrolízis teljessége mellett jól ülepedő alumínium-

hidroxid csapadék válik le, és ez nyomószűrőn vagy más módon kiszűrhető, esetleg a szerves fázis 

leszívható (dekantálható) a leülepedett csapadékról. 

 

 Megjegyzendő, hogy az a) és b) pontokban felsorolt módszerek alkalmazásakor is mindenképpen 

szükséges víz adagolása a képződött kovalens alumínium-alkoholát vagy amin komplexek 

elbontásához. Előfordulhat az is, hogy a hidrolízist hűtés közben vagy szobahőfokon kezdik, és az 

optimális mennyiségű víz beadagolása után melegítéssel teszik teljessé a reakciót. 

 Főleg a laboratóriumi gyakorlatban szokták alkalmazni a telített vizes sóoldatokat lítium-

alumínium-hidrides reakcióelegyek megbontására (Na2SO4, Seignette-só: kálium-nátrium-tartarát, 

stb.). Ilyenkor a telített sóoldat hozzáadásakor a víz kémiai reakcióban (pl. az alumínium- vagy lítium-

alkoholát bontása alkohollá és fém-hidroxiddá) kezd fogyni, a sóoldat túltelítetté válik, és a jól 

kristályosodó só kezd kiválni. Ezen sókrisztallitokra csapódik ki az alumínium-hidroxid, és így jól 

szűrhető csapadékhoz jutnak. 

 

 d) bontás savas vízzel (igen heves reakció!): 

A vizes sósavval végzett bontás egyik hátránya a várható rendkívül heves reakció, ezért csak előbontás 

(lásd fenti a) vagy b) pontok) után célszerű alkalmazni. Másik hátránya lehet az, ha a termék olyan 

alkohol, amely savas közegben könnyen eliminációs reakcióba lép. Ilyenkor vízkilépéssel telítetlen 

vegyület képződhet melléktermékként. Előnye, hogy megfelelő töménységű savval elkerülhető a 

gélesedő alumínium-hidroxid-csapadék képződése (ugyanis vízoldékony alumínium-oxikloridok 

keletkeznek). 

 

 e) bontás lúgos vízzel: 

Elvileg ez az út is követhető, ekkor vagy kiszűrik a képződő alumínium-hidroxidot vagy megfelelő 

töménységű nátrium-hidroxiddal nátrium-aluminátot képznek. 

10.1.2. A lítium-alumínium-hidrides reakciók kivitelezése 

A készüléket gondosan kiszárítják, majd inertizálják (részleteket lásd a poláris fémorganikus 

vegyületeket tárgyaló fejezetben). A célszerűen nem vizes vagy alkoholos hőközlő folyadékot 
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tartalmazó duplikátort (intenzív hűtési és fűtési lehetőségek) sokszor refluxfeltéttel is ellátják. 

Beadagolják a 0,05% alatti víztartalmú, lehetőleg peroxidmentes oldószert, majd hűtés és kevertetés 

közben beadagolják a lítium-alumínium-hidridet (tabletta vagy az adott oldószerben oldódó tasakok 

formájában). Természetesen előre gyártott reagens oldat esetén azt töltik a készülékbe. 

 Ezután szokás a szubsztrátumot, illetve ennek oldatát beadagolni kontrollált hőfokon kever-

tetéssel. A redukálandó anyagtól függően beadagolás után esetleg 1-2 óra forralás (reflux) is szükséges 

lehet a redukció teljessé tételéhez. A reakció végbemenetelét a reakcióelegyből vett minták ana-

lízisével ellenőrzik, majd a reakcióelegyet lehűtik. 

 Ha nem egy adag (egy sarzs) anyag előállítása a cél, hanem több adagban folyik a gyártás, akkor a 

reakcióelegy bontását, ha lehet, külön készülékben végzik (nem vizezik össze a száraz berendezést). A 

bontást a fent leírt módok egyikével, vagy azok kombinációjával hajtják végre, és a terméket általában 

a szerves fázisból bepárlással nyerik, vagy savas bontás esetén (ha pl. amint állítanak elő) a savas sót 

kristályosítják. 

10.1.3. Ipari példák 

a) 11-Dehidro-tesztoszteron-3-enol-etiléter előállítása: 

Az antiandrogén hatású szteroid előállításához a C(3) helyzetű karbonilcsoportot enoléter formájában 

védik, majd tetrahidrofuránban hidegen redukálják hidroxilcsoporttá a C(17) karbonil funkciót 

(10.1.3.1. ábra). A lítium-alumínium-hidrid és a nátrium-borohidrid reaktivitásának és az utóbbi 

szelektivitásának érzékeltetéséséhez ezt a reakciót érdemes összehasonlítani a nátrium-borohidriddel 

megvalósítható szelektív C(3)-karbonil redukcióval (lásd a 10.2.2. pontban), ahol a pregnán-3,11,20-

trion a kiinduló vegyület [2]. 

 

10.1.3.1. ábra: 11-Dehidro-tesztoszteron-3-enol-etiléter előállítása 

 b) Az A-vitamin-szintézis zárólépése: 

 A zsíroldékony vitaminok családjába tartozó A-vitamin rendkívül fontos többek között a 

látásfunkciók épségének fenntartása és sok más életfunkció szempontjából. A terpénszármazékot 

szintetikusan is előállítják. A szakirodalomból ismert számos szintézisút közül az egyik, tudomány-

történeti jelentőségű eljárásban a zárólépés a megfelelő karbonsav lítium-alumínium-hidrides 

redukciója volt primer alkohollá. Ez volt az első olyan ipari méretekre tervezett szintézis 1947-ben, 

ahol a nemrég felfedezett lítium-alumínium-hidridet szándékoztak alkalmazni [3]. 

 A szabad karbonsavak redukciójakor természetesen számolni kell azzal, hogy először exoterm 

reakcióban a sav lítiumsója keletkezik. Ez oldódik az alkalmazott éter típusú oldószerben és a 

redukció kvantitatíven végbemegy. 

 

10.1.3.2. ábra: Az A-vitamin-szintézis zárólépése 
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 c) Savamidok és nitrilek redukciója aminná (10.1.3.3. ábra): 

 

10.1.3.3. ábra: Primer aminok előállítása savamidok és nitrilek lítium-alumínium-hidrides redukciójával 

 A Chinoin Gyógyszergyárban gyártott gyógyszerek közül a drotaverine (simaizomgörcs-oldó) 

szintézisének egyik intermedierjének, a 2-(3,4-dietoxifenil)etil-aminnak, illetve a papaverine (érgörcs-

oldó hatású) és a verapamil (értágító hatású) szintézisében is kulcsintermedier „homoaminnak‖ (2-

(3,4-dimetoxifenil)etil-amin) az előállítására is használható a lítium-alumínium-hidrides redukció 

(10.1.3.4. ábra). Ma már ezeket a redukciókat katalitikus úton valósítják meg (H2/Raney-Ni, ammónia 

hozzátéttel, lásd 2.2.1. fejezetben is). 

 

10.1.3.4. ábra: A „homoamin” (R = Me) és a 2-(3,4-dietoxifenil)etil-amin (R = Et) intermedierek 

előállítása a megfelelő nitrilek lítium-alumínium-hidrides redukciójával. 

 d) Benziloxikarbonil csoport redukciója: 

 A Pfizer cég egyik szabadalmaztatott eljárása szerint egy szerotonin (5-HT1) receptor agonista 

hatású szer szintézisében védőcsoport eltávolítására használják a lítium-alumínium-hidridet (10.1.3.5. 

ábra). [4] Ez a fajta redukció azért előnyös jelen esetben, mert a katalitikus hidrogénezés körülményei 

között reduktív dehalogénezés is bekövetkezhetne. 

 

10.1.3.5. ábra: Egy pirrolidinoindol-származék védőcsoportjának átalakítása lítium-alumínium-hidriddel 

e) 1-Aril-2-nitropropének redukciója: 

 Az aromás gyűrűn egy vagy két fluoratomot tartalmazó amfetaminszármazékok (Parkinson-kór-

ellenes szerek) szintézisében ugyancsak lítium-alumínium-hidridet használnak a nitropropén egység 

redukciójára (10.1.3.6. ábra) [5]. A reakcióban nemcsak a nitrocsoport redukálódik, hanem a kettős-

kötés is. Izolált kettőskötések és aromás rendszerek telítésére a lítium-alumínium-hidrid nem alkalmas, 

de az 1-aril-2-nitropropének esetében a nitrocsoport aminná történő redukciója során egy enamin 

képződik, amely a mezomer szerkezeteknek megfelelően könnyen redukálódik a célvegyületté. 

 

10.1.3.6. ábra 1-Aril-2-nitropropének redukciója lítium-alumínium-hidriddel 



98 Gyógyszerkémiai alapfolyamatok 

© Faigl Ferenc, BME www.tankonyvtar.hu  

10.2. A nátrium-borohidrides redukció  

A reagenst nátrium-hidridből és trimetoxiboránból (vagy trimetil-borát) állítják elő (10.2.1. ábra). 

 

10.2.1. ábra: A nátrium-borohidrid előállítása és hidrolitikus reakciói. 

 A nátrium-borohidrid szilárd, fehér por. A lítium-alumínium-hidridnél kevésbé reakcióképes. Ez 

egyben a vele való munkát is könnyíti, hiszen nem kell tartani a levegő nedvességével történő heves 

reakciótól sem. 

 Lúgos, semleges vizes vagy alkoholos közegben lassan bomlik, savas közegben azonban hevesen 

reagál (10.2.1. ábra). Emiatt savas kémhatású oldószer nem használható. 

 A fentiek alapján nátrium-borohidriddel általában vízben, alkoholokban (etanol, metanol), 

piridinben, esetenként dietil-éterben vagy terahidrofuránban dolgoznak. Protikus oldószerek alkal-

mazásakor mindig hidegen, frissen készített és feleslegben vett nátrium-borohidrid-oldattal célszerű a 

reakciót végezni, mert a lassú hidrolízis folyamatosan fogyasztja a reagenst. Ugyanakkor a vizes vagy 

alkoholos közeg alkalmazása azért is előnyös, mert ezekben az oldószerekben a nátrium-borohidrid jól 

oldódik. 

 A nátrium-borohidrid reaktivitása Lewis-savakkal (AlCl3, SnCl2, stb.) növelhető. Ezek 

jelenlétében a lítium-alumínium-hidriddel összemérhető reaktivitású, ezért ilyenkor csak száraz, 

aprotikus oldószereket lehet használni (pl. éterek). 

 A korábban említetteknek megfelelően ez a reagens elsősorban aldehidek, ketonok, alkoholokká 

történő redukciójára alkalmas. Esetenként észterek, más savszármazékok is alkohollá redukálhatók 

vele. 

10.2.1. A nátrium-borohidrides reakciók kivitelezése 

Általában a redukálandó vegyület alkoholos (esetleg éteres) oldatához hűtés közben adagolják a 

frissen, hidegen elkészített nátrium-borohidrid vizes vagy vizes/alkoholos oldatát. Adagolás után 

utóreagáltatás, esetleg melegítés is szükséges lehet a reakció teljessé tételéhez. Primer termékként 

ebben az esetben is alkoholátok, illetve borátok keletkeznek (10.2.1.1. ábra) amelyeket hidrolizálni 

kell. A bontást vízzel lehet végezni, de a reagens feleslegének alkalmazása miatt célszerű inert 

atmoszférában végezni a hidrolízist is, a hidrogénfejlődés miatt. A hidrolízis során keletkező bórsav, 

illetve nátrium-borát oldódik vízben, nincs gélképződés, ezért is szívesebben alkalmazzák ezt a 

reagenst  ahol lehet  a lítium-alumínium-hidrid helyett. 

 

10.2.1.1. ábra: Karbonilvegyületek redukciója nátrium-borohidriddel 
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10.2.2. Ipari példák 

a) Pregnán-3,11,20-trion szelektív redukciója: 

A gyulladásgátló kortikoszteroidok és más szteránvázas gyógyszerhatóanyagok szintézisében fontos 

pregnán-3,11,20-trion C(3)-helyzetben szelektíven redukálható a megfelelő diketonná nátrium-

borohidriddel vagy nátrium-borohidridből és kalcium-kloridból in situ képzett kalcium-borohidriddel 

(10.2.2.1. ábra) [6]. Ez a reakció jól mutatja a nátrium-borohidrid szelektivitását, ha a 10.1.3.1. ábrán 

vázolt lítium-alumínium-hidrides reakcióval vetjük össze.  

 

10.2.2.1. ábra: Pregnán-3,11,20-trion szelektív redukciója nátrium-borohidriddel 

 b) Salbutamol előállítása:  

 A hörgőtágító hatású salbutamol szintézisének mindkét utolsó lépése redukció. Először nátrium-

borohidriddel redukálják alkohollá a 10.2.2.2. ábrán látható intermedier karbonilcsoportját, majd az N-

benzil védőcsoportot katalitikus hidrogénezéssel távolítják el. Megjegyzendő, hogy ezt a hatóanyagot 

racém formában hozták forgalomba. 

 

10.2.2.2. Salbutamol előállítása a megfelelő oxovegyületből kétredukciós lépésben 

b) Clemastine-szintézis: 

 A clemastine H1 receptor antagonista vegyület, elsősorban szénanátha és más allergiás tünetek 

kezelésére alkalmazták. A Novartis cég termékét korábban az EGIS is gyártotta. Bár már számos 

országban kivonták a forgalomból, az alábbi szintézis példák jól illusztrálják egy hatóanyag 

kulcsintermedierjének különböző szintézisutakon történő előállítását. A 10.2.2.3. ábrán a hatóanyag 

szerkezetét és az N-metil-2-pirrolidinoetanol intermedier hagyományos szintézisúton történő 

előállítását (nátrium-borohidrides redukciót tartalmazó szintézissor) tüntettük fel. 

  

A 10.2.2.4. ábrán a hidroxietil-pirrol intermedier fémorganikus reakcióúton megvalósítható 

szintézise látható. Ez utóbbi három lépésből áll, szemben az előző szintézis hat lépésével. Az N-

metilpirrol -helyzetű metallálása és a lítiumorganikus intermedier oxiránnal történő reakciója egy 

edényben megvalósítható. A pirrolgyűrű telítése katalitikus hidrogénezéssel végezhető ugyanúgy, mint 

az előző esetben. 
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10.2.2.3. ábra: A clemastine intermedierjének szintézise „hagyományos úton” 

 

10.2.2.4. ábra: Clemastine intermedier előállítása fémorganikus úton 

 A lítium-alumínium-hidrid és a nátrium-borohidrid gyógyszerhatóanyagok szintézisében történő 

alkalmazására több száz példa található a szakirodalomban. Sok eljárásban segédreagensek, pl. Lewis-

savak alkalmazását is leírják. A jelen fejezetben zárópéldaként egy antibakteriális szer intermedier-

jének szintézisrészletét említjük. A gemifloxacin nevű antibiotikum (az USA-ban 2003-ban vezették 

be, mint az akkor leghatásosabb kinolon típusú antibakteriális szerek egyikét) oldalláncának 

előállításakor mindkét redukálószert alkalmazzák egymás után egy karbonilcsoport, majd pedig egy 

nitrilcsoport redukciójára (10.2.2.5. ábra). [7] 

 

10.2.2.5. ábra: A gemifloxacin oldallánc szintézisének részlete  

(Boc: terc-butoxikarbonil védőcsoport) 

10.3. A Meerwein–Ponndorf–Verley-redukció / Oppenauer-oxidáció 

Karbonilvegyületek (aldehidek és ketonok) szelektív redukciójára, illetve alkoholok oxidációjára 

alkalmas módszer. A hidridion az alumínium-alkoholát (legtöbbször izopropilát) oxigénhez kapcso-
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lódó szénatomjáról vándorol át a redukálandó vegyület karbonil szénatomjára. Ebben a hididátmenetben 

fontos indító tényező a karbonil oxigén és az alumíniumatom között létrejövő donor-akceptor kapcsolat. 

 A redukálószert fémalumínium megfelelő alkoholban (pl. izopropil-alkoholban) történő oldásával 

állítják elő (10.3.1. ábra). A fém oldódása csak akkor indul meg, ha a felületét passziváló oxidréteget 

megbontják, például katalitikus mennyiségű higany-klorid hozzáadásával. Az alumínium-triizopropilát 

kovalens fém-oxigén kötéseket tartalmaz, vákuumban desztillálható, szobahőmérsékleten megszilár-

duló színtelen folyadék. A gyakorlatban a reagenst az alkalmazott vízmentes alkohol (pl. izopropil-

alkohol) feleslegében készítik el, és izolálás nélkül, alkoholos oldatban viszik tovább a redukcióba. 

 

10.3.1. ábra: Az alumínium-triizopropilát előállítása 

 A karbonilvegyület redukciója reverzíbilis folyamat, melyben a redukálószer alumínium-

triizopropilátnak először egyik (későbbikben akár mindhárom) izopropoxi csoportjának oxigénhez 

kapcsolódó szénatomjáról kerül át a hidridion a karbonil szénatomra, és így egy új alumínium-

alkoholát, valamint egy új karbonilvegyület (jelen esetben aceton) képződik (10.3.2. ábra). 

 

10.3.2. ábra: A Meerwein–Pondorf–Verley-redukció mechanizmusának vázlata 

 Ahogy említettük, a reakciót nagy izopropil-alkohol-feleslegben mint oldószerben szokás végezni, 

ezért sokszor a redukálószer alumínium-triizopropilátot nem is reagensként, hanem katalizátorként 

tüntetik fel a bruttó reakcióegyenletben, hiszen a szubsztrátumból keletkező alkoxid-csoport könnyen 

izopropoxi-csoportra cserélődhet a rekacióelegyben (10.3.3. ábra) 

 

10.3.3. ábra: A Meerwein–Pondorf–Verley-redukció bruttó reakcióegyenlete 

 A 10.3.3. ábrán feltüntetett egyensúlyi reakciót a legillékonyabb komponens − izopropil-alkohol 

alkalmazása esetén az aceton − folyamatos kidesztillálásával lehet a redukció irányába (jobbra) eltolni. 
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A folyamat végpontját az acetonképződés megszűnése jelzi. Ezt főleg ipari készülékekben nem lehet a 

forrásppont emelkedéséből pontosan meghatározni, hiszen a nagy feleslegben lévő izopropil-alkohol 

(forrpontja 81-83 oC) mellett egymólnyi karbonilvegyület redukciójakor egymólnyi aceton képződik 

(forrpontja 55-57 oC), amely ugyan jóval illékonyabb, mint az izopropil-alkohol, de vele együtt 

desztillál. Ezért a desztillátumból időnként mintát vesznek, és oxim-titrálással vagy az acetonban lévő 

karbonilcsoportra jellemző színreakcióval (pl. 2,4-dinitrofenilhidrazinos próba) döntik el, hogy van-e 

még aceton a desztillátumban. 

 Ha oxidációra kívánják használni a reakciót, akkor legtöbbször ciklohexanol/ciklohexanon 

rendszert használnak (Oppenauer-oxidáció, balra tolják el a 10.3.3. ábrán lévő egyensúlyi reakciót). A 

ciklohexanon kevésbé illékony, mint az aceton, és a redox egyensúlyhelyzete a ciklohexanol/ 

/ciklohexanon redoxpotenciálja miatt általában eleve a szubsztrátumból képződő oxovegyület nagyobb 

mennyisége irányába áll be. 

 Mellékreakciók legtöbbször nincsenek, de érzékeny vegyületeknél előfordulhat a katalizátor 

bázikussága miatt aldol típusú reakció. Aldehid redukciójakor Tyiscsenko-reakció léphet fel (lásd a 

szerveskémia-kurzusok anyagában), ha apoláros oldószerben (pl. toluol) dolgozunk. Emellett 

előfordulhat, hogy a termék alkohol dehidratálódik olefinné. Szteroidok Oppenauer-oxidációjakor 

időnként kettőskötés vándorlást figyeltek meg. 

10.3.1. A Meerwein–Pondorf–Verley-redukció kivitelezése 

A reakciót, ahogyan már említettük, legtöbbször izopropil-alkoholban valósítják meg. Speciális 

esetekben toluolt vagy xilolt is alkalmaznak. Először az abszolút alkoholban oldják a nagy tisztaságú 

(99,99%) alumíniumgranulátumot (az EGIS-ben ezt a villanyvezeték minőségű alumínium- drót 

aprításával nyerték), majd hozzáadják a ketont (aldehidet), és lassú forralás közben a képződő acetont 

kidesztillálják. Végpontjelzés: a desztillátumban nem mutatható már ki aceton (2,4-dinitro-fenil-

hidrazinos próba). 

Általában egy mól karbonilvegyülethez 0,25-0,5 mól alumínium-triizopropilátot alkalmaznak. A 

reakció végén a felesleges oldószert ledesztillálják, és a maradék alumínium-alkoholátot hidrolizálják. 

Pusztán vizes vagy lúgos hidrolízis esetén alumínium-hidroxid, gélesedő csapadék keletkezik, amely a 

lítium-alumínium-hidrides redukciók feldolgozásánál leírtakkal azonos problémát okoz. A gélesedés 

elkerülése érdekében, ha lehet, inkább savas vizes (pl. sósav) bontást alkalmaznak. 

10.3.2. Ipari példák 

A Meerwein–Ponndorf–Verley-redukció kemoszelektivitását jól mutatják az alábbi példák. A 

példákban észter-, illetve nitro- és savamidcsoportok mellett szelektíven csak a karbonilcsoportot 

redukálják alkohollá. 

 

 a) -hidroxi-vajsav-etilészter előállítása:  

A célvegyület számos illatanyag komponense, aromaalkotója lehet. Emellett gyógyszeripari 

intermedierként is alkalmazást nyert. Előállítása a megfelelő -oxo-vajsav-etilészterből a 

kemoszelektív Meerwein–Ponndorf–Verley-redukcióval valósítható meg (10.3.2.1. ábra).  

 

10.3.2.1. ábra: -hidroxi-vajsav-etilészter előállítása Meerwein–Ponndorf–Verley-redukcióval 

 b) Chloramphenicol (antibiotikum) intermedier redukciója: 

A chloramphenicol nevű antibiotikumot több mint 25 éven át (az 1980-as évek közepéig) gyártotta az 

EGIS Gyógyszergyár. A világ jó minőségű chloramphenicoljának mintegy 20-25%-a készült 

hazánkban. A nyolcvanas évek második felében új, kínai gyártók jelentek meg a piacon olcsó 

végtermékkel. Ekkor a gyártást az EGIS-ben leállították. A gyártóeljárás igen tanulságos példája a 

nagy volumenű gyógyszeipari szintéziseknek. A szintézis redukciós lépéseként azért alkalmazták a 

Meerwein–Pondorf–Verley-redukciót, mert ez kemoszelektivitása mellett (nem redukálja a nitro-
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csoportot és a savamid funkciót sem) sztereoszelektív is volt. Az ún. „aminoketon‖ intermedier 

(10.3.2.2. ábra) primer hidroxilcsoportja ugyanis koordinációs kötést létesít a reagens központi 

fématomjával (Al), és így egy olyan gyűrűs intermedier jön létre, amelyben a hidridion csak az 

oxocsoport egyik oldala felől közelíthet. Ennek köszönhetően egy adott konfigurációjú aminoketonból 

csak egyfajta „aminodiol‖ hidroklorid keletkezik, vagyis a racém aminoketonból csak egy racém 

keverék (R,R és S,S) képződik az elvileg lehetséges négy sztereoizomer közül (nem képződik R,S és 

S,R). 

 

10.3.2.2. ábra: A chloramphenicol „aminoketon” intermedierjének redukciója 

 A redukciót izopropil-alkoholban forralással, illetve a képződő aceton folyamatos kidesztil-

lálásával valósították meg, majd a felesleges izopropil-alkohol eltávolítása és vizes-sósavas hidrolízis 

után az (R,R, S,S)-„aminodiol‖ sósavas sót (1R,2R+1S,2S)-1-(4-nitrofenil)-2-amino-propán-1,3-diol-

hidroklorid sót) kristályosítással nyerték ki a reakcióelegyből. 

 

 A Meerwein–Pondorf–Verley-redukció sztereoszelektivitása volt az alapja annak az enantio-

szelektív eljárásnak, amit az 1980-as évek közepén tanszékünkön kidolgoztunk. Megoldottuk az 

optikailag aktív „aminoketon‖ előállítását a racém vegyületből kiindulva másodrendű aszimmetrikus 

transzformációval (részletesen lásd a 11. fejezetben). Az (R)-aminoketonból természetesen csak a 

számunkra hasznos (R,R)-aminodiol keletkezett a fenti redukció körülményei között. Az új eljárás 

ipari megvalósítására azonban az igen olcsó (bár kevésbé jó minőségű) kínai termék megjelenése miatt 

nem került sor. 

 Megjegyzendő, hogy a chloramphenicol igen hasznos antibiotikum pl. háborús sérülések keze-

lésekor, mert viszonylag széles hatásspektrumú, könnyen, olcsón előállítható és jól eltartható, továbbá 

kevés a szerre túlérzékeny egyed. Ugyanakkor a négy sztereoizomer közül csak az (R,R)-izomer a 

megfelelő hatású, a többi izomer májkárosító, és egyéb toxikus mellékhatásai is vannak. 

10.4. Redukciók diizobutil-alumínium-hidriddel (DIBAL-H) 

A diizobutil-alumínium-hidridet (DIBAL-H) 1962 óta alkalmazzák az ipari gyakorlatban [8]. Nagy 

előnye, hogy olyan folyadék, amely jól oldódik apoláros szerves oldószerekben (pl toluolban), és ez 

nem mondható el a lítium-alumínium-hidridről és a nátrium-borohidridről sem. 

 

 A DIBAL-H reagens triizobutil-alumínium dimer hevítésével állítható elő, amikor a -hidrid 

eliminációs reakció melléktermékeként izobutilén képződik (10.4.1. ábra). 

 

10.4.1. ábra: DIBAL-H előállítása 

 A DIBAL-H reagens maga is dimerként van jelen oldatban, a két alumíniumatomot két hidridhíd 

kapcsolja össze. [9] 

 Redukciós erejére jellemző, hogy nemcsak karbonilvegyületek, karbonsavszármazékok, hanem 

ortoészterek, epoxidok, imidek és akár terminális olefinek is redukálhatók segítségével. 
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 Sok szelektív redukció valósítható meg vele. Így például egy ekvivalensnyi redukálószerrel 

karbonsav-észterek aldehidekké alakíthatók, de két ekvivalensnyi reagenssel a megfelelő alkoholhoz 

juthatunk. Többfunkciós vegyületek átalakításánál is jól kihasználható a reagens szelektivitása. 

Szelektíven redukálja a karbonil- és nitrilfunkciókat kettőskötések, halogén helyettesítők, ketálok, 

éterek, nitrocsoportok mellett. Acetilénekhez cisz-addícióval kapcsolódik, és a sztérikusan gátolt 

ketonok redukciója is megvalósítható vele. 

 Hátránya, hogy igen gyúlékony, reaktív vegyület, ezért szigorúan csak száraz, inert atmoszférában 

szabad vele dolgozni. Pirofóros anyag, nemcsak önmagában, hanem 20%-osnál töményebb toluolos 

oldatban is öngyulladásra képes, ha levegővel érintkezik. Ezért az ipari gyakorlatban csak speciális 

esetekben, külön ilyen típusú reakciókra felszerelt üzemegységekben dolgoznak vele. Leggyakrabban 

toluolos oldat formájában szállítják és használják fel. 

10.4.1. Alkalmazható oldószerek 

A DIBAL-H elegyedik a legtöbb szénhidrogén típusú oldószerrel (pl. hexán). Gyakran adnak mellé 

aromás szénhidrogén oldószert (pl. toluolt), hogy a redukálandó szubsztrátum oldódását biztosítsák.  

 Éter típusú oldószerek ugyancsak alkalmazhatók, azonban a DIBAL-H éterben, tetrahidro-

furánban vagy más hasonló típusú oldószerben történő oldásakor nagy hő szabadul fel (oldáshő), ezért 

intenzív hűtés közben kell végezni az éteres hígítást. Magasabb hőmérsékleten (100 oC közelében) a 

DIBAL-H hasítja az éterkötéseket, és robbanásveszélyes melléktermékek képződhetnek, ezért nem 

szabad éter típusú oldószerek jelenlétében melegen dolgozni vele.  

 Ugyanakkor az éteres komplexképzés csökkenti a DIBAL-H reaktivitását, ezáltal még szelek-

tívebb redukciókra képes, mint szénhidrogén oldószerekben. 

 Két halogénezett okldószer is alkalmazható a DIBAL-H-val végzett reakciókhoz. Ezek a 

diklórmetán és a klórbenzol, amelyek akár saját forrpontjukon is stabilak, ellenállnak a DIBAL-H 

hatásának néhány órán át. Ennek ellenére az iparban kerülik ezeknek az oldószereknek a használatát. 

10.4.2. A reakciók kivitelezése, reakcióelegyek feldolgozása 

A szakirodalomban számos receptúra található DIBAL-H-val végzett redukcióra. Minden esetben 

vízmentes oldószerekben, száraz, inertizált készülékekben, folyamatosan biztosított inert atmoszféra 

alatt kell dolgozni. 

 Célszerűségi okokból a reagens oldatához adagolhatják a szubsztrátum például vízmentes 

szénhidrogén vagy éter típusú oldószerrel készült oldatát, hűtés és keverés közben. A legtöbb reakció 

néhány óra alatt végbemegy. Ezután célszerűen metanollal végzik a reagens feleslegének, valamint az 

izobutilcsoport és az alumínium közötti kötések elbontását, végül következhet a hidrolízis, amelyet a 

lítium-alumínium-hidrides redukcióknál elmondottakkal analóg módon lehet végezni. Ha a termék 

savra nem érzékeny, akkor a metanolos előbontás után híg savval is végezhető a hidrolízis, és így 

elkerülhető a gélesedő alumínium-hdiroxid keletkezése. 

 Aldehidek és ketonok redukciójakor általában egymólnyi reagens szükséges egymólnyi karbonil-

vegyülethez, és az adagolási sorrendtől függetlenül igen jó hozamokkal képződnek a megfelelő 

alkoholok. Ilyenkor mindig az alumíniumatomhoz kapcsolódó egy hidridion lép át a karbonilcsoport 

szénatomjára (10.4.2.1. ábra). 

 

10.4.2.1. ábra: Karbonilvegyületek redukciója DIBAL-H reagenssel 

 A reagens egyik gyártójának laboratóriumában (Akzo-Nobel Co.) megfigyelték, hogy a 

benzaldehid redukciója során hárommólnyi karbonilvegyület redukálódott egymólnyi reagenssel, és 

közben izobutilén fejlődött. Ez úgy lehetséges, hogy a redukcióban nemcsak az alumíniumhoz 

kapcsolódó hidridion vesz részt, hanem a két izobutilcsoport -hidrogénjei is hidridforrásként 

szerepelnek ebben a reakcióban (10.4.2.2. ábra). Megállapították azt is, hogy az utóbbi reakció 
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kiváltásához megfelelő reaktivitású karbonil szénatom szükséges. Ha például a benzaldehid p-

metoxicsoportot tartalmazott (+M effektusú elektronküldő csoport), akkor egymólnyi DIBAL-H csak 

egymólnyi aldehid redukciójához volt elegendő. Mindenesetre ez a példa felhívja a figyelmet arra, 

hogy esetenként a reagens nemcsak egy hidridion átadására képes. 

 

10.4.2.2. ábra: Benzaldehid redukciója DIBAL-H reagenssel 

10.4.3. Ipari példák 

A következő példákat úgy válogattuk, hogy a reagessel elérhető különböző szelektivitásokat (kemo-, 

regio-, sztereoszelektivitás) szemléltessék. 

 

 a) Gyűrűs tioészter szelektív redukciója: 

 Egy gyógyszeripari intermedier előállításánál például (10.4.3.1. ábra) a vegyületben lévő két 

oxocsoport eltérő elektronikus környezete miatt sikerült a kénatom melletti karbonilcsoport szelektív 

redukcióját megvalósítani [10]. 

 

10.4.3.1. Gyűrűbe zárt tioészter szelektív redukciója DIBAL-H reagenssel 

 b) -hidroxi-ketonok redukciója 

 A syn-1,3-diolok (10.4.3.2. ábra) kulcsintermedierjei a különböző sztatinoknak, amelyeket a 

koleszterinszint csökkentésére alkalmaznak gyógyszerként. Egy japán eljárás szerint a megfelelő -

hidroxi-ketonok döntően ilyen diolokká alakíthatók a DIBAL-H reagenssel végzett sztereoszelektív 

redukcióval. A szelektivitás oka hasonló a Meerwein–Pondorf–Verley-redukciónál tárgyaltakkal: a 

hidroxilcsoport kelátot képez az alumíniumatommal. [11] 

 

10.4.3.2. ábra: -Hidroxi-ketonok sztereoszelektív redukciója DIBAL-H reagenssel 

 c) Karbonsavészterek redukciója aldehidekké: 

 Már az 1960-as években felismerték, hogy számított mennyiségű DIBAL-H reagenssel mind az 

alifás, mind az aromás karbonsavak és észterek aldehidekké redukálhatók (10.4.3.3. ábra). [12] A 

redukciókat -70 oC-on szénhidrogén oldószerekben végezték, és így 45–90% közötti hozamokkal 

kapták meg a megfelelő aldehideket. Éter típusú oldószerekben a kitermelés valamivel kisebb volt. 

Magasabb hőmérsékleten, kétmólnyi DIBAL-H reagenssel a megfelelő alkoholt lehet előállítani jó 

hozamokkal.  
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10.4.3.3. ábra: Karbonsavak és észterek szelektív redukciója aldehidekké, illetve alkoholokká 

 Újabban ezt a reakciót alkalmazzák speciális gyűrűs észterek félacetállá történő redukciójában. A 

10.4.3.4. ábrán szereplő laktonok a latanoprost és travoprost nevű prosztaglandin-származékok 

előállításának kulcsintermedierjei. A prosztaglandinok többféle hatással is rendelkező természetes 

anyagok, illetve ezek szintetikus analogonjai, amelyeket gyógyszerként alkalmaznak. A latanoprost és 

travoprost például zöldhályog kezelésében használható a szemnyomás csökkentésére. [13] 

 

10.4.3.4. ábra: Prosztaglandin intermedierek előállítása laktonok  

DIBAL-H reagenssel végzett redukciójával 

 d) Amidok redukciója aldehiddé és/vagy aminná: 

 Egy USA szabadalmi leírás szerint [14] a DIBAL-H tetrahidrofuránban primer aminná és 

karbonilvegyületté képes redukálni a 10.4.3.5. ábrán látható általános képletű savamidokat. 

 

10.4.3.5. ábra: Savamid reduktív hasítása DIBAL-H reagenssel 

 A DIBAL-H reakciója N,N-diszubsztituált savamidokkal is a fentieknek megfelelően játszódik le, 

természetesen szekunder amin keletkezése közben. 

 A karbonilcsoport teljes redukcióját DIBAL-H reagenssel ilyen savamidok esetében csak magas 

hőmérsékleten tudták megvalósítani (10.4.3.6. ábra). [12] 

 

10.4.3.6. ábra: Savamidok átalakítása tercier aminná DIBAL-H reagenssel magas hőmérsékleten 

 Helyettesítetlen savamidok (10.4.3.6. ábra, R’=R‖=H) primer aminná történő redukciója 

valamivel enyhébb körülmények között (kb. 110 oC-on) megy végbe ezzel a reagenssel. Ez utóbbi két 

reakció egyben azt is jelzi, hogy a savamidok aldehidekké és aminokká történő bontása enyhe 

körülmények között nagy szelektivitással valósítható meg. 

 

 e) Nitrilek redukciója DIBAL-H reagenssel: 

 Karbonsav-nitrilek redukciójakor ugyancsak aldehidekhez jutnak, ha a reakciót enyhe 

körülmények között egy mólekvivalensnyi DIBAL-H reagenssel végzik. Benzoesav-nitrilből például 

25 oC-on 90% feletti termeléssel lehet így benzaldehidhez jutni. Ha ugyanezt a reakciót két 

mólekvivalensnyi redukálószerrel, 110 oC-on hajtják végre, akkor benzilamin keletkezik 93%-os 

hozammal (10.4.3.7. ábra). 
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10.4.3.7. ábra: Benzonitril redukciója különböző hőmérsékleten különböző mennyiségű DIBAL-H 

reagenssel (interaktív animáció) 

 A fenti példák és a lítium-alumínium-hidriddel, illetve nátrium-borohidriddel végezhető, korábban 

említett redukciók összevetéséből látható, hogy a DIBAL-H valóban egy különleges szelektivitású 

reagens. Az ún. „száraz technológiákra‖ (vízmentes, inert atmoszférát igénylő technológiák) megfe-

lelően felszerelt üzemekben alkalmazni lehet drága, speciális gyógyszer-intermedierek, hatóanyagok 

előállítására. 

10.5. Redukciók nátrium-cianoborohidriddel 

A nátrium-cianoborohidrid Na(CN)BH3 színtelen kristályos vegyület, amely alkalmas aldehidek, 

ketonok, oximok, enaminok redukciójára, de újabban elsősorban iminek redukciójára használják, és 

így reduktív aminálási reakciókat valósítanak meg segítségével. Mivel az imínium ionok reduk-

ciójának sebessége általában jóval nagyobb, mint a ketonok vagy aldehidek redukciójának sebessége, 

ezért a reduktív aminálások könnyen, egy edényben megvalósíthatók a megfelelő karbonilvegyület, az 

amin és a nátrium-cianoborohidrid keverékével (10.5.1. ábra). [15] 

 A reagenst gyakran használják hidrogenolitikus reakciókban is, például acetálok nyitására. 

 

10.5.1. ábra: Reduktív aminálási reakció nátrium-cianoborohidriddel 

 A nátrium-cianoborohidridet nátrium-cianidból és boránból állítják elő (nátrium-borohidrid és 

higany-cianid reakciójában is ez a reagens képződik). 

 A reagensben lévő elektronszívó nitrilcsoportnak köszönhetően a [B(CN)H3]
- anion sokkal 

kevésbé nukleofil, mint a [BH4]
- anion a nátrium-borohidridben. [16] 

 A reagens semleges vagy lúgos pH-n viszonylag stabil vizes oldatban is. Ezért, a nátrium-

borohidridnél leírtak szerint alkalmazható reduktív aminálási reakciókban (Borch-reakció). [17] Savas 

közegben a reagensből hidrogén-cianid szabadul fel, ezért a vele végzett munkánál erre mindig 

tekintettel kell lenni. 

 A nátrium-cianoborohidrid nemcsak vízben, de alkoholokban és tetrahidrofuránban is jól oldódik, 

és a prótikus oldószerekben semleges vagy lúgos közegben csak lassan bomlik, ezért ilyen oldó-

szerekben lehet alkalmazni. 

10.5.1. Ipari példa 

Szteránvázas vegyületek szintézisében igen fontos az egyes oxofunkciók szelektív átalakítása. A 

10.5.1.1. ábrán látható androsztán-3,17-dion sztérikusan kevésbé árnyékolt C(3) karbonilcsoportja 

ammónium-acetát és nátrium-cianoborohidrid segítségével szelektíven primer aminocsoportá 

konvertálható. [18] Az aminoszteroidok antibakteriális és egyéb hatású gyógyszerhatóanyagok 

intermediejei lehetnek. [16] 

 A reakcióelegyek hidrolitikus feldolgozásakor a nátriumborohidridnél leírtak szerint lehet eljárni, 

de mindig figyelemmel kell lenni a cianidion jelenlétére, és gondoskodni kell ennek ártalmat-

lanításáról (a cianidos szennyvizek kezeléséről bővebben a Strecker-szintézis kapcsán teszünk említést 

a 4.7. fejezetben). 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Sodium
http://en.wikipedia.org/wiki/Carbon
http://en.wikipedia.org/wiki/Carbon
http://en.wikipedia.org/wiki/Boron
http://en.wikipedia.org/wiki/Boron



108 Gyógyszerkémiai alapfolyamatok 

© Faigl Ferenc, BME www.tankonyvtar.hu  

 

10.5.1.1. ábra: Androsztán-3,17-dion reduktív aminálása nátrium-cianoborohidrid segítségével 

10.6. Redukciók boránkomplexekkel 

A borán (BH3) terahidrofuránnal, széndiszulfiddal, pirokatechinnel és más segédanyagokkal alkotott 

komplexeinek oldatai sok gyógyszeripari szintézisben szerepelnek, mint szelektív redukálószerek. 

Alkalmazásukra számos példa található a szakirodalomban. Karbonilvegyületek, savszármazékok 

(észerek, amidok, nitrilek stb.) hidroxil-, illetve aminocsoportokká történő átalakítására található a 

legtöbb eljárás. 

 Alkalmazásával kapcsolatban általánosságban elmondható, hogy a borán mint mérgező gáz 

felszabadulásának és a készülékekből történő kijutásának megakadályozása mellett fontos probléma 

lehet ipari méretű alkalmazásoknál a komplexáns (pl. szén-diszulfid) kezelése, ártalmatlanítása a 

reakcióelegyek feldolgozásakor. Ilyen szempontból a legkedvezőbb a tetrahidrofurános komplex 

használata, bár ez a komplex a többihez képest viszonylag instabilis. 

10.6.1. Királis oxazaborolidinekkel katalizált enantioszelektív redukciók 

A jelen tananyag keretében a borános redukciók azon változatát tárgyaljuk, amikor királis katalizátort 

alkalmaznak abból a célból, hogy prokirális ketonokból optikailag aktív alkoholokat állítsanak elő. A 

szakirodalom tanúsága szerint az ez idáig legjobban bevált, leggyakrabban alkalmazott királis 

katalizátorok a prolinalapú, ún. CBS katalizátorok. Bemutatásukat indokolja, hogy ma már több 

gyógyszerhatóanyag előállítását célzó szabadalomban szerepel ez a fajta redukciós lépés. A 

katalizátorcsalád rövid neve (CBS katalizátorok) a módszer kifejlesztőinek neveiből adódó betűszó, 

amint ezt már a bevezetőben is említettük (lásd 10. fejezet bevezetése). [19] 

 Számos -aminosavból származó királis aminoalkohol vizsgálata során azt találták, hogy az egyik 

leghatékonyabb és legszélesebb körben alkalmazható katalizátor ligand az (S)-prolinból (szükség 

esetén a drágább (R)-prolinból) készített 2-difenil-hidroximetilpirrolidin (10.6.1.1. ábra; a ligandum 

például prolin-észter és két mólnyi fenil-lítium vagy fenil-magnézium-bromid reakciójával jó 

hozammal előállítható). 

 

10.6.1.1. ábra: CBS katalizátor előállítása (S)-2-(difenil-hidroximetil)pirrolidinből 

 Ez a vegyület boránnal reagáltatva egy olyan királis oxazaborolidint (kémiai neve: 3,3-difenil-

1H,3H-pirrolo[1,2-c][1,3,2]oxazaborolidin) képez, amely további boránnal koordinálódva képes 

vezérelni a hidridátmenet sztereokémiáját (10.6.1.2. ábra). [18]  

 A katalizátor előállítását külön lépésben vagy a reakcióelegyben (in situ) is elvégezhetik úgy, 

hogy a reakcióelegybe a szubsztrátum egy móljára számított 0,025-0,15 mólnyi katalizátor ligandot 

tesznek, majd feleslegben vett borán oldatát adagolják hozzá. Megfigyelték, hogy stabilabb és még 

hatékonyabb katalizátor nyerhető akkor, ha a katalizátorban lévő bóratomhoz nem hidrogén, hanem 

valamilyen alkilcsoport kapcsolódik (a 10.6.1.2. ábrán metilcsoport). Az ilyen katalizátorok előállítása 

a prolinszármazék és alkilboronsav reakciójával történik például toluolos oldatban (10.6.1.3. ábra). 
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10.6.1.2. ábra: A CBS katalizátor jelenlétében végzett borános redukciók feltételezett mechanizmusa. 

 

10.6.1.3. ábra: -Metil csoportot tartalmazó katalizátor előállítása 

 A CBS-katalizált keton redukciók általában igen nagy enantiomertisztaságú (ee > 85-99%) 

alkoholokat eredményeznek. A termékek kinyerése a legtöbb esetben savas-vizes hidrolízissel 

történik, amely a katalizátor bomlásával járhat, és ekkor a 2-hidroximetilpirrolidin-származék a vizes- 

savas fázisba kerül. Az optimált reakcióban általában elegendő 3-5 mól%-nyi katalizátort alkalmazni, 

amelyet sokszor nem regenerálnak. 

10.6.2. A CBS-katalizált reakciók kivitelezése 

A CBS-katalizált redukciókat vízmentes közegben, legtöbbször éter típusú oldószerben (például 

tetrahidrofuránban) vagy szénhidrogén típusú oldószerben (például toluolban), esetleg diklórmetánban 

vagy ezek keverékében valósítják meg. A szubsztrátum száraz oldószerrel készült oldatához inert 

atmoszférában adják hozzá a katalizátort, majd a borán-komplex (CS2, THF vagy pirokatechin 

komplexképzővel) feleslegének oldatát adagolják megfelelő hőmérsékleten, általában -75 oC és +25 oC 

között. Néhány órás kevertetés alatt a reakció végbemegy. 

 A reakcióelegy feldolgozása legtöbbször metanol és vizes sav hozzáadásával történik (esetleg 

tiszta víz vagy lúgos bontás is alkalmazható). Ilyenkor számolni kell a felesleges borán felszaba-

dulásával, és természetesen a komplexképző is jelen van a reakcióelegyben, amely pl. szén-diszulfid 

esetén nemcsak kellemetlen szaga, hanem tűzveszélyessége miatt is lehetőleg inert atmoszféra alatt 

tartandó. Emellett a katalizátor ligandja is sokszor felszabadul, tehát ettől is el kell választani a 

terméket. 

 A termékeket a vizes és a szerves fázis szétválasztása után legtöbbször a szerves fázisból 

izolálják, és kristályosítással vagy frakcionált desztillációval tisztítják. 
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 Aminoketonok redukciójakor azonban számolni kell egyrészt az aminocsoport komplexképző 

tulajdonságával, amely nagy boránfelesleg alkalmazását teheti szükségessé, másrészt a savas-vizes 

hidrolízis során a termék aminoalkohol savas sója a vizes fázisban oldódhat, tehát ilyenkor a vizes 

fázisból kell kinyerni például lúgosítást követő extrakcióval vagy valamely rosszul oldódó só 

formájában történő kristályosítással. 

10.6.3. Ipari példák 

a) Ezetimibe hatóanyag-szintézise: 

A koleszterinszint-csökkentő hatású ezetimibe több szabadalmaztatott szintézise mellett a Richter 

Gedeon Rt. által kifejlesztett eljárásban is CBS-katalizált redukcióval állítják elő a hatóanyag 

kulcsintermedierjét (10.6.3.1. ábra) [19] 

 

 

10.6.3.1. ábra: Ezetimibe intermedier ipari előállítása CBS-katalizált reakcióban  

(TBDMS: terc-butil-dimetilszilil-csoport) 

A reakciót 0 oC-on, száraz diklórmetánban valósítják meg, optimális körülmények között 2-3 óra 

alatt végbemegy a redukció. A BH3-CS2 komplex helyett a tetrahidrofurános komplex oldata is hasz-

nálható, ez azonban kevésbé stabil, így szállítása, kezelése nehézkesebb. Megfigyelték, hogy a diasztereo-

szelektivitás és a termelés is nagymértékben függ a kiinduló anyag tisztaságától és az oldószer 

minőségétől. Víznyomok rendkívüli mértékben csökkenthetik a termék tisztaságát és a szelektivitást. 

 A reakcióelegy feldolgozása céljából külső jeges hűtés közben metanolt, majd 1 mólos vizes 

sósavoldatot adagolnak be. Ezután az elegyet szobahőmérsékletre felmelegítetik, és ezen a hő-

mérsékleten kevertetik, hogy a komplex elbomoljon. A kétfázisú elegy szétválasztása után a szerves 

oldószeres oldatot savval, majd nátrium-hidrogénkarbonát oldattal mossák, szárítják és, a nyers 

ezetimibe-TBMS intermediert bepárlással kapják meg. Ezt az olajat metanol és vizes sósavoldat 

keverékében kevertetik 55–60 °C közötti hőmérsékleten a védőcsoport eltávolítása céljából, majd 

lehűtés után vízzel hígítják és hexánnal extrahálják a vizes fázist. A terméket a vizes-metanolos 

oldatból a metanol izopropil-alkoholra történő cseréje után kristályosítással kapják me, és szükség 

esetén izopropil-alkohol-víz elegyből átkristályosítják. 
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 Az ezetimibe-szintézis fenti részletes leírása egyben általános módszerként is tekinthető a CBS 

katalizátorokkal megvalósítható redukciók kivitelezésére. A továbbiakban néhány további irodalmi 

példán mutatjuk be a reakció alkalmazását gyógyszeripari intermedierek előállításában. 

 

 b) Királis 2-receptoragonisták előállítása: 

 

10.6.3.2. ábra: CBS-katalizált redukció alkalmazása optikailag aktív 2-receptoragonisták szintézisében 

 A denopamine, izoprenaline és salmeterol olyan gyógyszerhatóanyagok, amelyek a hörgők 2-

receptorain kötődve a simaizom elernyedését okozzák, így asztmaellenes hatásúak. A 10.6.3.2. ábrán a 

kulcsintermedier acetofenonszármazékok CBS-katalizált enantioszelektív redukciója és az így kapott 

optikailag aktív alkoholokból további kémiai átalakításokkal nyerhető három hatóanyag képlete 

látható [20]. 

 

 c) Fluoxetine előállítása: 

A fluoxetine antidepresszáns hatású gyógyszer. Szintézisében ugyancsak egy arilketon CBS-

katalizált redukciója a kulcslépés, amikor a kiralitáscentrumot kialakítják (10.6.3.3. ábra). [21] 

 

 d) Prosztaglandin intermedier szintézise 

A CBS-katalizált redukciókat számos természetes anyag előállításában hasznosították már. Így például 

a szervezetünkben is termelődő, rendkívül sokféle biológiai hatással rendelkező prosztaglandinok 

szintetikus előállításának egyik változatában egy ,-telítetlen keton funkciót tartalmazó oldallánc 

diasztereoszelektív redukciójával nyerik a PGE2 jelű prosztaglandin egyik intermedierjét (10.6.3.4. 

ábra). Ebben a reakcióban a hatóanyag-szintéziséhez szükséges (S)-izomer 91%-nyi mennyiségben 

képződött (9% (R)-izomer mellett) [22]. 
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10.6.3.3. ábra: A fluoxetine hatóanyag-szintézisének redukciós lépése 

 

10.6.3.4. ábra: A PGE2-szintézis CBS által katalizált redukciós lépése 
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11. OPTIKAI IZOMEREK ELVÁLASZTÁSA 

A forgalomba kerülő gyógyszerhatóanyagok egyre több esetben olyan szerves vegyületek, 

amelyeknek két vagy több sztereoizomerje lehet. A sztereoizomerek biológiai hatása és/vagy 

metabolizmusa (szervezetben történő átalakulása) legtöbbször eltérő. Ennek egyik tragikus példája 

volt mintegy ötven évvel ezelőtt Németországban a Thalidomide nevű enyhe nyugtató (-ftálimido-

glutársavimid, Contergan, 11.1.1. ábra), amely egy kiralitáscentrumot tartalmaz. A két tükörképi 

izomert nem választották szét, hanem ezek egy-egy arányú keverékeként (racém formában) hozták 

forgalomba. A szabad forgalmú szerről kiderült, hogy ha terhes nők a terhesség 3–6-ik hetében 

szedték, akkor az újszülöttek végtagfejlődési rendellenességekkel jöttek világra. Ha a gyógyszer-

fejlesztés időszakában vizsgálták volna a hatóanyag teratogén (magzatot károsító) hatását, akkor a 

tragédiák sorozata elkerülhető lett volna. Sajnos ezek a teratogenitási vizsgálatok akkor még nem 

szerepeltek a gyógyszerfejlesztési protokollokban. A két izomer külön-külön végzett későbbi farma-

kológiai vizsgálata bebizonyította, hogy az egyik sztereoizomer valóban csak nyugtató hatású volt és 

nem okozott fejlődési rendellenességet a magzatokban, a másik sztereoizomer viszont magzatkárosító 

hatású. Azóta a világ legtöbb gyógyszer-engedélyező hatósága megköveteli, hogy ha egy hatóanyag-

jelölt több sztereoizomer formában is létezhet és ezek keveréke keletkezik a szintézisben (vagy ezek 

egymásba alakulhatnak az emberi szervezetben), az izomereket szét kell választani és külön-külön 

vizsgálni kell biológiai hatásaikat, toxicitásukat, metabolizmusukat. Csak akkor hozható forgalomba 

izomer keverék, ha egyik sztereoizomer sem hordoz toxikus mellékhatást. Többek között ez is az oka 

annak, hogy a gyógyszeriparban már a kutatás során rendkívül fontos a sztereoizomerek szétválasztása 

vagy külön-külön, tiszta formában történő előállítása. Ha a farmakológiai vizsgálatok azt mutatják, 

hogy csak az egyik sztereoizomer hordozza a számunkra kedvező hatást, akkor pedig ipari méretekben 

is gondoskodni kell ennek a sztereoizomernek a gazdaságos előállításáról. 

 A szerves kémiai kutatások egyik intenzíven művelt ága éppen az enantiomerszelektív, illetve 

diasztereomer-szelektív reakciók, szintézisek kifejlesztése, hogy csak a hasznos sztereoizomert állítsák 

elő. Az eddigi tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy sokszor gazdaságosabb az adott hatóanyag, 

vagy valamely intermedierje esetében a sztereoizomerek keverékét előállítani és a keveréket szét-

választani (rezolválni). 

 Mielőtt azonban az ilyen elválasztási módszerek részletes tárgyalásába fognánk, röviden 

felsorolunk néhány, a rezolválási folyamatok megértéséhez nélkülözhetetlen sztereokémiai alap-

fogalmat. A fejezetben található fogalmak, adatok, definíciók és példák egy jelentős része a mondani-

valót nagyrészt átfedő szakkönyvekben megtalálható. Ezeket az irodalomjegyzékben első helyen 

soroltuk fel. [1] A többi ismeretek forrását külön megadjuk az irodalomjegyzékben. 

11.1. Enantiomerek és diasztereomerek 

a) Enantiomerek: 

Azokat a szerves vegyületeket, amelyek két, egymással fedésbe nem hozható, tükörképi módosulat 

formájában léteznek, királis (kézszerű) vegyületeknek nevezzük. A „királis‖ megjelölés a tükörképi 

izomerek keverékeire is igaz. Ha csak az egyik tükörképi izomerről beszélünk, akkor az „optikai 

izomer‖, vagy idegen szóval „enantiomer‖ kifejezést használjuk. Az enantiomerek tehát egymás 

tükörképei. Az optikai izoméria eredete legtöbb esetben egy olyan sp3 hibridállapotú szénatom 

(aszimmetriacetrum, kiralitáscentrum), amelyhez négy különböző csoport kapcsolódik (például a 

glicerinaldehid, a tejsav vagy az alanin). Ilyenkor a két tükörképi izomer csak úgy alakítható át 

egymásba, ha a kiralitáscentrum konfigurációját megváltoztatjuk, vagyis négy csoport közül egyet 

átmenetileg leszakítunk erről a szénatomról, majd a visszakapcsolódás során fele részben retenció, fele 

részben inverzió történik. A kapcsolódási sorrendet különböző konvenciók alapján határozzuk meg. 

Ilyenek a Fischer-féle projekció (D-, L-izomerek) vagy a Cahn–Ingold–Prelog (C.I.P.)-szabály (R- és 

S-izomerek), amelyek részletes ismertetése a szerves kémia tárgy haladó kurzusának feladata.  

 

 Eőfordulhat, hogy a kiralitáscentrum nem szénatom, hanem foszfor, kén vagy más heteroatom. 

 Előfordulhat az is, hogy a tükörképi izoméria forrása nem egy aszimmetriacentrum, hanem 

például gátolt rotáció (atropizoméria), amikor a vizsgálati hőmérsékleten stabilis konformerek egymás 

tükörképei. Ilyenkor nem szükséges a kémiai kötések felszakítása és újraalakítása a térszerkezet 
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megváltoztatásához, hanem csak megfelelően magas hőmérsékletre kell hevíteni a vegyületet, hogy a 

rotációs energiagátat legyőzzük (sokszor ez olyan magas hőmérséklet is lehet, hogy az anyag 

elbomlik). A tükörképi izomeriának még más oka is lehet, ezeket az eseteket sztereokémiai kurzu-

sokon oktatják. 

 A gyógyszerkémiai alapfolyamatok keretében tárgyalt királis gyógyszerhatóanyagok és inter-

medierek mindegyikében egy vagy több kiralitáscentrum található, ezért a továbbiakban csak az ilyen 

típusú kiralitással foglalkozunk. 

 

 Az enantiomerek tehát egymás tükörképei, és ennek megfelelően „skaláris tulajdonságaik‖ (pl. 

oldhatóság, olvadáspont, forráspont, sűrűség stb. teljesen azonosak). Megkülönböztetésük csak úgy 

lehetséges, ha királis környezetbe helyezzük őket. Például, ha a síkban polarizált fényt a két 

enantiomerből külön-külön készült, de azonos koncentrációjú oldaton eresztjük át, akkor az egyik 

izomer a fény síkját jobbra (d = dextro, vagy + forgatási irány), a másik pedig balra (l = levo, vagy - 

forgatási irány) forgatja el azonos mértékben. E speciális tulajdonságuk miatt szokás a tükörképi 

izomereket „optikai izomerek‖ néven emlegetni. 

 Fontos megjegyezni, hogy egy királis anyag tiszta enantiomerjének forgatóképessége adott 

oldószerben, adott hullámhosszon és hőmérsékleten az anyagra jellemző állandó. Ez egyben azt is 

jelenti, hogy ha más oldószerben, az irodalomban megadottól eltérő hullámhosszon (lásd ORD 

spektroszkópia a kémiai anyagszerkezettan előadásokon) vagy hőmérsékleten mérjük meg a forgató-

képességet, akkor jelentősen különbőző értéket kaphatunk. (A természetben megtalálható (R,R) 

borkősav vizes oldata például jobbra (+, d) fordítja el a polarizált fény síkját, de ugyanennek az 

anyagnak a dinátrium sója (vagyis lúgos oldata) ellenkező irányba (-, l) forgat.) Ezért rendkívül fontos 

a tiszta enantiomerek jellemzésére szolgáló fajlagos forgatóképesség (jele []) értékének leírásakor a 

számérték előjelén túl megadni azt is, hogy milyen hullámhosszon, milyen hőmérsékleten és milyen 

oldószerben mérték azt az értéket. Pasteur óta (1848) tudjuk, hogy egy anyag forgatóképessége adott 

hullámhosszon () és hőmérsékleten (T) arányos az oldat töménységével és azzal az úthosszal, 

amilyen hosszan a polarizált fény áthalad az oldaton, vagyis  

    lc
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  a mért forgatási érték (fok),  T  a tiszta enantiomerre adott hőmérsékleten és 
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oldat) és l a küvettahossz (1 dm). A koncentráció és a küvettahossz a hagyomány szerint a másfél 

évszázaddal ezelőtt definiált mértékegységekben számolandók. 

A fajlagos forgatóképesség tehát: 

 T = 100
)(


 lc

T

mért 
. 

 Dimenziója [ dmgmlfok  ] lenne, tehát semmiképpen sem fok, ahogyan azt sajnos minden 

oktatói igyekezet ellenére néha a dolgozatokban, jegyzőkönyvekben olvashatjuk. A nemzetközi 

konvenció szerint a fajlagos forgatóképesség számértéke után nem írunk dimenziómegjelölést. 

Kötelező viszont megadni a mérésnél alkalmazott oldószer mellett a koncentrációt is, mert a 

fentiekben leírt képlet csak szűk koncentrációtartományban érvényes. Többszörös vagy nagyság-

rendileg eltérő oldatkoncentráció esetén jelentősen különböző fajlagos forgatóképességet kaphatunk 

azért, mert reális oldatokban az enantiomerek asszociátumokat képeznek és ezek forgatóképessége 

egészen más, mint az egyedileg szolvatált molekuláké (részletes indoklást lásd a 11.2. pontban). 

 A fajlagos forgatóképesség szabatos megadására példaként az (R,R)-borkősav vizes oldatban mért 

forgatóképességét mutatjuk be:  20

D = +12 (c: 2, víz). Vagyis a nátrium lámpa D vonalán (589 nm), 

20 oC-on, 2 g/100 ml vizes oldat töménységben a tiszta enantiomer fajlagos forgatóképessége +12. 

 A zavarok és félreértések tisztázása végett fontos megjegyezni a forgatóképesség irányára, a 

relatív és az abszolút konfigurációra vonatkozó jelölések közötti különbséget, mert sajnos sokszor a 

szakirodalomban és egyes vegyszergyártó cégek katalógusaiban is keverednek a különféle jelölések. 
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 A kisbetűvel írt d és l jelölés tehát pusztán az adott körülmények között mért forgatás irányát 

jelöli (írhatnánk a (+) vagy (-) jelet is, pl. d-borkősav = (+)-borkősav). 

 A D és L jelölések a (+)-glicerin-aldehidre = D-glicerinaldehid vonatkoztatott relatív 

konfigurációt jelölik, amelyet 50-100 évvel ezelőtt kémiai úton határoztak meg, főleg a cukrok 

körében. A D jelölés tehát nem jelenti azt, hogy az adott anyag a polarizált fény síkját feltétlenül 

jobbra fordítja el, csak annyit jelöl, hogy a molekulában lévő kiralitáscentrumhoz kapcsolódó 

csoportok térállása a Fischer-projekció vetítési szabályai szerinti ábrázolásban a (+)-glicerinaldehid 

kiralitáscentrumához kapcsolódó csoportok térállásával azonos. 

 Keveredést okozott korábban az is, hogy létezett egy szerinre vonatkoztatott relatívkonfiguráció-

jelölés is (Ds és Ls), amely nem mindig ad azonos eredményt a glicerinaldehides módszerrel, viszont 

az indexben szereplő s betű véletlenszerű elhagyása után nem lehetett tudni, hogy melyik vonatkozási 

alapot használták a relatív konfiguráció megadásánál. 

 Többek között ezeket a bizonytalanságokat, tévedéseket igyekeztek kiküszöbölni a CIP 

szabályrendszer megalkotói. Manapság, ha az optikailag aktív anyag abszolút konfigurációja ismert, 

akkor a CIP-konvenció szerint (R) vagy (S) jelekkel tüntetjük fel a vegyület nevében a kiralitás-

centrumhoz kapcsolódó helyettesítők kapcsolódási sorrendjét (pl. d-borkősav = (+)-borkősav 

(forgatóképesség-mérés vízben) = (R,R)-borkősav). A CIP-konvenció részletes szabályai sztereo-

kémiai kézikönyvekben, tankönyvekben megtalálhatók. 

 

 Ha ismert egy királis vegyület valamelyik tiszta optikai izomerjének fajlagos forgatóképessége, 

akkor egy nem racém enantiomerkeverék optikai tisztaságát (OT) a mért és a tiszta izomerre ismert 

maximális fajlagos forgatóképesség hányadosaként számítják ki és százalékban szokás megadni az 

alábbiak szerint: OT (%) = (  T mért/  T max.)100. 

 Egy adott minta optikai tisztasága és enantiomerfelesleg-tartalma (ee = enantiomeric excess) 

sokszor számszerűen megegyező adatok, azonban más-más módszerrel lehet meghatározni őket és 

szignifikáns eltérések is adódhatnak emiatt. Az ee-értékeket ugyanis a mintában többségben és 

kisebbségben lévő enantiomerek pontos koncentrációjának mérése alapján határozzák meg (például 

királis állófázisú kolonnán gázromatográfiás (GC) vagy folyadékkromatográfiás mérésekkel (HPLC), 

esetleg optikailag aktív shift reagens segítségével NMR-mérésekkel). Ezeket a mérési módszereket a 

műszeres analitika tárgy keretében ismertetik részletesen. Most csak azt hangsúlyozzuk, hogy az ee-

értékeket koncentrációk alapján számítják, vagyis 

])[]([])[]([100 LDLDee  , 

ahol [D] és [L] a többségben, illetve kisebbségben lévő enantiomerek koncentrációját jelölik. 

 A forgatóképesség mérésekor, különösen töményebb oldatokban, olyan királismolekula-

asszociátumok jöhetnek létre, amelyek befolyásolják a minta forgatóképességét, tehát az ilyen 

mérésből számított OT nem fog megegyezni a valódi enantiomerkoncentrációk alapján számított ee-

értékkel. Ilyen eltéréseket kísérleti úton mintegy 40 évvel ezelőtt egy francia kutató, Horeau mutatott 

ki. 

 b) Diasztereomerek: 

 Az enantiomerek nemcsak síkban polározott fény segítségével különböztethetők meg egymástól, 

hanem például olyan, optikailag aktív vegyületekkel, melyekkel fizikai-kémiai vagy kémiai 

kölcsönhatásban lépnek. Amikor az enantiomerek egy adott, optikailag aktív vegyülettel reagálnak, 

olyan kovalens, sószerű vegyületet vagy komplexet képeznek, melyek már nem tükörképei 

egymásnak, hanem a két képződmény egymás diasztereoizomerje lesz (szemléltetésére lásd a 11.5.1. 

ábrát). A diasztereomerek tehát nem tükörképi sztereoizomerek. Ennek megfelelően energiatartalmuk 

(diasztereoizomer viszonyú átmeneti állapotok energiatartalma is), stabilitásuk, oldhatóságuk és 

minden egyéb fizkai és kémiai tulajdonságuk eltérő. 

 Az enantiomerpárok szétválasztásának éppen ez a jelenség az alapja. Bármely, az alábbiakban 

részletesen tárgyalt rezolválási vagy enantiomer megkülönböztetési módszerről legyen is szó, a 

megkülönböztetés csak úgy lehetséges, hogy átmenetileg vagy tartósan diasztereomer képződmények 

jönnek létre, amelyek eltérő tulajdonságaik alapján egymástól szétválaszthatók vagy különböző 

spektroszkópiai mérésekkel egymástól megkülönböztethetők. 



11. Optikai izomerek elválasztása 117 

© Faigl Ferenc, BME www.tankonyvtar.hu  

 Természetesen az emberi szervezetet felépítő fehérjék, szénhidrátok is királis monomerekből 

állnak (-aminosavak, cukrok), és így a receptorokhoz, enzimekhez kapcsolódó optikai izomerek 

diasztereomer típusú komplexeket hozhatnak létre. Ez azt jelenti, hogy a receptorok, enzimek jelentős 

része királis megkülönböztető képességgel rendelkezik, illetve egy hatóanyag két enantiomerje 

különböző biológiai válaszokat válthat ki a szervezetünkben. Fentiek szemléltetésére a korábban 

említett Thalidomide mellett néhány további példát mutatunk be a 11.1.1. ábrán. 

 Az Aspartame nevű édesítőszer például csak akkor használható a cukormentes üdítőkben, 

ételekben, ha a dipeptidet alkotó mindkét aminosav S-konfigurációjú. Az S,S-izomer tehát édes, de ha 

bármelyik kiralitáscentrum R-konfigurációjú, akkor a vegyület keserű ízű. 

 

11.1.1. ábra: Biológiailag aktív molekulák kedvező hatást hordozó sztereoizomerjei (példák) 

 Magyar fejlesztésű, Parkinson-kór-ellenes gyógyszer a selegiline ((S)-N-metil-N-propargil-1-

fenil-2-aminopropán, Jumex néven a Chinoin készítménye). Az ábrán feltüntetett enantiomer a jó 

hatást hordozó izomer, a másik kábítószer. A chloramphenicol (Chlorocid, EGIS) nevű antibioti-

kumban két kiralitáscentrum található. A természetes és egyben jó hatást hordozó sztereoizomer az 

(R,R)-konfigurációjú vegyület. Az (S,S)-izomer inaktív, az (R,S)- és (S,R)-izomerek májkárosítók. 

11.2. Optikailag aktív vegyületek (tiszta enantiomerek) előállítási lehetőségei 

Optikailag aktív vegyületek az alábbi főbb módszerekkel állíthatók elő ipari mennyiségben. 

 

 a) A természetben fellelhető királis anyagok kinyerése: 

 Elsősorban növényekből, ritkábban állati szervekből fontos és sokszor optikailag aktív 

gyógyszeripari intermediereket, esetenként hatóanyagokat izolálnak. Az (R,R)-borkősav például 

borászati melléktermék, a kinin (kínafa kérgéből) és sok más biológiailag aktív alkaloid különböző 

növényekből extrakcióval és kristályosítással kapható meg. Optikailag aktív illóolajok (pl. mentol, 

kámfor), terpének ugyancsak növényekből nyerhetők. Az optikailag aktív gyógyszerhatóanyagok 

és/vagy intermedierek előállításának egyik fontos módszere a fermentáció, melynek során élő 

mikroorganizmusokkal termeltetnek sokszor rendkívül összetett szerkezetű királis vegyületeket. 

 Sok esetben azonban vagy nem elegendő a természetes forrásból rendelkezésre álló anyag-

mennyiség, vagy esetleg más (pl. környezetvédelmi, gazdasági) ok miatt nem célszerű nagy mennyi-

ségben ily módon termelni a kívánt optikailag aktív anyagot. 

 

 b) Természetes forrásból izolált anyagok továbbalakítása: 

 Ezt a módszert is sokszor alkalmazzák gyógyszerhatóanyagok előállítására. Például az 

orvoslásban nélkülözhetetlen fájdalomcsillapító morfin fő forrása a mákgubó és a mákszalma, de a 

kinyert morfin és társalkaloidjainak kémiai átalakításával több egyéb gyógyszer (például 

köhögéscsillapító) állítható elő. Sok félszintetikus antibiotikum is úgy készül, hogy a fermentációval 
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előállított alapvegyületet (pl. penicillin-G) izolálás és tisztítás után részleges kémiai átalakításoknak 

vetik alá. E módszerek előnye, hogy általában a kiralitáselemek már a természetből izolált kiindulási 

anyagban megtalálhatók, így a további átalakítások mindig optikailag aktív vegyületet eredmé-

nyezhetnek (ha valamelyik lépésben nem történik racemizácó). 

 Ezekben az esetekben is határt szabhat a termelésnek a természetes anyag korlátozott hozzá-

férhetősége vagy a kinyerés költségessége, izolálási, tisztítási nehézségek. A szelektív agyi értágító 

hatású vincamine például a kis téli zöld meténg (vinca minor) nevű növényben található, de ennek 

nagyüzemi termesztése nem volt megoldható, ezért szintetikus úton állították elő. A szintézis 

intermedierjeinek farmakológiai vizsgálata, illetve ezek továbbalakítása új, hatékony gyógyszerek 

felfedezéséhez vezetett. 

  

c) Enantioszelektív szintézisek: 

 Ezekben az esetekben optikailag aktív segédanyagok felhasználásával olyan reakciókat való-

sítanak meg, amelyekben kizárólagosan vagy legalábbis nagy feleslegben a hasznos optikai izomer 

képződik. Az elmúlt évtizedekben és napjainkban is igen intenzív kutatások folynak ezen a területen, 

elsősorban nagy enantioszelektivitású katalitikus reakciók kifejlesztése érdekében. Sok új katalizátort 

és módszert ismerünk, amelyekkel ideális esetben akár ee >99% enantiomerfelesleget is elértek. 

Azonban ezek a módszerek és katalizátorok ritkán alkalmazhatók a vegyületek széles körében és 

sokszor meglehetősen drágák. Legtöbbször gondot okoz a katalizátor maradékainak eltávolítása a 

termékből, illetve a katalizátor regenerálása, újrafelhasználása is korlátozott.  

 Összességében tehát azt lehet megállapítani, hogy az enantioszelektív szintézisek esetenként igen 

hatékony módszerek lehetnek optikailag aktív anyagok előállítására, de napjainkban ezeknek a 

módszereknek a széles körű ipari alkalmazása még nem valósult meg. 

 

 d) Racémvegyületek szintézise és rezolválása 

 Az enantiomereket egy–egy arányban tartalmazó racém keverékek szintézise és a racém anyag 

rezolválása általában lényegesen olcsóbb, mint a c) pontban említett enantioszelektív szintézisek. A 

racémkeverékek rezolválása ezért a gyógyszeripari gyakorlatban az egyik legelterjedtebb módszer 

optikailag aktív anyagok előállítására. 

 A rezolválási eljárások gazdaságossága számos tényezőtől függ. Ezek közül kiemelendő a 

rezolválás hatékonysága mellett az alkalmazott rerzolválószer ára és regenerálhatósága, a nem 

szükséges enantiomer visszaforgathatósága (racemizáció) vagy más hasznosítása. Egy jól kidolgozott, 

optimált rezolválási eljárás műveleti igénye egy 4-5 lépéses szintézisnek felel meg. Ez is az oka annak, 

hogy egységnyi tömegű enantiomer ára a racém keverék áránál egy-két nagyságrenddel is nagyobb 

lehet. 

 Sokszor felvetik azt a problémát, hogy a klasszikus rezolválási módszerekkel elméletileg is csak a 

racém anyag fele nyerhető ki, a rossz izomer veszendőbe megy. Vannak azonban olyan kombinált 

módszerek, amikor a nem hasznos izomer racemizálása és a számunkra szükséges enantiomer 

kinyerése egy edényben megvalósítható akár kinetikus (kinetikus dinamikus rezolválás), akár termo-

dinamikai kontroll (másodrendű aszimmetrikus transzformáció) érvényesülése mellett. Ezekkel a 

módszerekkel tehát elvileg a racém anyag teljes mennyisége a számunkra szükséges enantiomerré 

alakítható.  

 

 A rezolválási módszerek bemutatása előtt meg kell ismerni az enantiomerkeverékek fajtáit, ezek 

tulajdonságait, mert az adott enantiomerkeverék típusa alapvetően befolyásolja azt, hogy milyen 

módszerrel választhatók szét az optikai izomerek. 

11.3. Az enantiomerkeverékek tulajdonságai 

Amint azt a bevezetőben említettük, tükörképi izomerek keverékei oldatban, illetve olvadékban 

különböző asszociátumokat hozhatnak létre. Ha például az R1 és S1 enantiomerek keverékét 

vizsgáljuk, akkor háromféle dimer asszociátumot írhatunk fel (11.3.1. ábra). Az azonos molekulák 

úgynevezett homokirális dimereket hozhatnak létre (R1… R1 és S1… S1). Ezek a dimerek egymással 

ugyanúgy tükörképi viszonyban állnak, mint monomerjeik. Az R1 és S1 enantiomerek egymással 

összekapcsolódva az R1…S1 heterokirális dimert alkothatják. A heterokirális dimer természetesen már 
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nem tükörképe a homokirális dimereknek, hanem azok diasztereoizomerje (diasztereomerje). Ennek 

megfelelően tehát a heterokirális dimerek összes fizikai és kémiai sajátságai különbözni fognak a 

homokirális dimerekétől. 

 A reális oldatokban – főleg a telített, illetve túltelített oldatok esetében és az olvadékokban – 

nemcsak dimerek, hanem jóval nagyobb tagszámú homo- és heterokirális asszociátumok képződ-

hetnek. Ha ezek mérete elér egy kritikus határt (kristálygócméretet), akkor az asszociátumhoz 

kapcsolódó újabb molekulák kötődése már nem endoterm, hanem exoterm folyamat lehet, és így 

megindulhat egy homokirális vagy heterokirális kristály növekedése. Az oldatban létrejövő, 

másodrendű vonzó kölcsönhatásokkal összetartott asszociátumok a felelősek tehát azért, hogy egy 

enantiomerkeverék oldatából az egyik tiszta izomer (homokirális) vagy egy racém összetételű kristály 

(heterokirális) válik ki.  

 

11.3.1. ábra: Homo- és heterokirális dimerek képződése R1 és S1 enantiomerek keverékének oldatában vagy 

olvadékában 

 A fenti asszociátumképződést könnyű megérteni, ha arra gondolunk, hogy a legtöbb 

gyógyszerkémiai jelentőségű királis vegyületben találhatók poláros csoportok (például karboxil-, 

amino-, hidroxilcsoport, savamid-, nitril- vagy észterfunkció stb.), amelyek nagy része képes 

hidrogénhíd kötésekben donorként vagy akceptorként szerepelni. Emellett számos aromás és/vagy 

heteroaromás csoport képes donorként, illetve elektronakceptorként működni stb. Savas és bázikus 

csoportokat is tartalmazó vegyületek (például az aminosavak) esetében akár ikerionos szerkezetű 

dimerek is létrejöhetnek. Az ilyen asszociátumok létezését számos esetben fizikai-kémiai mérésekkel 

is kimutatták. Gondoljunk csak arra, hogy a víz – molekulatömegéhez képest – relatíve magas 

forrásponttal rendelkezik, amely szintén a hidrogénhidas szerkezetnek köszönhető. A karbonsavak, 

aminosavak dimer szerkezete kristályaikban is jól kimutatható. A 11.3.2. ábra példaként mutatja a 

transz-permetrinsav (egy inszekticid intermedierje) egyik homodimerjének szerkezetét és az  

-aminosavak heterokirális dimerjének általános képletét. 

 

11.3.2. ábra: A transz-permetrinsav egyik homokirális dimerjének  

és az -aminosavak heterokirális dimerjének szerkezete 

A 11.3.2.a animáció a transz-permetrinsav homo- és heterokirális dimerjeinek térszerkezetét szemlélteti. 
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11.3.2.a  ábra: A transz-permetrinsav homo- és heterokirális dimerjének szerkezete (interaktív animáció) 

 A homo-, illetve heterokirális kölcsönhatások relatív erőssége, stabilitása jól érzékelhető a kétféle 

asszociátum bázisán létrejött kristályok olvadáspontjának, illetve az olvadáspontösszetétel-diagramoknak 

az összehasonlításával. Az enantiomerkeverékek olvadáspontösszetétel-diagramjainak, valamint ugyan-

ezen anyagok oldhatóságiháromszög-diagramjainak összehasonlítása alapján már évtizedekkel ezelőtt 

megállapították, hogy az azonos típusba sorolható enatiomerkeverékek olvadáspontösszetétel-diagram-

jának, valamint oldhatóságiháromszög-diagramjuk izotermáinak lefutása azonos (lásd a 11.3.3. ábrán). 

 Három fő típust különböztetnek meg: a racemátképzők, a konglomerátumképzők és a szilárdoldat-képző 

enantiomerkeverékek. 

 a) A racemátképző anyagokra jellemző, hogy kristályaik elemi celláiban mindkét enantiomer 

megtalálható, vagyis képződésük során a heterokirális asszociátumok képződése preferált a homo-

királisokkal szemben (11.3.3.a ábra). Az eddig vizsgált enantiomerkeverékek többsége (kb. 70-80%-a) 

ilyen vegyület. A savas vagy bázikus csoportokat tartalmazó királis vegyületek szabad állapotban 

jórészt racemátképzők, sóik azonban sokszor konglomerátumként vagy szilárd oldatként viselkednek. 

 A racemátképző anyagok indukált kristályosítással nem bonthatók izomerjeikre, mert mindig a 

racém molekulavegyület (racemát) válik ki. Ez azt jelenti, hogy a racemát kristályok elemi cellájában 

mind a két tükörképi izomer jelen van (általában hidrogénhidakkal és/vagy egyéb másodlagos köl-

csönhatásokkal összetartott heterokirális dimer formájában). Ezért az izomerek szétválasztásához 

mindenképpen idegen királis segédanyagra (rezolválószerre) van szükség. Az elmondottaknak 

megfeleően a racemát úgy viselkedik, mint egy önálló tiszta vegyület és akármelyik tiszta enantiomer 

kristályaival keverik, olvadáspont-depressziót figyelhetnek meg ugyanúgy, mint ha két teljesen 

különböző vegyület keverékének olvadáspontját vizsgálnák. Így tehát az olvadáspontösszetétel- 

diagramokon a tiszte enantiomerek és a racemát éles olvadáspontja között elhúzódó olvadáspontú 

zónákat találhatunk egy-egy (tükörszimmetrikus) eutektikus (legalacsonyabb olvadáspontú) össze-

tétellel (11.3.3.a ábra). Ugyanez a viselkedés az oldhatóságiháromszög-diagramokon is jól látható. Az 

adott hőmérsékleten telített oldat összetételeit leíró izotermán a legkisebb oldhatóságnak megfelelő 

összetétel a racémnél található, a tiszta enantiomerek oldhatósága jobb, és ismét látunk (tükör-

szimmetrikus elhelyezkedésű) olyan összetételeket, amelyek a legjobb oldhatóságú (eutonikus) pontra 

jellemzők. 

 b) A konglomerátumképzők (az eddig vizsgált vegyületek 10-15%-a) esetében a homokirális 

kölcsönhatás az erősebb (11.3.3.b ábra), ennek megfelelően az enantiomerkeverék oldatából a két 

tükörképi izomer külön-külön kristályosodik, és bár makroszkópikusan az így kapott kristálymassza 

mindkét izomert tartalmazza, igazából ez a kétféle helicitású kristály fizikai keveréke (konglomerá-

tuma) lesz. A konglomerátumképző anyagok olvadáspontösszetétel-diagramjain tehát a két tiszta 

izomer éles olvadáspontja mellett a keverékekben olvadáspont-depressziót figyelhetünk meg, hiszen 

két különböző kristály keverékét olvasztjuk meg. A legalacsonyabb olvadáspontú keverék mindig 

racém összetételű (11.3.3b. ábra). Az oldhatóságihároszög-diagramon lévő izoterma teljesen analóg 

lefutású, a legjobb oldékonyságú a racém keverék. 

 Érdekes megfigyelés, hogy a szerves vegyületek sói hajlamosak konglomerátumként kristályo-

sodni, noha az alapvegyületek döntően racemátképzők. Tulajdonképpen ezt vette észre Pasteur is, aki 

1848-ban a racém borkősavból készített nátrium-ammónium-tartarát kristályait vizsgálta mikroszkóp 

alatt. Felismerte, hogy a kristályos anyag két, egymással tükörképi viszonyban álló egykristályokból 

áll. Ezeket mikroszkóp alatt csipesszel szétválogatta és külön-külön megvizsgálta. Megállapította, 

hogy az egyik fajta kristály oldata a síkban polarizált fényt jobbra, a másik kristály oldata balra 

fordította el. Pasteur ezzel megvalósította a történelem első ismert rezolválását. A konglomerátum-

képzők esetében tehát külön-külön kristályegyedek tartalmazzák a két enantiomert, az egyik jobb-

menetes, a másik balmenetes helikális struktúrájú kristály lesz. Nyilvánvaló, hogy a jobbmenetes 
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krisztallitra (csavarra) a másik enantiomer (kvázi balmenetes anya) nem jól illeszkedik, a heterokirális 

kölcsönhatás nem preferált. 

 

 

11.3.3. ábra: Konglomerátum-, racemát- és szilárdoldat-képző enantiomerkeverékek fázisdiagramjai 
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 Fentiekből következik, hogy a konglomerátumképző vegyületek racém keveréke indukált 

kristályosítással szétbontható enantiomerjeire, mert az egyik izomert tartalmazó oltókristály felületén 

csak ennek az enentiomernek a leválása lesz kedvezményezett. Az indukált kristályosításos 

rezolválásról bővebben a 11.4. fejezetben lesz szó. 

 c) A szilárd oldatok (az eddig vizsgált királis vegyületek 5–15 %-a, 11.3.3.c ábra) olyan 

kristályokat alkotnak, amelyekben az R és S enantiomerek tetszőleges arányban beépülhetnek, 

egymást helyettesíthetik. Ennek megfelelően az olvadáspontösszetétel-diagramokon vagy egyáltalán 

nem észlelhető olvadáspont-változás, vagy ez csak igen kis mértékű és nem találunk kitüntetett 

(eutonikus) pontokat a diagramon. Ez azt jelenti, hogy a homo- és a heterokirális asszociátumok 

közötti energiakülönbség csekély, nincsen szükség jelentős konformációváltozásra (energiabefektetésre) 

ahhoz, hogy egyik enantiomer a másikat a kristályrácsban helyettesítse.  

11.4. Rezolválás indukált kristályosítással 

Mint említettük, Louis Pasteur 1848-ban valósította meg először a racém nátrium-ammónium-tartarát 

rezolválását úgy, hogy a konglomerátumként kristályosodó só jól fejlett tükörképi kristályait 

mikroszkóp alatt szétválogatta. Ezután természetesen megkísérelte azt is, hogy a racém só túltelített 

oldatát beoltotta az egyik tiszta izomer kristályaival és ekkor az oltókristályban lévő enantiomerrel 

azonos konfigurációjú só kristályosodott ki kis mennyiségben. 

 A jelenség oka az, hogy a hemiéderes oltókristály felületén az azonos konfigurációjú só nedve-

sítési szöge (a fogalmat fizikatankönyvek mutatják be részletesen, a felületi feszültség és a nedvesítés 

fogalmainak tárgyalásakor) közel zéró, vagyis gyakorlatilag nincs szükség aktiválási energiára ahhoz, 

hogy a túltelített oldatból továbbépüljön a kristály. Ugyanakkor az ellentétes konfigurációjú vegyület 

kristályosodása mindaddig gátolt, amíg abból megfelelő mennyiségű kristálygóc nem képződik. 

 

11.4.1. ábra: Konglomerátumképző racém vegyület indukált kristályosítással végezhető  

rezolválásának menete 

 Fentiekből is következik, hogy az indukált kristályosítással történő rezolválás nem egyensúlyi 

folyamat. A túltelítettség mértéke a teljes anyagmennyiségre nézve ugyan csökken vagy meg is 

szűnhet a kristályosodással, de a nem kristályosodó izomer relatív koncentrációja az oldatban megnő a 

kristályosodó enantiomerhez képest (lásd a 11.4.1. ábrán). Ennek az oldatban feldúsuló izomernek a 

kristályosodása bármely oltóhatású szilárd szennyező hatására beindulhat. Ezért rendkívül tiszta, 

lebegő szennyezőktől mentes oldatokkal kell dolgozni. A metastabil állapot miatt rendkívül precíz 

hőfoktartás is szükséges és egyszerre csak csekély termelés érhető el (a kristályosodó enantiomer max. 
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10-20%-a választható így le egyszerre). Természetesen a kristályok kiszűrése után visszamaradó, 

másik enantiomerben dús oldat racém anyag hozzáadásával ismét túltelítetté tehető, és ezután a most 

már kis feleslegben lévő másik enantiomernek megfelelő oltókristállyal érdemes beoltani. A folyamat 

ismételhető, az oldott anyag inga módra hol az egyik, hol a másik enantiomerben lesz dúsabb, és 

mindig az ennek megfelelő oltókristállyal beoltva, majd szűrés után a kivált anyagot racémmel pótolva 

folyamatosan végezhető az indukált kristályosításos rezolválás. 

 

A 11.4.1.a interaktív animáció az indukált kristályosítás során változó összetételeket szemlélteti a 

háromszögdiagramon. 

 

11.4.1.a ábra: Konglomerátumképző racém vegyület indukált kristályosítással végezhető rezolválásának 

szemléltetése oldhatóságiháromszög-diagramon (interaktív animáció). 

 Az indukált kristályosítással történő rezolválás nagy előnye, hogy nem szükséges hozzá idegen 

királis segédanyag, hiszen ebben a rezolválási folyamatban az elválasztáshoz nélkülözhetetlen királis 

felismerés az oltókristály felületén történik meg. Tulajdonképpen két diasztereomer jön létre 

átmenetileg: a kristály felszíne mind a két enantiomerrel kölcsönhatásba kerül. Az azonos enantiomer 

térszerkezetének megfelelően többpontos vonzó kölcsönhatásokat hoz létre és így ráépül a felületre. A 

másik izomer nem illeszkedik a felülethez, nem tud stabilan kapcsolódni, így előbb-utóbb eltávozik a 

kristály felszínéről. 

 A gyógyszerekkel szemben támasztott tisztasági követelményeknek nagyon kedvez az, hogy nem 

kell idegen segédanyagokkal manipulálni, mégsem terjedt el ez a módszer a gyógyszeriparban, mert 

számos hátránya van az indukált kristályosításos rezolválásnak az ismert többi módszerrel szemben. 

Ezek a hátrányok a következők: 

 – egyszerre csak kis hozam érhető el 

    (max. 20% a racemát felére számolva), 

 – nagy tisztaságú oldatokkal kell dolgozni, 

 – rendkívül pontos hőfoktartás szükséges, 

 – speciálisan képzett személyzet kell a precíz végrehajtáshoz. 

 A munkavégzők kiképzése azért is fontos, hogy a visszakeveredést megakadályozzák, hiszen sok 

lépésben egymás után hol a (+)-, hol a (-)-enantiomert kristályosítják, amelyek szemre teljesen azonos 

anyagok. A legbiztosabb megoldás egy teljesen automatizált üzem lehet, ennek megépítése azonban 

rendkívül költséges és az általában szakaszos gyártású gyógyszerhatóanyagokhoz csak nagy volumen 

esetén illeszthető egy folytonos vagy félfolyamatos automatikus kristályosítóberendezés. 

11.4.1. Ipari példák  

a) Chloramphenicol intermedier sósavas (vagy kénsavas) sójának rezolválása: 

 

11.4.1.1. ábra: Chloramphenicol intermedier rezolválása indukált kristályosítással 

A már többször említett antibiotikum ipari előállításának egyik változatában a racém treo-aminodiolt 

(S,S; R,R keverék) sósavas vagy kénsavas sójának indukált kristályosításával rezolválták. Ez az eljárás 
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az egyetlen ismert példa nagy volumenben gyártott gyógyszerhatóanyag enantiomerjeinek ilyen 

elválasztására (11.4.1.1. ábra). [2] 

 

b) 1-Metil-benzilalkohol rezolválása: 

 Az 1-metil-benzilalkohol (-feniletil-alkohol) enantioszelektív szintézisek kiinduló anyaga lehet. 

A racém és az optikailag aktív forma is folyadék szobahőmérsékleten, ezért nem az alkoholt, hanem a 

3,5-dinitrobenzoesavas észterét (11.4.1.2. ábra) rezolválták indukált kristályosítással. Az észter racém 

formája és optikailag aktív formája is kristályos. A 11.4.1.2. ábrán látható, hogy a tiszta enantiomerek 

olvadáspontja 28 oC-kal magasabb, mint a racém keveréké. Ilyen nagy olvadáspont különbség az 

enantiomerek javára azt jelzi, hogy valószínűleg konglomerátumképző az anyag. Pontos választ 

azonban csak akkor kaphatunk az enantiomerkeverék viselkedésére vonatkozóan, ha részletesen 

kimérjük az olvadáspontösszetétel-diagramot. 

 A diagram megszerkesztésében segíthet a DSC (Differential Scanning Calorimetry) technika. 

Ezzel a módszerrel kis anyagmennyiségekből (néhány milligramm) meghatározható a racém és a tiszta 

izomer olvadáspontja és olvadáshője. Ezek ismeretében kiszámítható a racemátképző, illetve a 

konglomerátumképző esetekre az olvadáspontösszetétel-diagram lefutása. Ehhez a Prigogine-Defay-, 

illetve Schöder-van Laar-egyenleteket használják. [3] 

 Konglomerátumoknál, illetve racém molekulavegyületeknél (racemátképzők) a görbe enantiomer-

ágán az összetételhőmérséklet-összefüggés a Schröder-van Laar-egyenlet egyszerűsített alakjával 

írható le. A racemátok két eutektikus pont közötti görbe szakaszát a Prigogine-Defay-egyenlettel lehet 

számítani. [4, 5] Azt, hogy melyik görbe írja le helyesen az anyag viselkedését, néhány enantiomer-

keverék olvadáspontjának kísérleti meghatározásával ellenőrzik. 

 

11.4.1.2. ábra: Az 1-metil-benzilalkohol 3,5-dinitrobenzoesavas észterének olvadáspontadatai 

11.5. Rezolválás diasztereomer képzéssel 

Racemátképző anyag esetén a beoltás nem segít, racém összetételből kiinduló kristályosításnál mindig 

racém anyag válik ki, hiszen a heterokirális asszociátumok képződése preferált. Ilyenkor minden-

képpen idegen királis segédanyag szükséges az elválasztáshoz. Ezt a segédanyagot rezolválószernek 

nevezzük. A rezolválandó anyag enantiomerjei és a rezolválószer reakciójában diasztereomerpár jön 

létre, amelyek fizikai tulajdonságai a már korábban említettek szerint különbözőek kell, hogy legye-

nek. A diasztereomer képzéses rezolválások kidolgozásakor éppen az a cél, hogy olyan rezolválószer-

oldószer-hőmérséklet kombinációt találjunk adott racemáthoz, ahol a diasztereomerek közötti 

különbség elég nagy a hatékony elválasztáshoz. A napi gyakorlatban legtöbbször a diasztereomerek 

oldhatóságbeli különbségét szokták felhasználni a szétválasztáshoz. Ideális esetben az egyik 

diasztereomer kikristályosodik az adott oldószerből, a másik pedig oldatban marad. Ez persze azonnal 

felveti azt a problémát, hogy olyan rezolválószert kell találni, amellyel az adott racém anyag egyik 

enantiomerje jól kristályosodó származékot képez.  

 Megjegyzendő, hogy konglomerátumot és szilárd oldatot képző anyagok esetén is sikeresen 

alkalmazható a diasztereomerképzéses rezolválás. 
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 A másik fontos tudnivaló, hogy a diasztereomerek szelektív kristályosítása csak az egyik – igaz, 

manapság még a leggyakrabban alkalmazott – lehetőség a két izomer fizikai szétválasztására. Emellett 

ismertek az irodalomból olyan módszerek is, amikor a diasztereomerek forráspontkülönbségét kihasz-

nálva desztillációs elválasztást alkalmaznak, vagy a megoszlási hányadosok különbségét kihasználva 

extrakcióval, esetleg szuperkritikus állapotú oldószerrel végzett extrakcióval végzik az elválasztást. 

Optikailag aktív anyagból készült kromatográfiás állófázisokon diasztereomer viszonyú komplexek 

képződnek az enantiomerekből és ezeknek a komplexeknek az eltérő stabilitása miatt lehet 

retenciósidő-különbséget elérni a kromatogáfiás szétválasztások során. 

 

 A Marckwald-szabály: 

 A diasztereomermegkülönböztetés lényegét és a Marckwald-szabályt szemlélteti a 11.5.1. ábra. 

Látható, hogy az első reakcióban képződő R1…R2 és S1…R2 egymás diasztereoizomerjei. Hasonló a 

helyzet az R1…S2 és S1…S2 párral. Ha azonban a két reakcióegyenletet hasonlítjuk össze, akor azt 

látjuk, hogy egymással páronként tükörképi viszonyban álló termékek jönnek létre (R1…R2 az S1…S2 

tükörképe, S1…R2 pedig az R1…S2 enantiomerje). Ha tehát az első egyenletben keletkező 

diasztereoizomerek közül az R1…R2 a kevésbé oldódó, akkor a második reakcióban képződők közül 

ennek tükörképe, az S1…S2 diasztereomer fog kikristályosodni. Ez a Marckwald-szabály: vagyis ha az 

eredeti rezolválószer (R2) tükörképével hajtjuk végre ugyanazon racémanyag rezolválását, akkor az 

eredetileg kristályosodó diasztereoizomert képző enantiomer tükörképe fog kiválni a tükörképi 

rezolválószerrel. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy ha a rezolválószer mindkét enantiomerje 

rendelkezésünkre áll, akkor célszerű azt az izomert választani, amelyikkel a számunkra hasznos 

enantiomer kristályosodik, mert a kristályos diasztereomer általában nagyobb tisztaságú, mint az 

oldatban maradó izomer (hiszen már csak az oldhatósági állandó miatt is biztos, hogy egy kevés a 

kristályosodó izomerből is szennyezni fogja az oldatban maradót). 

 

11.5.1. ábra: Az R1,S1 racém anyag és az R2 vagy S2 rezolválószer kölcsönhatásaiban keletkező 

diasztereomerek és ezek izomériaviszonyai 

 Fordított rezolválás: 

 A Marckwald-szabály kapcsán merülhet fel az a kérdés, hogy vajon a fordított eset, vagyis az 

eredeti rezolválószer racém keverékének (R2,S2 keverék) rezolválása az eredeti racemát egyik 

enantiomerjével (R1 vagy S1) ugyancsak tükörképi reakcióelegyeket szolgáltat-e? Nos, a válasz nem. 

A 11.5.2. ábrán látható, hogy az eredeti és a fordított rezolválás során képződő két-két diasztereomer 

közül az egyik azonos lesz mindkét reakcióelegyben (R1…R2), de a másik kettő egymás tükörképe 

lesz (S1…R2 és R1…S2), vagyis a két reakcióelegy nincs tükörképi viszonyban egymással. Ezért nem 

várható, hogy a fordított rezolválás ugyanolyan hatékonyságú elválasztást eredményez, mint az eredeti 

rezolválás. 
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11.5.2. ábra: A rezolválás és fordított rezolválás reakcióelegyei 

 A 11.5.1. ábrán a diasztereomerek képződési reakcióit egyensúlyi reakcióként tüntettük fel. Az, 

hogy ez a reakció valóban egyensúlyi folyamat, vagy irreverzibilis reakció, nagymértékben függ a 

diasztereomereket alkotó enantiomerek és a rezolválószer között létrejövő kölcsönhatás (kémiai kötés) 

típusától is. Annyit mindenképpen érdemes megjegyezni, hogy a diasztereomerek létrehozása nem a 

végső cél, hanem csak egy eszköz a tükörképi izomerek megkülönböztetésére és szétválasztására. A 

fizikai szétválasztást követően tehát mindenképpen gondoskodni kell a diasztereomerek elbontásáról 

és az adott enantiomerben (R1 vagy S1) dús (vagy teljesen tiszta) termék kinyeréséről és a rezolváló-

szer (R2 vagy S2) regenerálásáról. A diasztereomerek bontásának módjai az enantiomert és a 

rezolválószert összetartó kémiai kötések jellegétől függenek, ezért is célszerű a továbbiakban ezen 

kötések típusai szerinti csoportosításban bemutatni különböző diasztereomerképzéses rezolválási 

módszereket. 

 A diasztereomerekben lévő enantiomer és rezolválószer között általában több vonzó jellegű 

kölcsönhatás is létrejön (a térbeli megkülönböztetéshez minimum hárompontos kapcsolat kell!). Ezek 

közül a legnagyobb energianyereséget adó kötés fajtája szerint csoportosíthatjuk a diasztereomer-

képzéses rezolválásokat. Eszerint tehát 

a) sóképzéses (ionviszony), 

b) kovalens diasztereomerképzéses, 

c) komplexképzéses 

rezolválásokról beszélhetünk. Az ipari gyakorlatban leggyakrabban a sóképzéses és a komplex-

képzéses módszereket használják, mert ezen kötések elbontása (az elválasztott enantiomer kinyerése) 

sokkal egyszerűbb, mint a kovalens kötések bontása. Kovalens diasztereomerek előállítása akkor 

célszerű, ha például a rezolválószerként alkalmazott reagens benne marad a termékben (lásd a 

captopril példáján a 11.5.4. fejezetben). 

11.5.1. Termodinamikai és kinetikus kontroll szerepe a rezolválásoknál 

A fentiekben felsorolt elválasztási módszerek lényege az előállított diasztereomerek fizikai 

tulajdonságai közötti különbségek kihasználása (oldhatóságok, forráspontok, megoszlási hányadosok 

közötti különbségek), vagyis termodinamikusan kontrollált rezolválásokról beszéltünk. 

 Olyan rezolválási módszerek is ismertek, amikor nem a diasztereomer termékek közötti 

enargiakülönbséget, hanem éppen a diasztereomerek képződési vagy bomlási sebességi állandóinak 

különbségét használják fel az egyik enantiomer dúsítására, vagyis kinetikusan kontrollált rezolválást 

végeznek. Kinetikus kontroll érvényesül akkor is, amikor a racém anyagot királis katalizátor (például 

enzim) jelenlétében reagáltatjuk valamilyen akirális reagenssel. Ilyenkor a katalizátorral létrejövő 

diasztereomer átmeneti állapotok (esetleg intermedierek) közötti energiakülönbség okozza a két 

enantiomer reakciójának eltérő sebességi állandóját.  

 Sok esetben a termodinamikailag kontrollált rezolválási folyamatok eredményét is befolyásol-

hatják kinetikus jelenségek (például a kristályosodás kinetikája) és fordítva, egyensúlyi részfolya-

matok módosíthatják a kinetikusan kontrollált rezolválások eredményét is. A továbbiakban ezekkel a 

bonyolultabb rendszerekkel nem foglalkozunk, hanem csak a tisztán kinetikus és tisztán termodina-

mikailag kontrollált rezolválási módszereket tárgyaljuk. 

11.5.2. Kinetikus rezolválás 

A kinetikus rezolválások két változatának általános egyenleteit mutatja be a 11.5.2.1. ábra. A 

klasszikus diasztereomerképzés során (11.5.2.1.a ábra) a rezolválószer (R) eltérő sebességgel reagál a 

két enantiomerrel (D és L), és így megfelelő időben megszakítva a reakciót, elérhetjük, hogy a termék 

az egyik diasztereomerben dúsabb legyen (például, ha k1 > k2, akkor [DR] > [LR]), míg a reagálatlan 

hányad a lassabban reagáló enantiomert tartalmazza többségben. A reakciók lefutását szemlélteti a 

11.5.2.2. ábra. 
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11.5.2.1. ábra: A kinetikus rezolválás egyenletei (D,L: racemát, R: rezolváló ágens,  

E: királis katalizátor vagy enzim, A: akirális reagens) 

 Az optimális reakcióidő függ a sebességi állandók arányától és a reakciók sebességétől. A 

11.5.2.2. ábra a t idő múlva megszakított reakció termékében mérhető diasztereomerfelesleget (k1 > k2 

esetén) mutatja. Azt is láthatjuk, hogy ha a racémvegyület mindkét enantiomerjével ekvivalens 

mennyiségű, optikailag aktív reagenst használunk, akkor egy idő múlva mindkét enantiomer teljes 

mértékben a megfelelő diasztereomerré alakul. Ezért sokszor úgy járnak el, hogy nem a racém 

anyaggal ekvivalens rezolválószert használnak, hanem csak félekvivalens mennyiségűt, így − 

legalábbis irreverzibilis reakciókban − a reagens elfogytával leáll a reakció. 

 

11.5.2.2. ábra: A kinetikus rezolválás során keletkező diasztereomerek konverzió–idő diagramja és a t idő 

után megszakított reakcióban elérhető diasztereomer felesleg (de) 

 A 11.5.2.1.b ábra a királis katalizátorral, például enzimekkel megvalósítható kinetikus rezolválás 

általános egyenletét mutatja be. Királis katalizátor alkalmazásakor akirális reagenst alkalmazhatunk, 

hiszen a diasztereomermegkülönböztetés az enantiomer-katalizátor-reagens (D…E…A és L…E…A) 

komplexekben valósul meg. Ha a sebességi állandók aránya elég nagy, akkor elérhető, hogy gyakor-

latilag csak az egyik enantiomer acileződik vagy hidrolizál, esetleg oxidálódik vagy redukálódik, és a 

másik változatlan formában marad. 

 Az enzimkatalizált kinetikus rezolválások hatékonysága attól függ, hogy az adott racém anyag 

enantiomerjeit milyen mértékben különbözteti meg az enzim a vizsgált reakcióban. Ennek jellem-

zésére az enzim által katalizált reakciók sebességi állandóinak hányadosát (E) szokták megadni:  

E = k1/k2. 

 Jó elválasztást akkor lehet elérni, ha ez az érték 15-20 vagy nagyobb. Nem ritka az, hogy E = 100-

200 körüli értékeket is megadnak. Az enzim enentiomerszelektivitását számos tényező befolyásolja. 

Ilyenek az oldószer, a hőmérséklet, az immobilizálás módja stb. 

 

 Enzimkatalizált kinetikus rezolválásra sok példa ismert a szakirodalomból. Legtöbbször lipázokat 

használnak, amelyek savamid- és észterkötések létesítésére és hasítására alkalmasak, tehát királis 

aminok és alkoholok, esetleg savak rezolválása valósítható meg velük. Az enzimek egy része tisztított 

és liofilizált formában, vagy akár immobilizált kiszerelésben is kapható a kereskedelemben. Megfelelő 

technológia esetén ezek a biokatalizátorok visszanyerhetők és többször is felhasználhatók rezolválásra. 

Sokszor gondot okoz azonban az, hogy a katalizátor kiszűrése után az elreagálatlan enantiomer mellől 
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csak kromatográfiás módszerekkel nyerhető ki a termék. Például egy alkohol enzimkatalizált kinetikus 

rezolválása során legtöbbször vinil-acetát vagy vinil-butirát az akirális reagens, tehát acetát- vagy 

butirátészter keletkezik, amelyet el kell választani az elreagálatlan alkoholtól, majd pedig el kell 

hidrolizálni az észtert, hogy az optikailag aktív alkoholt megkaphassák. 

 Leírtak olyan eljárásokat is, amikor nem egy izolált enzimmel dolgoznak, hanem élő sejtekkel, 

mikroorganizmusokkal választják el a kívánt, optikailag aktív anyagot enantiomerje mellől, például 

úgy, hogy a mikroorganizmus csak az egyik antipódot bontja el anyagcsere-folyamatai során, a 

másikat változatlanul hagyja.  

 

 Gyakorlati példák kinetikus rezolválásokra 

a) A 3-amino-3-fenilpropionsav-butilészter enzimatikus rezolválása 

 A -aminosavak fontos gyógyszeripari intermedierek, például antibakteriális szerek 

előállításában. A Degussa AG egyik eljárása szerint [6] az (S)-3-amino-3-fenilpropionsavat a racém 

butilészter enzimatikus hidrolízisével állítják elő (11.5.2.3. ábra). Katalizátorként Amanolipase PS 

enzimet használtak puffer tartalmú víz-aceton oldószerelegyben (pH = 8,2). Az enzim nagy 

szelektivitással hidrolizálta az (S)-észtert, így a hidrolitikus reakciót 46%-os konverziónál megszakítva 

(keverés leállítása, enzim eltávolítása) a reakcióelegy az (S)-3-amino-3-fenilpropionsavat tartalmazta 

nagy feleslegben (ee 96-97%), míg az (R)-izomer butilészter formájában maradt az elegyben. A 

reakciót természetesen etilészterből, propilészterből stb. kiindulva is elvégezték.  

 

11.5.2.3. ábra: Racém 3-amino-3-fenilpropionsav-butilészter enzimatikus rezolválása 

 b) A cisz-4-benziloxi-2,3-epoxibutanol enzimatikus rezolválása 

A címben jelzett vegyület optikai izomerjeinek elválasztását PPL (porcin pancreas lipase) 

enzimmel sikerült jó hatásfokkal megoldani (11.5.2.4. ábra). [7] 

 

11.5.2.4. ábra: Racém cisz-4-benziloxi-2,3-epoxibutanol enzimatikus rezolválása  

(R = Me, Et vagy Pr) 

 A módszer érdekessége, hogy az acilezőszerek közül a vinil-butiráttal (R = Pr) végezve a reakciót 

olyan nagy volt a reagálatlan alkohol és a butirátészter közötti polaritáskülönbség, hogy a reakció-

elegyhez perfil vagy szilikagél segédanyagot adva, majd a rezolváláshoz optimálisan használt tetrahidrofurán-

hexán oldószerelegyet elpárologtatva, a hordozóról az észter hexánnal vagy szuperkritikus állapotú 

szén-dioxiddal is leoldható volt, miközben a reagálatlan alkohol a hordozón maradt. Ezt külön 

lépésben, metanollal mosták le a szilárd segédanyagról. Ily módon ee > 99% tisztaságú izomereket 

tudtak előállítani. A vegyület optikailag aktív oxetán- és pirrolidinszármazékok előállításának inter-

medierje. 

11.5.3. Parallel kinetikus rezolválás 

Az előző pontban tárgyalt „klasszikus‖ kinetikus rezolválások hibája az, hogy a lassabban reagáló 

enantiomer koncentrációja a rezolválás során folyamatosan nő a gyorsabban reagáló izomerhez képest, 

és ez a relatív koncentrációnövekedés jelentősen növelheti a kisebb sebességi állandóval reagáló 

enantiomer reakciójának a sebességét. Ennek következtében a konverzió előrehaladtával egyre 

csökken a két izomer közötti sebességkülönbség (lásd a 11.5.2.2. ábrán). Ez a jelenség úgy 
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akadályozható meg, ha egy konkurens reakciót is indítanak, amely az eredeti, R reagenstől eltérő 

karakterű (például akirális), pl. C reagenssel úgy valósul meg, hogy ez főleg a lassabban reagáló 

enantiomert fogyasztja, alakítja át olyan származékká, amely már nem tud versenyezni a gyorsabban 

reagáló enantiomerrel az igazi R rezolválószerért. 

 A parallel kinetikus rezolválásra található néhány példa a szakirodalomban, de a jegyzet 

szerzőinek tudomása szerint ezt a módszert ipari gyártásban eddig nem alkalmazták, ezért további 

részletes tárgyalásától eltekintünk. 

 

 A kinetikus rezolválások egy harmadik válfajáról, a dinamikus kinetikus rezolválásról a 11.7.1. 

pontban lesz szó. 

11.5.4. Rezolválás „kovalens diasztereomer-” képzéssel 

Ezt a módszert csak akkor érdemes akalmazni, ha a képződő diasztereomert nem kell elbontani 

(beépül a rezolválószer a termékbe), vagy a bontás könnyen, kvantitatíven, az enantiomer racemi-

zációja nélkül megvalósítható. Ilyenkor termodinamikai kontroll érvényesül, vagyis elő kell állítani a 

racém vegyület és az ezzel ekvivalens mennyiségű rezolválószer reakciójában a diasztereomerpárt, 

majd ezek valamilyen eltérő fizikai tulajdonsága (oldhatósági vagy forráspontkülönbség) alapján szét 

kell választani őket. A szétválasztás után vagy továbbviszik a szintézisbe a kapott hasznos dia-

sztereomert, vagy, ha csak az enantiomerre van szükség, akkor elbontják és lehetőség szerint a 

rezolválószert regenerálják. A kovalens diasztereomer képzéses rezolválás általános folyamata a 

11.5.4.1. ábrán látható. 

 

11.5.4.1. ábra: A „kovalens diasztereomer” képzéses rezolválás folyamata 

Ipari példa „kovalens diasztereomer‖ képzéses rezolválására. 

 

11.5.4.2. ábra: A captopril hatóanyag és intermedier szintézise kovalens diasztereomer képzéssel 
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 A Captopril nevű vérnyomáscsökkentő gyógyszer intermedierjének kovalens diasztereomer 

képzéssel történő előállítására a generikus gyógyszerhatóanyag ipari gyártásának előkészítésekor 

került sor az EGIS gyógyszergyárban. Maga a hatóanyag egy dipeptid analogon, amelyben az egyik 

alkotórész (S)-prolin (11.5.4.2. ábra). Az említett eljárásban (S)-prolint mint rezolválószert használtak 

úgy, hogy racém 2-brómmetil-propionsavkloriddal acilezték, majd a képződött (S,S)-, (S,R)-savamid 

párt kristályosítással választották szét. Szerencsére a hatóanyaghoz szükséges (S,S)-savamid vált ki 

tisztán az acilezés reakcióelegyéből. Ebből először diszulfidot készítettek, majd redukcióval jutottak a 

hatóanyag tiolhoz. 

 Ebben a szintézisben tehát a rezolválószer (prolin) benne marad a termékben, így nem kell 

elbontani a számunkra hasznos (S,S)-savamidot. A rossz izomer azonban ugyancsak tartalmaz egy-

mólnyi prolint, melyet nem lehet gazdaságosan visszanyerni, mert a prolin a hidrolízis körülményei 

között racemizálhat. Ezért a szintézist továbbfejlesztették és arra jutottak, hogy az acilezőszer 2-

brómmetil-propionsavat először diasztereomer sóképzéses módszerrel rezolválták és csak a hasznos 

(S)-enantiomerből készített savkloridot reagáltatták a drága (S)-prolinnal. 

11.5.5. Diasztereomersó-pár képzéses rezolválása 

 

11.5.5.1. ábra: Racém 1-feniletanol savas karakterű származékká alakítása ftálsavanhidriddel 

 

11.5.5.2. ábra: Az 1-fenilglicin savas és bázikus származékai 
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Diasztereomersó-párokat racémbázisokból (aminokból) optikailag aktív savakkal, vagy racém 

savakból optikailag aktív bázisokkal állíthatunk elő. Miután gyógyszerkincsünk nagy része savas vagy 

bázikus karakterű, vagy egyszerű reakciókkal azzá tehető, ezért ez a rezolválási mód a legelterjedtebb 

a gyakorlatban. 

 A savvá vagy bázissá alakításra számos lehetőség van. Alkoholokból például kétbázisú savak 

anhidridjeivel igen egyszerűen juthatunk savas karakterű vegyülethez. Ilyen acilezésekre legtöbbször a 

ftálsav és maleinsav anhidridjét vagy oxálsav-dikloridot szoktak használni (11.5.5.1. ábra). 

 

 Amfoter karakterű vegyületek, például aminosavak esetében a karboxilcsoport maszkírozása 

(karbonsav-nitril, -amid vagy -észter előállítása) bázikus vegyületeket eredményez, míg az amino-

csoport acilezésével savas karakterű racemátot kaphatunk (11.5.5.2. ábra). 

11.5.6. A diasztereomersók előállításának módszerei 

a) Ekvivalens módszer:  

A legelső sóképzéses rezolválásokat Pasteur valósította meg 1848-ban. Ő az egymólnyi racém 

anyaghoz (fél mól D és fél mól L amin izomer, 11.5.6.1. ábra) egymólnyi rezolválószert adott (RH 

optikailag aktív sav, mólekvivalens mennyiségű a racém keverékkel) és az egyik diasztereomersó 

kivált az oldatból. 

 

11.5.6.1. ábra: Diasztereomersó-pár képzése ekvivalens módszerrel 

 b) Félekvivalens módszerek 

 Csaknem ötven évvel később Pope és Peachy rájött arra, hogy a reakcióelegyben lévő protonált 

amin (kationok) és deprotonálódott sav (anionok) azon kombinációja fog szoros ionpárt képezni és 

kristályosodni, amelyiknek kisebb az oldhatósága az adott oldószerben. Ezért elegendőnek kell lennie 

egy mól racém aminra számítva félmólnyi rezolválószernek, ha a szabadon maradó aminenantiomer az 

alkalmazott oldószerben oldódik. Ezt a rezolválási módszert hívják félekvivalens, vagy Pope–Peachy-

módszernek (11.5.6.2.a ábra). 

 A sóképzéses rezolválásokat sokszor poláris prótikus oldószerekben hajtják végre, például vízben. 

Vízben azonban a nagy molekulatömegű szerves savak és bázisok legtöbbször nem oldódnak, ezért 

további segédanyagokat kellett alkalmazni. Így például, ha egy vízben nem oldódó D,L racém bázist 

félekvivalens rezolválószerrel (RH) akarunk diasztereomersóvá alakítani, akkor a bázis másik felét 

valamilyen akirális savval (AH), legtöbbször sósavval vagy kénsavval képzett sója formájában 

tarthatjuk vizes oldatban (11.5.6.2.b ábra). Végül járható az az út is, hogy előre elkészítjük a racém 

bázisnak is és a rezolválószernek is egy-egy akirális segédreagenssel a vízoldható sóját (DHA +LHA, 

illetve RM), majd ezeket az oldatokat öntjük össze (só-só rezolválás, 11.5.6.2.c ábra). 

 

11.5.6.2. ábra: Félekvivalens rezolválási módszerek 

 c) „Két oldószer fázisú‖ rezolválás (11.5.6.2.c ábra) 

 A fenti oldékonysági problémák kiküszöbölésének egy újszerű megoldását a tanszéki 

kutatócsoportban dolgozták ki. [8] A diasztereomersó-pár előállítását víz és vízzel nem elegyedő 

oldószer (például diklórmetán, toluol stb.) keverékében valósítják meg félekvivalens rezolválószerrel, 

akirális reagens hozzátétele nélkül (11.5.6.3. ábra). Ekkor a vízben nem oldódó anyagok – például a 

sóban nem kristályosodó izomer – a szerves fázisban oldódnak, míg a vizes fázisban legtöbbször egy 
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racémhez közelálló összetételű diasztereomersó-keverék marad vissza, és a kevésbé oldódó 

diasztereomersó kikristályosodik. 

 

11.5.6.3. ábra: Két oldószer fázisú rezolválás 

 A kísérleti tapasztalatok azt mutatták, hogy a két oldószer fázisú rezolválással sok olyan esetben 

is kristálykiválást lehetett elérni, amelyeket a hagyományos módszerekkel nem lehetett rezolválni. 

Más esetekben nagyobb hatékonyságot biztosított ez a módszer, mint a korábban bemutatott, más 

rezolválási módok. Ennek okai közül az egyik az lehet, hogy a két folyadék határfelületén a 

diasztereomersó aktív abszorpció révén feldúsul oly módon, hogy a poláris ionpár a vizes, míg az 

apoláris szerves csoportok a szerves fázis felé rendeződnek olyan nagy mértékben, hogy végül egy 

nagy rendezettségi fokú monomolekuláris réteg (szilárd hártya) jön létre, és ez kristálygócként 

működve, ennek a disztereomersónak a kristályosodását iniciálja. A másik ok a nem racém 

enantiomerkeverékek tulajdonságai kapcsán már említett asszociátumképzés és a diasztereomer 

viszonyú enantiomerasszociátumok eltérő megoszlási tulajdonságaiban keresendő. A szelektív 

extrakció enantiomerdúsításra történő alkalmazásáról a 11.5.9. pontban lesz szó. 

11.5.7. A diasztereomersók előállításához használható rezolválószerek 

A diasztereomersók kristályosításán alapuló rezolválások kidolgozását ma már számos felismert 

törvényszerűség és tapasztalati szabály segíti. Mégis a mai napig egy rezolválás kidolgozása rengeteg 

kísérleti munkát igényel, míg a megfelelő hatékonyságú elválasztást sikerül megvalósítani. Egy új 

racém vegyület rezolválásakor a következő kérdésekre keressük a válaszokat: 

 Milyen rezolválószert és oldószert válasszunk? 

 Hogyan találjuk meg az optimális körülményeket (mólarány, akirális segédanyagok, hőfok, 

kristályosítási idő)? 

 

11.5.7.1. ábra: Rezolválószerek racémbázisokhoz 

 A sóképzésre alkalmas rezolválószer kiválasztására vonatkozóan első közelítésben a válasz 

triviális: racém bázisokhoz optikailag aktív savakat, racém savakhoz optikailag aktív bázist kell 

választani. Arra azonban nem lehet egyértelmű választ adni, hogy melyik rezolválószerrel kristályo-

sodik a megfelelő enantiomer az adott oldószerből. E legfőbb kérdésre kísérleti úton megkeresendő 
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válasz mellett a rezolválószer kiválasztásakor számos egyéb szempontot is mérlegelni kell. Az ideális 

rezolválószer: a számunkra hasznos enantiomerrel jól kristályosodó sót képez, olcsó, kereskedelmi 

forgalomban kapható, a rezolválás körülményei között stabilis (nem racemizál, nem bomlik), könnyen 

regenerálható, nem toxikus. 

 A fenti kritériumoknak mindenben megfelelő anyagot találni nem egyszerű feladat. Mégis az 

elmúlt 150 év alatt a publikált rezolválási eljárások jelentős részében az optikailag aktív vegyületek 

egy viszonylag szűk körét alkalmazták rezolválószerként. Ennek fő oka az, hogy kezdetben a 

természetben megtalálható optikailag aktív anyagok jöhettek csak számításba. Később kiderült, hogy 

ezek egy része valóban megfelel a legtöbb kritériumnak. Az utóbbi évtizedekben azonban már egyre 

több szintetikus rezolválószert használnak, illetve sok esetben természetes anyagok (például 

aminosavak) kémiai módosításával jutnak optikailag aktív reagensekhez. 

 A racém bázisok rezolválásához leggyakrabban alkalmazott rezolválószerek a borkősav és O,O’-

diacilezett származékai, a mandulasav izomerek és a kámfor-10-szulfonsav (11.5.7.1. ábra). 

  

A racém savak rezolválására korábban a természetben megtalálható és onnan kinyerhető optikailag 

aktív alkaloidokat használták. Ilyen klasszikus rezolválószerek a brucin, sztrichnin, kinin, cinkonin és 

cinkonidin. Ezek közül a kinin gyógyszerként is használt vegyület, a többi rendkívül mérgező anyag és 

csak korlátozott mennyiségben hozzáférhetők, ezért manapság használatukat lehetőség szerint kerülik. 

Helyettük szintetikusan előállított bázisokat, például 1-fenil-etilamin vagy 1-naftil-etilamin izomereket 

használnak vagy -aminosavak hidrides redukciójával könnyen nyerhető 2-amino-alkanol enantio-

mereket alkalmaznak (11.5.7.2. ábra). 

 

11.5.7.2. ábra: Rezolválószerek racémsavakhoz 

 A rezolválószerek keresése, kiválasztása mindenképpen kísérleteket igényel. A kísérletek 

megtervezéséhez többféle megközelítés is alkalmazható. 

 

 a) Rezolválószer kiválasztása próba szerencse alapon: 

 Ekkor a racém bázist a laboratóriumban található, illetve a kereskedelemben kapható 

legkülönfélébb, optikailag aktív savakkal összemérik, többféle oldószerben, oldószerkeverékekben és 

elsősorban azt vizsgálják, milyen kombináció eredményez kristályossó-kiválást. Ezeket a kísérleteket 

értékelve juthatnak el a legjobb elválasztást eredményező rezolválószer-oldószer kombinációhoz. 

 Ma már lehet úgynevezett rezolválókitteket (Chirosolv Resolving Kits) is vásárolni, amelyekben 

külön a savak és külön a bázisok számára négy-négy sorozatban mintacsövekben előkészített 

rezolválószerek és oldószerek találhatók. A jelenleg kapható kittek 768-féle kombináció kipróbálására 

alkalmasak (Sigma-Aldrich katalógus 2008–2010). 
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 b) ―Kombinatorikus‖ módszerrel (Dutch resolution= holland rezolválás) [9]: 

 Holland kutatók olyan módon próbáltak rezolválószert keresni, hogy szerkezetileg hasonló, 

homokirális foszforsavszármazékok mól/mól arányú keverékét adták a racém bázishoz, abban 

reménykedve, hogy a legkevésbé oldékony ionpár kiválasztódik és kristályosodik a túltelített oldatból. 

Meglepetésükre nem egy sav, hanem több rezolválósav is megtalálható volt a kristályos diasztereo-

mersóban, de a kezdetitől teljesen különböző mólarányban. Továbbá a legtöbb esetben hatékonyabb 

elválasztást tudtak elérni a rezolválószerek keverékével, mint az egyedi rezolválószerekkel. A 

kombinatorikus kémia analógiájára azóta is számos sikeres enantiomerelválasztást valósítottak meg 

hasonló szerkezetű vegyületeket tartalmazó rezolválószer-családokkal. Ipari szempontból azonban ez a 

módszer nem igazán jó, mert a rezolválszer-keverék a kiindulási összetételben legtöbb esetben nem 

regenerálható. Megállapították azt is, hogy az esetek többségében a jó elválasztás oka nem az, hogy a 

kristályosodó sóban több rezolválószer található, hanem az, hogy a keverék egyes tagjai gátolják a 

jobban oldódó diasztereomersó kristályosodását, illetve ezen sókristálygóc képződését. Ennek a 

felismerésnek köszönhetően, ha sikerül egy olyan rezolválószert találni, amely kristályosodó sót ad a 

racemáttal, akkor nem kell nagy feleslegben ezzel szerkezetileg rokon, más optikailag aktív anyagokat 

is hozzáadni a reakcióelegyhez, hanem elegendő csak egy kevés olyan ―szennyezőt‖ az oldatba 

juttatni, amely meggátolja a jobban oldódó só kiválását. Így ez a szennyező nem is jelenik meg a 

szilárd fázisban és nem zavarja a tiszta rezolválószer regenerálását. 

 Érdekes megjegyezni, hogy a kereskedelemben kapható, alkaloidtípusú rezolválószerek közül a 

cinkonin rezolválószerek keveréke, mert a kapható vegyszer mindig tartalmaz 15-20%-nyi dihidro-

cinkonint. A sav-bázis titrálás alapján megadott anyagtartalom (>98%) igaz, hiszen mindkét alkaloid 

bázikus és móltömegük csak igen kismértékben különbözik, de megtévesztő lehet, ha egy HPLC 

mérés alapján kapott eredménnyel vetik össze. Szerencsére a cinkonin-dihidrocinkonin pár regene-

ráláskor is együtt kristályosodik, nem változik a kiindulási arány. 

 

 c) A rezolválószer kiválasztható különböző diasztereomersó-minták termoanalitikai viselkedésének 

elemzése alapján is. Ehhez a racém anyag és a vele mólekvivalens rezolválószer keverékét valamely 

alkalmas oldószerben oldják, majd az oldatot bepárolják és így kényszerítik kristályosodásra a 

keveréket. Ha sikerül így szilárd mintát nyerni, akkor ennek DSC-vizsgálata alapján szerencsés 

esetben megkaphatjuk a két diasztereomersó eutektikus összetételű keverékének olvadási csúcsát, 

ebből kiszámítható az olvadáshő és ezen adatok segítségével meghatározható az eutektikus összetétel. 

Ha ez eléggé távol esik a racém összetételtől, akkor várható, hogy jó hatásfokú enantiomer-

elválasztást valósíthatunk meg az adott rezolválószerrel. 

 Ezt a módszert csak ritkán alkamazzák, bár anyagigénye meglehetősen kicsi, hiszen a DSC-

mérések néhány milligrammnyi mintákkal elvégezhetők. Az elvi akadályokat inkább a speciális 

szolvátképzések, a minták olvadás előtti hőbomlása, illetve az jelentheti, ha a bepárlás végén nem 

kristályos, hanem amorf szilárd anyag képződik. 

 

 d) Rezolválószer kiválasztása analógiák alapján: 

 Az optikai izomerekkel foglalkozó vegyészek hamar felismerték, hogy a szerkezetileg hasonló 

racemátok rezolválása nagy valószínűséggel ugyanazon rezolválószerrel megvalósítható. Ennek 

megfelelően olyan könyvsorozatot is összeállítottak [10], amelyben funkciós csoportok szerint 

rendezve összegyűjtötték a kémiai szakirodalomban megjelent rezolválási receptúrákat. Emellett 

számos olyan összeállítás, könyv is készült, amelyekben ezen szakirodalmi adatok elemzése és az 

általánosan alkalmazható következtetések megtalálhatóak. [11] 

 

 e) Rezolválószer kiválasztása szerkezeti hasonlóság alapján: 

 A tanszéki kutatócsoport több évtizede foglalkozik a diasztereomersó-képzéses rezolválások 

törvényszerűségeinek feltárásával és a nem racém enantiomerkeverékek dúsítási módszereinek 

fejlesztésével. Ezen kutatások alapján megállapítottuk, hogy egy adott racém anyag legjobb rezol-

válószere tulajdonképpen saját optikailag aktív formája lehetne. Természetesen ez így nem kivitelez-

hető, de a racém anyaghoz szerkezetileg hasonló optikailag aktív vegyületeket sokszor sikerrel alkal-

maztunk a racemátok hatékony elválasztására. Ilyen szerkezetileg hasonló rezolválószer lehet például 

egy racém aminosav esetében az aminosav egyik enantiomerjének N-acilezett vagy észteresített szár-

mazéka. Erre a származék-származék rezolválásra konkrét példákat fogunk bemutatni a következőkben. 
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 A racém vegyület és a rezolválószer szerkezeti hasonlóságának a királis felismerésre gyakorolt 

kedvező hatását más szerzők is megerősítették. Rendkívül fontos persze annak eldöntése, hogy mi 

számít „szerkezetileg hasonlónak‖. Japán kutatók például azt javasolják, hogy egy adott racém 

vegyülethez olyan rezolválószert alkalmazzunk, amelynek molekulahossza megegyezik a racém 

vegyület molekulahosszával. [11] Ezt a hosszt úgy számolják, hogy leszámolják a vegyület funkciós 

(sóképző) csoportjától kezdődő leghosszabb tengelye irányában elhelyezkedő szén- és heteroatomok 

számát. Az 1-fenil-etilamin (11.5.7.2. ábra) például hatatomnyi hosszúságú. A borkősav (11.5.7.1. 

ábra) négy szénatomja és a két savas oxigén ugyancsak hatatomnyi. A két vegyület racemátja a másik 

enentiomerjével jól rezolválható. 

11.5.8. A diasztereomersó-képzéses rezolválások hatékonysága 

Az előzőekben sokszor beszéltünk hatékony elválasztásokról, de mi a hatékonyság mérőszáma? Mikor 

tekinthető egy rezolválási eljárás megfelelőnek? A racém keverékekből kiinduló rezolválások célja az 

egyik enantiomer tiszta formában történő elkülönítése a másiktól. Két adatot kell tehát folyamatosan 

figyelemmel kísérni. 

 Az egyik a diasztereomer, illetve a belőle felszabadítható enantiomer termelése a kiindulási anyag 

adott enantiomerjének mennyiségére vonatkoztatva. Vagyis rezolválások során a kitermelést nem a 

teljes racém anyag mennyiségére számítják, hanem annak felére, hiszen a racém keveréknek csak a 

fele a maximálisan kinyerhető tiszta optikai izomer. Ennek következtében előfordulhat, hogy 100%-

nál nagyobb kitermeléssel válik ki egy diasztereomersó és abból a kiindulási racemát felénél több 

enantiomer szabadítható fel. Ilyenkor nyilván a nem szükséges diasztereomer is részben kikris-

tályosodott. 

 A másik fontos tényező a rezolválással elválasztott optikai izomer tisztasága. Ezt az optikai 

tisztasággal (OT) vagy az enantiomerfelesleggel (ee) jellemezhetjük. 

 A két tényező együttes figyelése, illetve a rezolválási folyamatok matematikai elemzése csak úgy 

lehetséges, ha nem külön-külön a fent említett két adatot, hanem csak egy eredményparamétert 

vizsgálunk. Ezért definiáltuk a rezolválás hatásfokát jellemző S paramétert (rezolválhatóság, selectivity) az 

alábbiak szerint [12]: 
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ahol [D] az adott mintában többségben lévő enantiomer, [L] a minor enantiomer mennyisége, c0 pedig 

a kiindulási racemát mennyisége (mólban számítva), ennek felére vonatkoztatjuk a termelést, ezért 

szerepel a 0,5-ös szorzó. 

 Adott rezolválás maximálisan elérhető hatásfoka számítható a diasztereomersó-pár 

oldhatóságiháromszög-diagramjának eutonikus pontja (az adott hőmérsékleten legjobban oldódó 

diasztereomerkeverék-összetételnek megfelelő pont), illetve az ezzel gyakorlatilag megegyező biner 

olvadáspontösszetétel-diagram eutektikus pontjának helyzete alapján. A számított eredmény akkor 

egyezik jól a kísérleti értékkel, ha a diasztereomersó kiszűrése a termodinamikai egyensúly elérése 

után történik. 

 Maximális elválasztást ugyanis adott hőmérsékleten akkor érhetünk el, ha a kiválasztott izoterma 

eutonikus pontját és a háromszög diagram kevésbé oldódó diasztereomersónak megfelelő csúcsát 

összekötő egyenes és a racémösszetételnek megfelelő egyenes metszéspontja által meghatározott 

koncentrációjú túltelített oldatból indulunk ki. Ekkor a mérlegszabály alapján a kristályosodó só 

mennyisége az eutonikus pont és a racémösszetételnél lévő metszéspont közötti szakasszal lesz 

arányos, míg az eutonikus összetételű telített oldatban maradó só mennyiségével a tiszta 

diasztereomernek megfelelő csúcs és a racém összetétellel alkotott metszéspont közötti szakasz 

arányos. Ezekből az adatokból a termelés és így a tiszta diasztereomersó-kiválás hatékonysága 

számítható (11.5.8.1. ábra). A rezolválhatóság esetenként megjósolható a racém diasztereomersó-

keverék DSC-felvétele alapján is iterációs számításokkal (11.5.8.2. ábra). 
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11.5.8.1. ábra: A diasztereomersó-képzéses rezolválás oldhatóságiháromszög-diagramja  

és olvadáspont-összetétel diagramja 

 

11.5.8.2. ábra: Rezolválhatóság becslése DSC-diagram alapján 

 A diasztereomersó-képzéses rezolválások sikere azon múlik, hogy az egyik diasztereomer 

kikristályosodik-e az adott oldószerből. A rezolválás hatékonysága azonban a sók oldhatósági különb-

ségén túl még számos, a reakcióelegyben fennálló egyensúlyi részfolyamattól, a reakciópartnerek és 

akirális adalékok koncentrációjától és természetesen a pH-tól is függ. Ennek bizonyítására ugyancsak 

a tanszéki kutatócsoport dolgozta ki a sóképzéses rezolválások egyensúlyi termodinamikai modelljét 

is. A diasztereomersó-képzés egyensúlyi rendszere az 11.5.8.3. ábrán látható. 

 Az egyensúlyi modellben KsD és KsL a kevésbé, illetve a jobban oldódó diasztereomersó 

oldhatósági állandói, KdD és KdL ugyanezen sók disszociációs állandói, Kb és Ka a bázis, illetve 

savdisszociációs állandók, [RHo] a rezolválószer kezdeti koncentrációja, co a racém anyag kezdeti 

koncentrációja, y a termelés. 

 A modell segítségével számos, korábban tapasztalati úton levont következtetés fizikai-kémiai 

magyarázata megadható, amint azt az alábbiakban összefoglaljuk. 
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11.5.8.3. ábra: A diasztereomersó-képzéses rezolválás egyensúlyi modellje  

és az ebből levezetett egyenlet a rezolválhatóság számítására 

 a) Az egyenletből látható, hogy a rezolválhatóság az oldhatósági állandók különbsége mellett 

erősen függ a hidrogénion-koncentrációtól (vagyis a pH-tól) is. A függvény szélső értéke a 

rezolválhatóság minimumát (Smin) adja, akkor, amikor [H+] = ba KK  , vagyis amikor pontosan 

ekvivalens mennyiségű sav és bázis reagál egymással. Tehát termodinamikai egyensúlyi állapotban az 

ekvivalens rezolválás adja az elérhető legrosszabb elválasztást akkor, ha KdL > KdD. 

Ha bármilyen irányban eltérítjük a reakcióelegy pH-értékét, akkor növelhetjük a rezolválás 

hatásfokát. Ez részben magyarázza azt a jól ismert jelenséget is, hogy a borkősavszármazékokkal igen 

jó hatásfokú elválasztások valósíthatók meg akkor, amikor a hemitartarátok (savanyú sók) kristá-

lyosodnak. Ilyenkor a szabad karboxilcsoport disszociációja biztosítja a pH-érték savas tartományba 

történő eltolását. 

 b) A maximális rezolválhatóság akkor érhető el, ha az egyenlet második tagjának nevezője közel 

zéró, vagyis [RHo] = 0,5 coy +(KsD +KsL). Ha a diasztereomersó termelése közel 100% (y = 1), akkor 

az optimális rezolválószer-koncentráció a bemért racemát koncentrációjának feléhez közelít, vagyis a 

félekvivalens rezolválószer alkalmazása adja a legjobb eredményt. A Pope–Peachy-módszer tehát 

nemcsak azért hatékony, mert rezolválószert takaríthatunk meg vele, hanem a rezolválások nagy 

részében (ha KdL > KdD), félekvivalens rezolválószer használatával érhető el a legjobb hatásfokú 

elválasztás. 

 

 A diasztereomerképzéses rezolválások megvalósítása azonban nem teljesül pusztán a 

kristályosodó só kiszűrésével. A tiszta enantiomer kinyeréséig még számos elválasztási és tisztítási 

műveletet kell megvalósítani, gondoskodni kell a számunkra nem hasznos enantiomer racemizálásáról 

(vagy más hasznosításáról, esetleg ártalmatlanításáról), a rezolválószer regenerálásáról is. Mindezeket 

a lépéseket foglalja össze a 11.5.8.4. ábra. 

 A rezolválási műveletsor minden izolációs lépésében kiszámolható a rezolválás hatásfoka (S1, S2, 

S3, S4). A kísérleti adatok ez idáig azt mutatták, hogy a különböző optimált tisztítási lépések során 

fellépő anyagveszteség általában arányos az elért enantiomertisztulással, így a csökkenő kitermelés és 

a növekvő ee szorzata egy közel állandó értéket ad (S1 ≈ S2 ≈ S3 ≈ S4). 

 Gazdaságossági szempontból természetesen az a legjobb, ha már a diasztereomersó nagy 

tisztaságban és jó termeléssel kristályosodik. Ekkor ugyanis számos műveletet, oldószert, készülék 

kapacitást és műveleti időt lehet megspórolni. Igazán hatékony elválasztások esetén az S1 értéke 0,8 

feletti, megfelelő lehet ipari gyártásra az eljárás, ha S1 = 0,4–0,8 körüli érték. 
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11.5.8.4. ábra: A diasztereomersó-képzéses rezolválás fő lépései 

11.5.9. Nem racémenantiomer-keverékek további dúsítása 

A 11.5.8.4. ábrán látható rezolválási folyamat harmadik és ötödik lépése a diasztereomersó, illetve az 

abból felszabadított enantiomerkeverék további izomerdúsítását célozza. Napjainkban a gyógyszer-

iparban azok a rezolválási eljárások alkamasak gyártásra, amelyekkel garantálni lehet, hogy a hasznos 

enantiomer kémiai tisztasága és enantiomertisztasága is nagyobb, mint 99,0–99,6%. Ilyen nagy 

tisztaságú diasztereomersót a racém vegyületből kiinduló egyszeri kristályosítással általában nem lehet 

előállítani. Ezért van szükség vagy a kristályos diasztereomersó vagy a felszabadított enantiomer-

keverék további dúsítására. 

 A következőkben azokat a főbb lehetőségeket tárgyaljuk, amelyek egyikének vagy kombiná-

ciójuknak az alkalmazásával előállíthatók a nagy tisztaságú optikai izomerek. A diasztereomerfelesleg, 

illetve az enantiomerfelesleg növelésére a következő lehetőségek vannak: 

 

 a) Diasztereomersó átkristályosítása: 

 Az átkristályosítást leggyakrabban az első sóképzésnél alkalmazott oldószerben szokás 

megvalósítani. Az átkristályosításhoz használt oldószer mennyiségét sokszor külön optimálni kell. 

Sokszor olyan módon is tisztulást lehet elérni, ha a nem klasszikus átkristályosítást hajtják végre, 

hanem csak digerálják (meleg vagy forrásban lévő oldószerben kevertetik) a kristályokat, majd lehűtik 

és kiszűrik a tisztított sót. A diasztereomersó átkristályosításakor az izomerdúsulás oka az, hogy a 

sókristályokba zárványként belekerült vagy a kevésbé oldódó sóval együtt kristályosodott, jobban 

oldódó diasztereomersó vagy enantiomer (esetleg akirális segédanyaggal képzett sója) a tiszta 

oldószerbe beoldódik. Általában 1–3 átkristályosítással megfelelő tisztaságú diasztereomersót lehet 

előállítani. 

 

 b) Újrarezolválás: 

 A nem racém enantiomer keverék újra rezolválható az addig használt vagy a tükörképi 

rezolválószerrel. Az újrarezolválást akkor szokták választani, ha a többi módszerrel nem lehet 

hatékony dúsítást elérni. Ha az első rezolválás során kristályosodó sóban lévő enantiomerre van 
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szükség, akkor természetesen ugyanazzal a rezolválószer enantiomerrel kell megismételni a 

rezolválást. Ha az eredeti diasztereomersó-képzés szűrletében maradó optikai izomert akarják dúsítani, 

akkor az eredeti rezolválószer tükörképét kell használni (a Marckwald-szabálynak megfelelően, lásd a 

11.5. pontban).  

 Ha eredetileg félekvivalens rezolválást hajtottak végre, akkor a nem racém enantiomer keverék 

újrarezolválásánál célszerűen nem félekvivalens, hanem a major enantiomer mennyiségével 

ekvivalens mennyiségű rezolválószert használnak. (Ha például egy ee= 75%-os tisztaságú keverékből 

indulnak ki, akkor ebben a major enantiomer 87,5%-nyi mennyiségével ekvivalens rezolválószert 

célszerű használni.  

A minor enantiomer mennyisége ugyanis 12,5% (tehát ee = (87,5-12,5)/(87,5+12,5) = 75%). 

 

 c) Enantiomerkeverék vagy akirális segédanyaggal képzett sójának átkristályosítása: 

 Az a) és b) módszerek megvalósításához idegen, optikailag aktív anyagra (rezolválószerre) van 

szükség. Ennél olcsóbban lehet megoldani az izomerdúsítást akkor, ha a nem racém enantiomer 

keveréket vagy annak valamilyen akirális segédanyaggal képzett sóját kristályosítják át. Ilyenkor az, 

hogy a kiindulásinál nagyobb enantiomerfeleslegű hányad a szilárd fázisban vagy a szűrletben dúsul 

fel, attól függ, hogy konglomerátumképző vagy racemátképző anyagról van-e szó. 

Ha a homokirális asszociátumok képzése preferált (lásd a 11. 3 pontban a konglomerátum-

képződést), akkor mindig a kiindulásinál nagyobb enantiomertisztaságú izomer válik ki az oldatból. 

Ha a kiindulási túltelített oldat összetétele a 11.5.9.1. ábrán látható háromszögdiagramon az A 

tartományba esik, akkor egy „a‖ összetételű keverék lesz a kristályos fázisban. Ha a kiindulási keverék 

összetétele a BL tartományba esik, akkor a major enantiomernek vagy sójának a feleslege tisztán 

kristályosodik ki (11.5.9.1. ábra) és „b‖ összetételű telített oldat marad vissza. 

 

11.5.9.1. ábra: Konglomerátumképző enantiomerkeverék átkristályosításának várható eredménye  

a kiindulási összetétel függvényében (interaktív animáció) 

 Racemátképző vegyület esetén (heterokirális asszociátumok a preferáltak) a kiindulási 

enantiomer-összetételtől függ a kristályosodó izomer optikai tisztasága. A 11.5.9.2. ábrán egy 

racemátképző anyag oldhatósági izotermáját rajzoltuk be a háromszögdiagramba. Ha a kiindulási 

enantiomer-összetétel az oldhatóságiháromszög-diagram A tartományába esik, akkor mindig a 

racémhez közelálló összetételű keverék fog kikristályosodni és az „a‖ összetételnek megfelelő keverék 

marad a telített oldatban (lásd a 11.5.9.1. ábrán). Ha az eutonikus összetételnél tisztább keverékből 

indulunk ki (BD vagy BL tartomány), akkor mindig tiszta izomer kristályosodik és a „b‖ összetételű 

telített oldat marad vissza. A CD vagy CL területekre eső kiindulási összetételű túltelített oldatokból 

termodinamikai kontroll alatt a „c‖ összetételű keverék válik ki és eutonikus összetételű telített oldat 

lesz a szűrlet. A kikristályosodó anyag termelése ekkor is a mérlegszabály alapján számolható.  

 

11.5.9.2. ábra: Racemátképző enantiomerkeverékek átkristályosításának várható eredménye  

a kiindulási enantiomer-összetétel függvényében (interaktív animáció) 
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 Egy új vegyület rezolválásakor a gyakorlatban nem mindig tudjuk, hogy konglomerátum- vagy 

racemátképző anyaggal van-e dolgunk, és legtöbbször az sem ismert, hogy az utóbbi esetben a nem 

racém enantiomerkeverék összetétele az eutonikusnál kisebb vagy nagyobb. Ezért az enantiomer-

keverékek átkristályosításakor sosem célszerű kiönteni a szűrletet az előtt, hogy meggyőződnénk a 

kristályos termék enantiomer-összetételéről, mert könnyen előfordulhat, hogy a szűrlet tartalmazza az 

adott optikai izomerben dúsabb frakciót. 

 A 11.5.9.1. és 11.5.9.2. ábrán látható háromszögdiagramok arra is alkalmasak lehetnek, hogy 

megbecsüljük, hány átkristályosításra van szükség ahhoz, hogy optikailag tiszta enantiomerhez 

jussunk. Konglomerátumképző anyag esetén tételezzük fel, hogy az első átkristályosítással a 11.5.9.1. 

ábrán jelölt „a‖ összetételű enantiomerkeverékhez jutottunk. Ha ezt most ismét feloldjuk, akkor a 

különböző hígításoknak megfelelő oldatösszetételt az „a‖ pontot az oldószercsúccsal összekötő 

egyenes mentén jelölhetjük ki. Ha most a „c‖ összetételű túltelített oldatot állítjuk elő, akkor ebből 

optikailag tiszta L izomer fog kiválni és racém-összetételű telített oldat marad vissza. Ez utóbbi a 

rezolválásba visszavezethető. Ha hígabb oldatot készítünk (például a „d‖ pontba jutunk el), akkor is 

tiszta enantiomer kristályosodik, de kisebb termeléssel és „b‖ összetételű telített oldat marad vissza (ez 

nem racém, hanem még tartalmaz feleslegben L izomert), vagyis a „c‖-ből kiinduló átkristályosítás 

adja az optimális eredményt. 

 

11.5.9.3. ábra: Konglomerátumképző enantiomerkeverék tisztítása többszöri átkristályosítással  

(interaktív animáció) 

 Racemátképző anyagoknál hasonló módszerrel akkor juthatunk tiszta enantiomerhez, ha a C vagy 

B tartományokban lévő összetételű keverékből indulunk ki. Így például a nyugtató hatású eredeti 

magyar készítmény, a tofisopam (EGIS) esetében az eutektikus (és egyben az eutonikus) összetétel 

eeeu = 80% körüli értéknél található. Ha ennél kisebb kiindulási tisztaságú (ee0) anyagot 

kristályosítanak át, akkor közel racém anyag válik ki az oldatból, és a kiindulásinál lényegesen 

tisztább keverék marad a szűrletben (11.5.9.4. ábra). Ha a kiindulási enantiomertisztaság ee0 > 80%, 

akkor viszont a tiszta optikai izomer válik ki az oldatból. [13] 

 

11.5.9.4. ábra: A racemátképző tofisopam-enantiomer dúsítása átkristályosítással 

 Fontos megjegyezni, hogy az eutonikus összetételt termodinamikai kontroll alatt nem lehet 

„átlépni‖, tehát ilyen összetételű keverékek változatlan enantiomeraránnyal kristályosodnak. Ha 

azonban ettől kissé eltérő összetételből indulunk ki, és/vagy nem várjuk meg a kristályosodási 

egyensúly beállását, a rendszer átlendülhet az eutonikus összetételen (kinetikus kontroll, vö. indukált 

kristályosításos rezolválással). 
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 Néhány esetben kísérletekkel bizonyították, hogy egy racemátképző vegyület kis kémiai 

módosításával konglomerátumképző anyaghoz lehet jutni. Ennek legegyszerűbb módja természetesen 

az, ha a savas és bázisos karakterű vegyületeket akirális bázisokkal vagy savakkal sóvá alakítjuk. 

Például a dilthiazem hatóanyaga (szívritmuszavar elleni hatóanyag) sósavas sójának egyszeri 

átkristályosításával optikailag tiszta formában nyerhető ki etil-acetátos oldatból (11.5.9.5. ábra). 

 

11.5.9.5. ábra: Dilthiazem hidroklorid tisztítása átkristályosítással 

 Más esetekben észterképzéssel értek el hasonló eredményeket. Így például a 11.5.9.6. ábrán 

látható benzodioxán-karbonsav racemátalkotó vegyület, de a metilésztere konglomerátumképző 

szilárd anyag. [14] Hasonlóképpen, a redukált származék hidroximetil-benzodioxán racemát 

formájában kristályosodik, de mezilátja konglomerátumképző vegyület (a benzo-dioxán egyes 

származékai kardiovaszkuláris és antioxidáns hatású anyagok). 

 

11.5.9.6. ábra: Racemátok konglomerátummá alakítása észteresítéssel 

 Az enantiomerkeverékek kristályosításos dúsítása nemcsak oldószerből, de olvadékból kiindulva 

is megvalósítható, ha a kristályosítás hőmérsékletén a racém keverék vagy a tiszta enantiomerolvadék 

formájában van jelen. 

 Ilyen enantiomerdúsítást valósítottak meg a tanszékünkön kidolgozott eljárás szerint például a 

prosztaglandinok szintézisének egyik kulcsintermedierjénél a Chinoinban. Az ún. Corey-lakton nem 

racém enantiomerkeveréke szobahőmérsékleten részben olajként, részben szilárd anyagként van jelen. 

A keverék leszűrésekor a szilárd fazis a kiindulásinál tisztább enantiomert tartalmazza, míg az olaj a 

racém hányadban dúsul, mert konglomerátumképző anyagról van szó (11.5.9.7. ábra). Hasonló módon 

tisztítható a melegvérűekre kevéssé toxikus rovarölő szerek (piretroidok) egyik intermedierje, a transz-

krizantémsav is. Ebben az esetben a racém hányad kristályosodik és a tisztább frakció marad az olajos 

fázisban, mert ez a vegyület racemátképző. [13] 
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11.5.9.7. ábra: A Corey-lakon és a transz-krizantémsav enantiomerkeverékek tisztítása oldószermentes 

kristályosítással 

 d) Enantiomerkeverékek szelektív reakciói akirális reagensekkel (szelektív kicsapás, extrakció, 

szuperkritikus extrakció, desztilláció): 

 Az enantiomerkeverékek oldataiban képződő diasztereomer viszonyú asszociátumok eltérő 

kémiai viselkedését is kihasználhatjuk izomerdúsításra. 

 

Szelektív kicsapás: 

 Ha egy konglomerátumképző bázisról van szó, akkor elegendő az enantiomerkeverék sósavas 

sójának oldatához az enantiomerfelesleggel ekvivalens lúgot adni. Ekkor a tiszta enantiomer válik ki 

csapadékként az oldatból és racémhez közelálló összetételű keverék marad a szűrletben. A racém 

tisercin (nyugtató) rezolválását félekvivalens (R,R)-borkősavval vizes sósavas oldatban végzik, és a 

hasznos enantiomer hidrokloridsóként a sóképzés szűrletében marad. A szűrlet bepárlása után kapott 

enantiomerkeverék vizes oldatához az enantiomerfelesleggel ekvivalens lúgot adva optikailag tiszta 

enantiomert állítanak elő (11.5.9.8. ábra). [14] 

 

11.5.9.8. ábra: A tisercin konglomerátu képző enantiomerkeverék tisztítása szelektív kicsapással 

 Racemátképző anyagok esetén a kicsapott hányad enantiomertartalma a kiindulási keverék 

összetételének az eutektikus (eutonikus) összetételhez viszonyított helyzetétől függ. Az átkristá-

lyosításoknál leírtakhoz hasonlóan, az eutektikusnál kisebb tisztaságú mintákból (ee0<eeeu) kiindulva a 

racémhez közelálló összetételű hányad csapható ki az adott só oldatából. Ha nagyobb enantiomer-

tisztaságú mintákkal végezzük el a műveletet, akkor pedig a kiindulásinál tisztább keverékhez 

juthatunk. Ha a kiindulási enantiomertisztaság függvényében ábrázoljuk a kivált anyag (I. görbe, 

11.5.9.9. ábra) és a szűrletben maradó keverék (II. görbe) összetételét, akkor az ábrán látható 

„halgörbékhez‖ juthatunk. A metszésponttal rendelkező változatban a metszéspont helye általában 
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egybeesik az eutektikus összetétellel. Ha ez elég közel van a tiszta izomerhez, akkor előfordulhat, 

hogy a szelektív kicsapás során ezt az összetételt „átugorja‖ a rendszer és metszéspont nélküli 

halgörbét kaphatunk. 

 

11.5.9.9. ábra: Racemátképző anyagok szelektív kicsapásának jellegzetes lefutása. A kicsapott (eeI) és a 

szűrletben maradó (eeII) anyag enantiomertisztasága a kiindulási enantiomer-összetétel (ee0) függvényében 

(interaktív animáció) 

 Ilyen szelektív kicsapásra példa a 2-fenilglicin enantiomerkeverékének tisztítása. A 2-fenilgicin 

racemátképző, félszintetikus antibiotikumokhoz szükséges építőkő. Ha az aminosav nátriumsójának 

vizes oldatához a racém hányaddal ekvivalens mennyiségű sósavat adnak, akkor közel racém keverék 

válik ki az oldatból. Ennek kiszűrése után a szűrlet pH-értékének izoelektromos pontra (pH =7) 

állításával nyerik ki a D-izomerben dús frakciót (11.5.9.10. ábra). 

 

11.5.9.10. ábra: A 2-fenilgicin enantiomerkeverék tisztítása szelektív kicsapással 

 Érdemes megjegyezni, hogy az átkristályosítással történő dúsítások is ábrázolhatók hasonló 

diagramokon, és akkor is tapasztalható esetenként metszéspont az eutektikus összetétel közelében. 

 

Szelektív felszabadítás és extrakció: 

 Az enantiomerek oldatban létrejövő, diasztereomer viszonyú homo- és heterokirális asszociátumai 

nem csak kicsapással választhatók szét egymástól. Elvileg bármilyen módszer, amellyel valamelyik 

asszociátumot egy másik fázisba juttatjuk, felhasználható izomerdúsításra. Így például víz és vízzel 

nem elegyedő oldószer keverékében megvalósítva az enantiomerkeverék egy részének felszabadítását, 

a szabad enantiomer a szerves fázisban, a só a vizes fázisban fog maradni. A szelektív felszabadítás és 

extrakció módszere jól használható szobahőmérsékleten folyadék halmazállapotú anyagoknál is. 

 

 Az -amino-fenilacetonitril enantiomerkeverék sósavas sójának vizes oldatához a racém 

hányaddal ekvivalens lúgot adva a racém aminonitril kerül át a dikló-rmetános fázisba, míg a 

kiindulásinál tisztább hányad sósavas só formájában a vizes oldatban marad (11.5.9.11. ábra). 

 

11.5.9.11. ábra: Az -amino-fenilacetonitril tisztítása szelektív felszabadítás és extrakció módszerével 

 Ha a kiindulási enantiomerkeverék összetételének függvényében vizsgáljuk a két fázisban lévő 

keverékek tisztaságát, akkor a szelektív kicsapáshoz hasonló halgörbéket kapunk, azonban legtöbb 

esetben kisebb mértékű dúsulást lehet így elérni, mint a kicsapásos módszerrel. Ennek oka feltehetőleg 
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az, hogy a homo- és heterokirális asszociátumok disszociábilis képződmények, míg a kristályosan 

kiváló anyagba „befagy‖ az adott asszociátum. 

 

Enantiomerdúsítás kisózással: 

 Egy királis amin hidrokloridjának túltelített oldatához telített nátrium-klorid-oldatot adva, 

jelentősen megnő a kloridion-koncentráció és ez termelésnövelő hatású lehet a kristályosodó amin-

hidrokloridra nézve. Az, hogy a racém vagy az optikailag aktív hányadot tartalmazó só válik ki, függ 

az amin racemát-, illetve konglomerátumképző tulajdonságától. 

 A chloramphenicol antibiotikum intermedierjének, az aminodiolnak a rezolválásakor a szűrletben 

olyan amin-hidroklorid enantiomerkeverék marad vissza, amelyből a racém hányad kisózással 

kristályosítható és a rezolválásba visszavezethető (11.5.9.12. ábra), a nagy optikai tisztaságú, nem 

hasznos izomer visszamarad a szűrletben. 

 

11.5.9.12. ábra: Racém aminodiol-hidroklorid regenerálása kisózással 

 A methydopa nevű gyógyszerhatóanyag (vérnyomás-szabályozó szer) intermedierjének, a 2-

amino-2-(3,4-dimetoxifenil)propionsavnitrilnek (aminonitril, 11.5.9.13. ábra) félekvivalens (R,R)-

borkősavval végzett rezolválásakor a nem hasznos enantiomer kristályosodik ki a rezolválószerrel, a 

szükséges (S)-izomer sósavas só formájában a szűrletben marad. A rezolválás szűrletéhez nátrium-

kloridot adva azt tapasztalták, hogy a tiszta (S)-enantiomer sója kristályosodik ki és a racém 

aminonitril-hidroklorid marad oldatban. 

 

11.5.9.13. ábra: Az (S)-aminonitril izomer dúsítása kisózással 

11.5.10. Ipari példák 

a) Bázisok rezolválása 

 

11.5.10.1. ábra: A methyldopa „aminonitril” intermedierjének rezolválása 
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Methyldopa intermedier rezolválása: Az EGIS Gyógyszergyárban évtizedek óta folyik a methyldopa 

hatóanyag gyártása. A szintézis során 3,4-dimetoxi-fenilacetonból Strecker-szintézissel állítják elő a 

racém „aminonitril‖ intermediert, amelyet természetes borkősavval, félekvivalens módszerrel, 

félekvivalens sósav jelenlétében vízben rezoválnak (11.5.10.1. ábra). [15] 

 Az olcsó természetes borkősavval a gyógyászati szempontból nem hasznos D izomer kristá-

lyosodik diasztereomersóként, a jó izomer a vizes oldatban marad. Ennek kinyerését hidrokloridsó 

formájában úgy oldják meg, hogy telített nátrium-klorid-oldatot adnak a szűrlethez, melynek hatására 

(a kloridion-koncentráció jelentős növekedése miatt) az optikilag tiszta L izomer sósavas sója 

kikristályosodik az oldatból (lásd 11.5.9.13. ábra). Ezt hidrolizálják aminosavvá, majd demetilezik, így 

jutnak a végtermékhez. 

 A D-sóból a bázist ammóniás (vagy lúgos) vízzel felszabadítják és például toluolos extrakcióval 

elkülönítik a borkősav ammóniumsójának (vagy dinátrium sójának) vizes oldatától, majd a D-izomer 

tartalmú toluolos oldatot racemizáció céljából visszavezetik a Strecker-szintézisbe (lásd 4.7. és 11.6. 

fejezetekben). 

 

Chloramphenicol intermedier rezolválása: A már többször említett chloramphenicol EGIS 

Gyógyszergyárban kidolgozott szintézise során a 11.5.10.2. ábrán látható, két aszimmetriacentrumot 

tartalmazó 2-amino-1-(4-nitrofenil)propán-1,3-diol (röviden aminodiol) (R,R)- és (S,S)-izomerjének 

keveréke keletkezik (előállításáról a 10.3.2. fejezetben írtunk). Ezt a racemátot igen jó hatásfokkal 

tudták enantiomerjeire bontani az O,O’-dibenzoil-(R,R)-borkősav-dimetilamiddal (R-sav). Érdekes, 

hogy a félekvivalens rezolválószerrel a hasznos (R,R)-aminodiol kristályosodik gyakorlatilag tiszta 

formában, a másik izomer sósavas só formájában vizes oldatban tartható (a szűrlet feldolgozását lásd a 

11.5.9.11. ábrán). Ugyanakkor az R-savat a szakirodalom tanúsága szerint azóta sem tudták más 

bázisok hatékony elválasztására alkalmazni. 

 

11.5.10.2. ábra: A chloramphenicol-gyártás (R,R)-aminodiol intermedierje  

és a rezolváláshoz használt R-sav 

Selegiline intermedier rezolválása: A Parkinson-kór ellen használatos selegiline (11.5.10.3. ábra) 

eredeti magyar gyógyszer, a Chinoin (a sanofi-aventis csoport tagja) gyártja. Intermedierjét, a racém 

1-fenil-2-metilaminopropánt (metilanara) természetes borkősavval vízben vagy etanolban, esetleg 

ezek keverékében lehet rezolválni jó hatásfokkal. Megjegyzendő, hogy az (S)-metilanara 

kábítószerlistán szerepel, ezért hatóságilag kontrollálják ennek az izomernek a megsemmisítését a 

gyártás során. A rezolválás érdekessége, hogy a hemitartarátsó vízmentes etanolból kristályosodik, de 

ha víztartalmú etanolban vagy vízben dolgoznak, akkor kristályhidrát épülhet be a sóba. 
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11.5.10.3. ábra: A selegiline és intermedierjének rezolválása borkősavval 

Tetramisole rezolválása: A féregűző hatású levamisole a racém tetramisole O,O’-dibenzoil-(R,R)-

borkősav monohidráttal (DBBS.H2O) végzett diasztereomersó-képzéses rezolválásával állítható elő. A 

rezolválás érdekessége, hogy elegendő negyedmólnyi rezolválószert alkalmazni, mert a levamisole 

semleges dibenzoil-tartarátja kristályosodik ki jó termeléssel és diasztereomertisztasággal. [1] A másik 

enantiomer például sósavval tartható vizes oldatban. 

 

11.5.10.4. ábra: A tetramisole rezolválása 

 b) Aminosavak rezolválása 

 Az optikailag aktív aminosavakat számos gyógyszer előállításánál felhasználják. Az aminosavak 

rezolválásának problémája abból adódik, hogy amfoter karakterűek, tehát savas és bázikus csoportot is 

tartalmaznak. 

 Viszonylag egyszerű a probléma megkerülése, ha a racém aminosav szintézise során határozott 

karakterű intermedierek képződnek. Például, ha Strecker-szintézissel állítják elő az -aminosavat, 

akkor az első izolált termék, az aminonitril, bázikus karakterű, tehát optikailag aktív savval 

rezolválható. Az aminonitril hidrolízisét két lépésben is végrehajthatják, ekkor először aminosav-amid 

képződik, amely szintén bázikus karakterű és savval rezolválható. Az aminonitrilből Pinner-

reakcióval, de a szabad aminosavból is közvetlenül észtert állíthatunk elő, amely ugyancsak 

rezolválható optikailag aktív savakkal elvileg. Végül a szabad aminosav aminocsoportjának 

acilezésével (legtöbbször acetilezésével) savas karakterű vegyülethez juthatunk, amelyet optikailag 

aktív bázisokkal rezolválni lehet. Természetesen minden esetben gondoskodni kell az adott 

intermedier vagy származék -aminosavvá alakításáról a rezolválás után oly módon, hogy racemizáció 

ne történjen. 

 A 11.5.10.5. ábrán példaként a 2-fenil-glicin szintézisét mutatjuk be, kiemelve a rezolválható 

intermediereket, illetve származékokat. [1] 
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11.5.10.5. ábra: A racém fenil-glicin szintézise és rezolválható bázikus és savas karakterű intermedierjei 

 A szabadalmi irodalom tanúsága szerint számos gyártóeljárást fejlesztettek ki a nitril és az észter 

borkősavas rezolválására (a későbbiekben látni fogjuk, hogy ezekkel másodrendű, aszimmetrikus 

transzformáció is megvalósítható). Természetes borkősavat használva ezen származékokból mindig az 

antibiotikumok (ampicillin, cefalexin) előállításához szükséges (R)-izomert kapják meg a 

diasztereomersóban. A savamid is rezolválható borkősavval, de ekkor az (S)-izomer kristályosodik az 

(R,R)-borkősavval. A rezolválásokat szerves oldószerek elegyében, például toluol-etanol keverékben 

vagy tisztán alkoholokban, esetleg vizes alkoholban lehet megvalósítani. Az N-acil-származék 

bázisokkal (pl: 1-feniletilamin) rezolválható. 

 

 A szabad aminosavak rezolválásának problémája az amfoter karakter. Ilyenkor az izoelektromos 

pont alapján lehet előzetesen dönteni arról, hogy savként vagy bázisként kezeljük a racemátot. Sokszor 

azonban a környezet is jelentősen befolyásolja, miként viselkedik a rezolválandó vegyület. Erősen 

savas közegben például a karboxilcsoport disszociációja háttérbe szorulhat és a protonálódott 

aminocsoport képes lehet kristályosodó só képzésére a jelenlévő optikailag aktív savval 

(rezolválószerrel). 

 

 A 2-fenil-glicin rezolválása: 

 A fentiekre jó példa a 2-fenil-glicin szabad állapotban történő rezolválása (+)-kámfor-10-

szulfonsavval. Az aminosav izoelektromos pontja, ip = 7,0 és ilyen pH-értéken a vegyület 

gyakorlatilag oldhatatlan vízben. Ha a racém fenil-glicin vizes szuszpenziójához mólekvivalens 

mennyiségű (+)-kámfor-10-szulfonsavat adnak, akkor kis diasztereomertisztaságú kristályos sót lehet 

izolálni. Ha azonban a rezolválást tömény vizes oldatban egy ekvivalens sósav és félekvivalens (+)-

kámfor-10-szulfonsav jelenlétében valósítják meg (fél mólekvivalensnyi sav felesleg!!!), akkor 0 oC-

on jó termeléssel szűrhető ki a gyakorlatilag tiszta (R)-2-fenil-glicint tartalmazó diasztereomersó 

(11.5.10.6. ábra). [1] 

 

11.5.10.6. ábra: A 2-fenil-glicin rezolválása (+)-kámforszulfonsavval 
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 Fenil-alanin rezolválása: 

 A fenil-alanin izoelektromos pontján (ip = 7,2-7,4) valamivel jobban oldódik vízben és poláris 

szerves oldószerekben, mint a 2-fenil-glicin. Rezolválása ugyancsak savfelesleg jelenlétében, O,O’-

dibenzoil-(R,R)-borkősavval (DBBS) és saját, optikailag aktív származékával ((R)-N-benzoil-fenil-

alanin = BFA) is megvalósítható (11.5.10.7. ábra). Mindkét esetben víz/metanol elegyben történik a 

sóképzés félekvivalens rezolválószerrel, sósavfelesleg jelenlétében. [16] 

 

11.5.10.7. ábra: Fenil-alanin rezolválása 

 A fenil-alanin (S)-izomerjét egy időben (amíg a biotechnológiai módszert ki nem dolgozták) az 

Aspartame nevű édesítőszer (lásd a 9. fejezetben) előállításánál használták fel nagy tömegben. Ezért a 

második, saját származékkal történő rezolválás volt az előnyösebb megoldás a következő okok miatt: 

 

 – Rendkívül hatékony elválasztás valósítható meg a racemát saját, optikailag aktív származékával 

(származék-származék rezolválás (vö. 11.5.7.e ponttal). A diasztereomersó „kvázi racemát‖, vagyis az 

(R)-konfigurációjú rezolválószerrel csak az (S)-enantiomer kristályosodik kompakt, kvázi 

szimmetriacentrummal rendelkező ionpárt alkotva. Így nagy enantiomertisztaságú termék állítható elő 

egy lépésben. 

 – A saját származékkal nem viszünk be idegen kémiai szennyezőt a rendszerbe (élelmiszer-ipari 

felhasználásnál ez rendkívül fontos). Ha véletlenül benzoesav szakadna le a rezolválószerről, az sem 

toxikus (konzerválószer). 

 – Az ipari gyártáshoz csak az első adag rezolválószert kell megvenni, utána a racém fenil-alanin 

rezolválásának szűrletéből kinyerhető a benzoilezésre alkalmas (R)-izomer. 

 – A rezolválószer jól kristályosodik, savas vízben nem oldódik, így könnyen, jó hatásfokkal 

regenerálható. 

 

 A diasztereomersó kiszűrése után az oldatban maradó (R)-fenil-alanin-hidroklorid egy részéből 

rezolválószer készíthető, a többit racemizálják (autoklávban 120–140 oC-on kevertetik a sósavas só 

oldatát) és a racém anyagot visszavezetik a diasztereomersó előállításához. Így a racém fenil-alanin 

jelentős hányada a szükséges (S)-izomerré alakítható. 

 A diasztereomersót vizes szuszpenzióban sósavval bontják el. Ekkor a rezolválószer (BFA) fehér 

csapadék formájában kiválik az oldatból (szűrve regenerálható 90%). A vizes oldatban maradó 

(S)HCl-só az oldat betöményítése és hűtése után kristályosítható vagy izoelektromos ponton a szabad 

aminosav kicsapható. 

 

 Aszparagin rezolválása: 

 Az aszparagin rezolválásának érdekessége, hogy ennek az aminosavnak az izoelektromos pontja 

ie= 5,6, mégis a fentiekhez hasonlóan vizes oldatban O,O’-dibenzoil-(R,R)-borkősavval (DBBS) 

képez kristályosodó sót (Reanal-eljárás, 11.5.10.8. ábra). [17] 
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11.5.10.8. ábra: Aszparagin rezolválása O,O’-dibenzoil-(R,R)-borkősavval 

 c) Királis karbonsavak rezolválása: 

 Fontos megjegyezni, hogy az optikailag aktív bázisok mint rezolválószerek általában drágábbak, 

mint az optikailag aktív savak. Az alkaloid típusú, természetes anyagok egy része csak egyik antipódja 

formájában kapható vagy esetleg kvázienantiomerje létezik (pl. kinin vs kinidin). A szintetikusan 

előállított rezolválóbázisok (1-fenil-etilamin, 1,2-diamino-ciklohexán stb.) optikai izomerjeinek ára 

legtöbbször nem azonos. Általában az az olcsóbb enantiomer, amelyiket a racém anyag olcsó 

rezolválószerrel végzett rezolválásakor a kristályos diasztereomersóból izolálnak, míg a szűrletből 

további tisztítási lépésekkel kinyerhető antipód drágább. (Egy-két esetben ma már enantioszelektív 

reduktív aminálással mindkét izomert nagy tisztaságban elő tudják állítani.) 

 

 A Corey-lakton (prosztaglandin intermedier) rezolválása: 

 Corey eredeti megoldása szerint a lakton felnyitásával nyerhető cisz-2-hidroxi-ciklopentenil-

ecetsavat száraz etil-acetátban vitték sóképzésbe ekvivalens (R)-1-fenil-etilaminnal (11.5.10.9. ábra). 

Ekkor közepes termeléssel és diasztereomertisztasággal kapták meg a diasztereomersót, amelyet 

további átkristályosításokkal dúsítottak. A só elbontását sósavval végezték, miközben az optikailag 

aktív sav újra laktonná zárt és szerves oldószerres extrakcióval elválasztható volt a vizes oldatban 

maradó 1-fenil-etilamin hidrokloridtól. 

 

11.5.10.9. ábra: A cisz-2-hidroxi-ciklopentenil-ecetsav  

és a savas közegben belőle képződő ún. „Corey-lakton” 

 

11.5.10.10. ábra: A prosztaglandin intermedier (cisz-2-hidroxi-ciklopentenil-ecetsav)  

rezolválása vizes közegben 

 Amikor a prosztaglandinok hazai ipari gyártását tervezték, ez az eljárás túl kényesnek és drágának 

tűnt méretnöveléshez. Ekkor a tanszéki kutatócsoport egy új rezolválási módszert dolgozott ki. 

Oldószerként vizet használva ekvivalens és félekvivalens módszerrel is sikerült enantiomerjeire 

bontani a cisz-2-hidroxi-ciklopentenil-ecetsavat. A vizes közeg nagy előnye, hogy nátrium-hidroxiddal 

jól oldódó cisz-2-hidroxi-ciklopentenil-ecetsav-nátriumsót lehet készíteni, és ha ehhez a rezolválószer 

((R)-1-fenil-etilamin) sósavas sóját adagolják, akkor ún. só-só rezolválással jutnak a nagy tisztaságú 
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diasztereomersóhoz (11.5.10.10. ábra). Ez a rezolválási eljárás az enantiomertisztítási lépéssel 

kombinálva már gazdaságos ipari eljárásnak lehetett az alapja. [18] 

11.5.11. Rezolválás diasztereomerkomplexek képzésével 

 A szakirodalomban számos komplexképzéses rezolválást írtak le, elsősorban alkoholok, királis 

foszfin-oxidok enantiomerjeinek elválasztására. A komplexek egy része ún. koordinációs komplex, 

ezekben a rezolválószer egy fémmagvú optikailag aktív vegyület, amelyben a fématom koordinációs 

szférájában tud komplexálódni a rezolválandó anyag egyik enantiomerje. Gyakorlati alkalmazásra is 

számot tartó ilyen megoldást a tanszéki kutatócsoportban dolgoztak ki. A módszer lényege, hogy az 

O,O’-dibenzoil-(R,R)-borkősav-kalciumsót (DBBS-Ca) használják fel például racém 2-alkoxi-

karbonsavak optikai izomerjeinek elválasztására (11.5.11.1. ábra). [19] 

 

11.5.11.1. ábra: Racém alkoxi-karbonsavak optikai izomerjeinek elválasztása  

diasztereomer komplex képzéssel 

 Az O,O’-dibenzoil-(R,R)-borkősav önmagában is jó komplexképző. A királis foszfin-oxidok 

Noyori-féle rezolválása mellett a tanszéki kutatócsoportban szekunder alkoholok diasztereomer 

komplex képzéses rezolválását is megvalósították vele (11.5.11.2. ábra). [20] 

 

11.5.11.2. ábra: Mentol rezolválása O,O’-dibenzoil-(R,R)-borkősav-monohidráttal 

 A diasztereomerkomplexek képzésén alapuló elválasztások speciális változatait valósítják meg a 

királis állófázist tartalmazó gázkromatográfiás és nagynyomású folyadékkromatográfiás (HPLC) 

analitikai mérések során is. A királis állófázishoz kötött „rezolválószer‖ különböző stabilitású 

diasztereomerkomplexeket képez az eluenssel áramló enantiomerekkel, eltérő retenciós időt okozva. 

 Ma már kaphatók akár ipari méretű preparatív kolonnák töltésére alkalmas királis állófázisok is. 

Bár ezek ára rendkívül magas, néhány esetben a gyógyszergyárakban alkalmaznak ilyen rezolválási 

eljárásokat nagy értékű hatóanyagok megfelelő optikai izomerjeinek előállítására. 

11.6. A nem szükséges enantiomer hasznosítása, racemizáció 

Az előző fejezetekben bemutatott rezolválási módszerekkel a racém anyagnak elvileg is csak 

maximum a fele nyerhető ki, mint hasznos enantiomer. A másik fele, illetve a rezolválási folyamatban 

nem hasznosítható, rossz izomerben dús hányad megsemmisítése (elégetése) jelentős költségnöve-
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kedést okoz a gyógyszerek, növényvédő szerek, kozmetikai anyagok szintézisében. Ezért többféle 

hasznosítási megoldást is kidolgoztak az ipari szakemberek az elmúlt évtizedekben. 

 a) Az egyik lehetőség az, hogy a nem hasznos enantiomer mellől regenerálják a racém hányadot 

és legalább azt visszavezetik a rezolválási folyamatba. Erre példákat a 11.5.9. fejezetben említettünk, 

különös tekintettel a 11.5.9.11. ábrán bemutatott aminodiol-hidroklorid kisózásos kristályosítására. 

 b) Egy másik megoldás lehet az adott céltermékhez nem felhasználható enantiomer megtisztítása 

és értékesítése vagy felhasználása más szintézisekben. Erre példa volt ugyancsak a chloramphenicol-

gyártás, amikor az antibiotikum szintézisében nem hasznosítható (S,S)-aminodiolt részben más 

vegyületek rezolválására rezolválószerként értékesítették, részben növényvédőszer-gyártás alap-

anyagának adták el. Az ilyen típusú hasznosításokhoz tudni kell, hogy a gyógyszeriparban rendkívül 

szigorú előírások vonatkoznak a szintézisekben felhasználható reagensek minőségére, tisztaságára is. 

Ráadásul biztosítani kell az állandó minőséget. Ezért csak minden szennyezőtől megtisztított, 

megfelelő érzékenységű analitikai módszerekkel bevizsgált anyag vihető át egy másik gyártásba. 

Sokszor ezek a tisztítási lépések olyan költségesek, hogy inkább égetésre küldik a rossz izomert. 

c) Sok esetben, amikor erre az adott vegyület alkalmas, a „rossz‖ izomert ismét racém keverékké 

alakítják és visszavezetik a rezolválási eljárásba. Így kis veszteség mellett az eredeti racém anyag 

egésze a szükséges izomerré alakítható. Az ilyen racemizációt akkor célszerű megvalósítani, ha 

viszonylag kis idő-, segédanyag- és energiaráfordítással, kevés készülékkapacitás lekötésével 

megoldható. 

11.6.1. Racemizációs módszerek 

Ahhoz, hogy egy királis szénatom konfigurációját megváltoztassuk, egy adott optikai izomert race-

mizáljunk, a szénatomhoz kapcsolódó atomok közül legalább egyet időlegesen le kell szakítani az 

aszimmetriacentrumról, majd újra visszakapcsolni. Ha a visszakapcsolódás több irányból is létrejöhet, 

akkor a tükörképi izomerek keveréke keletkezik, vagyis a vegyület racemizál. A C-X kötés felsza-

kadása végbemehet heterolitikus és homolitikus úton is. Ennek megfelelően a racemizáció lehet ionos 

(kationos vagy anionos), vagy gyökös mechanizmusú. E háromfajta racemizáció mellett még szoktunk 

beszélni a semleges köztiterméken keresztül végbemenő racemizációról, bár ehhez a semleges 

köztitermékhez vezető reakció ugyancsak lehet például ionos. 

 

 a) Anionos racemizáció: 

 Ilyenkor az aszimmetriacentrumról általában egy proton szakad le, amely a visszamaradó 

karbanionra két irányból is visszakapcsolódhat. Így racemizálhatók az -aminosavak, például a 2-

fenil-glicin (11.6.1. ábra), ha vizes, lúgos közegben melegítik oldatukat. 

 

11.6.1. ábra: 2-Fenil-glicin racemizációja lúgos oldatban 

b) Kationos racemizáció: 

 Ebben az esetben valamely elektronegatív atom (vagy csoport) szakad le a kiralitáscentrumról. A 

közel sík szerkzetű karbokationra az anion visszakapcsolódása két irányból történhet, így racémtermék 

képződik. A 11.6.2. ábra az 1-metil-benzilklorid racemizációját mutatja be, amely a Lewis-sav 

karakterű antimon-pentaklorid hatására kationos mechanizmussal megy végbe. 

 

11.6.2. ábra: Az 1-metil-benzilklorid racemizációja Lewis-sav jelenlétében 
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 c) Gyökös racemizáció: 

 Gyökös racemizáció során valamilyen iniciátor (pl. UV-fény) vagy gyökkeltő hatására 

homolitikus kötésfelhasadást követően szintén kétféle módon rekombinálódhat a vegyület. Példa erre a 

piretroid típusú rovarölő szerek intermedierjének, a transz-krizantémsav-etilészternek az UV-fény 

hatására bekövetkező izomerizációja (11.6.3. ábra). A molekula két kiralitáscentrumot tartalmaz és 

fény hatására mindkét kiralitáscentrum átalakul, így nemcsak racemizáció, hanem cisz/transz 

izomerizáció is lejátszódik. A folyamat végén tehát nem racém transz-krizantémsav-etilészter lesz a 

reakcióelegyben, hanem a racém cisz és transz észterek elegye, körülbelül 25/75 arányban. [21] 

 

11.6.3. ábra: Transz-krizantémsav-etilészter gyökös izomerizációja 

 d) Racemizáció semleges köztiterméken át: 

 Előfordulhat, hogy adott körülmények között átmenetileg a kiralitáscentrumhoz kapcsolódó több 

atom vagy csoport is leszakadhat és prokirális semleges köztitermék jöhet létre, amelyből újra felépül 

a kiralitáscentrum, természetesen racém keverék formájában. Ez a folyamat játszódik le akkor is, 

amikor a methyldopa szintézisének „aminonitril‖ intermedierjét rezolválják és a rossz izomert, sójából 

történő felszabadítást követően, visszavezetik a Strecker-szintézisbe (vö. 11.5.10.a ponttal). Mivel a 

szintézis mindegyik részlépése egyensúlyi folyamat, így az optikailag aktív aminonitril a dinamikus 

egyensúlyi rendszerben folyamatosan a megfelelő oxovegyületté (semleges köztitermékké) alakul, 

majd újra felépül belőle a most már racém aminonitril (11.6.4. ábra). 

 

11.6.4. ábra: -Aminosav-nitrilek racemizációja a Strecker-szintézis körülményei között 

 A chloramphenicol szintézisének rezolválási lépésében megmaradó „rossz‖ aminodiol izomer 

racemizációjára olyan módszert dolgoztak ki, amelyben a keto-enol tautoméria jelenségét használták 

ki racemizációra (11.6.5. ábra). 

 

 Az aminodiol oxidációját kálium-bromáttal végezték UV-fény iniciálta gyökös reakcióban. Ezért 

az eljárás csak üvegreaktorban volt elvégezhető, és ez meglehetősen költségessé tette ezt a 

racemizációs módszert. Megjegyzendő azonban, hogy az egy kiralitáscentrumot tartalmazó amino-

keton intermedier bázikus közegben racemizált gyorsan, míg savas pH-n viszonylag stabil maradt. 
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11.6.5. ábra: Az (S,S)-aminodiol racemizálása oxidáció és újbóli  

Meerwein–Ponndorf–Verley (MPV) -redukció útján 

11.7. Módszerek a racém vegyületek teljes mennyiségének hasznos enantiomerré alakítására 

A rezolválási és racemizációs módszerek külön-külön alkalmazásának hátránya, hogy a racemizáció 

külön készüléket igényel, oldószer és reagens többletet fogyaszt, és mindenképpen fellépnek 

preparatív veszteségek is. Ideális megoldás az lenne, ha a rezolválás körülményei között a számunkra 

nem hasznos enantiomer folyamatosan átalakulna a másik enantiomerré, és így a racém anyag teljes 

mennyiségét a jó izomerré lehetne alakítani. 

 Ezt az elképzelést két formában is megvalósították már a gyakorlatban. A kinetikus kontroll alatt 

végzett átalakításokat „dinamikus kinetikus rezolválásnak‖ nevezik, míg a termodinamikus kontroll 

alatt végzett átalakításokat „termodinamikusan kontrollált aszimmetrikus transzformáció‖ néven 

tartják számon a szakirodalomban. 

11.7.1. Dinamikus kinetikus rezolválás 

A kinetikus rezolválás klasszikus megvalósításáról a 11.5.2. fejezetben volt szó. Ennek a rezolválási 

módszernek is korlátja az, hogy a racém anyagnak maximum a fele alakítható át vagy vonható ki a 

rendszerból, a másik izomer veszendőbe megy. Ezen a problémán úgy lehet segíteni, ha a kinetikus 

rezolválás körülményei között egy kapcsolt reakciót is megvalósítanak, nevezetesen biztosítják a 

lassabban reagáló enantiomer átalakulását a másik optikai izomerré. A rendszer elvi vázlata látható a 

11.7.1.1. ábrán. 

 

11.7.1.1. ábra: A dinamikus kinetikus rezolválás reakciórendszere 

 Ha a rezolválás során az optikailag aktív reagenssel vagy optikailag aktív katalizátor jelenlétében 

a D-izomer reagál gyorsabban (vagyis a D-izomerrel menő reakció sebességi állandója (kD) a 

nagyobb), akkor úgy érhető el a teljes racémanyag-mennyiség TD-termékké alakítása, ha biztosítjuk 

valamilyen segédreagens vagy katalizátor hozzáadásával, hogy az L-izomer megfelelő sebességgel át 

tudjon alakulni a rezolválás körülményei között a D-izomerré. Optimális a rendszer akkor, ha ez a 

racemizáció gyorsabban megy végbe, mint maga a fő reakció (krac > kD). 
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 A dinamikus kinetikus rezolválás megvalósíthatóságára az első kísérleti példák között volt a 

Nobel-díjas Noyori és munkatársainak publikációja 1989-ben. Ők racém N-acetilezett -keto--

aminosav-észterek ketocsoportjának homogén katalitikus redukcióját valósították meg királis 

katalizátor ((R)-BINAP-Ru) jelenlétében. Azt tapasztalták, hogy a reakcióban csaknem kizárólag a 

(2S,3R)-izomer keletkezett. Ennek oka az volt, hogy a redukció körülményei között a kiralitáscentrum 

melleti karbonilcsoportnak köszönhetően a lassabban hidrogéneződő izomer (2R) keto-enol tautoméria 

révén mindig a gyorsabban reagáló 2S izomerré alakult (11.7.1.2. ábra). [22] 

 

11.7.1.2. ábra: N-Acetilezett -keto--aminosav-észter dinamikus kinetikus rezolválása  

homogén katalitikus redukcióval 

 Nem ipari eljárás, de fontos gyógyszerhatóanyagot érint az Ibuprofen nevű gyulladáscsökkentő 

hatóanyag észterének dinamikus kinetikus rezolválása (11.7.1.3. ábra). A módszer lényege, hogy a 

racém ibuprofen etoxietilészterét Candida rugosa lipase enzim jelenlétében enantioszelektíven 

hidrolizálják. Eközben szerves vagy akár szervetlen bázisok, például nátrium-hidroxid jelenlétében a 

lassabban hidrolizáló észter anionos mechanizmusú racemizációja is végbemegy, így a racém 

ibuprofen-etoxoetilészter csaknem teljes mennyiségéből a gyógyászati szempontból hasznos (S)-

ibuprofen képződik. [23] 

 

11.7.1.3. ábra: Ibuprofen-etoxietilészter dinamikus kinetikus rezolválása 
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11.7.2. Termodinamikusan kontrollált aszimmetrikus transzformációk 

A termodinamikus kontroll alatt végzett aszimmetrikus transzformációk két fajtáját különböztetik 

meg. [1] 

 Az elsőrendű (vagy elsőfajú) aszimmetrikus transzformáció során a több kiralitáscentrumot 

tartalmazó vegyület egyik aszimmetriacentruma az adott körülmények között spontán átalakul, vagyis 

diasztereomerek (cukrok esetén epimerek) alakulnak ki. Oldatban a termodinamikai egyensúlyt a két 

epimer relatív stabilitása határozza meg, ezért ezek egy-egy mólaránytól eltérő összetételben lesznek 

az egyensúlyi reakcióelegyben. Ilyen elsőrendű aszimmetrikus transzformációra példa az alap szerves 

kémiai kurzusokon oktatott jelenség, a glükóz mutarotációja. Ez a folyamat tehát nem más, mint 

oldatban spontán végbemenő epimerizáció (vagyis a több kiralitáscentrumot tartalmazó cukor-

molekula egyik centrumának konfigurációja változik, miközben a többi változatlan marad, így 

diasztereomerek keletkeznek). Általában oldatban nem alakul ki az 1:1 aránytól jelentősen eltérő arány 

az epimerek között, ezért ezt a jelenséget az ipari gyakorlatban nem használják. 

 A másodrendű (másodfajú) aszimmetrikus transzformáció lényege, hogy a spontán epimerizáció 

kristálykiválással van egybekötve. Olyan körülményeket állítanak be, melyek között a diasztereomer 

viszonyú izomerek egymásba alakulása közben az egyik diasztereomer folyamatosan kiválik az 

oldatból. Ennek a változatnak nagy előnye, hogy nem a két diasztereomer oldatbeli stabilitás-

különbsége határozza meg az egyensúlyi helyzetet, hanem a kristályosodó diasztereomer oldhatósága. 

Így, ha kis oldékonyságú diasztereomert sikerül előállítani, akkor gyakorlatilag a racém kiindulási 

anyagunk közel teljes mennyisége a hasznos izomert tartalmazó diasztereomerré alakítható. Ez már 

olyan hatásfok, amely miatt sok ipari kutató-fejlesztő vizsgálja a másodrendű aszimmetrikus 

transzformáció lehetőségét a legkülönfélébb optikailag aktív anyagok előállítása céljából. 

 

 Gyakorlati példák: 

 a) A 2-fenil-glicin-etilészter másodrendű aszimmetrikus transzformációja: 

 

11.7.2.1. ábra: Fenil-glicin-etilészter másodrendű aszimmetrikus transzformációja (R,R)-borkősavval 

A fenil-glicin bázikus származékainak rezolválását már bemutattuk a 11.5.10. fejezetben. A nitril 

és az észter (R,R)-borkősavval rezolválható. Ha a rezolválást toluol-metanol-aceton elegyben 
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valósítják meg, akkor az aceton egyensúlyi reakcióban spontán Schiff-bázist képez az aminosav-

származék aminocsoportjával és ez a vegyület könnyen protont veszít. Az így kialakuló aniont a 

központi szénatomhoz kapcsolódó három másik helyettesítő stabilizálja. Az akirális intermedier a 

C=N kettős kötés egyensúlyi reakcióban végbemenő vándorlásával is létrejöhet. Így a 2-fenil-glicin-

etilészter két optikai izomerje egymásba alakulhat. Eközben a jelen lévő rezolválószer protonálja a 

szabad aminocsoportot és a rosszabbul oldódó, D-izomert (=(S)-izomer) tartalmazó diasztereomersó 

folyamatosan kiválik a reakcióelegyből. Az egyensúlyi reakciók eredményeként végül a racém 2-fenil-

glicin-etilészter nagy része a hasznos D-izomert tartalmazó sóvá alakul (11.7.2.1. ábra). Ehhez 

természetesen most mólekvivalensnyi rezolválószert kell használni. Az aszimmetrikus transzformáció 

analóg módon megy végbe az észtercsoport helyett nitril- vagy karboxamid-funkciós csoportot 

tartalmazó származékokkal is. A savamid esetén azonban nem a D- hanem az L-izomer (=(R)-izomer) 

található a természetes borkősavval képzett, kristályosodó sóban. 

 A másodrendű aszimmetrikus transzformáció megvalósítása után a kristályos diasztereomersó 

feldolgozása a rezolválásoknál megszokott módon történik. 

 

 b) Chloramphenicol intermedier (aminoketon) másodrendű transzformációja: 

 A chloramphenicol ipari szintézisében a korábban említett módon az ―aminodiol‖ intermediert 

rezolválták R-savval. Tanszékünkön kidolgoztuk az egy lépéssel korábbi intermedier, az ún. 

―aminoketon‖ optikai izomerjeinek elválasztási módszerét. Mivel az aminoketon enolizációja és 

ezáltal az optikailag aktív aminoketon racemizációja a mérések szerint pH = 5–9 közötti tartományban 

rendkívül gyors, pH = 2–4 tartományban viszont az aminoketon enantiomer stabil, lehetőség nyílt az 

aminoketon intermedier másodrendű aszimmetrikus trnszformációjára is. Rezolválószerként a 

racémvegyülethez hasonló struktúrájú származékot, az (S,S)-N-ftaloil-aminodiolt használtuk (11.7.2.2. 

ábra). A metanol/víz elegyben megvalósított sóképzés azért előnyös, mert az (R)-aminoketont 

tartalmazó só ebben az elegyben gyakorlatilag oldhatatlan, a szilárd fázisban a keton sztereokémiailag 

stabil. [25] 

 

11.7.2.2. ábra: A chlorocid aminoketon intermedierjének másodrendű aszimmetrikus transzformációja 
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12.  POLÁRIS FÉMORGANIKUS VEGYÜLETEK ALKALMAZÁSA 

SZINTÉZISEKBEN 

A poláris fémorganikus vegyületek olyan fém-szén kötést tartalmazó vegyületek, amelyekben a 

fématom alkálifém vagy alkáliföldfém (esetenként cink, réz vagy kadmium). [1] Ezekre a 

vegyületekre jellemző a nagy reaktivitás elektrofilekkel szemben és sokszor az idő, a közeg, illetve 

hőmérséklet által korlátozott stabilitás. A vegyületek egyes képviselőit már a XIX. század második 

fele óta ismerik, ipari alkalmazásuk azonban csak a XX. század első felében indult meg és az 1960–

1970-es évek óta számottevő. 

A gyakorlati alkalmazás szempontjából az első jelentős felismerések Grignard nevéhez fűződnek, 

aki a magnézium szerves vegyületeivel foglalkozva kidolgozta a viszonylag könnyen kezelhető és róla 

elnevezett Grignard-reagenseket (Nobel-díj 1912-ben). Az alkálifémek szerves vegyületeinek 

gyakorlati alkalmazását hátráltatta a megfelelő inert atmoszféra, víz-, oxigén- és szén-dioxid-mentes 

körülmények biztosításának technikai fejletlensége. A Schlenk-technika elterjedése, a nagytisztaságú 

száraz nitrogén- és argongáz ipari méretű hozzáférhetősége mellett tulajdonképpen a műgumigyártás, 

illetve az abban alkalmazott báziskatalizált polimerizáció évi sok százezer tonnás méretben történő 

megvalósításához szükséges butil-lítium nagyüzemi gyártása tette kereskedelmi méretekben 

viszonylag olcsón hozzáférhetővé ezt a reagenst a finomkémiai iparok számára. Az egyetemi 

laboratóriumokban kifejlesztett sokféle nagy szelektivitású metallálási és szén-szén kötést létrehozó új 

fémorganikus reakció többsége a butil-lítium mint alap reagens reakcióin alapul. Ezeknek az új 

reakcióknak az alkalmazása oda vezetett, hogy ma már alig van olyan szerves szintézissor, amelyben 

ne szerepelne egy-két reakció, ahol poláris fémorganikus vegyületeket használnak reagensként vagy 

intermedierként. 

 

Miért hoztak nagy változást a szerves szintézisbe ezek a vegyületek? Miért népszerűek a 

metallálási reakciók a gyógyszerszintézisekben? A válasz összetett. 

Elsőként említhető, hogy a klasszikus szerves kémiai reakciókban elektronszívó helyettesítőkkel 

aktiválták a szénhidrogéneket például az alkil-halogenidek, nitrovegyületek stb. előállításával, ahol a 

heteroatomhoz kapcsolódó szénatom parciális pozitív töltésű, vagyis elektrofil. A poláris 

fémorganikus vegyületekben a helyzet fordított. A fémhez kapcsolódó szénatom elektronfelesleggel 

rendelkezik, nukleofil és bázikus centrum. 

Másodszor érdemes megemlíteni, hogy a poláris fémorganikus vegyületekkel végzett reakcióknak 

más irányítási szabályai vannak, ezért az aromás és heteroaromás vegyületek funkcionalizálása 

esetenként olyan pozíciókban is könnyen megoldható, amely a klasszikus módszerekkel nem lenne 

lehetséges. 

 Emellett sokszor sztereoszelektív, sőt enantioszelektív reakciók valósíthatók meg velük. 

Megemlítendő még az is, hogy míg a klasszikus szerves reakciók többségénél hosszabb idejű 

melegítés szükséges a teljes konverzióhoz, a poláris fémorganikus vegyületekkel a reakciók nagy 

része intenzív hűtés közben is gyorsan lejátszódik. Ez sokszor azzal a hátránnyal is jár, hogy drága, 

alacsony hőmérsékleten is megfelelő szilárdságú berendezésekre van szükség az ipari megvalósításhoz 

és a hidegenergia biztosítása is költséges. 

 

A poláris fémorganikus vegyületek gyógyszer- és finomkémiai szintézisekben történő 

használatához ismernünk kell ezen vegyületcsalád alapvető reakcióit. Bár a szerveskémia-kurzuson a 

Grignard-reagensek és egy-két alkálialkil vegyület is említésre kerül, a jelen tárgyban ismertetett 

reakciók jobb megértése érdekében először áttekintjük ezeknek a vegyületeknek a tulajdonságait. 

12.1. A fém-szén kötés jellemzői 

A poláris fémorganikus vegyületek közül a lítium és magnézium vegyületeit a poláris kovalens fém-

szén kötést tartalmazó, míg a nátrium- és káliumvegyületeket az ionos karakterűek közé sorolják. 

Részletesebb vizsgálatok azonban azt mutatták, hogy a fématom minőségén túl a kapcsolódó szerves 

csoport is befolyásolhatja a fém-szén kötés polarizáltságát, ezért teljesebb a kép, ha egy folytonos 
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skálán próbáljuk elhelyezni azokat a vegyületeket a fém-szén kötés polarizáltsága szempontjából. A 

skála egyik végén a poláris kovalens kötés, a másik végén az ionpár áll (12.1.1. ábra). 

 A kötés polarizáltsága miatt a fém-szén kötés pillératomjai közül a fématom elektronhiányos, 

Lewis-sav karakterű, míg a szénatom elektrontöbblettel rendelkezik, ezért bázikus és egyben nukleofil 

tulajdonságú (12.1.1. ábra). Ezek a tulajdonságok alapvetően befolyásolják a vegyületek reaktivitásán 

túl az általuk megvalósítható reakciók irányát és szelektivitását is. 

 

12.1.1. ábra: A fém-szén kötés polarizáltsága és pillératomjainak tulajdonságai 

A kötés kovalens vagy ionos karakterének a fématom minőségétől való függésére jó gyakorlati 

példa az a reakció, amikor a ciklopropil-difenilmetánból készített káliumvegyület tetrahidrofurános 

oldatához magnézium-bromid-dietil-éterátot adnak (12.1.2. ábra). Ekkor ugyanis kálium-bromid és 

4,4-difenilbut-3-enil-magnézium-bromid keletkezik. [2] 

 

12.1.2. ábra: A ciklopropil-difenilmetil-kálium és 4,4-difenilbut-3-enil-magnézium-bromid szerkezete 

A káliumvegyület erősen ionos karakterű és az anionos rész stabilizálását a negatív töltés két 

aromás gyűrűn történő delokalizálódása oly mértékben biztosítja, hogy ez túlkompenzálja a 

ciklopropángyűrűben lévő szögfeszültségek miatti energiatöbbletet. A kiterjedt konjugált rendszer 

vizuálisan is észlelhető: a ciklopropil-difenilmetil-kálium tetrahidrofurános oldata piros színű. A 

Grignard-vegyületben azonban a szén-magnézium kötés sokkal kevésbé poláros, kovalens jellegű. 

Ekkor úgy kerül energiaminimumba a vegyület, ha a ciklopropángyűrű felnyílik és a fématom az 

alkenil lánc terminális atomjához kapcsolódik. Ilyenkor azonban nem keletkezik kiterjedt konjugált 

rendszer, tehát az oldat színtelen lesz. Megjegyzendő, hogy ha a ciklopropil-difenilmetánból lítium 

származékot készítettek, akkor az oldat színe az oldószertől függött: dietil-éterben a színtelen, nyílt 

láncú forma volt többségben, tetrahidrofuránban a piros ciklopropángyűrűt tartalmazó forma dominált. 

 

A bázikus és nukleofil jelleg egymás melletti érvényesülése többféle termék keletkezéséhez 

vezethet egy reakcióban. Ezért rendkívül fontos eldönteni azt, hogy bázisként vagy nukleofil reagens-

ként akarjuk alkalmazni a fémorganikus vegyületünket. A bázikus és nukleofil jelleg függ a fématom 

minőségétől, de nem azonos mértékben változik meg, ha a fémet lecseréljük. Általánosságban azt 

mondhatjuk, hogy egy adott szerves fémvegyület bázikus karaktere a fématom elektropozitivitásával 

arányos, a nukleofil karaktere azonban még a kevéssé elektropozitív fémek szerves vegyületeinek is 

megmarad. A kétféle tulajdonság érvényesülésére mutat példát a 12.1.3. ábra. [2] 

A reakcióban két termék keletkezhet. Ha a reagens bázisként viselkedik, akkor a bázis (például 

fenil-kálium) protont hasít le a karbonilcsoport melletti metilcsoportról és enolát képződik (ez 

hidrolizálva visszaalakul a kiindulási acetofenonná). Ha nukleofilként reagál a fémvegyület, akkor az a 

karbonilcsoportra addicionál és egy tercier alkoholát keletkezik. A képletek alatt feltüntetett 

kitermelési adatokból látható, hogy az egyébként hasonló körülmények között végzett reakciókban 

(THF, -75 oC  0 oC) tiszta terméket csak két esetben kapunk. A Grignard-reagenssel tisztán addíciós 

reakció játszódik le (nukleofil karakter érvényesül), míg a fenil-kálium tisztán bázisként viselkedik és 
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csak enolát képződik. Fentieknek megfelelően tehát, ha bázisként akarjuk használni a fémorganikus 

vegyületet, akkor célszerű alkálifémet tartalmazó reagenst választani, míg nukleofil reakciókhoz (főleg 

akkor, ha a szubsztrátumban relatíve savas hidrogén is található) magnézium, vagy kényesebb esetben 

kadmium, cink, esetleg rézvegyület használható. 

 

 

12.1.3. ábra: Acetofenon reakciója fenil-magnézium-bromiddal és fenilalkáli reagensekkel  

(interaktív animáció) 

A Grignard-vegyületek reaktivitását speciális adalékkal is tudják befolyásolni. A 3,4-dihidro-1H-

naftalin-2-on esetében például az etil-magnézium-klorid addíciója csak 8%-os kitermeléssel adta a várt 

addíciós terméket. Ha a reagenshez cérium-kloridot is adtak, akkor ez a Grignard-vegyülettel 

komplexálódva már lényegesen jobb hatásfokkal addícionált a karbonilcsoprotra: 76%-os 

kitermeléssel jutottak a termékhez (12.1.4. ábra). [3] 

 

12.1.4. ábra: Az etil-magnézium-klorid reaktivitásának módosítása cérium-kloriddal 

12.2. Aggregátumképzés – aktiválás 

Nagy gyakorlati fontosságú, ezért kiemelten foglalkoznunk kell a poláris fémorganikus vegyületekben 

lévő fématom Lewis-sav karakterével. Az elektronhiányos fématom aprotikus oldószerekben ugyanis 

csak úgy tudja csökkenteni elektronhiányát, ha vagy az oldószer-molekula szabad elektronpárral 

rendelkező heteroatomjával, vagy egy másik fémorganikus molekula elektronban dús szénatomjával 

koordinálódik. Az is előfordulhat, hogy ilyen elektrondonor vegyületeket mi magunk adunk a 

fémorganikus vegyület oldatához, hogy reaktivitását, regio- vagy sztereoszelektivitását módosítsuk, 

befolyásoljuk. Ezeket a lehetőségeket tekintjük át röviden a következőkben a leggyakrabban használt 

alapreagens, a butil-lítium példáján. 

12.2.1. Butil-lítium asszociátumok különböző komplexánsok jelenlétében 

A butil-lítiumot legtöbbször valamilyen telített szénhidrogén típusú oldószerben, oldott formában 

hozzák forgalomba. Leggyakoribb a hexános oldat, de ciklohexánban, magasabb forráspontú paraffin 

típusú oldószerekben is kiszerelhető, mert ezekkel az anyagokkal a butil-lítium a tárolás körülményei 

között nem reagál. 

 

Aggregáció hexánban: 

A hexános butil-lítium oldat reakcióinak vizsgálatakor megfigyelték, hogy az elméleti 

számításoknál jóval kevésbé reaktív az anyag, például nem cseréli le a benzol hidrogénjét, noha a 

fenil-lítium sokkal kevésbé bázikus, mint a butil-lítium. A csökkent reaktivitás okainak vizsgálatakor 

megállapítoták, hogy a vegyület a hexános oldatban nem monomerként szolvatálva létezik, hanem 
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jellemzően hexamerként van jelen. A hexamerben a reaktív részt képviselő molekularészek az 

asszociátum belseje elé fordulnak, kifelé a hat propillánc helyezkedik el, leárnyékolva az aktív részt 

(12.2.1.1 ábra). Ez a csökkent reaktivitás oka. 

 

12.2.1.1. ábra: A butil-lítium hexamer szerkezete hexános oldatban (R = -C3H7) 

A teljesen apoláris hexánban a butil-lítium molekulák elektrondonor-akceptor kapcsolatot nem 

tudnak kialakítani az oldószer-molekulákkal. Ezért a hexamer különböző mérések szerint úgy épül fel, 

hogy három-három butil-lítium egy-egy hatszög mentén rendeződik össze úgy, hogy az egyik 

molekula lítiumatomja a másik molekula parciális negatív töltésű szénatomjával koordinálódik. A két 

„trimerben‖ a lítiumatomok koordinációs szférája nem telített. (A lítium leginkább a négyes 

koordinációt kedveli, de leírtak olyan vegyületet is, ahol a lítium koordinációs száma 12). A vizsgált 

esetben a fématom úgy tesz szert négy ligandumra, hogy a két „trimer‖ egymással párhuzamosan úgy 

helyezkedik el, hogy a két gyűrűben az atomok alternáló sorrendben vannak. Így a felső gyűrű 

lítiumatomjai az alsó gyűrű elektronban gazdag szénatomjaival és fordítva, az alsó lítiumatomok a 

felső trimerben lévő, elektrondús szénatomokkal tudnak vonzó kölcsönhatást kialakítani. Ha nem 

alternáló lenne az elhelyezkedés, akkor csak taszító kölcsönhatások jönnének létre. 

A hexamer képződése rendkívül kedvező a vegyület paraffin-szénhidrogénekben való oldhatósága 

szempontjából, hiszen a kifelé álló hat propillánc miatt hexánnal korlátlanul elegyedik, akár 90%-os 

oldat is készíthető belőle. Reaktivitás szempontjából viszont nem előnyös a hexamerképződés. Ezért 

sokszor különböző más oldószerekkel, adalékokkal csökkentik az aggregációs fokot. 

 

Asszociátumok étertípusú oldószerekben: 

 A poláris fémorganikus vegyületek reakcióit sokszor étertípusú oldószerekben (dietil-éter, 

diizopropil-éter, terc-butil-metil-éter, tetrahidrofurán, glim, diglim, anizol stb.) hajtják végre. Ezeknek 

az oldószereknek az oxigénatomjai sokkal jobb elektrondonorok, mint a butil-lítium 

elektronfelesleggel rendelkező, lítiummal szomszédos szénatomja. Ezért, ha a butil-lítium hexános 

oldatához például vízmentes tetrahidrofuránt adnak, akkor a hexamer szétesik és jellemzően tetramer, 

hőmérséklettől és koncentrációtól függően, kisebb mértékben dimerszerkezetű asszociátomok 

alakulnak ki. [4] A lehetséges tetramerszerkezeteket és dimert mutatja be a 12.2.1.2. ábra. Az, hogy 

hány oldószer-molekula veszi körül az asszociátumokat oldatban, nehezen határozható meg. 

 

12.2.1.2. ábra: Butil-lítium asszociátumok tetrahidrofuránban( interaktív animáció)  

 Az étertípusú oldószerekkel történő szolvatáció elengedhetetlen feltétele a Grignard-reagens 

előállításának. Az R-Mg-X szerkezet (ahol X halogén) ugyanis csak akkor stabil, ha a magnéziumot 

minimum két étermolekula szolvatálja (12.2.1.3. ábra). Ha az étertípusú oldószert teljesen lepárolják 

egy Grignard-vegyületről, akkor diszproporcionálódással dialkil-magnézium és magnézium-

dihalogenid keletkezik. Ha ezt a keveréket éterben újra oldják, akkor az egyensúly ismét a Grignard-

regagens néven ismert szerkezet felé tolódik el. Ez a Schlenk-egyensúly. Természetesen a Grignard-
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reagens reaktivitása különbözik a dialkil-magnéziumétól, ezért a Grignard-reakciókhoz mindenképpen 

valamilyen étertartalmú oldószerre van szükség. 

 

12.2.1.3. ábra: A Schlenk-egyensúly 

Komplexképzés tercier aminokkal: 

 A tercier aminok nitrogénjei jobb elektrondonorok, mint az éteres oxigén, ezért akár hexános, 

akár éteres oldószerben lévő butil-lítiumhoz adnak tercier amint, a lítium elsősorban az 

aminocsoporttal fog koordinálódni. 

Tercier aminként trialkil-amint is lehet alkalmazni, de legtöbbször két- vagy háromfogú 

ligandumokat használnak (12.2.1.4. ábra), mint az N,N,N’,N’-tetrametil-etiléndiamin (TMEDA), vagy 

az N,N,N’,N‖,N‖-pentametil-dietiléntriamin (PMDTA). Ha optikailag aktív tercier amint alkalmaznak, 

például a természetben is megtalálható (-)-sparteint, akkor a kialakuló optikailag aktív komplex 

enantioszelektív metallálási reakciókhoz is felhasználható.  

 

12.2.1.4. ábra: Két- és háromfogú, tercier amin típusú komplexánsok 

 A kétfogú TMEDA ligandummal a butil-lítium főleg dimereket képez (12.2.1.5. ábra), míg a 

háromfogú PMDTA jelenlétében monomer komplexeket is kimutattak. 

 

12.2.1.5. ábra: A butil-lítium TMEDA és PMDTA komplexánsokkal képzett asszociátumai 

12.2.2. Szuperbázisok 

A fémorganikus szuperbázisok olyan reagensek, amelyekben egy alkáliorganikus vegyületet, 

például a butil-lítiumot, valamilyen alkáli-alkoholáttal komplexálunk. Az előző pontban megkezdett 

gondolatmenetet folytatva megérthető, miért alkáli-alkoholátokat választottak komplexánsnak. Az ok 

egyszerű: a tercier aminok nitrogénjénél jobb elektrondonor egy negatív töltésű részecske, például egy 

alkoholát lehet. 

A fémorganikus szuperbázisok felfedezése 1966–1967-re nyúlik vissza. Először Lochmann 

publikálta 1966-ban, hogy a butil-lítium és a kálium-terc-butoxid mól/mól arányú keveréke lénye-

gesen erősebb bázis, mint a butil-lítium önmagában, ezért sokkal jobban iniciálja a butadién és izoprén 

polimerizációját. A jelenséget a szerző úgy értelmezte, hogy in situ butil-kálium és lítium- terc-

butoxid képződik és a butil-kálium természetesen erősebb bázis, mint a megfelelő lítium vegyület. 

 Ugyanezen keveréket egy évvel később Schlosser benzol metallálására használta, és kimutatta, 

hogy néhány perc alatt kvantitatíven végbement a reakció (döntően fenil-kálium és kevés fenil-lítium 
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keletkezett). Ő ezt nem a butil-kálium képződésével magyarázta, hanem feltételezte, hogy a butil-

lítium és a kálium-terc-butoxid olyan vegyes aggregátumot képez, amelyben a két fématom 

mindegyike kapcsolódik a butilcsoport terminális szénatomján kívül az alkoholát anion oxigénjéhez is 

(12.2.2.1. ábra). A későbbi mérések és preparatív kísérletek Schlosser feltételezését támasztották alá. 

 

12.2.2.1. ábra: A LiC-KOR szuperbázis képződése 

A megnövekedett bázicitás oka az, hogy a komplexben nagy reaktivitású, erősen polarizált fém-

szén kötések találhatók. Emellett megállapították, hogy ha benzollal vagy más metallálható (lásd 

később) vegyülettel reagál ez a komplex (vegyes aggregátum), akkor mindig a nagyobb tömegszámú 

fém épül be többségben (90%) a termékbe. 

 Megfigyelték azt is, hogy az ilyen – általánosságban szuperbázisoknak nevezett – komplexek 

stabilitása, reakcióik szelektivitása jobb, mint a megfelelő alkil-kálium vagy alkil-nátrium reagenseké. 

A szuperbázisoknak azóta számos alváltozatát kidolgozták és különböző, a vegyes aggregátumot 

alkotó vegyületekre utaló rövid neveken szokták idézni ezeket a reagenseket a szakirodalomban. Az 

első és azóta is legelterjedtebben használt szuperbázis a butil-lítium (LiC) és a kálium-terc-butoxid 

(KOR) mól/mól arányú keveréke, amelyt LiC-KOR néven tartanak számon számos közleményben. 

Más kombinációk is lehetségesek, például a LiC-KOR reagensnél bázikusabb pentil-nátrium és 

kálium-terc-butoxid keveréke, a NaC-KOR. Több esetben az alkoholát mellett tercier amin aktivátort 

is használnak. Ilyen kombináció például a LiC-KOR-TMEDA komplex. 

A fentiekben említett fémorganikus szuperbázisokon kívül, ezek analógiájára, előállítottak számos 

olyan szuperbázist is, amelyekben nincs alkáliorganikus vegyület. Ezek a nem fémorganikus szuper-

bázisok (nincs bennük fém-szén kötés). 

 Egyik fő típusuk az, amikor szekunder aminok lítiumvegyületeit komplexálják alkáli-alkoho-

látokkal. A lítium-diizopropil-amid (LDA) és a lítium-2,2,6,6-tetrametil-piperidid (LiTMP) nagy 

kinetikus bázicitással és kis nukleofilitással rendelkező vegyületek. Ezeket kálium-terc-butoxiddal 

komplexálva a LiDA-KOR és LiTMP-KOR szuperbázisokhoz jutnak (12.2.2.2 ábra).  

 

12.2.2.2 ábra: Nem fémorganikus szuperbázisok, a LiDA-KOR és LiTMP-KOR 

A nem fémorganikus szuperbázisok körébe tartoznak olyan vegyületek is, mint például az alkáli-

amidok vagy az alkáli-hidridek alkáli-alkoholáttal komplexált formái (például NaH + NaOR; NaNH2 

+NaOR). Ha a szuperbázis mindkét összetevőjében ugyanaz a fématom, akkor „unimetál szuper-

bázisról‖ beszélnek, ellentétes esetben „dimetál szuperbázisról‖ lehet szó (például NaNH2 + KOR). 

 A szuperbázisok legfőbb előnye, hogy képesek olyan szénhidrogének bizonyos szénatomjairól is 

protont leszakítani, amelyek klasszikus értelemben nem számítanak CH-savas vegyületeknek. Ilyenek 

például az aromás és heteroaromás vegyületek gyűrűihez kapcsolódó hidrogénatomok vagy a benzil-, 

allil-helyzetű hidrogének (ezeknek a pKa értéke 38–43 közötti, míg a klasszikus CH-savas vegyületek 

− malonészter, acetecetészter stb. − pKa értéke 16–25 között van). 

A szuperbázisok reakcióképességének illusztrálására tekintsük a 12.2.2.3. ábrán lévő reakciót. A 

benzol metallálása (a metallálásról később részletesen lesz szó) a butil-lítium hexános oldatával, mint 

már említettük, nem megvalósítható. Tercier amin aktivátorral három óra alatt értek el 60% körüli 

konverziót, míg LiC-KOR reagenssel egy perc alatt 77%-os konverziót tapasztaltak. 
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12.2.2.3. ábra: Benzol metallálása különböző reagensekkel (interaktív animáció) 

12.3. Fémorganikus vegyületek főbb előállítási módszerei 

A poláris fémorganikus vegyületek előállítási lehetőségeit két nagy csoportra osztják. Az egyik a 

szerves vegyület szempontjából tekintve reduktív helyettesítés módszere, melynek során elemi fémmel 

reagáltatnak például alkil- vagy aril-halogenidet. (Megjegyzendő, hogy ez a fém oldaláról szemlélve 

oxidatív helyettesítés. A klasszikus fémorganikus szakirodalomban sokszor ezen a néven található, 

mert a fémek szerves vegyületeivel először csak a szervetlen kémikusok foglalkoztak, és ők a fém 

oldaláról vizsgálták a reakciókat.) 

 A másik nagy csoportba a cserebomlásos reakciók tartoznak. Ebbe a csoportba olyan reakciókat 

sorolnak, amelyekben egy már meglévő fémorganikus reagens felhasználásával állítanak elő egy 

másik fémorganikus vegyületet. 

12.3.1. Előállítás a reduktív helyettesítés módszerével 

Az alkálifémek és alkáliföldfémek különböző távozó csoportot (X) tartalmazó alifás vagy aromás 

vegyülettel (R-X, 12.3.1.1. ábra) reagálhatnak, ahol X lehet halogén, kalkogén, hidrogén vagy akár 

más fématom. A gyógyszerkémiai alapfolyamatok tantárgy keretében most csak a leggyakrabban 

alkalmazott módszert, az alkil- és arilhalogenidek alkáli- és alkáliföldfémekkel megvalósítható 

reakcióját tekintjük át. 

 

12.3.1.1. ábra: Poláris fémorganikus vegyületek előállítása a reduktív helyettesítés módszerével 

A reakció egy elektronátmenettel induló, ún. SET folyamat, a mechanizmus részleteit a szerves 

kémia tárgyban oktatják. A gyakorlat szempontjából azonban fontos a mechanizmus ismerete, mert a 

mellékreakciók is nagyrészt ebből a gyökös folyamatból származnak. 

A főbb mellékreakciókat a 12.3.1.2. ábrán foglaltuk össze. Ha az alkilgyök az oldószerrel reagál, 

attól hidrogént vesz fel és a megfelelő szénhidrogén (R-H) képződik. Emellett hidrogén-halogenid 

kilépésével járó eliminációs reakció is végbemehet, terminális olefint (R’-CH=CH2) eredményezve. 

Az egyik legjelentősebb mellékreakció a Wurtz-kapcsolás, amikor az oldatba kerülő alkyl- (vagy aril-) 

gyökök egymással kapcsolódnak R-R vegyületté. 

 

12.3.1.2. ábra: A fontosabb mellékreakciók halogénvegyületek és alkálifém reakciójában 

 A mellékreakciók valószínűsége ugyanazon szerves halogénvegyület esetén a Mg<Li<Na<K 

sorrendben nő, vagyis a fémek elektropozitivitásának növekedésével egyre csökken a főtermék 

hozama. A mellékreakciók visszaszorításának több eszköze is van. 
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a) Egyrészt az alkil- vagy aril-halogenid szabályozott adagolásával kézben tartható a reakció. 

b) A másik fontos eszköz a reagáló fém fajlagos felületének növelése abból a célból, hogy a 

reakcióelegybe becseppenő alkil-halogenid minél gyorsabban dokkolhasson a fém felületén, és ott 

a reakció végbemenjen, mielőtt az átmenetileg képződő alkilgyök, leszakadva a felületről, 

önmagával vagy az oldószerrel kombinálódhatna. Ugyanezzel a módszerrel lehet gátolni az 

eliminációs mellékreakciót is. 

 

A mellékreakciók valószínűségének megfelelően a magnéziumot legtöbbször forgácsként használják, 

a lítiumot granulátumként adják a reakcióelegybe, mindkét esetben 90% feletti termelésekkel lehet 

megkapni a célvegyületet. A nátrium (kálium) esetén nagyon gyakran nátriumhomokot használnak, de 

így is csak 60-70%-os termeléssel lehet előállítani a szerves nátriumvegyületeket. 

 Természetesen a magnéziumból, lítiumból is készíthető porszerű reagens, ilyen nagy fajlagos 

felületű fémekkel azonban már nehezebb a munka. A nagyon finom eloszlású alkálifém- vagy 

magnéziumporok pirofórosak, ezért csak száraz, inert atmoszférában, abszolutizált oldószerekben 

használhatók. A fémporok adagolása is gyakorlati problémákat vet fel ipari méretben, ezért 

alkalmazásukat, ha lehet, kerülik. 

 A magnézium és lítium aprítását mechanikus berendezésekkel lehet elvégezni, mert szobahőmér-

sékleten megfelelő szilárdságúak. A nátriumhomok előállítása úgy történik, hogy a nátriumdarabokat 

magas forráspontú szénhidrogén-oldószerben (például xilolban) kevertetik és addig melegítik, míg a 

nátrium megolvad. Az ömledéket ultragyors keverővel (n> 10000 rpm) finom szemcsékké 

diszpergálják az oldószerben, majd hirtelen lehűtik. Ekkor a nátrium megszilárdul, apró, homokszerű 

szemcsék formájában. 

Ha nem megfelelő még a fémpor használata sem, komplexek formájában lehet oldatba vinni az 

alkálifémeket és a magnéziumot. A kondenzált aromás szénhidrogének vagy például az elektronban 

dús di-terc-butil-bifenil (12.3.1.3. ábra) tetrahidrofuránban az elemi fémek diszperziójával kevertetve 

olyan komplexeket alkotnak, amelyek oldódnak a szerves oldószerben. [6] Manapság egyre 

gyakrabban alkalmazzák az említett fémek oldható sztirolos, naftalinos és egyéb komplexeit metalláló 

ágensnek. 

 

12.3.1.3. ábra: Naftalinnal, antracénnel, di-terc-butil-difenillel képzett fémkomplexek 

A szerves káliumvegyületek előállítása a fent említett klasszikus úton meglehetősen veszélyes, 

mert maga a fém kálium is öngyulladó, a felületén levegő hatására robbanékony peroxid képződhet, és 

a reduktív helyettesítéses reakcióban nagyon sok melléktermék képződhet. Ezért a káliumvegyületek 

egy részét kerülő úton, a lítiumvegyületekből fém-fém cserével állítják elő, vagy pl. kálium-terc-

butoxiddal komplexálva szuperbázisokat képeznek, amely a metallálási reakcióban döntően káliumot 

visz át a szubsztrátumba. 

 

Gyakorlati példák: 

A reduktív helyettesítéses reakció gyakorlati megvalósítását a butil-lítium ipari előállításán és a 

Grignard-reagensek képzésének példáján mutatjuk be. 

 

a) Butil-lítium előállítása: 

A butil-lítiumot ipari méretben butil-kloridból állítják elő fém lítiummal (12.3.1.4. ábra). Bár a 

butil-bromid vagy jodid drágább, mindkét halogenid reakcióképesebb lenne a kloridnál. A klorid 

választása ebben az esetben azonban nem elsősorban gazdasági alapon történt, hanem a melléktermék 

lítium-halogenid oldhatósága alapján. A lítium-klorid ugyanis nem oldódik hexánban, míg a -bromid 

vagy -jodid a butil-lítiummal komplexálódva nagyrészt oldatban maradna. A lítiumsó tartalmú butil-
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lítium reakciói eltérnek a sómentes reagensétől, ezért is célszerű butil-kloriddal dolgozni. A másik ok 

az, hogy a kiszűrt só elektrolízisre vihető és így a sóképzésre elhasználódott fém lítium regenerálható. 

 

12.3.1.4. ábra: Butil-lítium előállítása és a lítium regenerálása 

A reakciót száraz hexánban, inert atmoszférában valósítják meg. Védőgázként a szakirodalom 

elsősorban argont javasol, mert a fém lítium igen könnyű fém és a hexán felszínén úszik, így 

folyamatosan érintkezik a gáztérrel. A fém lítium a nitrogénnel lítium-nitridet (LiN2) képezhet, ha a 

nitrogéngáz nem elég száraz, ezért javasolják az argont. Az argon jó védőgáz, de nagyságrenddel 

drágább, mint a nitrogén. Ezért, ha nagytisztaságú, száraz nitrogén áll rendelkezésre, azzal is 

kivitelezhető a reakció. 

Megjegyzendő, hogy a magnézium is hajlamos lenne nitrid képzésére, de az általában a készülék 

alján, oldószerrel fedve helyezkedik el a reaktorban, tehát jellemzően nem érintkezik a gáztérrel. 

 A reakció végrehajtásakor a hexánban kevertetett lítiumgranulátumot inert atmoszférában forrásig 

melegítik, és ehhez a keverékhez adagolják a butil-kloridot olyan ütemben, hogy a melegen könnyen 

beinduló exoterm SET-reakció önfenntartó módon haladjon. A fejlődő hőt a hexán párolgása viszi el a 

refluxhűtőbe. Az adagolást tehát úgy szabályozzák, hogy az egyenletes forrás biztosított legyen. A 

reakció végén az elegyet lehűtik, a kivált lítium-kloridot inertizált szűrőn kiszűrik és a butil-lítiumot 

hexános oldatban tárolják. A lítium-kloridból, mint említettük, elektrolízissel újra fém lítiumot 

nyernek. A termék leggyakrabban 15%-os, vagy 32%-os oldat formájában kerül forgalomba. A 

tömény, 90%-os oldatot csak akkor állítják elő, ha nagy távolságra kell szállítani és az oldószerballaszt 

nagyon megemelné a szállítási költségeket. 

 

 A butil-lítium tulajdonságai, kezelése: 

A butil-lítium alapvető reagens minden poláris fémorganikus vegyület előállításánál, ezért a 

következőkben röviden áttekintjük tulajdonságait, a vele végzett munka alapvető szabályait. 

 

A butil-lítium bomlása: 

Fontos tudni, hogy mindhárom butil-lítium izomer állás közben bomlik. A bomlás sebessége függ 

az oldat töménységtől (a töményebb oldatban gyorsabb), a hőmérséklettől és a szerkezeti izomer 

típusától. A bomlási reakció spontán végbemenő -elimináció, melynek során lítium-hidrid kihasadása 

közben butén izomer keletkezik (12.3.1.5. ábra). 

 

12.3.1.5. ábra: A butil-lítium izomerek bomlási reakciói 

A megfigyelések szerint a szek-butil-lítium bomlik a leggyorsabban, csaknem egy nagyságrenddel 

lassabban bomlik a normál butil-lítium és a terc-butil-lítium önbomlása a leglassúbb folyamat. 

 Az ipari gyakorlatban általában azonnal felhasználják a beérkezett butil-lítium oldatot, ezért ilyen 

esetben a gyártó által megadott specifikáció érvényes lehet. Ha azonban a laboratóriumban (vagy 
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üzemben) sokáig tárolják ezeket a reagenseket, akkor a fenti bomlás miatt a tényleges butil-lítium 

tartalom jelentősen eltérhet a szállításkori értéktől. 

A leggyorsabban bomló szek-butil-lítium esetében ez azt jelenti, hogy a hűtőben tartott (+5 – +8 
oC) oldat alkil-lítium-tartalma egy hónap alatt 20-30%-kal csökken. A 15%-os n-butil-lítium oldat 

szobahőmérsékleten néhány hónap alatt veszít 1-2%-ot anyagtartalmából. 

 A -elimináció eredményeként a lítium-hidrid fehér csapadék formájában jelenik meg a 

tárolóedény alján. Ez elsősorban a laboratóriumi méretekre kiszerelt, 100 ml-es, esetleg 1 literes 

üvegedényekben vehető észre. Ha tehát az üveg jól zár, akkor a fehér csapadék nem a levegő 

nedvességével történt hidrolitikus reakcióra utal, hanem az elimináció során keletkezett lítium-hidrid 

ülepszik le. Tudni kell azt is, hogy minden méretű kiszerelésben a butil-lítium száraz nitrogén 

atmoszféra alatt van, és a védőgázt kis túlnyomással töltik az edénybe, hogy a szeptum meghibásodása 

vagy nagyobb edények esetében a szelep tökéletlen zárása miatt ne tudjon befelé áramlani a nedves 

levegő. Emellett az önbomlás során keletkező butén is enyhe túlnyomást biztosít a palackban (a butén 

jól oldódik apoláris oldószerekben, de természetesen szobahőfokon jelentős tenziója van). 

 

Butil-lítium-tartalom meghatározása: 

A hosszan tárolt butil-lítium-oldatok anyagtartalmát tehát felhasználás előtt célszerű 

meghatározni. Az oldatok faktorozására több módszer is ismert a szakirodalomból. Pontos eredményt 

ad és könnyen kivitelezhető a kettős titrálás módszere. Ehhez először ismert mennyiségű butil-lítium-

oldatot inert atmoszféra alatt, külső jeges hűtés és intenzív kevertetés közben feleslegben vett vízbe 

csepegtetik. Ekkor mind a butil-lítium, mind pedig a lítium-hidrid lítium-hidroxiddá hidrolizál, a 

hidridből emellett hidrogén is képződik. A lítium-hidroxid ismert töménységű sósavoldattal történő 

titrálásával meghatározható a minta totál bázicitása (12.3.1.6. ábra). Másodszorra ugyancsak ismert 

mennyiségű butil-lítium-oldatot először valamely olyan reagenssel reagáltatják, amely csak az alkil-

lítiumot fogyasztja, a lítium-hidridet nem. Például 1,2-dibróm-etánnal a butil-lítium exoterm reak-

cióban lítium-bromiddá, etilénné és butil-bromiddá alakul. A lítium-hidridet ezután vízzel hidro-

lizálják és a keletkező kevés lítium-hidroxid mennyiségét sav-bázis titrálással meghatározzák. Ez az 

úgynevezett maradék bázicitás. A totál bázicitás és a maradék bázicitás különbsége adja meg az oldat 

butil-lítium-tartalmát. 

 

12.3.1.6. ábra: Butil-lítium-oldat tartalmának meghatározása kettős titrálással 

Butil-lítium hidrolízise: 

A butil-lítium izomerek mindegyike hevesen reagál vízzel. Az exoterm reakcióban bután és 

lítium-hidroxid keletkezik (lásd a 12.3.1.6. ábra első egyenletét). A butángáz és a butil-lítium 

oldószere, a hexán rendkívül tűzveszélyes és a hidrolízis során felszabaduló hő könnyen forrásba 

hozhatja az oldószert, sőt nagy mennyiségek esetén akár be is gyújthatja a butánt és a hexánt. Ezért a 

butil-lítium hidrolízisét vagy ilyen anyagot feltételezhetően tartalmazó reakcióelegyek hidrolitikus 

feldolgozását mindig inert atmoszféra alatt, intenzív hűtés és kevertetés közben kell végezni. Ma már 

ipari felhasználásra is kapható a butil-lítiummal közel azonos reaktivitású hexil-lítium, amelyből a 

metallálások vagy a hidrolízis során hexán keletkezik, amely kevésbé illékony, szobahőmérsékleten 

folyékony halmazállapotú, és így a reaktorban tartható. Ezért ipari méretű reakciók megvalósításához 

a hexil-lítium javasolható. 
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b) Grignard-vegyületek előállítása: 

A magnézium oldódásának beindítása általában a Grignard-reagens készítésének fő problémája. A 

magnéziumforgács aktiválására több módszert is alkalmaznak. 

Laboratóriumban a száraz éter típusú oldószerben leülepedett magnéziumra, álló keverő mellett 

jód kristályt ejtve, elérhető, hogy a jód megmarja a fém felületét, magnézium-jodid keletkezése 

közben. 

Ugyancsak laboratóriumi módszer lehet a száraz magnéziumforgácsok kevertetése oldószer nélkül 

száraz, inert atmoszférában. Ekkor a fémdarabok egymásról koptatják le az esetleges oxidréteget vagy 

más szennyezőt, és közben kevés magnéziumpor is keletkezik. Ezután oldószert és alkil-halogenidet 

adva a forgácshoz, a reakció könnyen beindul. Természetesen ez a módszer eróziót okozhat a készülék 

falán és a keverőn, ezért alkalmazása ipari méretben nem célszerű. 

A jó minőségű magnéziumforgács oldódásának elősegítésére sokszor alkalmaznak katalitikus 

mennyiségű, kis szénatomszámú alkil-halogenidet, például metil-jodidot, amely sokkal reakció-

képesebb, mint a nagyobb alkil- vagy arilcsoportot tartalmazó halogénvegyületek. Emellett a kis 

szénatomszámú halogénvegyület katalitikus mennyisége a mellékreakciókat is csökkenteni képes. Ha 

például egy aromás halogénvegyületből (Ar-X) készítenek Grignard-reagenst, akkor a termék 

képződhet direkt módon, de az arilgyök le is szakadhat a fém felületéről és az oldószerrel vagy egy 

másik ilyen gyökkel melléktermékeket (Ar-H, Ar-Ar) adhat. A metil-jodidból képződő Grignard-

vegyület (Me-MgX) az oldatba kerülve átadja a fém-halogenidet a nagyobb szénatomszámú 

arilgyöknek, így csökkenti a mellékreakciók esélyét (12.3.1.7. ábra). Az egyébként exoterm reakció 

beindításához sokszor melegítésre van szükség, később a fejlődő reakcióhő fenntarthatja az oldószer 

forrását, és így a párolgáshő refluxhűtőn történő elvonásával és az alkil- vagy aril-halogenid megfelelő 

ütemű adagolásával kézben tartható a reakció. 

 

12.3.1.7. ábra: A Grignard-reagens előállítása metil-jodid segédreagenssel 

A Grignard-reakciókat mindenképpen étertípusú oldószerben vagy valamilyen éter- és szénhidrogén-

oldószer (például toluol) keverékében végzik, a korábban már említett Schlenk-egyensúly miatt. 

12.3.2. Előállítás kicseréléses módszerrel (cserebomlás) 

A cserebomlásos előállítási módszer (12.3.2.1. ábra) R-X kiinduló anyagai, hasonlóan a reduktív 

helyettesítéses módszernél elmondottakhoz, többféle távozó csoportot is tartalmazhatnak. Az X 

csoport lehet halogén (elsősorban bróm vagy jód), lehet hidrogén (metallálás), de lehet kalkogén (O, 

S) vagy akár szénatom is (C-C -kötés hasítása). A gyógyszerkémiai alapfolyamatok keretében a két 

leggyakrabban alkalmazott módszert, a halogén-fém cserét és a metallálási reakciókat tárgyaljuk. 
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12.3.2.1. ábra: Poláris fémorganikus vegyületek előállítása kicseréléses módszerrel (X= halogén, 

hidrogén, kalkogén, szén; R és R’= alkil-, arilcsoport, M = alkálifém) 

A 12.3.2.1. ábrán bemutatott folyamat egyensúlyi reakció, az egyensúly helyzete függ az R-M és 

R’-M relatív báziserősségétől (illetve a megfelelő „savak‖ (RH, R’H) relatív savasságától). 

 

a) Halogén/fém kicserélés 

A módszert elsősorban aromás bróm-, esetleg jódvegyületek fémorganikus származékká történő 

átalakítására használják. Klór- és fluorvegyületeket ilyen kicserélési reakciókban általában nem 

használnak. 

 Ha például az R-M reagens butil-lítium és a halogénvegyület brómbenzol, akkor a halogén és a 

fém kicserélődésének eredményeképpen fenil-lítiumhoz és butil-bromidhoz juthatunk (12.3.2.2. ábra). 

 

12.3.2.2. ábra: Fenil-lítium előállítása brómbenzolból 

A reakció hajtóereje az, hogy a fenil-lítium jóval gyengébb bázis, mint a butil-lítium. Az 

egyensúly tehát ebben az esetben gyakorlatilag teljesen az aromás lítiumvegyület képződésének 

irányába tolódik el. 

 

Lehetséges mellékreakciók: 

A halogén-fém kicseréléses reakció kivitelezésénél azonban több mellékreakcióval is számolni 

kell, ugyanis a kiinduló és a képződő halogénvegyületek elektrofil reagensként is működhetnek, és így 

homo- és heterokapcsolt melléktermékek is képződhetnek. A lehetséges mellékreakciókat általános 

képletekkel mutatja a 12.3.2.3. ábra. Ugyanezen ábrán feltüntettük a brómbenzol és butil-lítium 

reakciójában esetlegesen várható melléktermékek szerkezetét is. Ezek közül a legvalószínűbb a butil-

benzol képződése. 

 

12.3.2.3. ábra: A halogén fém kicserélés lehetséges mellékreakciói; a fenil-lítium ilyen típusú előállításánál 

várható melléktermékek szerkezete 

Az, hogy ezekből a melléktermékekből melyik és milyen mennyiségben képződik, erősen függ a 

reagáló vegyületek szerkezetétől, az oldószertől, hőmérséklettől és a reakcióidőtől. 

 Általánosságban azt lehet mondani, hogy a bróm/lítium, illetve jód/lítium kicserélési reakciók 

gyorsak, míg az alkilezési, arilezési mellékreakciók meglehetősen lassú folyamatok, ezért optimális 

reakcióidő esetén nem kell jelentős mennyiségű melléktermékkel számolni. A halogén-fém kicserélés 

gyors reakció, tehát nem érdemes hosszú ideig várni, hanem amint lehet, hozzá kell adni a 

melléktermék alkil-halogenidnél gyorsabban reagáló elektrofilt (pl. karbonil vegyületet). 

 Jól szolvatáló oldószerben, például tetrahidrofuránban az alkilezési mellékreakciók jobban 

mennek, toluolban, hexánban, dietil-éterben, terc-butil-metil-éterben lassabban. Ezért ha oldhatósági 

problémák nem gátolják, a kevéssé szolvatáló oldószereket célszerű választani ilyen reakciókhoz. 

 Drága, de biztos megoldás, ha a keletkező alkil-halogenidet eliminálják a reakcióelegyből. Ezt 

legegyszerűbben kétmólnyi terc-butil-lítium alkalmazásával érhetik el (12.3.2.4. ábra). 
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12.3.2.4. ábra: Bróm/lítium kicserélési reakció két ekvivalens terc-butil-lítiummal 

 A butil-lítiumnál két nagyságrenddel bázikusabb terc-butil-lítium először a kicserélési reakciónak 

megfelelően reagál: alkil-lítium és terc-butil-bromid keletkezik. A terc-butil-bromidból azonban a 

második mólnyi terc-butil-lítium erős bázisként hidrogén-bromidot eliminál, aminek köszönhetően 

izobután, izobutén és lítium-bromid képződik. 

 

b) Metallálás 

Ha a kiinduló vegyületben (R-X) a kicserélendő atom hidrogén, a reakciót metallálásnak nevezik 

(12.3.2.1. ábra, X = H). 

 Önmagában butil-lítiummal csak viszonylag savas hidrogének cserélhetők hexános oldatban, mert 

a reagens hexamer formájában van jelen és ezért kevéssé reakcióképes (az aggregátumképzést lásd a 

12.2.1. fejezetben). Terminális acetilének sp hybrid állapotú szénatomhoz kapcsolódó hidrogénje 

eléggé savas ahhoz, hogy hexános butil-lítium-oldattal komplexánsok hozzáadása nélkül is lítiumra 

cserélhető. 

 

A gombaölő hatású terbinafine szintézisének egyik lépése éppen egy ilyen acetilénszármazék 

metallálása (12.3.2.5. ábra). 

 

12.3.2.5. ábra: A terbinafine szerkezete és 3,3-dimetilbutinil-lítium intermedierjének előállítása 

A Terbinafine elsősorban gombás bőrbetegségek és körömgomba esetén alkalmazott szer, kenőcs, 

vagy tabletta formájában. A 12.3.2.5. ábrán látható lítiálási reakciót szénhidrogén oldószerben vagy 

száraz éter típusú oldószerben is meg lehet valósítani, az originátor eljárása szerint -75 oC-on történő 

butil-lítium adagolásával. Melléktermékként bután keletkezik, amely a reakcióelegy feldolgozásakor 

gázként távozik és a légtérbe kikerülve környezetvédelmi problémákat, tűzveszélyt okozhat. Ezért 
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ipari méretben célszerűbb a hexil-lítium alkalmazása, amelynek reaktivitása hexános oldatban a butil-

lítiummal csaknem azonos, de a keletkező melléktermék hexán lesz, amely – folyadék lévén – a 

reaktorban marad. 

 A szintézis további menetében a lítiumvegyületet akroleinnel reagáltatják, majd izomerizációt és a 

hidroxilcsoport klórra történő cseréjét követően alkilezik vele az N-naftilmetil-metilamint. 

12.4. Aromás vegyületek regioszelekív metallálási reakciói 

A többféle helyettesítőt tartalmazó aromás és heteroaromás vegyületek nélkülözhetetlen építőkövei 

számos gyógyszerhatóanyagnak. Előállításuk egyik hatékony módja a metallálás. A modern 

szintézisekben ezt a módszert olyan elterjedten alkalmazzák napjainkban, hogy ezért külön 

alfejezetben foglalkozunk ezzel a reakciótípussal. 

 Sok esetben az aromás gyűrűhöz kapcsolódó szubsztituensek meghatározzák, hogy a metallálás 

során melyik hidrogén cserélődik le fématomra. Az olyan metallálási reakciókat, ahol a 

szubsztrátumban lévő, heteroatomot tartalmazó csoport határozza meg kicserélődés pozícióját, 

irányított metallálásnak nevezik (angolul: directed metalation, az irányítócsoport neve: directed 

metalation group (DMG), 12.4.1. ábra). 

 

12.4.1. ábra: Az irányított metallálás feltételezett átmeneti állapotának vázlata 

 

12.4.2. ábra: Az irányított metallálások típusai 

Az irányított metallálási reakció mechanizmusára vonatkozó elmélet szerint az ábrán látható 

irányítócsoportban (Y) lévő heteroatom magányos elektronpárja koordinálódik a Lewis-sav karakterű 

fématommal, és ezzel az aromás vegyület egy adott pozíciójában rögzíti. Az irányítócsoport 

kapcsolódhat a metallálásban érintett szénatommal szomszédos atomhoz, de elhelyezkedhet távolabb 
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is a hidrogén/fém kicserélés helyétől (lásd a 12.4.2. ábrán). Ezért ábrázoltuk normál kötés helyett 

görbe vonallal a C-Y kapcsolatot. A hidrogén-fém kicserélési reakció ezután már csak abban a 

pozícióban valósulhat meg, amelyik ebben a komplexben sztérikusan a megfelelő helyzetben van a 

komplexált alkil-lítiumhoz (R-Li) képest. Az ábrán az elektronmozgásokat kék nyilakkal jelöltük. 

Az irányított metallálás legtöbb esetben egy aromás gyűrűn belüli orto helyzetű hidrogén/fém 

kicserélődést jelent (directed ortho metalation = DoM reaction). 

Emellett ismertek az irányítócsoportot tartalmazó gyűrűhöz kapcsolódó másik aromás gyűrűn 

bekövetkező ilyen reakciók is (távoli gyűrű metallálása: directed remote metalation). 

Olyan reakciókat is megvalósítottak, amikor a hidrogén/fém kicserélődés nem a gyűrű 

irányítócsoporthoz viszonyított orto helyzetében következett be, hanem az ide kapcsolódó oldallánc 

(pl. benzilhelyzetű) szénatomján. Ez a szomszéd csoport metallálás (angolul: latheral metallation). A 

háromféle irányított metallálás átmeneti komplexeinek vázlatát a 12.4.2. ábra szemlélteti. 

 

Aromás vegyület ilyen irányított metallálására Wittig és Gilman egymástól függetlenül figyeltek 

fel, amikor az anizol (metoxibenzol) aktivált butil-lítiummal végbemenő reakcióját vizsgálták. Az 

anizolban lévő metoxicsoport (általában az irányítócsoport) többféle módon is meghatározza a 

kicserélődés helyét (12.4.3. ábra). 

 1) Az egyik legfontosabb hatás a komplexképzés. Az oxigén magányos elektronpárja koor-

dinálódik a lítiummal és így a szomszédos orto helyzethez közeli pozícióban rögzíti a reagenst (12.4.3. 

ábra). Ezt a jelenséget idegen kifejezéssel complex induced proximity effect (CIPE) névvel jelölik. 

 2) Bizonyos irányítócsoportok (például savamidok, oxazolinok) olyan nagy térkitöltésűek, vagy 

olyan negatív töltésű részek alakulnak ki bennük, hogy ezek sztérikus gátlás vagy taszító effektusuk 

révén megakadályozzák a metalláló reagens esetleges nukleofil támadását (például az irányítócsoport 

karbonilegységére, illusztrációt lásd a 12.4.3. ábra alsó részén). Az ilyen csoportok mérete és esetleges 

töltése az irányított metallálásra olyan módon is hathat, hogy a metallálószer változtatásával alternatív 

pozíciókban történhet meg a hidrogén/fém csere. A reagensfüggő irányításra a 12.4.1.1. ábrán 

mutatunk példát. 

 3) A koordinálódott metallálószer fématomja az orto helyzetű C-H csoporthoz kerül közel és 

megtörténik a hidrogén/fém kicserélődés. 

 4) Preparatív jelentősége miatt igen sokféle irányítócsoportot teszteltek és hasonlítottak össze 

intra- és intermolekuláris kompetitív reakciókban is. A kísérleti tapasztalatok alapján megállapították, 

hogy az irányítócsoport térbeli közelsége a termék fémorganikus vegyület stabilitását is növelheti a 

fématommal megmaradó koordinatív kötés segítségével. 

 

12.4.3. ábra: Az irányított metallálás menete.  

Az 1–4 számok a szövegben lévő magyarázat sorszámára utalnak 

A felsoroltak mellett a metoxi- (vagy más hasonló irányító) csoport elektronikus tulajdonságai is 

szerepet játszanak. Induktív elektronvonzó effektusa miatt például a metoxicsoport melletti orto 

helyzetű szénhez kapcsolódó hidrogén a helyettesítetlen benzol hidrogénjeihez képest savasabb lesz. 
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Ugyanakkor a metoxicsoport ismert +M effektusa elsősorban a gyűrű átellenes oldalán, para 

helyzetben növeli az elektronsűrűséget és így csökkenti az esélyét annak, hogy a metallálószer ebben a 

pozícióban támadjon. Összességében az anizol irányított metallálása 500:1 arányban szolgáltatja az 

orto-lítio-anizolt a meta és para izomerekhez képest, és ez a termékarány döntően a komplexképzés 

miatt alakul ki. 

 

Az irányítócsoportok hierarchiáját, egymáshoz viszonyított erősségét sok kutató vizsgálta. Az ez 

irányú kísérletek két nagy csoportra oszthatók. Egyik esetben ugyanazon gyűrűhöz kapcsolódó 

különböző helyettesítők versengtek a metallálás pozíciójának meghatározásáért. A másik fajta 

kísérletsorozatban két különböző helyettesítőt tartalmazó vegyület egy-egy mól arányú keverékét 

reagáltatták félekvivalensnyi metallálószerrel és vizsgálták a termék összetételét. A két kísérletsorozat 

nem ad teljesen azonos eredményt, hiszen az intramolekuláris versengésben a helyettesítők 

elektronikus és sztérikus tulajdonságai hatnak egymásra, míg az intermolekuláris esetben ilyen hatások 

nincsenek. 

A szintetikus vegyész szempontjából a kísérletek lényeges eredménye az, hogy végül sikerült 

csoportokba rendezni a leggyakrabban előforduló szubsztituenseket a metallálás regioszelektivitását 

befolyásoló hatásuk erőssége alapján. Victor Snieckus kanadai professzor ez irányú munkássága 

alapján három nagy csoportot különítettek el. [7] 

Az erős irányítócsoportok közé tartoznak a különböző savszármazékok: nagy térkitöltésű 

alkilcsoportokat tartalmazó savamidok, oxazolinok, karbamátok, iminek, valamint a kéntartalmú 

hasonló csoportok. 

A közepes irányító hatású csoportok között szokták emlegetni az alkoxi-, az acetál-, a 

dialkilamino-csoportokat, valamint a fluort, a klórt és a trifluormetil-csoportot. 

Gyenge irányító hatásúak az aromás gyűrűk, az alkoholát- és fenolátionok. 

 

Fontos tudni, hogy a heterociklusos vegyületekben lévő heteroatomok ugyancsak irányító 

hatásúak. Egyéb befolyásoló tényezők hiányában az öttagú, egy heteroatomot tartalmazó 

heterociklusok (furán, tiofén, pirrol) például -helyzetben metallálhatók. Megjegyzendő továbbá, 

hogy a heteroatomot tartalmazó helyettesítők irányító hatása nyílt láncú vegyületeknél is érvényesül.  

 

A fémorganikus vegyületekről és az irányított metallálásokról részletesebb ismereteket a 

hallgatók az MSc-szintű tanulmányaik során szerezhetnek a „Poláris fémorganikus vegyületek kémiája 

és technológiája‖ című tárgy keretében. 

 

 A továbbiakban arra mutatunk példákat, hogy több irányítócsoport jelenléte esetén a metallálás 

regioszelektivitását az alkalmazott körülmények (oldószer, reagens, komplexáns, hőmérséklet) 

döntően befolyásolhatják. 

 

 Gyakorlati példák: 

 a) Meticillin intermedier előállítása: 

A címben jelzett nevű vegyület antibakteriális hatású hatóanyag, félszintetikus 

penicillinszármazék. A penicillánsav aminocsoportjának acilezéséhez szükséges 2,6-dimetoxi-

benzoesavat irányított metallálást követő szén-dioxidos reakcióval állítják elő ipari méretben (12.4.4. 

ábra). 

Az 1,3-dimetoxibenzol irányított metallálása elvileg két pozícióban történhetne: a két irányító 

csoport közötti szénatomon, vagy valamelyik metoxicsoport melletti orto helyzetben. Az ábrán is 

látható módon a két csoport együttes irányító hatása érvényesül és a köztes pozícióban valósul meg a 

hidrogén/lítium csere. A reakciót száraz tetrahidrofuránban, alacsony hőmérsékleten végzik butil-

lítiummal, majd a fémorganikus intermediert szárazjéggel (szilárd szén-dioxid, -80 oC) reagáltatva 

közel kvantitatív termeléssel jutnak a sav lítiumsóhoz, amelyből vizes extrakciót követő savanyítással 

kapják meg a karbonsavat. A termék rendkívül tiszta, regioizomert a leírások szerint nem tartalmaz. 
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12.4.4. ábra: Meticillin intermedier előállítása irányított metallálással 

 b) Szív-, érrendszerre ható gyógyszer intermedierjének előállítása: 

Egy amerikai szabadalom [8] szerint a 12.4.5. ábrán látható kardiovaszkuláris hatású vegyület 

(5,6-dialkoxi-1H-kinolin-2,4-dion) szintézisében egy terc-butil-karbonil csoporttal (piv) védett 3,4-

dimetoxi-anilint metalláltak regioszelektíven butil-lítiummal. A reakció érdekessége, hogy a 

szubsztrátumban három irányítócsoport is van. A lítiálás a savamid és a meta-helyzetben lévő 

alkoxidcsoport közötti pozícióban játszódik le szelektív módon. Megjegyzendő, hogy az 

irányítócsoportok közül a savamid típusúak (mint ebben az esetben a boc-anilin rész) a metoxi-

csoportoknál lényegesen erősebb irányítók. Emellett a terc-butil-karbamoil csoport nitrogénatomjához 

kapcsolódó hidrogént az első mólnyi butil-lítium protonként leszakítja, így egy negatív töltésű csoport 

jön létre. Ez példa az irányított metallálásoknál említett negatív töltésű részt tartalmazó irányító-

csoportokra (lásd 12.4.3. ábrán). 

A reakciót tehát kétmólnyi butil-lítiummal tetrahidrofuránban valósítják meg szobahőfokon, majd 

lehűtik a reakcióelegyet és nagy feleslegben vett szárazjég tetrahidrofurános szuszpenziójára engedik. 

A keletkező karbonsav lítiumsót vízzel kioldják, majd a vizes fázis savanyításával kapják meg a 

karbonsavat. Ebből néhány további kémiai transzformációval a végtermékhez jutnak el. A reakciót 

több száz literes reaktorokban valósították meg.  

 

12.4.5. ábra: Kardiovaszkuláris hatású 5,6-dialkoxi-1H-kinolin-2,4-dion intermedierjének előállítása 

lítiálással 

 c) Egy rákellenes gyógyszerhatóanyag intermediereinek előállítása: 

 A 12.4.6. ábrán látható ellipticine rákos sejtek szaporodását gátló hatóanyag. Szintézisét N-

metoximetil-indolból valósítják meg, három fémorganikus lépést követő további kémiai 

transzformációkkal. A metallálási reakciók mindegyike tanulságos. Az első lítiálás butil-lítium éteres 

oldatával megvalósítható, mert az indol-nitrogén miatt regioszelektíven a nitrogén melletti C(2) 

pozícióban történik meg a hidrogén/fém kicserélődés. Az öttagú heterociklusok -metallálásáról 

részletesebben a 12.5. pontban lesz szó. 

A fémorganikus vegyületet klórhangyasav-dietilamiddal reagáltatva a megfelelő indol-2-

karbonsav-származékot kapják. Ennek a vegyületnek a C(3) helyzetű metallálását már olyan erősebb 

bázissal kell végezni, amelynek nukleofil karaktere nem érvényesül és így elkerülhető a dietilamid 

karbonilcsoportjára történő addíció. Erre a szek-butil-lítium TMEDA komplexe alkalmas alacsony 

hőmérsékleten. Végül egy gyűrűzárást valósítanak meg butil-lítium segítségével. Ekkor a 

fémorganikus reagens egy bróm/lítium kicserélési reakcióban vesz részt, majd a képződött 

fémorganikus intermedier intramolekuláris nukleofil támadást intéz a dietilamid karbonil 
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szénatomjára. A gyűrűzárt terméket stabilis kinon szerkezetűvé oxidálják és további reakciókkal 

jutnak el az ellipticine végtermékhez. 

 

12.4.6. ábra: Ellipticine intermedierek előállítása poláris fémorganikus reagensek segítségével  

12.4.1. A metallálás regioszelektivitásának befolyásolása 

A több pozícióban is metallálható multifunkciós vegyületek ilyen reakcióinál az irányítócsoportok 

helyzete és minősége mellett jelentős hatású lehet a reagens fajtája, a metallálás hőmérséklete, 

oldószere is. Jó példa erre a biológiailag aktív anyagok előállításának prekurzoraként is használt N-

pivaloil-2-(3-metoxifenil)etilamin különböző reagensekkel, különböző körülmények között végzett 

metallálásai (12.4.1.1. ábra). [9] 

 

12.4.1.1. ábra: Az N-pivaloil-2-(3-metoxifenil)etilamin lítiálása különböző reagensekkel  

(interaktív animáció) 

Az ábrán piros betűkkel (A, B, C) jelöltük, hogy a kiinduló anyag mely pozícióit támadhatja 

elvileg a metallálószer. Természetesen minden esetben két mól ekvivalensnyi bázist kell használni, 

mert a pivaloilamino-csoport nitrogénjén lévő hidrogén az erősen bázikus metallálószerek hatására 

azonnal lecserélődik lítiumra. Az A esetben terc-butil-lítiummal végezték a reakciót -50 oC-on. Ekkor 

a pivaloilamido-csoporttal történő koordináció bizonyult a leghatékonyabbnak és benzilhelyzetű 

lítiálás következett be. Lényegesen alacsonyabb hőmérsékleten, a Schlosser-féle szuperbázissal 

metallálva, a metoxicsoport melletti külső pozícióba lehetett szelektíven beépíteni helyettesítőt (B út). 

Végül a tetrahidrofuránnál kevésbé szolvatáló dietil-éterben a butil-lítium a metoxicsoporttal 

koordinálódott, és így olyan lítiumvegyület jött létre, amely intramolekuláris nukleofil reakcióban 

gyűrűbe zárt izokinolinszármazék keletkezése közben (C út). A példa jól mutatja, hogy ugyanazon 

szubsztrátum esetében a hőmérséklet és az oldószer változtatása milyen jelentős mértékben 

módosíthatják a reakciók kimenetelét. 

 

Sokszor a reagensben lévő fématom koordinációs állapota is meghatározó lehet. Ezt az 

alkalmazott komplexáns megválasztásával befolyásolhatjuk. A két- és háromfogú, tercier amin típusú 

komplexánsok (TMEDA és PMDTA) regioszelektivitást meghatározó szerepére az egyik első 
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szakirodalmi példát a tanszéki kutatócsoportban az 1-(4-metoxifenil)pirrol metallálására végzett 

kísérletek szolgáltatták (12.4.1.2. ábra). [10] 

 

12.4.1.2. ábra: Az 1-(4-metoxifenil)pirrol regioszelektív lítiálása különböző komplexánsok jelenlétében 

(interaktív animáció) 

A lítiálási reakciókat ugyanazon oldószerben és hőmérsékleten azonos szubsztrátumkoncentráció 

mellett elvégezve azt tapasztaltuk, hogy a háromfogú ligandummal komplexált butil-lítium kizárólag a 

termodinamikailag legsavasabb pozícióban, a pirrol gyűrű -széntomjához kapcsolódó hidrogén-

atomot cserélte le. Kétfogú ligandum alkalmazásakor a lítiálószer fématomja a szubsztrátumban lévő 

metoxicsoport oxigéntomjának nemkötő elektronpárjával koordinálódott és ezért a lítiálás kizárólag a 

metoxicsoport melleti orto-helyzetben ment végbe. Így tehát a komplexáns megválasztásával teljes 

mértékben kontrollálni lehet azt, hogy a beépítendő funkcióscsoport a pirrol- vagy a benzolgyűrűhöz 

kapcsolódjon. 

12.4.2. Távirányított metallálás (DReM) 

Olyan esetekben, amikor két egymáshoz kapcsolódó aromás gyűrű egyike vagy mindkettő tartalmaz 

irányítócsoportokat, előfordulhat, hogy a metallálásban irányítócsoportot betöltő helyettesítő a 

szomszédos gyűrű térbelileg megfelelő helyzetben lévő pozíciójában segíti elő a hidrogén/fém 

kicserélődést. 

 A távirányított metallálásra egy összetett példa az 1-(2-hidroximetilfenil)pirrol metallálása 

különböző reagensekkel (12.4.2.1. ábra). [11] 

 

12.4.2.1. ábra: Az 1-(2-hidroximetilfenil)pirrol metallálása különböző reagensekkel és a távirányított 

metallálás felhasználása kálcium háztartást befolyásoló hatóanyagok szintézisében (interaktív animáció) 

Az ábrán látható, hogy az -metallálásból és az orto-metallálásból (o) származó termékek aránya 

erősen függ a reagens minőségétől és az oldószertől. LiCKOR szuperbázissal kizárólag a cél-

vegyületek szintézise szempontjából fontos -helyettesített termékek képződtek. Megjegyzendő, hogy 

ebben a reakcióban a regioszelektivitást az alkalmazott oldószer szolvatálóképessége és a metalláló-

szerekben lévő fématom(ok) koordinációs igénye döntően befolyásolja. Hexánban a BuLi-TMEDA 

reagens valószínőleg erősen koordinálódik az alkoholát oxigénatomjával és ekkor az -metallálás 

dominál. A jobban szolvatáló dietil-éterben lényegesen több orto termék képződik. A szuperbázis 

(LIC-KOR) a jó szolvatáló képességű tetrahidrofuránban a szubsztrátum legsavasabb hidrogénjét 

cseréli ki fématomra. 

Az alkoximetilcsoport távirányító hatását támasztja az a megfigyelés is, miszerint az 1-(4-

metoxifenil)pirrol BuLi-TMEDA reagenssel kizárólag a metoxicsoport melletti orto helyzetben 

lítiálható (lásd a 12.4.1.2. ábrán), vagyis amikor a komplexáló heteroatomot tartalmazó csoport nincs 

megfelelő térközelségben a pirrol -helyzetéhez, akkor a BuLi-TMEDA reagenssel fenti körülmények 

között nem történik -lítiálás. 
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A távirányított és orto-irányított metallálás egy speciális esete a 12.4.2.2. ábrán látható reakció. A 

3,3’-dimetoxi-2-(N,N-dietilkarbamoiloxi)bifenilben a dietilkarbamoiloxi-csoport a metoxicsoportoknál 

erősebb irányító, ráadásul a szomszédos gyűrű 2’ helyzetében történő lítiálást a szomszédos 

metoxicsoport is elősegíti. A reakció érdekessége, hogy a lítiált vegyület intramolekuláris nukleofil 

reakcióban addicionálódik a karbamát karbonil szénatomjára (a helyettesítő karbonilcsoportja 

elektrofil reagensként viselkedik), miközben a fenolészterkötés felszakad. Így összességében tekintve 

a reakciót, a lítium-diizopropil-amid hatására az N,N-dietilaminokarbonil-csoport a 2’ pozícióba 

vándorol. Megjegyzendő, hogy a reakció végbemeneteléhez azért szükséges nagy bázisfelesleg, mert a 

heteroatom tartalmú helyettesítők komplexálódnak a lítium-diizopropil-amiddal. 

 

12.4.2.2. ábra: A 3,3’-dimetoxi-2-(N,N-dietilkarbamoiloxi)bifenil LDA által iniciált „átrendeződése” 

12.5. Heterociklusos vegyületek metallálása 

A heterociklusos aromás vegyületek közül az öttagú heterociklusok metallálása általában enyhe 

körülmények között megvalósítható. A furán, tiofén, 1-alkil-pirrol sorrendben csökken a reakció-

készség. E három vegyület esetében a lítiálás mindig a heteroatom melletti -szénatomon történik. 

Ennek egyik oka a heteroatom –I effektusa. Kivételes esetben, ha a pirrol nagy térkitöltésű helyet-

tesítőt tartalmaz a nitrogénatomján, -helyzetben valósul meg a hidrogén/fém csere. Az alábbiakban 

két példát mutatunk be ilyen, gyakorlati fontosságú lítiálásokra. 

 

a) Az 1-metilpirrol lítiálása például tetrahidrofuránban szobahőmérsékleten megvalósítható butil-

lítiummal. Ha a képződött 2-lítio-1-metilpirrolt -20 oC-ra hűtve oxiránnal reagáltatják, a reakció-

elegyből vizes hidrolízist követően a megfelelő hidroxietil származékot kapják jó kitermeléssel. A 

termék a clemastine nevű allergia elleni szer intermediere (12.5.1. ábra).  

 

12.5.1. ábra: A 2-hidroxietil-1-metilpirrol előállítása irányított metallálással 

 A terméket az egyik, fémorganikus lépéseket nem tartalmazó (hagyományos) úton például úgy 

állították elő, hogy az 1-metilpirrolt klórmetilezték, majd nátrium-cianiddal nitrilt készítettek, ezt 

savvá hidrolizálták, a savat pedig például lítium-alumínium-hidriddel a megfelelő alkohollá redukálták 

(12.5.2. ábra). Ennek a módszernek a hátránya, hogy az első lépést erősen savas közegben kell 

végezni, amelyben a pirrol részben kátrányosodik. A cianidos reakció előtt savmentesíteni kell az 

intermediert, utána preparálni kell a terméket és gondoskodni kell a ciános szennyvíz mentesítéséről. 

A hidrolízis után ismét izolálni és szárítani kell a terméket, mielőtt redukálnák. A fémorganikus úton, 

amely egy edényben megvalósítható, rengeteg izolálási, tisztítási lépés és veszélyes anyag használata 

elkerülhető. Gyorsabban, nagyobb össztermeléssel állítható elő a clemastine intermedierje. 

 

12.5.2. ábra: 2-Hidroximetil-1-metilpirrol előállítása klórmetilezéses módszerrel 
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 b) A ticlopidine nevű véralvadásgátló gyógyszerhatóanyag egyik szintézisváltozatában az 

intermediert tiofénből kiindulva az N-metilpirrolnál ismertetettel azonos módon állítják elő (12.5.3. 

ábra). 

 

12.5.3. ábra: Ticlopidine intermedier előállítása fémorganikus úton 

 A tiofén lítiálása 0 oC-on is megfelelő sebességgel végbemegy fél óra alatt. Ezután a reakció-

elegyet le kell hűteni -20 oC-ra, hogy a szobahőmérsékleten gáz halmazállapotú oxiránt el lehessen 

nyeletni a tetrahidrofurános oldatban. A termék 2-hidroxietiltiofént vizes hidrolízist követően a 

szerves oldat fázisból nyerik ki jó hozammal. 

 Amennyiben -helyzetben lítiált tiofénre van szükség, akkor ezt a megfelelő -bróm-tiofénből 

kaphatjuk meg lítium/bróm kicserélési reakcióval (12.5.4. ábra). 

 

12.5.4. ábra: A 3-hidroxietil-tiofén előállítása fémorganikus módszerrel 

 A halogén/fém kicserélés végrehajtásakor azt tapasztalták, hogy a reakcióelegyben nemcsak -, 

hanem -hidroxietil-tiofén is volt. A szén-lítium kötés poláris kovalens kötés, tehát a lítium intra-

molekuláris átrendeződéssel nem kerülhetett át -helyzetbe. A reakció gondos vizsgálatakor megálla-

pították, hogy a kiindulási anyag kevés (1-2%) nem brómozott tiofént is tartalmazott. Ezt a bróm/ 

/lítium kicserélési reakcióban keletkező -lítio-tiofén lassan metallálta -helyzetben, mert ez utóbbi 

fémorganikus vegyület gyengébb bázis (stabilabb), mint a -lítio-tiofén. A transzmetallálási reakció-

ban a -lítiotiofénből helyettesítetlen tiofén lesz, amely újra részt vehet ilyen intermolekuláis transz-

metallálási folyamatban. Végeredményben a teljes anyagmennyiség -litiotiofénné alakulhat. Ezért 

rendkívül fontos, hogy a -brómtiofén teljesen tiofénmentes legyen. 

 

12.5.5. A -lítio-tiofén átalakulása -litio-tiofénné, intermolekuláris transzmetallálási folyamatban (a 

csillag a 3-bróm-tiofén heteroaromás gyűrűjét jelöli) 

12.6. Metallálás benzilhelyzetben 

Az alifás oldalláncot tartalmazó aromás vegyületek metallálásakor heteroatomot tartalmazó irányító-

csoport távollétében is több termék keletkezhet. Egyrészt lecserélődhet az aromás gyűrű alkil-

csoporthoz képest orto-, meta- vagy para-helyzetben lévő hidrogénje, valamint az alkilcsoport 

gyűrűhöz kapcsolódó szénatomján esetleg meglévő hidrogén (benzilhelyzet). A toluol, etilbenzol, 

propilbenzol sorozatban a molekulamodellezési számítások szerint a benzilhelyzetű hidrogének a 

legsavasabbak, vagyis termodinamikus kontroll érvényesülése esetén a fémorgankius bázisnak innen 

kellene leszakítania a protont. A kísérletek azonban azt mutatták, hogy ha például toluolt lítiáltak 



12. Poláris fémorganikus vegyületek alkalmazása szintézisekben 179 

© Faigl Ferenc, BME www.tankonyvtar.hu  

butil-lítium/TMEDA keverékkel, akkor kevés benzil-lítium mellett főleg 3-lítio-toluolt kaptak, kevés 

2-lítio- és 4-lítio-toluol mellett. Ennek oka az volt, hogy a toluol benzolgyűrűn elhelyezkedő 

hidrogénjeinek kinetikus savassága nagyobb, mint a benzilhelyzetű hidrogéneké, vagyis a gyűrűn 

gyorsabban megy végbe a fém/hidrogén kicserélési reakció és a már létrejött lítiumvegyület nem tud a 

termodinamikailag stabilabb termékké átalakulni, mert a poláris kovalens szén-lítium kötés a 

metallálás körülményi között nem disszociábilis. 

 

A termodinamikus savasság a C-H vegyület disszociációs egyensúlyi reakciójában mérhető 

egyensúlyi állandóval (Ka) jellemezhető. A toluol disszociációs egyensúlyi reakcióját és néhány 

vegyület pKa-értékét mutatja a 12.6.1. ábra. [12] 

 

12.6.1. ábra: A toluol disszociációja és néhány vegyület pKa-értéke 

A 12.6.1. ábra adataiból látható, hogy az elektronszívó helyettesítőt tartalmazó benzilcsoport (pl. 

benzil-cianid) savassága több nagyságrenddel nagyobb, mint a toluolé. A benzol hidrogénjeinek 

savassága három nagyságrenddel kisebb, mint a benzilhelyzetű hidrogéneké a toluolban. 

 A kinetikus savasság a hidrogén/fém kicserélődés sebességével kapcsolatos fogalom, legjobban a 

kicserélődési reakció sebességi állandójával jellemezhető. Sokszor izotópcsere segítségével mérik, 

például az erős bázissal leszakított hidrogén helyére belépő deutérium mennyiségének időbeli 

változásával. 

A kinetikus savasság mértéke nagyban függ az aromás gyűrűhöz kapcsolódó helyettesítők 

számától és minőségétől. Benzol esetére néhány ilyen adatot kísérleti úton meghatároztak oly módon, 

hogy a helyettesítők hatását a szubsztituens melletti orto-, meta- és para-helyzetekben mérhető 

izotópcsere sebességi állandóját számolták a benzolra vonatkoztatva (12.6.2. ábra). [13] 

Abban az esetben tehát, ha olyan fémorganikus vegyületet kíván valaki előállítani, hogy kizárólag a 

benzilhelyzetben legyen a fématom, akkor célszerű olyan körülményeket választani, amelyek között a 

termodinamikai kontroll érvényesülhet, vagyis a fém/szén kötés erősen ionos karakterű. (Bár a poláros 

kovalens kötést tartalmazó fenil-lítium típusú vegyületek is képesek a még jelen lévő kiindulási 
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anyaggal, pl. toluollal intermolekuláris transzmetallálási folyamatban a termodinamikailag stabilabb 

termékké alakulni, de ez általában nagyon lassú, sok napig tartó folyamat lenne.) 

 Ennek az elvnek az érvényesítésével lehetett például a hidratropasav (2-metil-fenilecetsav, 

gyógyszeripari intermedier), az ibuprofen (gyulladáscsökkentőgyógyszer-hatóanyag) és a tamoxifene 

fémorganikus vegyületek alkalmazásán alapuló szintézisét kifejleszteni. 

 

12.6.2. ábra: Néhány szubsztituált benzolgyűrűs hidrogénjeinek kinetikus savassága 

12.6.1. A hidratropasav előállítása fémorganikus úton 

A hidratropasav fémorganikus úton legegyszerűbben etil-benzolból állítható elő. Az etil-benzol 

lítiálásánál azonban azt tapasztalták, hogy a regioizomerek aránya erősen függ az alkalmazott 

metallálószertől és a reakcióidőtől (12.6.1.1. ábra). [14-16]  

 

12.6.1.1. ábra: A hidratropasav előállítása etil-benzol metallálásával (interaktív animáció) 

Az ábrán látható módon háromféle reagenssel, mindig szénhidrogén oldószerben végezték a 

metallálást. Butil-lítium/TMEDA keverék esetében kovalens kötésű lítiumvegyületek jöttek létre, így a 

kinetikus és termodinamikus savasság versengésének megfelelő arány „fagyott be‖ a termékarányba, 

amely hosszabb reakcióidővel sem változott. A pentil-nátriummal végzett kísérletben a lítium-

vegyülethez képest ionosabb karakterű nátriumvegyületnek köszönhetően egy óra alatt beállt a 

termodinamikai egyensúlynak megfelelő arány, gyűrűben metallált terméket nem lehetett ekkor már 

kimutatni, noha a hatperces mintában még 85%-nyi volt belőle. Ez a módszer tehát gyorsan, nagy 

tisztaságú hidratropasav előállítását tenné lehetővé. A pentil-nátrium előállítása és kezelése azonban 

sokkal drágább, mintha a butil-lítiumból és kálium terc-butoxidból in situ előállítható szuperbázissal 

dolgoznánk. Igaz ugyan, hogy ezzel a reagenssel hexánban csak 17 órai reagáltatás után kapunk tiszta 

terméket, de lényegesen veszélytelenebb a vele való munka. Megjegyzendő továbbá, hogy az oldószer 

tetrahidrofuránra történő cseréjével az átalakulás sebességét nagymértékben növelni lehetett. Ez utóbbi 

oldószerben -50 oC-on 4 óra alatt tiszta -metallált etil-benzolhoz jutottunk. 
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12.6.2. Ibuprofen szintézise szuperbázis alkalmazásával 

Az ibuprofen gyulladáscsökkentő hatású készítmények hatóanyaga. Számos eljárást dolgoztak ki 

gazdaságos előállítására. A gyógyszerkutatásokhoz azonban az is hozzátartozik, hogy a vegyületek 

szervezetben történő lebomlását izotóp-jelzett hatóanyag beadásával vizsgálják. Ha ugyanis a 

molekula bizonyos szénatomjait 
14

C-izotóppal jelölik, akkor ez a béta-sugárzó izotóp igen kis 

koncentrációban is nyomon követhető a szervezetben és kimutatható a testnedvekből. Így meg lehet 

ismerni a gyógyszer útját és lebomlásának fázisait. Ilyen izotópjelzett vegyületek előállítására az ipari 

gyártásokhoz kidolgozott technológia általában nem alkalmas, mivel a 14C-izotópot tartalmazó 

reagensek, kiindulási anyagok köre igen korlátozott. Ilyen szintézisek megvalósítására alkalmas az 

általunk kidolgozott, szuperbázisos metallálási reakciókon alapuló ibuprofen-szintézis (12.6.2.1. ábra). 

[16] 

 

12.6.2.1. ábra: Az ibuprofen szuperbázisos metallálási reakciókon alapuló szintézise (interaktív animáció) 

 A szintézis alapja az a felismerés, hogy az alkilbenzolok LiC-KOR szuperbázissal történő 

metallálásakor a termodinamikailag legsavasabb benzil pozíciókban történik a hidrogén/fém 

kicserélődés. A szintézis para-xilolból indul. Egymólnyi szuperbázissal a két benzilhelyzet közül csak 

az egyik metallálódik. A reakciót hexánban szobahőmérsékleten két óra alatt lehet kvantitatívvé tenni, 

tetrahidrofuránban -50 oC-on 1 óra reakcióidőre van szükség. A 4-metil-benzilkáliumot ezután vagy 

izopropil-bromiddal (A út) vagy metil-jodiddal (B út) reagáltathatjuk. Az első úton 4-izobutil-

toluolhoz, a másik esetben 4-etiltoluolhoz jutunk. Természetesen mind a para-xilol, mind pedig az 

alkilező reagensek tartalmazhatnak egy vagy több 14C izotópot. Az intermediereket ezután izolálás 

nélkül (vagy kinyerés és tisztítás után) újra metalláljuk szuperbázissal és ezután mindegyiket a másik 

alkilezőszerrel reagáltatjuk (C és D út). Ekkor mindkét úton a 4-izobutil-etilbenzolhoz jutunk. A 

második metallálási reakcióban a szuperbázis a szelektíven csak a savasabb és sztérikusan is kevésbé 

árnyékolt benzil helyzetet támadja, így regioizomerek keletkezésétől nem kell tartani. 

Megjegyzendő, hogy a metilezési reakciókat mindkét esetben könnyen kivitelezhetjük úgy, hogy 

az inert, száraz atmoszféra alatt tartott reakcióelegyet acetonos szárazjéggel -78 oC-ra hűtjük, és ezután 

adjuk hozzá a metil-jodidot, majd hagyjuk felmelegedni az elegyet. Mindkét esetben közel kvantitatív 

termelésre számíthatunk. 

Az izopropil-bromiddal végzett alkilezésnél azonban jelentős mellékreakció lehet a benzilalkáli 

vegyület, mint bázis által kiváltott eliminációs reakció. Ekkor az alkilezőszerből propén keletkezik, a 

lehasadó hidrogén-bromid pedig kálium-bromiddá (kis részben lítium-bromiddá) alakul, miközben a 

benzilalkáli vegyületünk a kiindulási szénhidrogénné alakul vissza (12.6.2.2. ábra). 

 

12.6.2.2. ábra: A 4-metil-benzilkálium és a 4-etil-benzilkálium reakciója izopropil-bromiddal 
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Az izopropilezési reakció optimálása során megállapítottuk, hogy az eliminációs mellékreakció az 

elegy túlhűtésével nem kerülhető el, mert -78 oC-on a fő alkilezési reakció is nagyon lelassul. Ha 

azonban az izopropil-bromid adagolását intenzív kevertetés közben -40 oC-on valósítjuk meg, akkor az 

alkilezési reakció olyan gyors, hogy az elimináció teljesen háttérbe szorul és így 97%-os konverzióval 

alakítható a megfelelő izobutil-származékká vegyületünk. A 3%-nyi eliminációs reakcióból keletkező 

para-xilol, illetve 4-etiltoluol jelenlétével azonban a következő metallálási lépésekben számolni kell, 

hiszen ha ezek a termék mellett maradnak, akkor szintén metallálódhatnak a LiC-KOR szuperbázis 

hatására, és a következő hozzáadott elektrofillal ugyanilyen mennyiségű újabb szennyezővé alakulnak. 

(A C úton 4-etiltoluol keletkezik melléktermékként, amely egyben a D úton haladva is szennyezi a 4-

izobutil-etilbenzolt. A melléktermékből a zárólépésben (F) 4-etil-fenilecetsav képződik.) 

 Ha az ibuprofen előállítására az E és G reakciókon keresztül vezető utat választjuk, akkor az A 

lépésben kb. 3%-nyi mennyiségben újraképződő para-xilolból 4-metil-fenilecetsav, majd 2-(4-

metilfenil)propionsav fog képződni.  

Megjegyzendő, hogy az ibuprofen a 4-etil-fenilecetsavtól kétszeri, 1%-os nátrium-hidrogénkarbonát-

oldattal végzett extrakcióval megtisztítható, mert a 4-etil-fenilecetsav erősebb sav, mint az ibuprofen, 

így elsősorban ez képez vízoldható sót az említett bázissal. Így ezeken az utakon a para-xilolra 

számított 50% feletti kitermeléssel lehetett tiszta ibuprofenhez jutni. 

 Amennyiben a 12.6.2.1. ábrán látható szintézisvázlat A-E-G reakciókból álló útját választjuk a 

célvegyület előállítására, akkor az utolsó (G) lépésben a fenilecetsav metallálására már nem szükséges 

szuperbázist alkalmazni, hiszen a karboxilcsoport elektronszívó hatása miatt a benzilhelyzetű hidrogén 

gyengébb bázissal leszakítható. Ebben az esetben célszerű lítium-diizopropilamidot (LDA) használni. 

Ennek nagy kinetikus bázicitása elegendő a deprotonáláshoz, ugyanakkor a reagens nem nukleofil, 

ezért nem kell tartani a karbonilcsoportra történő addíciótól. A korábban említetteknek megfelelően 

ezen az úton néhány százaléknyi 2-(4-metilfenil)propionsav szennyező várható, amelytől többszöri 

átkristályosítással választható el a termék. 

12.6.3. Tamoxifene előállítása szuperbázis alkalmazásával 

 

12.6.3.1. ábra: A tamoxifene előállítása fémorganikus úton 

A tamoxifene ((Z)-2-[4-(1,2-difenilbut-1-enil)fenoxi]-N,N-dimetil-etánamin) ösztrogénreceptor anta-

gonista hatású, elsősorban a mellrák gyógyszeres terápiájában alkalmazott hatóanyag. Fémorganikus 

úton történő előállításának kiinduló anyaga a propilbenzol (12.6.3.1. ábra) [17]. A propilbenzol 

metallálását azonban még hexánban sem lehet szobahőmérsékleten megvalósítani, mert a képződő 1-
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fenil-propilkálium instabil, -eliminációs reakcióban 1-fenilpropénné alakul kálium-hidrid kihasadása 

közben. (A LIC-KOR szuperbázis kálium-terc-butoxiddal aktivált butil-lítium. Metallálásnál döntően 

a kálium épül be a fémorganikus vegyületbe.) Ezért egyéb stabilizáló adalék távollétében a reakciót -

50 oC alatti hőmérsékleten kell megvalósítani tetrahidrofuránban. Ha a képződött fémorganikus 

intermediert a megfelelően szubsztituált benzofenonnal reagáltatják, akkor a karbonilcsoportra történő 

addícióval egy alkoholát képződik, amelyből a savas-vizes feldolgozás körülményei között víz 

eliminációval keletkezik a stilbén-származék tamoxifene. A stilbén képzés azért megy könnyen végbe, 

mert a savas közegben a hidroxilcsoport protonálódását követő vízkilépéssel olyan kation marad 

vissza, amelyet a szénatomhoz kapcsolódó két aromás gyűrű stabilizál. 

A kettős kötés kialakulása nem sztereoszelektív módon megy végbe, ezért a nyerstermék a Z- és 

E-izomerek keverékét tartalmazza. A keverékből kristályosítással lehet a hatékony Z-izomert kinyerni. 

12.7. Poláris fémorganikus vegyületek reakciói elektrofilekkel 

A poláris fémorganikus vegyületek számos elektrofil reagenssel stabilis termékekké alakíthatók. 

Néhány ilyen reakciót már az előzőekben is bemutattunk. A jelen fejezetben csak a leggyakrabban 

alkalmazott reakciótípusokat vesszük sorra, részletesen bemutatva a célszerűen megválasztandó 

körülményeket, feldolgozási módokat. 

A következőkben tehát a savszármazékokkal (CO2, savkloridok, anhidridek, észterek, formamidok) 

megvalósítható reakciókat, a hidroxialkilezéseket (oxovegyületek, oxirán) és az alkilezéseket 

tárgyaljuk. Mindegyik felsorolt reakció exoterm, a felsorolás sorrendjében csökkenő intenzitással 

játszódnak le. 

 Az elemi halogénekkel, halogénezőszerekkel, szililező ágensekkel és más elemorganikus 

vegyületekkel történő reakciókat itt nem tárgyaljuk. Ezekre példákat számos közleményben és 

receptúrákat is tartalmazó kézikönyvekben találhatunk. [18] 

12.7.1. Rekciók savszármazékokkal 

a) Reakció szárazjéggel (CO2): 

 

12.7.1.1. ábra: Poláris fémorganikus vegyület reakciója szén-dioxiddal 

A poláris fémorganikus vegyületek vízmentes szén-dioxiddal rendkívül exoterm reakcióban alakulnak 

át a megfelelő karbonsav alkálisójává (12.7.1.1. ábra). A reakció még -78 oC-on is olyan heves, hogy a 

feleslegben alkalmazott szén-dioxid, amely a reakcióhő hatására a szilárd formában a reakcióelegybe 

adott reagensből (szárazjég) szabadul fel gázként, kihabzást okozhat. A vízmentes szén-dioxid 

egyébként hidegen jól oldódik apoláros oldószerekben (hexánban, tetrahidrofuránban, nyílt láncú 

éterekben). A szén-dioxid-felesleg alkalmazására és legtöbbször az úgynevezett „fordított adagolásra‖ 
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a mellékreakciók elkerülése miatt van szükség. Ezen adagolási mód alatt azt értik, amikor nem a 

reagenst adják a készülékben lévő fémorganikus reagenshez, hanem a fémorganikus vegyület oldatát 

adagolják a szén-dioxid alkalmas oldószerben készült oldatához vagy részleges szuszpenzójához. A 

fordított adagolás kivitelezése laboratóriumban időnként nehézséget okozhat, hiszen az esetleg 

mélyhűtött poláris fémorganikus vegyületet tartalmazó oldatot kell adagolni. Ezt biztonságosan a 

szódásszifon elvén működő, túlnyomásos technikával oldhatjuk meg inert atmoszféra alatt. Ipari 

méretben általában könnyebb a fordított adagolás kivitelezése, mert a felsőbb szinten lévő 

metallálóreaktorból például a leeresztőcsonkon át adagolható a fémorganikus vegyület az elektrofil 

reagens feleslegét tartalmazó, egy szinttel lejjebb lévő inertizált és hűtött duplikátorba. 

 A szén-dioxiddal végzett reakcióból legtöbbször karbonsavat állítanak elő. Ilyenkor a primer 

termékként keletkező alkálisót megsavanyítják és a szabad karbonsavat kristályosítással vagy 

extrakcióval nyerik ki. Ha azonban a reagáltatás során nem megfelelő intenzitású a keverés vagy nincs 

szén-dioxid-felesleg a rendszerben, akkor a primer termék (a karbonsav alkáli sója) tovább reagálhat a 

jelen lévő fémorganikus vegyülettel és addíciós-eliminációs lépéseken keresztül karbonilvegyület 

képződhet. Ez általában jobb elektrofil, mint a karbonsav sója, ezért ez egy újabb fémorganikus 

vegyülettel tercier-alkoholáttá alakulhat, amelyből vizes hidrolízissel tercier-alkohol szabadítható fel. 

 

 A mellékreakciók visszaszorítása: 

 – A mellékreakciók elkerülésének egyik módszerét már említettük. Ez a fordított adagolás, hiszen 

ilyenkor mindig a szén-dioxid van feleslegben az adagolt fémorganikus vegyülethez képest. 

 – Laboratóriumi, kis méretben az a technika is követhető, hogy fémorganikus vegyületet 

tartalmazó reakcióelegyet cseppfolyós nitrogénnel lefagyasztjuk (-193 oC), majd inert atmoszféra alatt 

a megszilárdult anyagra öntjük a porrá tört szárazjeget és a hűtőfürdőt eltávolítva hagyjuk reagálni a 

szén-dioxidot a lassan felolvadó reakcióelegyben lévő fémorganikus vegyülettel. 

 

 Reakcióelegy feldolgozása: 

 Bármely módon végezték is a szén-dioxid és fémorganikus vegyület reakcióját, a folyamat végén 

az elegyet hagyják felmelegedni 0 
o
C fölötti hőmérsékletre. Ez alatt a feleslegben vett szén-dioxid 

nagy része kipárolog a rendszerből (emiatt nem lehet zárt rendszerben dolgozni!). A reakcióelegyhez 

ezután általában vizet adnak, amelyben a képződött karbonsav alkálisók általában jól oldódnak. A 

reakcióhoz használt szerves oldószerben oldva marad az esetlegesen nem reagált vagy mellék-

reakcióban esetleg képződött szénhidrogén típusú vegyület (ilyen keletkezhet például Grignard-

reagens előállításakor), az esetleg képződött nagyobb mólsúlyú melléktermékek (keton, alkohol). 

Részlegesen a szerves fázisban maradnak a metalláláshoz esetlegesen használt aktiválószerek (pl. 

TMEDA, PMDTA stb.), bár ezek jórészt vízben is oldódnak. A két fázis elválasztása után tehát a 

termék karbonsavsója a vizes oldatban lesz, amelyet további szerves oldószerrel történő mosás után 

legtöbbször pH = 2-ig savanyítanak, majd a sójából így felszabadult karbonsavat szűréssel, vagy ha 

olajos a termék, akkor vízzel nem elegyedő oldószerrel extrahálva választják el a vízben oldódó 

szennyezőktől. 

 Amennyiben a poláris fémorganikus vegyületet szuperbázissal vagy más butil-lítiumot tartalmazó 

metalláló reagenssel állították elő és a reagens feleslegben volt jelen, vagy nem reagált el teljesen, 

akkor a butillítiumból szén-dioxiddal ugyancsak karbonsav (valeriánsav) képződik. Ez a vizes fázis 

savanyításakor már a szagáról is felismerhető. Jelenléte bizonyíték lehet arra, hogy a metallálás során 

valóban vízmentes körülmények között (vagy nagy butil-lítium-felesleggel) dolgoztunk. Ugyanakkor a 

valeriánsavtól sokszor csak nagy anyagvesztesség árán lehet megszabadulni, mert hidrogénhíddal 

összetartott komplexet képez a termékkel és átkristályosítás, extrakció során is kíséri azt. Ezért 

célszerű mindig sztöchiometrikus reagenst használni, vagy optimálni a szükséges metallálószer-

felesleget. 

 

 b) Reakció savkloridokkal: 

 A poláris fémorganikus vegyületek karbonsav-kloridokkal az esetek többségében úgy reagálnak, 

hogy alkáli-klorid melléktermék képződése közben keton keletkezik (12.7.1.2. ábra, kivétel a 

klórhangyasav-észter, lásd lentebb). A képződő keton ugyancsak jó elektrofil, ezért fémorganikus 

vegyület feleslegének jelenlétében a reakció továbbmehet alkoholát képződéséig, melyből hidrolízissel 

alkohol keletkezik. 
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12.7.1.2. ábra: Poláris fémorganikus vegyületek reakciója sav-kloridokkal 

 Az alkoholhoz vezető mellékreakció elkerülésére itt is a fordított adagolás használható. A másik 

lehetőség az, hogy az alkáli- vagy alkáliföldfém vegyületben a fématomot rézre vagy kadmiumra 

cserélik (a megfelelő vízmentes fémhalogenid hozzáadásával). Ez utóbbi vegyületek alkalmazásakor 

általában nem kell tartani a ketonra történő gyors addíciótól, így ez a termék jó hozammal előállítható. 

 A savkloridokkal végzett munka során további termeléscsökkentő tényező lehet az, ha nem frissen 

készített és sósavmentesített acilezőszert használnak. A legtöbb savklorid ugyanis állás és nedvesség 

hatására bomlik, szabad sav és sósav keletkezhet, amely oldódik a nagy tömegű savkloridban. Ha 

azonban az ilyen szennyezőket is tartalmazó reagenst használják a fémorganikus vegyülettel történő 

reakcióban, akkor mind a szabad sav, mind a hidrogén-klorid protont szolgáltatva „megöli‖ a 

fémorganikus vegyületet az alap szénhidrogén és fém-halogenid vagy karbonsav fém sójának 

keletkezése közben. Ezek a reakciók jelentősen rontják a termelést. Ezért frissen desztillált, lehetőleg 

tionil-klorid és sósavmentes savkloridot célszerű használni a reakciókhoz. 

 

 c) Reakció klórhangyasav-észterrel, metil-formiáttal: 

 A szénsav félészter-félkloridjával nem ketonhoz, hanem közvetlenül karbonsav-észterekhez 

juthatunk (12.7.1.3. ábra). 

 

12.7.1.3. ábra: Poláris fémorganikus vegyület és klórhangyasav-etilészter reakciója 

 Ebben a reakcióban is felléphetnek további addíciós mellékreakciók, bár több irodalmi utalás is 

van arra vonatkozóan, hogy normál adagolási technikával is jó hozamokat értek el. 

 

 A szénsav származékai közül a dialkil-karbonátokkal is közvetlenül karbonsav-észterekhez lehet 

jutni. Ha a reakciót alkil-formiáttal végzik (például metil-formiáttal, lásd 12.7.1.4. ábra), akkor 

aldehidet kapnak termékként. [19] 

 

12.7.1.4. ábra: A 3-lítio-2-metoxipiridin reakciója metil-formiáttal 

 d) Reakció karbonsav-anhidridekkel, karbonsav-észterekkel: 

 A karbonsav-anhidridekkel és -észterekkel végezhető acilezések a savkloridokkal bemutatott 

reakciókkal analóg módon játszódnak le. Általában ketonok előállítása a cél, a további addíciós 

mellékreakciók elkerülésére a b) pontban leírtak használhatók. 

 A karbonsav-anhidridek használatakor jelentősen ronthatja a termelést, ha az anhidrid a levegő 

nedvességének hatására elhidrolizált savat tartalmaz. Különösen nagy gondot jelenthet ez az ecetsav-
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anhidrid használatakor, mert az ecetsav és az anhidrid között nincs nagy forráspontkülönbség, ezért az 

acilezőszer tisztítása desztillációval sem egyszerű feladat. 

 Az alifás karbonsavak anhidridjeivel, észtereivel történő reakcióknál erősen bázikus fémorganikus 

vegyületek használatakor számolni kell a deprotonálási mellékreakcióval is. Etil-acetát esetén például 

az addíció mellett enolátképződés is lejátszódik (12.7.1.5. ábra), ha alkáli-organikus vegyületet 

reagáltatunk, és ez jelentősen ronthatja a hozamot. 

 Az acilezések közben fellépő további mellékreakció lehetősége: az erősen bázikus reagens -

hidrogént hasíthat le az acilezőszerből. 

 

12.7.1.5. ábra: Lítiumorganikus vegyület acilezése metil-acetáttal és az enolátképző mellékreakció 

 e) Reakció N,N-dimetil-formamiddal, N-metil-formaniliddel: 

 A hangyasav-amidok közül a címben jelzett reagenseket gyakran használják fel formilcsoport 

bevitelére. A poláris fémorganikus reagens első lépésben addicionálódik a savamid karbonil 

csoportjára. Az addukt további fémorganikus reagenst már nem tud felvenni, a központi szénatomhoz 

kapcsolódó alkoholát- és dialkilamino-csoportok megvédik a további addíciótól (12.7.1.6. ábra). Az 

ábrán látható reakció reakcióelegyének savas vizes feldolgozásakor dialkilamin hasad le, ennek 

hidrokloridsója keletkezik, lítium-klorid és a megfelelő aldehid képződése közben. 

 

12.7.1.6. ábra: Poláris fémorganikus vegyület reakciója N,N-dimetil-formamiddal 

 Az N,N-dimetil-formamid helyett sokszor alkalmaznak N-metil-formanilidet. Egyes leírások 

szerint jobb kitermelést lehet elérni ezzel a reagenssel. A hozam nagyban múlik azon, mennyire 

vízmentes a reagens, bármelyiket alkalmazzák is. A reakció széles körben alkalmazható aldehid 

funkció kiépítésére aromás és alifás vegyületeken. 

12.7.2. Hidroxialkilezési reakciók 

A butil-lítium szén-szén kettős kötésre történő addíciója alapvető polimerkémiai reakció. Ez a 

gumiabroncsgyártáshoz nélkülözhetetlen, nagy rugalmasságú műgumi (izoprén, butadién bázis-
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katalizált polimerizációja) előállításának alapja. Ezzel a reakcióval a hallgatók a polimerkémia 

tárgykörében foglalkoznak. A szén-nitrogén többszörös kötésre történő addíció ugyancsak ismert a 

szakirodalomból, így például nitrilekből ketonok állíthatók elő. A továbbiakban részletesebben a 

karbonilcsoportra történő addícióval és az oxirán gyűrűfelnyílásával járó hidroxietilezési reakcióval 

foglalkozunk részletesebben. 

 

 a) Reakció oxovegyületekkel: 

 A karbonilcsoportot tartalmazó vegyületekre (aldehidek, ketonok) történő addícióról már volt szó, 

a savszármazékokkal végzett reakciók tárgyalásánál, mint mellékreakcióról. A reakció exoterm, 

általában alacsony hőmérsékleten is gyorsan végbemegy. A keletkező alkoholát vizes hidrolízissel 

alkohollá alakítható (12.7.2.1. ábra). 

 

12.7.2.1. ábra: Poláris fémorganikus vegyület addíciója karbonilcsoportot tartalmazó vegyületre 

 Abban az esetben, ha az oxovegyület nem tartalmaz -helyzetű hidrogént, a reakció általában 

kiváló termeléssel szolgáltatja az adduktot. Ha a karbonilcsoport melletti szénatomhoz egy vagy több 

hidrogén kapcsolódik, akkor a fémorganikus vegyület nemcsak nukleofilként, hanem bázisként is 

támadhat és deprotonálással enoláttá alakíthatja az oxovegyületet. Hidrolízis után ilyenkor csak 

közepes vagy kis termeléssel kapjuk meg az adduktot, az enolát pedig víz hatására a kiindulási 

oxovegyületté alakul vissza (az acetofenon példáját részletesen lásd a 12.1.3. ábrán). 

 Gyakorlati példaként szolgálhat a tamoxifene előállítása fémorganikus úton (12.6.3.1. ábra). Ez a 

példa azt is bemutatja, hogy adott esetben az alkoholát savas hidrolízise spontán víz eliminációt is 

okozhat. Ezért, ha az alkohol előállítása a cél, akkor (elsősorban a tercier alkoholok esetében) 

óvatosan kell eljárni, hogy a víz kilépését elkerüljük. 

 

 b) Reakció oxiránnal: 

 Ha a fémorganikus vegyület tetrahidrofurános vagy más éter típusú oldószert tartalmazó oldatába 

-20 – 0 oC közötti hőmérsékleten oxiránt vezetnek be, vagy oxirán tetrahidrofurános oldatát adagolják 

hozzá, akkor a fémorganikus vegyület enyhén exoterm reakcióban megtámadja a gyűrűs étert és 

gyűrűfelnyílás közben egy új szén-szén kötés alakul ki. A primer termék alkoholátot vizes hidrolízissel 

lehet a megfelelő alkohollá hidrolizálni (12.7.2.2. ábra). 

 

12.7.2.2. ábra: Poláris fémorganikus vegyület reakciója oxiránnal 

 Nátrium- vagy káliumvegyületekkel poliéter is keletkezhet. Ha lítiumorganikus vegyülettel 

dolgoznak, akkor a keletkező lítium-alkoholát szoros ionpárt képez, így ennek addíciója a feleslegben 

lévő oxiránra nem következik be. 

 Az addíciós hidroxietilezésre jó gyakorlati példa a clemastine intermedier vagy a ticlopidin 

intermedier előállítása, amelyekről a 12.5. fejezetben volt szó. 

12.7.3. Alkilezés 

Poláris fémorganikus vegyületek általában a rövid szénláncú alkil-halogenidekkel, esetleg dialkil-

szulfátokkal reagálnak készségesen (MeI, [MeO]2SO2, EtI). Ezekkel a reagensekkel legtöbbször jó 

termeléssel kapják meg a kívánt terméket. Az alkilezési reakciók, noha enyhén exoterm folyamatok, 

nagyságrenddel lassúbbak, mint az addíciós vagy acilezési reakciók. Ez jól érzékelhető a poláris 

fémorganius vegyületek halogén/fém kicserélési módszerrel történő előállításakor is, ahol a 

melléktermékként keletkező alkil-halogenid csak jól szolvatáló tetrahidrofuránban reagál lassan. Ha 

tehát a csere lejátszódása után azonnal egy gyorsan reagáló elektrofilt (például oxovegyületet) adunk a 
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reakcióelegybe, akkor az alkilezéssel mint mellékrekacióval nem kell számolni (a fenil-lítium 

előállítását lásd a 12.3.2. fejezetben). 

 Elágazó láncú, vagy hosszabb szénláncú alkilezőszerekkel mellékreakció (elimináció) lehetséges. 

Példaként lásd az ibuprofen-szintézis izopropilezési lépését (12.6.2. fejezet). 

12.8. Oxovegyületek, alifás karbonsavsók -metallálása lítium-amidokkal 

Az -helyzetű hidrogén leszakítása oly módon, hogy a reagens az oxocsoporttal ne reagáljon, csak 

akkor lehetséges, ha nagy kinetikus bázicitású, de kis nukleofil erejű bázist használunk. Ilyenek a 

szerves lítium-amidok vagy a belőlük készített szuperbázisok. 

 A lítium-diizopropilamid (LDA) alkalmazására egy példát már bemutattunk az ibuprofen 

szintézisváltozatai között. Mielőtt további gyakorlati példákat mutatnánk be, először a lítium-

diizopropilamid reagens előállítási módszereit tekintjük át. 

12.8.1. A lítium-diizopropilamid előállítása 

a) Gyors, kvantitatív, in situ előállítás: 

 A diizopropilamin száraz szénhidrogén vagy éter típusú oldószerben exoterm reakcióban reagál a 

butil-lítiummal lítium-diizopropilamid képződése közben. A részleges semlegesítési reakcióban 

melléktermékként bután fejlődik. A reakciót intenzív külső hűtés közben valósítják meg, általában 

abban az oldószerben, amelyben a következő, metallálási lépést fogják végezni (12.8.1.1. ábra). 

 

12.8.1.1. ábra: Lítium-diizopropilamid előállítása butil-lítiummal 

 b) Sztirolos módszer: 

 A második módszer redox reakción alapul. A fém lítium SET-reakcióban reagál a diizopropil-

aminnal, miközben a hidrogént a sztirol veszi fel és etilbenzollá alakul (12.8.1.2. ábra). A reakció 

többórás forralás alatt játszódik le. Hátránya, hogy a képződő lítium-diizopropilamid erős bázisként 

beindíthatja a sztirol polimerizációját, amely nagy készülékben, komoly keverési és később tisztítási 

problémákat vethet fel. További gond, hogy a fém lítium az oldószer tetején úszva esetleg nitridet 

képezhet, ha nitrogén védőgázt alkalmaznak és az nem eléggé tiszta (vízmentes). Ezért biztonságosabb 

az argongáz használata, de az lényegesen drágább, mint a nitrogén. A mellékreakciók miatt így csak 

60-80%-os termeléssel lehet a bázist előállítani, míg az első, a) pontban ismertetett reakció 

gyakorlatilag kvantitatív. 

 

12.8.1.2. ábra: Lítium-diizopropilamid előállítása fém lítiummal 

12.8.2. Egyéb lítiumamid reagensek 

A lítiumamid típusú vegyületek kinetikus bázicitása a sztérikus gátlással együtt nő. Így például a 

lítium-2,2,6,6-tetrametilpiperidid (LiTMP, 12.8.2.1. ábra) egy nagyságrenddel erősebb bázis, mint az 

LDA. Könnyen előállítható in situ, a felhasználásnak megfelelő reakcióelegyben 2,2,6,6-tetrametil-

piperidin és butil-lítium reakciójában. 
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12.8.2.1. ábra: A lítium-2,2,6,6-tetrametilpiperidid és a lítium-bisztrimetilszililamid szerkezete 

 A másik, gyógyszerszintézisekben enolátképzésre gyakran használt, sztérikusan gátolt bázis a 

lítium-hexametildiszilazán (LHDMS, lítium-bisztrimetilszililamid, 12.8.2.1. ábra). Ezt a reagenst is a 

megfelelő amin és butil-lítium reakciójával állítják elő. Ugyanezen aminok nátrium- és kálium-

vegyületeit is alkalmazzák kinetikus bázisként. 

 Az oxovegyületekből, karbonsavsókból, karbonsavészterekből kiinduló enolátképzés során az 

alkalmazott bázistól függ, hogy az ún. kinetikus vagy termodinamikus enolát képződik-e. Emellett az 

alkoholáttípusú (reverzibilis) bázisok sokszor nukleofilként is működhetnek, amely rontja a termelést, 

melléktermékek képződését okozhatja (12.8.2.2. ábra). A nem nukleofil bázisok megfelelő 

körülmények között csak deprotonálnak, ezért sokszor érdemes ilyen alkáli-amid típusú erősebb bázist 

alkalmazni. 

 

12.8.2.2. ábra: Bázisok alkalmazása enolátképzésnél: deprotonálás és nukleofil szubsztitúció 

12.8.3. Gyakorlati példák 

a) Gemfibrozil intermedier szintézise: 

 A gemfibrozil lipidcsökkentő hatású vegyület. Szintézisét az originátor cég az izovajsav lítium-

sójának lítium-diizopropilamiddal képzett enolátjából valósította meg alkilezéssel (12.8.3.1. ábra). 

 

12.8.3.1. ábra: A gemfibrozil izovajsavból kiinduló szintézise 
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12.8.3.2. ábra: A gemfibrozil diészterből kiinduló szintézise (R = 3-(2,5-dimetilfeniloxi)propil) 

 A hatóanyag előállítására kidolgozott másik eljárás szerint, amelyben az előző eljáráshoz képest 

feleannyi lítium-diizopropilamidot használtak fel, az izovajsavat propán-1,3-diollal észteresítették és a 

diésztert alakították enoláttá lítium-diizopropilamiddal. Alkilezés után a diésztert hidrolizálták, így 

kétmólnyi termékhez jutottak. [20] 

 

 b) Simvastatin intermedier előállítása: 

 A simvastatin koleszterinszint-csökkentő hatású gyógyszer hatóanyaga (12.8.3.3. ábra). 

Előállítására, lovastatinból kiindulva több szintézismódszert is kidolgoztak [21]. Az eljárások 

kulcslépése a szililezéssel védett lovastatin-származék egyik molekularészének, a 2-metilvajsav-észter 

egységnek az enoláton át történő metilezése. Az enolátképzést lítium-pirrolididel, illetve LHMDS 

reagenssel is megvalósították. 

 

12.8.3.3. A simvastatin intermedier előállítása enolátképzést követő metilezéssel  

(TBDMS= terc-butil-dimetilszilil) 
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12.9. Fémorganikus reakciók gyakorlati kivitelezése 

12.9.1. Oldószerek 

A poláris fémorganikus vegyületekkel végzett reakciókat mindig víz- és peroxidmentes, aprotikus 

oldószerekben kell megvalósítani. Ilyen oldószerek lehetnek a már többször említett hexán, toluol, 

tetrahidrofurán, terc-butil-metil-éter, dietil-éter stb.). Sokszor használnak toluol-tetrahidrofurán 

elegyet is, mert a toluol a készülékek azeotróp desztillációval történő kiszárítására is alkalmas, majd a 

maradékot hígítják tetrahidrofuránnal. Újabban leírták, hogy az anizolt, mint magas forrpontú étert, 

ipari méretben alkalmazták Grignard-reakcióban. [21] 

 

Laboratóriumi méretben az oldószerek abszolutizálását különböző kémiai vízmegkötő szerekkel is 

elősegítik. A hexánt laboratóriumban legtöbbször kalcium-hidridről vagy lítium-alumínium-hidridről 

desztillálják. Ipari méretben a víz-hexán minimális forrpontú azeotrópot hajtják le. Hasonlóan állítható 

elő vízmentes heptán is, amennyiben az ipari gyártást ebben az oldószerben valósítják meg. 

 Éter típusú oldószerek peroxidmentesítését Fe(II) vagy Cu(I) sóval kevertetve, esetleg refluxál-

tatva oldják meg, majd a víznyomokat szilárd kálium-hidroxiddal, végül fém nátriummal kötik meg és 

ez utóbbiról desztillálják. 

Honnan tudjuk, hogy elegendő-e a nátrium, amit laboratóriumban legtöbbször dróttá sajtolva 

tesznek az oldószerbe? Ennek kimutatására benzofenont célszerű az éter típusú oldószer és fém 

nátrium keverékéhez adni. Ha az oldat kék lesz (a benzofenon nátriumketilje képződik), akkor nincs 

már víz a rendszerben, de maradt még szabad nátriumfelület, ahol a ketilképződés végbemehetett. 

Ezután inert atmoszféra alatt ledesztillálható a garantáltan víz- és peroxidmentes oldószer. A dietil-

étert ezután fém nátrium felett lehet tárolni. A száraz tetrahidrofurán folyamatos biztosítására egyes 

laboratóriumokban folytonos desztillálókészülékeket építettek, ahol az oldószer nátrium felett, 

benzofenon jelenlétében refluxál és amennyiben száraz oldószerre van szükség, egy csap 

elfordításával a készülék szedőágából leereszthető. Ennek a készüléknek a hátránya, hogy a csiszolatos 

csapok könnyen beragadnak, valamint, ha túl sokszor öntenek friss, abszolutizálandó oldószert 

ugyanazon adag nátriumra, akkor a nátrium-peroxid feldúsulhat a készülékben, és ez robbanáshoz 

vezethet. 

A tetrahdirofurán még inert atmoszféra alatt tárolva is néhány használatot követően (2-3 hét alatt) 

„elvizesedik‖. A vízmentesség ellenőrzésére jó módszer az, ha egy száraz lombikba 3–5 ml oldószert 

mérünk, majd kevés trifenilmetánt szórunk bele. Ha a tetrahidrofurán száraz, akkor a trifenilmetán egy 

csepp butil-lítium hatására piros színű trifenilmetil-lítiummá alakul (12.9.1. ábra). Ha víznyomok 

vannak az oldószerben, akkor a butil-lítiummal titrálásszerűen meg lehet határozni annak 

mennyiségét. 

 

12.9.1. ábra: Trifenilmetán reakciója butil-lítiummal, a tetrahidrofurán vízmentességének ellenőrzésére 

Ha más éter típusú oldószer vízmentességét akarják a fenti módszerrel ellenőrizni, akkor mindig 

tetrahidrofuránt kell segédanyagként használni, mert csak a trifenilmetil-lítium tetrahidrofurános 

szolvátja ad piros színt. Dietil-éter esetén tehát például úgy lehet eljárni, hogy 5 ml tetrahidrofuránban 

oldott trifenilmetánt a piros szín megjelenéséig butil-lítiummal titrálnak, majd ismert mennyiségű 

dietil-étert adnak hozzá. Ha ez víznyomokat tartalmaz, akkor az oldat elszíntelenedik. Ezután újra 

butil-lítiummal titrálva (a piros szín megjelenéséig) ellenőrizhető az éter vízmentessége. 

 Természetesen a víztartalom precíz meghatározására a Karl Fischer-féle titrálásos módszer 

alkalmas, amelyet az iparban elterjedten alkalmaznak. 
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12.9.2. Inert atmoszféra biztosítása 

A poláris fémorganikus reakciók laboratóriumi vagy ipari méretű megvalósításához száraz készülékek 

és oldószerek szükségesek. Emellett a bemérések, adagolások és a reakciók teljes ideje alatt, sőt 

sokszor a vizes bontás alatt is gondoskodni kell az inert atmoszféra fenntartásáról. Az adagolás és 

reakció alatt a fémorganikus reagenseket, adalékokat kell védeni a levegő nedvesség-, oxygen- és 

szén-dioxid- (esetleg szén-monoxid-) tartalmától. Bontásnál előfordulhat, hogy a feleslegben maradt 

reagens hidrolízise során például butángáz (a butil-lítiumból) vagy más gyúlékony anyag szabadul fel, 

ezért célszerű az oxigénmentes atmoszféra fenntartása. 

Laboratóriumi, preparatív méretben célszerű a Schlenk-technika alkalmazása, amikor folya-

matosan áramló száraz nitrogén vagy argon atmoszférában dolgoznak és a készülékekben igen kicsi 

túlnyomást biztosítanak oly módon, hogy a rendszer végén a véggázok egy higanyos vagy újabban 

környezetvédelmi okokból szilikonolajos buborékolón keresztül távoznak. A buborékolóban lévő 

folyadék hidrosztatikai nyomása biztosítja a túlnyomást az üvegedényzetben. 

 Az ipari készülékek inertizálása hasonló elven működik. A száraz nitrogén (vagy argon) enyhe 

(20–60 mbar) túlnyomással áramlik át a rendszeren, így bárhol tömítetlenség fordul elő vagy kinyitnak 

egy munkanyílást a készüléken, az inert gáz áramlik kifelé és nem tud a nedves levegő bejutni a 

készülékekbe. Természetesen a reaktorok mellett az adagolóedényzet és a lefúvató rendszeren 

keresztül a biztonsági tárolótartályokig minden kiegészítő készülék, amely a poláris fémorganikus 

vegyületekkel érintkezhet, inertizálva kell legyen. 

Ipari méretben a butil-lítium adagolását úgy oldják meg, hogy a reagens gyártója, megállapodás 

alapján, egy-egy sarzshoz elegendő anyagot tartalmazó fémpalackokban, tartályokban szállítja az árut. 

A tartályok a szódásszifon elvén működnek. A merülőcső külső végét megfelelő tömlővel csatlakoz-

tatják a készülékhez, majd a reagenst tartalmazó tartály másik szelepén keresztül inert gázzal kinyo-

matják belőle az oldatot. Fontos, hogy a tartályt teljesen kiürítsék, mert így a nyomatáshoz használt 

gáz a csatlakozócsőből is kifújja a reagenst, és szétszerelésnél nem folyik el néhány liter butil-lítium-

oldat. Ha ilyen csepegés vagy elfolyás mégis bekövetkezne, akkor az oldatot mészkőporral kell 

felitatni, majd hagyni kell lassan elhidrolizálni. 

12.9.3. Hőközlés, hőelvonás 

Amint azt a konkrét reakcióknál említettük, a legtöbb poláris fémorganikus reagenssel lejátszódó 

reakció exoterm és általában szobahőmérséklet alatti hőfokokon, sokszor mélyhűtött reaktorban 

játszódnak le kézben tartható módon. Ezért az ilyen reakciókhoz használt készülékek hűtése gyakori 

probléma, kevesebb alkalommal kell fűtésről (például Grignard-reagens készítésekor) gondoskodni. 

Alapszabály, hogy csak olyan hőátadó folyadék áramolhat a készülék köpenyében, amely meghi-

básodás esetén sem reagál a fémalkilokkal. Ilyen lehet például a petróleum vagy az alkilbenzolok. 

Ezekkel a hőátadó folyadékokkal kapcsolatban gond a kis fajhőjük, amely miatt viszonylag kis 

hűtőkapacitást biztosítanak normál áramlás esetén. Célszerű tehát minél nagyobb hűtőfelületet és 

intenzív áramlást fenntartani a hőátadó folyadék oldalán. A hőátadó folyadék indirekt módon hűt, a 

felvett hőt egy ipari hűtőberendezés hőcserélőjében adja le. 

Az ipari mélyhűtő berendezések egyik, viszonylag olcsó fajtája ammóniát vagy freont alkalmaz 

hűtőközegként és -35 oC-ig lehet lehűteni vele a reaktor tartalmát. 

Ha ennél alacsonyabb hőmérsékletre van szükség, akkor a cseppfolyós nitrogén alkalmazható 

hűtőközegként. Mivel a cseppfolyós nitrogén -193 oC-on forr, elvileg eddig a hőmérsékletig lehetne 

lehűteni a reaktort. Legtöbbször azonban csak -75, esetleg -100 oC-on végeznek ilyen reakciókat. 

Tudni kell, hogy a vegyipari készülékek normál szerkezeti anyaga (saválló acél vagy zománcozott 

vaskészülék) ilyen alacsony hőmérsékleten már rideggé, törékennyé válik, ezért mélyhűtött reak-

torokat csak speciális fémötvözetből (hastelloy) készült berendezésekben szabad végezni. Ezek a 

készülékek meglehetősen drágák, de az egyszeri beruházás a többcélú felhasználás esetén gyorsan 

megtérülhet. 

A hidegenergia rendkívül drága, ezért, ha lehet, technológiai fejlesztésekkel, a reakciók 

módosításával törekedni kell arra, hogy a fémorganikus vegyületekkel való munkánál ne kelljen  

-35 oC alatti hőmérsékleten dolgozni. A tanszéki kutatócsoportban több olyan eljárást is kifejlesz-

tettünk az elmúlt években, amelyekben az eredeti, -75 oC-on leírt reakciókat -100 oC közötti hőmér-
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sékleten meg lehetett valósítani. Ez nemcsak hidegenergia megtakarítását tette lehetővé, hanem 

elkerülhetővé vált a drága hidegálló reaktorok beszerzése is. 

12.9.4. Fémorganikus reakcióelegyek feldolgozása, környezetvédelmi kérdések 

A poláris fémorganikus vegyületekkel végzett reakciók egy kisebb részében az elektrofil reagens 

hozzáadása után olyan termék keletkezik, amely közvetlenül kidesztillálható a reakcióelegyből. Más 

esetekben azonban a termék kinyerése előtt a reakcióelegyben lévő fémvegyületeket (például alkáli-

alkoholátot), komplexeket vízzel el kell bontani. 

Leggyakrabban tehát az elektrofil reagens hozzáadása után vizes hidrolízist végeznek. Ha a 

termék savas karakterű, akkor a fémsó a vizes fázisban, az apoláros melléktermékek a szerves fázisban 

lesznek. A sav a vizes oldatból savanyítással nyerhető ki. 

Ha a termék semleges karakterű (keton, alkohol stb.) akkor a vizes fázisban az alkálifém-hidroxid 

vagy alkálifémsó oldódik, a szerves fázis tartalmazza a terméket és a melléktermékeket. Ilyenkor a két 

fázis elválasztása után a szerves oldószeres oldatból kristályosítással, desztillációval vagy kroma-

tográfiás módszerekkel nyerhető ki a termék. Az utóbbi módszert a gyógyszeriparban ritkán alkal-

mazzák. 

 

A reakcióelegyek feldolgozása során keletkező vizes oldatok tartalmazzák az alkálifémsókat, 

emellett esetleg vízoldható aminokat (TMEDA, PMDTA stb.), kis szénatomszámú poláris 

melléktermékeket. Ezek a szennyvizek kezelés nélkül csatornába nem ereszthetők. A szerves 

szennyezők vizes oldatból történő eltávolítására számos megoldás ismert. Amire a poláris 

fémorganikus vegyületek szennyvizeinek kezelésénél különösen figyelni kell, az az oldat pH-értéke és 

alkálifémsó-tartalma. 

Az alkálifémek közül kiemelten kell foglalkozni a lítiummal, mert a lítiumsóknak komoly élettani 

hatásuk van. Az emberi szervezetbe kerülve eljutnak a központi idegrendszerbe (pl. a lítium-karbonát 

gyógyszerként használt az elmegyógyászatban), de károsak lehetnek a vizekben lévő élőlényekre 

nézve is. További szempont az, hogy a lítium a természetben igen egyenletes eloszlásban, legtöbbször 

más ásványok kísérővegyületeiben fordul elő. Ha tehát egyszer dúsítva rendelkezésre áll, nagy kár 

lenne ismét diszpergálni a természetes vizekben. 

Ezért a lítiumtartalmú szennyvizek kezelését célszerű az üzem egyéb szennyvizeitől elkülönítve 

kezelni. Ha a hidrolízist alkálifémiontól mentesített vízzel vagy fémionmentes sósavoldattal végzik, 

akkor a kapott lítium-hidroxid- vagy lítium-klorid-oldat oldat szervesanyag-mentesítés után felhasz-

nálható szilárd lítium-klorid előállítására. Az ilyen, idegen fémionokat nem tartalmazó vizes oldatokat 

a butil-lítium gyártója visszaveszi a felhasználóktól és a kinyert lítium-klorid elektrolízisével újra fém 

lítiumot állítanak elő belőle. Az ilyen zárt technológiai kör kialakítása mind környezetvédelmi, mind 

gazdasági szempontból előnyös és egyben hosszabb távra biztosíthatja a lítiumorganikus vegyületek 

gyártásához szükséges alkálifém-mennyiséget. 
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13. KAPCSOLÁSI REAKCIÓK 

13.1. Szén-szén kötés kialakítása keresztkapcsolási reakciókkal 

A „hagyományos‖ szén-szén kötés kialakítására alkalmas módszerek (például Wittig-reakció) mellett 

az utóbbi időben egyre gyakrabban és egyre szélesebb körben alkalmazzák az átmeneti fémek, így 

például a Pd, Ni, Cu által katalizált úgynevezett keresztkapcsolási reakciókat. Ezen reakciók 

katalizátorai alacsony, általában 0 oxidációfokú palládium- és nikkelvegyületek, melyeket egy 

megfelelően választott ligandummal együtt használnak. A ligandum szerepe a katalizátor stabili-

tásának és az esetek többségében a reakcióelegy homogenitásának biztosítása. Az aktív katalizátort 

gyakran in situ módon állítják elő a fémek valamelyik sójából (például Pd(OAc)2).  

 A keresztkapcsolási reakció során tehát nukleofil magnézium-, bór-, ón-, cink- vagy 

szilíciumorganikus vegyületeket (R’-M’) reagáltatunk átmenetifém-katalizátor és megfelelően válasz-

tott ligandum jelenlétében aril-halogenidekkel vagy egyéb, jó távozócsoportot tartalmazó 

vegyületekkel (R-X). A keresztkapcsolási reakció általánosságban a 13.1.1. ábrán megadott 

reakcióegyenlettel írható le: 

 

13.1.1. ábra: A keresztkapcsolási reakciók általános egyenlete 

 Katalizátorként legtöbbször nikkel- vagy palládium-komplexeket alkalmazunk. A nikkel alapú 

katalizátorok általában reakcióképesebbek, mint a palládium alapú rendszerek. Hátrányuk viszont az, 

hogy nagyobb reaktivitásukból kifolyólag érzékenységük is nagyobb. Nitrocsoportot tartalmazó 

vegyületek például általában eredményesen vihetők palládiumkatalizált kapcsolási reakciókba, míg a 

nikkel-foszfin katalizátor nem kompatibilis a nitrocsoporttal. Utóbbi esetben inkább redoxreakciók 

kerülnek előtérbe. Amennyiben az aril-kloridokat visszük kapcsolási reakciókba, a szén-klór kötés 

viszonylag kisebb reaktivitása miatt célszerűbb, ha katalizátorként a nagyobb reakcióképességgel 

rendelkező nikkel alapú rendszereket alkalmazzuk. Ligandumként elsősorban foszfinokat használunk.

 A ligandumok katalizátorra gyakorolt hatása nagyon összetett és a mai napig nem teljesen 

tisztázott. 

 A keresztkapcsolási reakció ipari megvalósításánál fontos szempontok a reakció kivitelezésének 

költsége, a reagensek és a katalizátor toxicitása, valamint adott ligandum és a katalizátor esetén a 

reakció méretnövelhetősége. [1] 

 A keresztkapcsolási reakciók általános mechanizmusát a 13.1.2. ábrán mutatjuk be. 

 

13.1.2. ábra: A keresztkapcsolási reakciók mechanizmusa 

 Az ábrán MLn jelentése valamely L ligandummal komplexált Pd(0), Ni(0) és X jelentése halogén, 

OTf, OSO2R, SOR, SR, N2
+. M’ lehet például B (Suzuki–Miyaura-kapcsolás), Sn (Stille-kapcsolás), 

Mg (Kharasch-kapcsolás), Zn (Negishi-kapcsolás) vagy Si (Hiyama-kapcsolás). [2] 
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Amint a 13.1.2. ábrán látható, a katalitikus ciklus több, egymást követő elemi lépésből áll. 

a) Oxidatív addíció: a folyamat kezdőlépése a 0 oxidációfokú átmenetifém-komplexének 

reakciója az R-X jelű szerves halogénszármazékkal. Amennyiben nem kész katalizátort 

tesznek a reakcióelegybe, hanem külön-külön adják hozzá a ligandumot és átmenetifémet 

ionos formában tartalmazó valamilyen a prekurzort, akkor a fém redukciója egy, az elegyben 

jelen levő redukálószer (pl. foszfán, fémorganikus reagens stb.) hatására in situ történik meg. 

Az oxidatív addíció során fém-szén kötés alakul ki, miközben a fém oxidációfoka 0-ról +2-re 

nő. 

b) Transzmetallálás: a kapcsolni kívánt molekularészlet az R’-M’ jelű fémorganikus vegyületből 

transzmetallálással kapcsolódik az átmenetifémhez, miközben M’ a halogénnel együtt M’-X 

formájában távozik a komplexből. 

c) Transz-cisz izomerizáció: a kezdetben transz-szerkezetű diaril-fém komplex cisz-származékká 

rendeződik át, vagyis a fém-ligandum rendszer ugyanazon oldalára kerül R és R’. 

d) Reduktív elimináció: a cisz-térállás már lehetővé teszi az eliminációs-lépést, melynek során a 

C-C kapcsolási reakcióban létrejött R-R’ jelű vegyület végtermékként a komplexből távozik, 

miközben a katalizátor regenerálódik (oxidációfoka +2-ről 0-ra csökken). 

 

 Ha egy adott ligandum szerkezetét változtatjuk, akkor ez a változtatás a katalitikus ciklus minden 

egyes lépését befolyásolhatja, mégpedig különböző mértékben. Fauvarque és munkatársai [3] 

vizsgálták például az aril-halogenidek és a Pd(0) oxidatív addíciójának a mechanizmusát, és arra a 

következtetésre jutottak, hogy a reakciót a fém halogénnel történő koordinációja segíti elő. 

 Palládiumkatalizált kapcsolási reakciók esetében általában az oxidatív addíció a sebesség-

meghatározó lépés. Sok kapcsolási reakcióban előnyösnek bizonyult, ha ligandumként nagy térkiter-

jedésű és elektronokban gazdag foszfinokat vagy karbéneket alkalmaztak, de maga a palládiumforrás, 

valamint a palládium/ligandum arány is szerepet játszik abban, hogy mennyire aktív a katalitikus rend-

szer. Esetenként olyan adalékanyagok hozzáadása, mint például a LiCl vagy a ZnCl2 szintén növelheti 

az oxidatív addíciós lépés sebességét. Kétfogú ligandumok általában lassítják az addíciós lépést az 

egyfogú ligandumokhoz képest, de fontos szerepet játszik ebben a kétfogú ligandum típusa is [4]. 

 A vizsgálatok azt mutatták, hogy a nagy térkiterjedésű ligandumok koordinációja a palládiumhoz, 

növeli a reduktív eliminációs lépés sebességét is, feltehetőleg azért, mert azok stabilizálják a 

palládiumkomplexet [5]. 

 Az iparban előnyben részesítik a ligandummentes Pd-katalizátorokat, hiszen ezzel nemcsak 

költségeket spórolhatnak, hanem a reakcióelegy feldolgozása is egyszerűbbé válik. Legtöbbször a 

palládium a reakció végén fekete csapadék formájában válik ki az elegyből és így egyszerű, nagy 

felületű adszorbens rétegen történő (perfil, csontszén stb.) szűréssel távolítható el. 

 Amennyiben például Pd(OAc)2-ot használunk katalizátorforrásként a kapcsolási reakcióban, a 

Pd(II) mindjárt a reakció elején Pd(0)-vá redukálódik. Ilyenkor úgynevezett Pd-klaszterek képződnek, 

amelyeket bizonyos mértékben az oldatban jelen levő anionok stabilizálnak. Ha az oxidatív addíciós 

lépés nagyon lassú, a klaszterek nagyobb kristályokká állhatnak össze és fekete palládiumként 

válhatnak ki az elegyből. Ennek elkerülésére célszerű, ha a szubsztrátum/katalizátor arányt növeljük 

[6]. Újabban alkalmaznak előre gyártott palládium-nanorészecskéket is katalizátorként, azonban 

sokszor célszerűbb, ha például Pd(OAc)2-ot használunk, mert az utóbbiból képződő elemi 

palládiumnak nagyobb az aktivitása. Fontos szempont továbbá a reakcióelegy koncentrációja, 

valamint az esetleges katalizátormérgek jelenléte. Töményebb oldatban a kapcsolási reakció általában 

nagyobb sebességgel megy végbe. Szabad aminok és/vagy alkoholok sokszor katalizátorméregként 

működhetnek azáltal, hogy például nukleofilként hatnak. 

13.1.1. Suzuki-kapcsolás 

A Suzuki-kapcsolás az egyik legelterjedtebb, leghatékonyabb és legsokoldalúbb keresztkapcsolási 

reakció. Ezen kapcsolási reakció során nukleofilként alkalmazott szubsztituált aromás boronsavakat 

reagáltatunk Pd(0) katalizátor és valamilyen bázis (pl. NaHCO3) jelenlétében eletrofilként használt 

szubsztituált aromás halogénszármazékokkal, diazóniumsókkal vagy triflátokkal (lásd a 13.1.1.1. 

ábrát). 
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13.1.1.1. ábra: A Suzuki-kapcsolás (X = halogén, triflát) 

A Suzuki-kapcsolás legfontosabb előnyei között tartják számon a nagyfokú toleranciát a legtöbb 

funkciós csoporttal szemben, az enyhe reakciókörülményeket, az alkalmazott reagens stabilitását és a 

reakcióelegy könnyű feldolgozhatóságát. Mindezek jelentősen hozzájárultak ahhoz, hogy mára a 

Suzuki-kapcsolás a gyógyszeriparban egy fontos alapreakcióvá vált. 

 Mint említettük, a felhasznált bórorganikus vegyületek, csökkent nukleofilitásuk miatt, számos 

funkciós csoport jelenlétét tolerálják, így rendkívül széles körű az alkalmazhatóságuk. Fontos 

szempont továbbá az, hogy a Suzuki-reakció során alkalmazott boronsavak és boronészterek oxigénnel 

és nedvességgel szemben stabilak, így a kapcsolás vizes közegben is elvégezhető. Szemben a legtöbb 

kapcsolási reakcióban használt reagensekkel, a Suzuki-kapcsolásban alkalmazott boronsavak és 

származékai könnyen hozzáférhetők és nem toxikusak, és a reakció során melléktermékként képződő 

bórsav nem zavarja a tisztítási eljárásokat. A boronsavak könnyen előállíthatók a megfelelő 

lítiumvegyület és trialkil-borát reakciójában. 

 A palládiumkatalizált Suzuki-reakció katalitikus ciklusa azonos a többi keresztkapcsolási 

reakciókéval (lásd 13.1.2. ábrát): a reakció első lépése az aril-halogenid oxidatív addíciója a 

Pd(0)komplexre. Az így képződött arilpalládium(II)-halogenid intermedier ezt követően a boronsavval 

transzmetallálódik, míg végül reduktív elimináció útján a kapcsolt termék képződik, és a katalizátor 

regenerálódik. A bázis szerepe az, hogy növelje a palládiumvegyület elektrofil jellegét és a 

bórorganikus reakciópartner nukleofil karakterét, mely szükséges a kapcsolás létrejöttéhez, azaz 

elősegítse a boronsavval történő transzmetallálást. 

 A Suzuki-reakciót általában vizes közegben hajtjuk végre, de – például a reagensek oldhatósági 

problémai miatt – dolgozhatunk heterogén fázisú rendszerben (pl. toluol/víz) is. Utóbbi esetben egy 

fázistranszfer-katalizátor, így például tetrabutilammónium-bromid, alkalmazása nagymértékben 

gyorsíthatja a reakció lejátszódását és növelheti a termelést. 

 Amennyiben a Suzuki-kapcsolásban használt boronsavak nem állnak készen rendelkezésünkre, 

azok előállítása újabb kihívás elé állít bennünket, sőt a reagens előállíthatósága eldöntheti, hogy 

egyáltalán alkalmazhatjuk-e ezt a fajta kapcsolást egy adott esetben. 

 

13.1.1.2. ábra: A tri-(3-piridil)boroxin és a 3-piridil-boronsav pinakollal képzett észterének előállítása 

 Az arilboronsavakat általában úgy állítják elő, hogy a megfelelő arilhalogenidből fém lítiummal 

(vagy magnéziummal) képezik a megfelelő lítiumvegyületet (vagy Grignard-vegyületet), és az így 

nyert fémorganikus intermediert reagáltatják az alkil-boráttal. A lítiumorganikus vegyület sokszor 

metallálással is előállítható. Problémát jelenthet ilyenkor bizonyos funkciós csoportok, így például 

észter- vagy nitrilcsoportok jelenléte, valamint az arillítium-intermedier esetleges instabilitása. Utóbbi 

főleg heterociklusos aromás vegyületek esetében jelentkezhet problémaként. 
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A heteroaromás boronsavak/észterek előállítására példaként a 3-brómpiridinből kiinduló eljárást 

mutatjuk be (lásd a 13.1.1.2. ábrát). 

A boronsavat úgy képezik, hogy a 3-brómpiridin és triizopropilborát oldatához alacsony, -40–0 ºC 

közötti, hőmérsékleten butillítiumot adagolnak és az így kapott intermediert sósavval hidrolizálják. A 

kristályos tri(3-piridil)boroxin kiváló reagensnek bizonyult a keresztkapcsolási reakcióban. [7] A 

boroxin és pinakol keverékét toluolban forralva jó hozammal kapható a 13.1.1.2. ábrán látható gyűrűs 

boronsav-észter. 

 Boronsavésztereket főleg akkor alkalmazunk reagensként, amikor a szubsztrátumon nagyon 

reakcióképes funkciós csoportok találhatók. Miyaura és munkatársai [8] az arilboronsav-észterek 

előállítására kidolgoztak egy olyan módszert is, ahol aromás halogenideket vagy triflátokat palládium-

katalizált keresztkapcsolási reakcióban alakítják a megfelelő boronátokká (lásd a 13.1.1.3. ábrát). 

 

13.1.1.3. ábra: Miyaura-módszer boronsav-észterek előállítására (X = halogén,  

dppf = 1,1'-bis(diphenylphosphino)ferrocene, szerkezete a 13.3.1.3. ábrán látható) 

 A keresztkapcsolási reakció során az aromás halogénszármazékokat Pd(0) katalizátor és 

megfelelő bázis jelenlétében tetraalkoxidiboronnal vagy dialkoxihidroboránnal reagáltatjuk. Az így 

nyert reagensek levegőn is stabilak. Az utóbbi módszerek főleg laboratóriumi körülmények között 

találnak alkalmazást, az iparban általában a kereskedelemben kapható, kész boronsavakat használunk, 

illetve a korábban említett úton (lítiumorganikus intermedieren keresztül) állítjuk elő őket. A hidrolízis 

után a boronsavat általában további tisztítás nélkül, tetrahidrofurános oldatban használják a kapcsolási 

reakcióban. 

 A Suzuki-kapcsolásban részt vevő halogénvegyület reaktivitása függ az aromás gyűrűn levő 

szubsztituensektől, az alkalmazott bázistól és a katalizátortól is. Elektronszívó csoportok, így a fenil-, 

nitro- és trifluormetil-csoport általában növelik az oxidatív addíció sebességét az elektronküldő cso-

portokhoz képest. A bázis szerepe az, hogy növelje a boronsav egyébként lassú transzmetallálásának 

sebességét. A bázisok reaktivitása az alábbi: Cs2CO3 > CsF > K2CO3 > KOAc > Na2CO3 > Et3N [9]. 

Az, hogy melyik bázist használjuk, függ a boronsav szerkezetétől, a szubsztituensektől és gazdasági 

megfontolásoktól. 

 A Suzuki-kapcsolás aril-bromidokkal könnyebben megy végbe, mint aril-kloridokkal. Utóbbiak 

kapcsolását előnyösen speciálisan kifejlesztett katalizátorok, pl. a Pd(t-Bu3P)2 (Pd 116) vagy a Pd 118 

jelű Pd-komplexek jelenlétében végezhetjük (lásd a 13.1.1.4. ábrát). 

 

13.1.1.4. ábra: A Suzuki-kapcsolási reakcióban használt katalizátorok 

 A kész formában kapható Pd-komplex katalizátorok – főleg azok, amelyekben a Pd oxidációfoka 

0 – sajnos levegőre érzékenyek. Kivételt képez a Pd 118 jelű katalizátor, amely levegőn is stabilis és a 

kapcsolási reakcióban rendkívül aktív. A Suzuki-kapcsolást a felsorolt katalizátorok jelenlétében, 

legtöbbször dimetilformamidban vagy hasonló dipoláros aprótikus oldószerben végezik. (Megjegy-

zendő, hogy maga a kapcsolás alkoholokban vagy vízben is megvalósítható, de ilyenkor ezekben az 
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oldószerekben oldódó katalizátort célszerű alkalmazni.) Újabban leírtak polimerhez kötött Pd-

katalizátorokat is (lásd a 13.1.1.5. ábrát) [10]. 

 

13.1.1.5. ábra: A FibreCat 1032 katalizátor (a fekete kör a polimergyantát jelképezi) 

 A fenti katalizátor hatékonynak bizonyult mind a hagyományos Suzuki-kapcsolásban, mind 

mikrohullámú reaktorban végzett kapcsolási reakcióban. Heteroaromás halogénszármazékok 

kapcsolási reakcióját előnyösen SPhos ligandummal (lásd 13.1.1.6. ábrát) készült katalizátor 

jelenlétében hajtjuk végre. [11] A katalizátor zsúfolt és elektrondonor szerkezete stabilizálja a 

palládiumkomplexet és hozzájárul az oxidatív addíció gyors lejátszódásához. 

 

13.1.1.6. ábra: Az SPhos és az Alk-MAP ligandumok szerkezete 

 A Suzuki-kapcsolást – széles körű alkalmazhatósága miatt – egyre inkább használják biológiailag 

aktív természetes anyagok sztereo- és enantioszelektív szintézisére is. Különös kihívást jelent például 

az axiális kiralitással rendelkező biarilszármazékok előállítása, hiszen ilyenkor két sztérikusan gátolt 

arént viszünk átmenetifém-katalizált kapcsolási reakcióba. Az aszimmetrikus Suzuki-kapcsolást 

kétféle úton hajthatjuk végre: királis indukcióval (amikor már eleve királis szubsztrátumból indulunk 

ki) vagy királis palládium-ligandum alkalmazásával. Utóbbi esetben a királis ligandum felelős a 

termék kiralitásáért. A természetes alkaloidok aszimmetrikus szintézisében különösen jó enantio-

szelektivitást értek el akkor, amikor a 13.1.1.6. ábrán bemutatott Alk-MAP-ot használták ligandum-

ként Pd(0) katalizátor mellett. [12] A képletben Alk jelentése legtöbbször ciklohexilcsoport (Cy). 

 

 Gyakorlati példák 

 A gyógyszeriparban a Suzuki-kapcsolást például a losartan, a furostifolin, valamint a valsartan 

előállítása során alkalmaznak. 

 

 a) A losartan szintézise: 

 A Suzuki-kapcsolás első gyógyszeripari megvalósítása a renin-angiotenzin rendszerre ható, magas 

vérnyomás kezelésére használt losartan szintézisének kezdő lépése volt (lásd a 13.1.1.7. ábrát). [2]  

 A védett feniltetrazolt lítiálták, majd tributil-boráttal reagáltatták. A vizes hidrolízis után nyert 

boronsavat vizes közegben Pd(OAc)2 és PPh3 jelenlétében 4-bróm-toluollal vitték kapcsolási 

reakcióba. A Pd(0) katalizátor a reakcióelegyben alakul ki a jelen lévő foszfin egy részével 

végbemenő redukciós reakcióban. 
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13.1.1.7. ábra: A losartan szintézisének kezdőlépése (Tr = tritil) 

 Egy másik módszer szerint a losartan-szintézis zárólépését végezték Suzuki-kapcsolással (lásd a 

13.1.1.8. ábrát). Az előző reakcióhoz képest annyi a változás, hogy az aromás halogénvegyületre már 

előzőleg rákapcsolták a pirrolgyűrűs oldalláncot, így a szén-szén kapcsolási reakcióval már a 

végterméket kapták. 

 

13.1.1.8. ábra: A losartan egyik szintézisváltozatának zár lépése 

 A kapcsolás kivitelezésekor a bróm-imidazolil-származékot toluol és izopropiol-alkohol 

elegyében trifenilfoszfin és Pd(OAc)2 jelenlétében reagáltatják 70 °C-on a boronsav és KOH vizes 

oldatával. [13] Az aktív katalizátor ebben az esetben is a reakcióelegyben jön létre a trifenilfoszfin 

redukáló hatására. 

 

 b) Furostifoline szintézise: 

 A furostifoline nevű furo-karbazol-alkaloid előállításának kulcslépése szintén Suzuki-reakció 

(lásd a 13.1.1.9. ábrát). 

 

13.1.1.9. ábra: A furostifoline szintézisének kulcslépése 

 5-Bróm-7-metilbenzofuránt reagáltatnak -70 °C-on butillítiummal, és az így kapott lítiumsót ezt 

követően tributilboráttal viszik reakcióba. A hidrolízis után nyert benzofuril-boronsavat a reakció 

második lépésében dimetoxi-etán/víz elegyében Na2CO3 és Pd(0) katalizátor jelenlétében 2-bróm-

nitrobenzollal reagáltatják az oldószerelegy forráspontján. [14] A nitrovegyület deoxigénezését és a 

gyűrűzárást trietil-foszfittal történő forralással valósították meg, közepes hozammal. 

 

 c) A valsartan előállítása: 

 A vérnyomáscsökkentő hatással rendelkező valsartan előállításának egyik változatában a 

végterméket ugyancsak Suzuki-kapcsolási reakcióval állítják elő (lásd a 13.1.1.10. ábrát). 
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13.1.1.10. ábra: A valsartan előállításának zárólépései 

 Az N-pentanoil-származékot PPh3, Pd(OAc)2 és K2CO3 jelenlétében reagáltatják dimetoxi-etán 

(glim)/THF elegyében vagy toluolban, a megfelelő fenilboronsavval, és az így keletkezett bifenil-

észtert lúgos közegben hidrolizálják. A tritilcsoport sósavas eltávolítása után jutnak el a kívánt 

célmolekulához. [15] 

13.1.2. Kharasch-reakció 

A Kharasch-reakció volt az első keresztkapcsolási reakció, melyet kidolgoztak biarilok szintézisére: 

arilmagnézium-halogenideket reagáltattak megfelelő katalizátor (elsősorban Ni, Cu vagy Pd 

katalizátor) jelenlétében aril-halogenidekkel. Később ezt a reakciót vinil-halogenidekre is kiterjesz-

tették. Az 1970-es években Kumada továbbfejlesztette ezt a reakciót, elsőként reagáltatott klórbenzolt 

nikkelkatalizált kapcsolási reakcióban alkilmagnézium-bromiddal. Ezért ezt a típusú reakciót Kumada-

kapcsolásnak is hívják. A Kharasch-reakciót a 13.1.2.1. ábrán szemléltetjük. 

 

13.1.2.1. ábra: A Kharasch-reakció 

 Az egyenletben a Grignard-reagens lehet alifás vagy aromás Grignard-vegyület. Szubsztrátumként 

aromás- és vinil-halogenideket egyaránt használhatunk. A Kharasch-reakció, bár gyorsan elterjedt, az 

alkalmazható szubsztrátumok viszonylag szűk körére korlátozódik. Mivel a Grignard-reagens 

nukleofil jellegű, nem tolerálja a reakciópartneren levő észter-, oxo- és nitro-csoportokat. Mindezek 

ellenére a Kharasch-reakció az egyik leggazdaságosabb módszer nem-szimmetrikus biaril-szárma-

zékok előállítására. A nikkel-katalizátorok mellett palládiumkatalizátorokat is alkalmazhatunk, 

legtöbbször egy- vagy kétfogú foszfin-ligandumokkal, így például trifenilfoszfinnal együtt. Annak 

érdekében, hogy „nem kompatibilis‖ funkciós csoportokat tartalmazó szubsztrátumokat is lehessen 

Kharasch-kapcsolási reakcióba vinni, számos kísérletet végeztek kevésbé nukleofil, azaz funkcio-

nalizált Grignard-reagensek előállítására és alkalmazására. 

 Példaként említjük a 2-klórpiridin-származék reakcióját Grignard-reagenssel (lásd a 13.1.3.2. 

ábrát). [16] 
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13.1.2.2. ábra: Kharasch-kapcsolás Grignard-reagenssel 

 A reakciót alacsony, -20 és -60 ºC közötti hőmérsékleten hajtják végre. Mechanizmusát tekintve 

feltehetőleg addíciós-eliminációs mechanizmusról van szó: a reakció első lépésében a palládium-

komplex addicionálódik az erősen elektrofil 2-klórpiridin-származékra, majd MgCl2-eliminációt 

követő reduktív elimináció után kialakul a kapcsolt termék. 

 Szekunder magnéziumorganikus reagensek reakciója királis katalizátorok jelenlétében enantio-

szelektív kapcsoláshoz is vezethet. 

 A gyógyszeriparban a Kharasch-kapcsolást különböző bifenil-származékok és γ-arilbutanol-

származékok előállítására használják. Az említett reakciókat az alábbiakban mutatjuk be. 

 

 a) 4-Fluor-4’-terc-butoxibifenil előállítása: 

 A gyógyszeripari alapanyagként is használható 4-terc-butoxi-4’-fluorbifenil a 13.1.2.3. ábrán 

bemutatott módon p-fluor-benzilbromidból és a megfelelő Grignard-reagensből állítható elő. (Bifenil 

molekularészt tartalmaznak például a sartan-származékok, amelyeket vérnyomáscsökkentőként 

szoktak alkalmazni.) 

 

13.1.2.3. ábra: A 4-terc-butoxi-4’-fluorbifenil előállítása (dppp = 1,3-bis(diphenylphosphino)propane) 

 A kapcsolási reakciót toluol és THF elegyében hajtják végre PdCl2 katalizátor és 1,3-bisz-

(difenilfoszfino)propán ligandum (dppp) jelenlétében. [17] 

 

 b) A dobutamine intermedierjének előállítása: 

 A szimpatomimetikus (adrenerg agonista) hatású dobutamine szintézisének intermedierjét, a γ-

arilbutanol-származékot, szintén Kharasch-reakció segítségével állíthatjuk elő (lásd a 13.1.2.4. ábrát). 

 A szintézis első lépésében a Grignard-reagenst állítják elő úgy, hogy a 2-(2-brómetil)-1,3-

dioxolánt tetrahidrofurános oldatban magnéziummal reagáltatják. A Grignard-reagens tetrahidro-

furános oldatához ezt követően 0 °C alatti hőmérsékleten a 4-benziloxi-benzilklorid és a rézkatalizátor 

tetrahidrofurános oldatát adagolják. Fontos szerepet játszik az adagolási sorrend. A legjobb termelést 

és a minimális melléktermék-képződést akkor érik el, ha a klorid és a katalizátor egyesített oldatát 

adagolják az előzetesen készített Grignard-vegyülethez. Az elegyet további 5 órán át 0 és -5 °C közötti 

hőmérsékleten kevertetik, majd szobahőmérsékletre melegítik. A reakcióelegy feldolgozása után a 

védőcsoportot 80%-os vizes hangyasavoldattal történő kevertetéssel eltávolítják. A jobb eltarthatóság 

érdekében az aldehidet nátriumbiszulfittal kezelve kristályos biszulfit-adduktum formájában izolálják. 

 A kapcsolási reakcióhoz szükséges dilítium-tetraklórkuprátot szobahőmérsékleten, tetrahidro-

furános oldatban állítják elő, lítium-klorid és réz(II)-klorid reakciójával. [18] 
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13.1.2.4. ábra: A 2-[3-(4-benziloxifenil)propil]-1,3-dioxolán előállítása  

és átalakítása biszulfit származékká 

 c) A diflunisal előállítása: 

 A nemszteroid gyulladásgátló diflunisal (szalicilsav-származék) előállításának első lépése szintén 

egy Kharasch-típusú kapcsolási reakció (lásd a 13.1.2.5. ábrát). 

 

13.1.2.5. ábra: A diflunisal előállítása 

 Az 1-bróm-2,4-difluorbenzolt, palládium-kloridot és trifenilfoszfint tartalmazó elegyet inert 

atmoszférában 85 °C-ra melegítik, majd beadagolják az előzetesen elkészített 4-metoxifenil-

magnézium-bromid tetrahidrofurános oldatát. Az adagolás befejezése után további 85 °C-on végzett 

kevertetéssel teszik teljessé a reakciót, majd lehűtés után a komplexet vizes sósavval bontják. A 

kapcsolás termékét a szerves fázisból bepárlással nyerik [19], majd az ábrán látható további lépések 

során (tulajdonképpen Kolbe-szintézissel) a fenolszármazékot diflunisallá alakítják. 

13.1.3. A Negishi-reakció 

Az 1977-ben publikált Negishi-kapcsolás volt az első olyan reakció, melynek segítségével lehetővé 

vált a nem szimmetrikus biarilek jó termeléssel történő előállítása. Alkalmazása során cinkorganikus 

vegyületeket reagáltatnak nikkel- vagy palládiumkatalizált reakcióban különböző halogénszárma-

zékokkal. Halogénszármazékként nemcsak aril-halogenideket, hanem vinil-, benzil- vagy allil-

halogenideket is alkalmazhatnak. A cinkorganikus vegyületeket általában in situ módon, transz-

metallálással állítják elő lítium-, magnézium-, alumínium- vagy cirkóniumvegyületekből. Legtöbbször 

úgy járnak el, hogy a megfelelő aril-halogenid lítiálásával előállított lítiumorganikus vegyületet cink-
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kloriddal reagáltatják, majd az így kapott cinkorganikus származékot megfelelő katalizátor 

jelenlétében kapcsolási reakcióba viszik (lásd a 13.1.3.1. ábrát). 

 

13.1.3.1. ábra: A Negishi-reakció 

 A cinkorganikus vegyületek számos előnnyel rendelkeznek: többek között könnyen hozzáférhetők 

és nukleofilitásuk lényegesen kisebb, mint a Grignard-vegyületeké. Kisebb nukleofilitásuk 

következtében a funkciós csoportok jelentős részét tolerálják, így a -NO2, -CN, -OR, -NR2, oxo,  

-CHO, -SCN és észter funkciós csoportokat tartalmazó reagenseket is alkalmazhatjuk Negishi-

reakciókban. Alkohol- és sav-csoportokat tartalmazó vegyületeket azonban a kapcsolási reakció előtt 

átmenetileg védeni kell. A cinkorganikus vegyületek további előnye az, hogy már szobahőmérsékleten 

is gyorsan transzmetallálnak palládiumra és nikkelre, így a Negishi-kapcsolásireakció általában 

gyorsan és viszonylag enyhe körülmények között játszódik le. 

 A számos előny mellett hátrány, hogy a cinkreagensek nedvességre és oxigénre érzékenyek, így a 

velük végzett reakciókat inert atmoszférában kell végrehajtanunk (hasonlóan a Grignard-reakciókhoz). 

 Amint már említettük, a Negishi-reakciót mind nikkel-, mind palládiumkatalizátor jelenlétében 

végezhetjük, azonban a palládiumkatalizált Negishi-reakciónak általában nagyobb a sztereospeci-

fikussága. 

 A Negishi-kapcsolás kivitelezése során általában nem maga a keresztkapcsolási reakció, hanem a 

cinkorganikus reagens előállítása jelenti a legnagyobb kihívást. 

 Heteroaromás cink-halogenid készítésére és kapcsolási reakcióban történő alkalmazására mutat 

példát a 13.1.3.2. ábra. 

 

13.1.3.2. ábra: Cinkorganikus vegyület előállítása 2-fluor-3-jódpiridinből és kapcsolása 

A regioszelektív Negishi-kapcsolást „one-pot‖ reakcióban végezhetik úgy, hogy a nyert 

cinkszármazékot Pd(PPh3)4 jelenlétében 2,4-diklór-piridiminnel továbbreagáltatják [20]. 

 

 Egy másik lehetőség az úgynevezett Riecke-cink használata. A Riecke-cinket úgy állítják elő, 

hogy ZnCl2-ot tetrahidrofuránban naftalin jelenlétében fém-lítiummal redukálják. Így rendkívül nagy 

fajlagos felületű (pirofóros) cinket kapnak, amelyet szigorúan víz- és oxigénmentes körülmények 

között lehet reakciókhoz felhasználni. A Riecke-fém ezt követően oxidatív addíciós reakcióban reagál 

a megfelelő halogénszármazékkal, így például 3-jódtiofénnel (lásd a 13.1.3.3. ábrát) [21]. 

 

13.1.3.3. ábra: A 3-tienil-cink-jodid előállítása Riecke-cink alkalmazásával 
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 A 3-tienil-cink-jodid tetrahidrofuránban már szobahőmérsékleten is reagál a hozzáadott 

elektrofilekkel. 

 

 Az itt említett, cinkorganikus vegyületek előállítására alkalmas módszerek nemcsak laboratóriumi 

körülmények között, hanem ipari méretben is alkalmazhatók. Mindezek mellett más eljárások is 

ismertek a Negishi-reagensek előállítására. Az azolok cinkszármazékait például úgy is előállíthatjuk, 

hogy az azolok közvetlen lítiálásával nyert lítiumorganikus vegyületeket szilárd cink-kloriddal 

kezeljük. Az így nyert cinkorganikus vegyületből kiindulva számos oxazol- és tiazolgyűrűt tartalmazó 

intermedier állítható elő (lásd 13.1.3.4. ábrát). A kapcsolási reakciót Pd(0) katalizátor jelenlétében 

THF-ben 60 °C-on végezzük. [22] 

 

13.1.3.4. ábra: Oxazolgyűrűt tartalmazó intermedierek előállítása Negishi-reakcióval 

Gyakorlati példa 

 A Negishi-reakciót a gyógyszeriparban például az ösztradiol hatását csökkentő, daganatellenes 

hatással rendelkező tamoxifene kulcsintermedierjének, a tetraszubsztituált etilén-származéknak a 

sztereoszelektív módon történő előállítására alkalmazzák (lásd a 13.1.3.5. ábrát). 

 

13.1.3.5. ábra: A tamoxifene kulcsintermedierjének előállítása Negishi-reakcióval 

 A vinilbromid-származékot toluolban Pd(PPh3)4 jelenlétében, illetve tetrahidrofuránban 

Pd(PPh3)2Cl2 jelenlétében reagáltatják az oldószer forráspontján a fenil-cinkkloriddal. [23] 

 

 A Negishi-reakció ipari alkalmazásakor problémát jelenthet a keletkező cinkhulladék mennyisége 

a szennyvízben. Ezt a problémát úgy oldhatjuk meg, hogy nátrium-hidroxid hozzáadásával a cinket 

hidroxid formájában kicsapjuk és szűréssel eltávolítjuk. 

13.1.4. Stille-kapcsolás 

A palládiumkatalizált Stille keresztkapcsolási reakcióban aril- vagy vinil-halogenideket, illetve 

triflátokat reagáltatnak ónorganikus vegyületekkel (lásd a 13.1.4.1. ábrát). 

 

13.1.4.1. ábra: A Stille-reakció egyenlete 
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 Az ónorganikus vegyületek számos előnnyel rendelkeznek: egyszerűen előállíthatók, nagyfokú 

stabilitással rendelkeznek és oxigénre és nedvességre nem érzékenyek. Különösen a természetes 

anyagok totálszintézisében alkalmazzák szívesen a Stille-reakciót, mivel a kapcsolás során használt 

szerves ónvegyületek toleránsak a legtöbb funkciós csoporttal szemben. A számos előny mellett 

hátrányként jelentkezik az, hogy az ónvegyületek toxikus hatásúak és alacsony a polaritásuk. Utóbbi 

tulajdonságuk miatt csak nagyon nehezen oldódnak vízben, így a reakció során keletkező 

ónvegyületektől nehezen szabadulhatunk meg és sokszor elkerülhetetlen a kromatográfiás tisztítás. A 

Stille-kapcsolás sebességmeghatározó lépése a transzmetallálás az ónorganikus vegyületről a 

palládiumra. Itt jelentkezik az ónorganikus vegyületeknek egy további előnye: könnyen transz-

metallálnak a palládiumra. 

 A különböző szerves csoportok átvitelének sebessége az ónvegyületekről a palládiumra nagyon 

eltérő: alkinil > alkenil > aril > allil > alkil. Ennek következtében főleg trialkil-ón-származékokat 

használunk a kapcsolási reakcióban, így a három alkilcsoport nem vesz részt a transzmetallálásban. Az 

alkenil-jodidok és a vinil-ónvegyületek már szobahőmérsékleten is kapcsolási reakcióba vihetők 

megfelelő Pd-katalizátor jelenlétében. Előnyös, ha ligandumként gyenge elektrondonor ligandumokat, 

például trifurilfoszfánt alkalmazunk, mert azok gyorsítják a reakciót. Reakciósebesség-növekedést 

réz(I)- vagy ezüst(I)-sók adagolásával is elérhetünk. Nagyon poláros oldószerekben, így például 

dimetilformamidban, réz jelenlétében még a reakció mechanizmusa is megváltozik (lásd a 13.1.4.2. 

ábrát). 

 

13.1.4.2. ábra: Sóadagolás hatása a Stille-reakcióban 

 A sebességmeghatározó lépés ilyenkor a reakcióképesebb rézorganikus intermedier (R’-Cu) 

képződése. Fluoridok, így például CsF adagolása szintén gyorsítóan hat a Stille-kapcsolásra. [24] A 

fluoridadagolás további előnye az, hogy a kapcsolás során képződő ónsók ilyenkor oldhatatlan, 

polimer fluoridokká (Bu3SnF) alakulnak, azaz egyszerű szűréssel eltávolíthatjuk őket. A legjobb 

fluoridforrás a CsF. 

 Előnyös tehát, ha a Stille-reakciót dipoláros aprotikus oldószerekben hajtjuk végre. Alkalmas Pd-

katalizátorok lehetnek pl. a Pd2(dba)3, [P(furil)3]4Pd vagy a Pd(PPh3)4 (a felsorolásban dba jelentése: 

dibenzilidén-aceton, szerkezetét lásd a 13.2.3. ábrán). 

 Fontos szempont a kapcsolási reakció típusának megválasztásakor az, hogy a Stille-reakció 

szelektív módon lejátszódik: telítetlen ónorganikus reagens alkalmazása esetén megőrződik az 

olefinkötés térállása a termékben is, és királis ónvegyületekből kiindulva királis terméket kapunk. 
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 A Stille-kapcsolás szelektív módszernek bizonyult például a neutronbefogásos terápiában 

használt, bóratomot tartalmazó nukleozidok előállításánál (lásd a 13.1.4.3. ábrát). 

 

13.1.4.3. ábra: A Stille-reakció alkalmazása nukleozid előállítására 

 Az 5-bróm-uridin-származékot olyan reagenssel vitték kapcsolási reakcióba, mely egy molekulán 

belül két, kapcsolási reakcióra alkalmas funkciós csoportot, azaz egy boronsav-részt és egy trialkilón-

részt is tartalmazott. A szelektivitást úgy érték el, hogy a reakciót bázis távollétében végezték. Mivel a 

Suzuki-kapcsolás bázis aktiválta fémorganikus reakciópartnert igényel, az adott körülmények között 

csak a Stille-reakció játszódott le. A szintézist az oldószerként használt toluol forráspontján, Pd(PPh3)4 

katalizátor jelenlétében végezték. [25] 

 

 Gyakorlati alkalmazások 

 A Stille-kapcsolást a gyógyszeriparban például tienopiridin-származékok, valamint a risperidone 

előállítása során alkalmazhatjuk. 

 

 a) Tienopiridin-származékok kulcsintermedierjének szintézise: 

 A daganatellenes terápiában használható, VEGFR (vaszkuláris endoteliális növekedési faktor 

receptor) kináz inhibitor hatással rendelkező tienopiridin-származékok kulcsintermedierjét, a 7-klór-2-

(metilimidazolil)tienopiridint, 5-tributilón-1-metilimidazolból kiinduló Stille-kapcsolással állították 

elő (lásd a 13.1.4.1.1. ábrát). 

 

13.1.4.4. ábra: Tienopiridin-származékok kulcsintermedierjének előállítása Stille-kapcsolással 

 Az 5-tributilón-1-metilimidazolt 90 °C-on dimetilformamidban Pd(PPh3)4 katalizátor jelenlétében 

reagáltatják a jód-tienopridin-származékkal. Így 67%-os termeléssel kapják a kulcsintermediert, 

amelyet ezt követően 5-amino-2-metilindollal reagáltatva a kívánt végtermékké alakíthatnak. Az ábrán 

látható végtermék a ―lead vegyülete‖ (az in vitro tesztekben jó hatást mutató alapvegyület) a fent 

említett hatással rendelkező gyógyszerek kutatásának. [26] 

 

 b) Risperidone intermedierjének előállítása: 

 Az antipszichotikus hatású risperidone előállításának egyik intermedierjét, a piridopirimidinon-

származékot, szintén Stille-kapcsolással állíthatjuk elő (lásd a 13.1.4.5. ábrát). 
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13.1.4.5. ábra: Risperidone intermedierjének előállítása Stille-kapcsolással 

 A 3-bróm-piridopirimidinon-származékot kondenzáltatjuk tetrahidrofurános oldatban 110 °C-on, 

Pd(PPh3)4 jelenlétében a tributil-vinil-ón származékkal. 

13.1.5. Sonogashira-kapcsolás 

A rézorganikus vegyületek alkalmazása hosszú múltra tekint vissza. Sonogashira volt az első, aki in 

situ előállított alkinilréz-vegyületeket palládium(0) katalizátor jelenlétében aril- és alkenil-

halogenidekkel vitt kapcsolási reakcióba (lásd a 13.1.5.1. ábrát). 

 

13.1.5.1. ábra: A Sonogashira-kapcsolás egyenlete 

 Napjainkban a Sonogashira-kapcsolás az egyik legfontosabb módszerré vált a természetes 

anyagok és gyógyszerek előállításánál prekurzorként szereplő arilalkinek és konjugált eninek 

szintézisében, hiszen ez a reakció enyhe körülmények között, akár szobahőmérsékleten is gyorsan 

lejátszódik. A réz(I)-vegyületet (legtöbbször CuI) katalitikus mennyiségben is alkalmazhatjuk, ha a 

savkötőként működő bázist ekvivalensnyi mennyiségben használjuk. A Sonogashira-kapcsolás során a 

réz(I) sóból és az alkinból bázis hatására a rézorganikus vegyület képződik (lásd a 13.1.5.2. ábrát). 

 

13.1.5.2. ábra: A rézorganikus vegyület képződése 

 Az in situ képződött rézorganikus vegyület a kapcsolási ciklus során transzmetallál az aril-

palládium-halogenidre. A transzmetallálás során a réz(I) só újra felszabadul, így elegendő, ha a réz(I) 

vegyületet katalitikus mennyiségben alkalmazzuk. Bázisként általában valamilyen alkilamint, így 

például dietilamint, diizopropilamint vagy trietilamint alkalmazhatunk. 

 A réz(I) sók alkalmazása azonban számos hátránnyal is jár, mert rendkívül nehéz a reagens 

regenerálása és alkalmazásuk során sokszor a terminális acetilén homocsatolt terméke is képződhet 

[27]. 

 Az utóbbi időben kísérletek folynak a réz(I) kokatalizátor kiküszöbölésére. Ezekben az 

eljárásokban az amint általában nagy feleslegben, legtöbbször oldószerként alkalmazzák. Leírtak olyan 

eljárást is, amelyben aril-jodidokat vizes közegben 1 mol% PdCl2 és nagy feleslegben vett pirrolidin 

jelenlétében terminális acetilénnel reagáltattak. [28] Lehetséges azonban, hogy a kapcsolás során 
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alkalmazott PdCl2 szennyezőként olyan rézsókat tartalmazott, melyek kokatalizátorként működtek. 

[27] 

 A palládiumot foszfin-palládium-komplex formájában (például Pd(Ph3P)4) vagy egyéb Pd-

komplexek, például a gyengébb fém-ligandum kapcsolattal rendelkező PdCl2(RCN)2 (ahol R = Ph 

vagy Me) alakjában alkalmazzuk. Halogénvegyületként (RX) elsősorban az aril- vagy alkenil-

bromidok és -jodidok jöhetnek szóba, de megfelelően választott Pd-katalizátor (pl. PdCl2(PPh3)2 vagy 

PdCl2(PhCN)2) és bázis (pl. BuNH2, piperidin) mellett a kloridok is kapcsolási reakcióba vihetők. 

 Sonogashira-reakcióval előállíthatunk például olyan benzofurán- és indolvázas vegyületeket, 

melyek számos bioaktív anyag előállításának intermedierjei (lásd a 13.1.5.3. ábrát). 

 

13.1.5.3. ábra: Benzofurán- és indolvázas vegyületek előállítása Sonogashira-kapcsolással 

 Gyakorlati példák 

 A gyógyszeriparban a Sonogashira-kapcsolást például az eniluracil, a terbinafine és a terfenadine 

előállítása során alkalmazhatjuk. 

 

 a) Eniluracil előállítása: 

 A tumorellenes hatással bíró eniluracilt úgy állíthatjuk elő, hogy 5-jóduracilt a Sonagashira-

reakció körülményei között trimetilszilil-acetilénnel reagáltatunk (lásd a 13.1.5.4. ábrát). 

 

13.1.5.4. ábra: Eniluracil előállítása 

 Az 5-jóduracil kevés száraz dimetil-formamidot tartalmazó trietil-aminos oldatához adagolják 

inert atmoszférában a CuI és a PdCl2(PPh3)2 katalizátorokat, valamint a trimetilszilil-acetilént. Az 

elegyet ezt követően 24 órán át 50 °C-on kevertetik. A feldolgozás után nyert kapcsolt terméket 

csontszenes tisztítás után, lúgos hidrolízist követő savanyítással, a kívánt végtermékké alakítják. [29] 

 

 b) Terbinafine előállítása: 

 Az egyik nagyipari módszer szerint az antifungális hatású terbinafine-t úgy állítják elő, hogy a 

vinil-klorid típusú intermediert Sonogashira-reakcióban 3,3-dimetil-butinnal reagáltatják (lásd a 

13.1.5.5. ábrát). 

 A reakciót úgy hajtják végre, hogy a vinil-klorid-származékot bázisként és oldószerként is 

használt butil-aminban katalitikus mennyiségű CuI és PdCl2(PPh3)2 jelenlétében a 3,3-dimetil-butinnal 

reagáltatják. [30, 31] 

 Még jobb termeléssel (93%) kapják a terbinafine-t akkor, ha a kapcsolási reakciót bázisként és 

oldószerként használt piperidinben végezik, szobahőmérsékleten, PdCl2(PhCN)2 és CuI jelenlétében. 

[32] 

 Leírtak egy olyan eljárást is, ahol a kapcsolási reakciót 10%-os Pd/C-katalizátorral hajtják végre 

úgy, hogy a klórszármazékot, a Pd/C katalizátort és a katalitikus mennyiségben használt CuI-ot 

piperidinben 80 °C-ra melegítik, majd hozzáadják a feleslegben használt 3,3-dimetil-butint. Az így 
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nyert elegyet 3 órán át 80 °C-on kevertetik, lehűtés után vizet és toluolt adnak hozzá. A kétfázisú 

elegyet celiten át szűrik, savanyítják, majd szétválasztják. A toluolos fázis bepárlása után 98%-os 

termeléssel kapják a kívánt terméket. [33] 

 

13.1.5.5. ábra: Terbinafine előállítása 

 

 c) Terfenadine intermedier előállítása: 

 Az antihisztamin hatású terfenadine intermedierjét az 2-(4-brómfenil)-2-metilpropionsav-

metilészter és 3-butin-1-ol kapcsolási reakciójával állítják elő (lásd a 13.1.5.6. ábrát). 

 

13.1.5.6. ábra: A terfenadine intermedier előállítása 

 Az arilbromidot és a butinolt CuBr és (Ph3P)4Pd katalizátor jelenlétében bázisként és oldószerként 

használt trietilaminban inert atmoszférában 3,5 órán át forralják. [34, 35] 

13.1.6. A Hiyama-kapcsolás 

A Hiyama által 1988-ban publikált közlemény [36] szerint új szén-szén kapcsolásokat úgy is 

létesíthetünk, ha sziliciumorganikus vegyületeket Pd-katalizátor és valamilyen fluorforrás jelenlétében 

szerves halogénszármazékokkal reagáltatunk. Példaként 1-jódnaftalint reagáltatott hexametilfoszfor-

triamidban (HMPA) dimer allil-palládium-klorid katalizátor és trisz(dietilamino)szulfónium-

difluortrimetilszilikát (TASF) jelenlétében trimetil-vinilszilánnal (lásd a 13.1.6.1. ábrát). [36] 

 

13.1.6.1. ábra: Az 1-vinilnaftalin előállítása 

 Az alkalmazott TASF a kapcsolási reakcióban fluorforrásként szerepel. A kísérletek során azt 

tapasztalták, hogy csak akkor játszódott le kellő termeléssel a keresztkapcsolási reakció, ha a 

fluorforrást legalább ekvivalensnyi mennyiségben alkalmazták. Így arra következtettek, hogy a fluor 

aktiválja a sziliciumorganikus komponenst és ezzel elősegíti a transzmetallálási lépést, azaz az 

aktiváló reagens hozzáadása nélkül a sziliciumorganikus vegyület önmagában túl stabil ahhoz, hogy 

reakcióba lépjen. 
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 A Hiyama-kapcsolást ennek megfelelően úgy definiálhatjuk, hogy alkalmazása során aril-, 

alkenil- vagy alkil-halogenideket Pd(0) katalizátor és egy megfelelő aktiváló szer jelenlétében szerves 

szilánokkal reagáltatunk (lásd a 13.1.6.2. ábrát). 

 

13.1.6.2. ábra: A Hiyama-kapcsolás 

 Az egyenletben R jelentése alkenil, aril, allil, R’ jelentése alkinil, alkenil, aril, alkil, szilil, X 

jelentése Cl, Br, I, OSO2CF3, OCO2Et és Y3 jelentése trialkil, halogéndialkil, dihalogénalkil vagy 

trihalogén; például Me3, Me2F, MeF2, F3. 

 A Hiyama-kapcsolás egy komolyan szóba jöhető alternatívát jelent a Suzuki- és a Stille-

reakciókhoz képest. Előnye az, hogy sziliciumorganikus vegyületek – a bór-, cink- és ónorganikus 

vegyületekkel szemben – könnyen előállíthatók és kezelhetők, stabilak és alacsony toxicitásuk miatt 

kisebb terhelést jelentenek a környezetre nézve. Hátránya viszont, hogy szükség van a szubsztrátum 

aktiválására. A fluoratom bevezetése a szililcsoportba elősegíti a pentakoordinált szilikátok képzését 

és megkönnyíti a transzmetallási lépést, de ezzel érzékenyebbé is válik a szubsztrátum. Fluorid-

forrásként a már említett TASF-on kívül például tetrabutilammónium-fluoridot (TBAF) is alkalmaz-

hatunk. Az ekvivalensnyi mennyiségű fluorid alkalmazásának elkerülése végett fluormentes Hiyama-

kapcsolási módszereket is kidolgoztak. Aril-bromidokat például Pd(OAc)2-katalizált reakcióban vizes 

közegben polietilénglikol és nátrium-hidroxid jelenlétében aril-sziloxánokkal reagáltattak [37]. Más 

szerzők nátrium- vagy kálium-aril- és heteroaril-szilanolátokat is alkalmaztak szubsztrátumként (lásd a 

13.1.6.3. ábrát). [38] 

 

13.1.6.3. ábra: A fluormentes Hiyama-kapcsolás egyik változata 

 Ilyenkor az alkálifém-szilanolát-sót viszik Pd(tBu3P)2 katalizátor jelenlétében kapcsolási reakcióba a 

megfelelő aromás bromidokkal és kloridokkal. 

 

 Végzetül bemutatjuk a biaril- vagy heterobiaril-származékok Hiyama-kapcsolási reakcióval 

történő előállítását (lásd a 13.1.6.4. ábrát). 

 

13.1.6.4. ábra: Heterobiaril-származékok előállítása Hiyama-kapcsolással  

 A reakció első lépésében in situ módon állítják elő a sziliciumorganikus komponenst úgy, hogy a 

2-bróm-4-metilpiridint hidegen tetrahidrofurános oldatban butillítiummal reagáltatják, és a bróm-

lítium csere után nyert lítiumsót triklór-etil-szilánnal reakcióba viszik. Az így nyert 2-(diklór-etil-

szilil)-piridin-származékkal végzik a tulajdonképpeni kapcsolási reakciót a megfelelő aril-haloge-

niddel. A reakciót dimetil-formamidban, PdCl2(PPh3)2 katalizátor és ekvivalensnyi mennyiségű kálium-

fluorid jelenlétében hajtják végre. [39] 
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13.2. A Heck-reakció 

A keresztkapcsolási reakciók mellett a felfedezőjéről elnevezett Heck-reakció az új szén-szén kötések 

kialakításának egy másik fontos módszere. Alkalmazása során aril-halogenideket vagy -triflátokat Pd-

katalizált reakcióban egy megfelelően választott, ekvivalens mennyiségben alkalmazott bázis 

jelenlétében alkénszármazékokkal reagáltatunk (lásd a 13.2.1. ábrát). 

 

13.2.1. ábra: A Heck-reakció egyenlete (X: halogén vagy triflát) 

 A Heck-reakció – éppúgy mint a keresztkapcsolási reakciók – σ-kötésű átmenetifém-organikus 

vegyületekből indul ki, de a kapcsolási reakció nem transzmetalláláson keresztül játszódik le, hanem 

az alkénnel történő karbopalladálás (az alkén beékelődése a fém-szén kötésbe) és ezt követő β-

elimináció útján képződnek a diszubsztituált alkének. A Heck-reakciót számos előnyének köszön-

hetően mára már széles körben, így a gyógyszeriparban is alkalmazzák. 

 Előnyei közé tartozik a reakció nagyfokú toleranciája a legtöbb funkciós csoporttal szemben, 

valamint az alkalmazott olefinek könnyű hozzáférhetősége és kedvező áruk. A Heck-reakció 

mechanizmusát, illetve katalitikus ciklusát a 13.2.2. ábrán mutatjuk be. 

 

13.2.2. ábra: A Heck-reakció mechanizmusa 

 Amint a 13.2.2. ábrán látható, a Heck-reakció katalitikus ciklusa az alábbi, egymást követő 

részlépésekből áll: 

a) Oxidatív addíció: A folyamat kezdő lépéseként az arilhalogenid a palládiumra addícionálódik. 

Az addíció során fém-szén kötés alakul ki, miközben a palládium oxidációfoka 0-ról +2-re nő. 

b) Koordináció: A rendszerben jelen levő alkén a σ-kötésű palládium-organikus vegyülethez 

koordinálódik. 

c) Karbopalladálás: Beékelődés révén egy olyan alkil-palládium-komplex képződik, mely β-

helyzetű hidrogént is tartalmaz. 

d) β-Elimináció: A kezdeti alkil-palládium-komplex rotációt követően olyan syn-periplanáris Pd-

C-C-H elrendeződésbe kerül, mely lehetővé teszi a β-elimináción keresztüli stabilizálódást. Az 

elimináció során távozik a komplexből a kívánt termék, a diszubsztituált alkén. 

e) Reduktív elimináció: A ciklusban keletkezett palládium-(II)-komplex visszaalakul a kezdeti 

Pd(0) formává, miközben az elimináció során felszabaduló savat (HX) a rendszerhez adott 

bázis megköti. 
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 A folyamat kritikus lépése a karbopalladálási reakció, hiszen itt dől el a reakció szelektivitása. 

Elektronszegény alkének esetében a belépő csoport a kettős kötés kevésbé szubsztituált szénatomjára 

kapcsolódik, míg elektronban dús alkének esetében nem mindig szelektív a beékelődés. 

 Bázisként szerves vagy szervetlen (pl. K2CO3) bázisokat egyaránt használhatunk. A szerves 

bázisok közül a trietilamin mellett az N-metil-diciklohexilamin (Cy2NMe) bizonyult hatékonynak. 

 Aromás halogenidek (ArX) esetén a C-X kötés reaktivitása a következő: I > Br > Cl. Néhány 

esetben a C-I kötés még ligandum távollétében is képes hasadni. Az aril-bromidok Ph3P alapú Pd-

komplexekkel általában kapcsolási reakcióba vihetők, míg az aril-kloridok csak nagyon nehezen vagy 

egyáltalán nem reagálnak. Az aromás gyűrűn lévő elektronszívó szubsztituensek általában aktiválják 

az Ar-X kötést a palládiumorganikus vegyület képzésére. Újabban a Ph3P-t ionos folyadékokkal, így 

[bmim][Cl]-dal vagy [bmim][BF4]-dal (ahol bmim = butil-metilimidazolinium) is helyettesítik [40], de 

a mikrohullámú aktiválás kedvező hatásáról is beszámoltak. 

 

 Mivel az aromás kloridok jóval olcsóbbak és könnyebben hozzáférhetők, mint a bromidok vagy a 

jodidok, legfőbbképpen az iparban célszerű lenne azok alkalmazása. Az aril-kloridok azonban 

általában csak 120 °C fölötti hőmérsékleten reagálnak a Heck-reakció körülményei között az 

alkénekkel. A magas hőmérséklet viszont nemcsak a termikusan instabil szubsztrátumok bomlásához 

vezethet, hanem csökkentheti a kapcsolási reakció regio- és sztereoszelektvitását is. Emiatt egyre 

inkább olyan katalizátorokat, illetve ligandumokat keresnek, amelyek alkalmazása megkönnyíti a 

kloridokkal történő Heck-kapcsolást. Így találták például azt, hogy megfelelő palládium-prekurzor 

jelenlétében a nagy térkitöltésű és elektronokban dús alifás foszfin-ligandumok, így pl. a tBu3P, 

kedveznek az aromás kloridok Pd(0)-ra történő addíciójának. Újabb vizsgálatok azt mutatták, hogy a 

klórvegyületek kapcsolási reakciója főleg akkor jár sikerrel, ha Pd(0)(t-Bu3P)2 katalizátort (Pd 116, 

13.1.1.4. ábra) vagy Pd2dba3-t (13.2.3. ábra) használnak. [10] 

 

13.2.3. ábra: A Pd2dba3 katalizátor képlete 

 Különösen hatékonynak bizonyult Pd2dba3 és P(t-Bu)3 együttes alkalmazása N-metil-diciklohexil-

amin jelenlétében (Cy2NMe, lásd a 13.2.4. ábrát). 

 

13.2.4. ábra: Aromás klórvegyületek Heck-reakciója Pd2dba3 és P(t-Bu)3 együttes alkalmazásával 

 Aktivált aril-halogenidek, így pl. a 4-klór-benzonitril a fenti katalizátor jelenlétében már 

szobahőmérsékleten is reagálnak a megfelelő olefinszármazékokkal. [41] 
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Gyakorlati példák 

 a) Kondenzált izoindolon-származékok előállítása: 

 A halogének minősége miatti aktivitásbeli különbség egymást követő Heck-reakciókra is ad 

lehetőséget. Ilyen módon előállíthatók például a számos gyógyszermolekula alapvázát képező 

kondenzált gyűrűs izoindolon-származékok (lásd a 13.2.5. ábrát). 

 

13.2.5. ábra: Kondenzált gyűrűs izoindolon-származékok előállítása 

 A konszekutív reakciókban a kiindulási N-vinil-o-jód-benzamid-származékból a C-I kötés 

részvételével először egy öttagú heterociklusos intermedier képződik, melyeknek C-Br része reagál az 

ezt követő intramolekuláris Heck-reakcióban az exo-ciklusos kettős kötéssel. 

 A „tandem reakciókat‖ DMF-ban hajtják végre, Pd(OAc)2, Ph3P, bázisként használt K2CO3 és 

Et4NBr jelenlétében. A reakciót autoklávban 100 °C-on elvégezve akár 90% körüli termeléssel nyerik 

a kívánt izoindolon-származékot. [42] 

 

 b) LTD4-antagonista előállítása: 

 Egy gyulladáscsökkentő hatású LTD4 (leukotrién D4 receptor) antagonistát szintén klasszikus 

Heck-reakcióval állítanak elő (lásd a 13.2.6. ábrát). 

 

13.2.6. ábra: Egy LTD4-antagonista előállítása 

 A Heck-reakció során a 7-klór-2-vinilkinolint reagáltatják dimetilformamidban trietil-amin, 

Pd(OAc)2 és a ligandumként használt P(o-tol)3 jelenlétében a (3-brómfenil)-3-oxopropilbenzoesav-

metilészterével. A kapcsolási reakció 100 °C-on 1,5 óra alatt csaknem teljes mértékben lejátszódik. 

Lehűtés után a kapott szuszpenzióhoz vizet adnak, majd szűréssel izolálják a kívánt terméket. A 

brómfenilszármazék helyett a triflátot is használhatnak. Triflát alkalmazása esetén azonban szükség 

van ekvivalensnyi mennyiségű lítium-bromid hozzáadására is. Mindkét esetben a transzterméket 

kapják meg ezzel a kapcsolási reakcióval. [43]  

 

 c) Naproxen intermedier előállítása: 

 A Heck-reakció alkalmazásának egy további gyógyszeripari példája a nem-szteroid 

gyulladásgátlóként alkalmazott naproxen intermedierjének, a 2-metoxi-6-vinilnafatalinnak az 

előállítása (lásd a 13.2.7. ábrát) 
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13.2.7. ábra: A naproxen intermedierjének előállítása 

 A kapcsolási reakció során 2-bróm-6-metoxinaftalint reagáltatják autoklávban 24 órán át 140 °C-

on nátrium-acetát és Pd(0) katalizátorként használt [Pd(CH3CN)2Cl2]6 Ph4PCl jelenlétében N,N-

dimetil-acetamidban 20 bar nyomáson etilénnel. [44] 

 Egy Aventis-szabadalom szerint a brómmetoxinaftalin N,N-dimetilacetamidos oldatához 

adagolják a gyökfogóként alkalmazott 2,6-di-terc-butil-fenolt, nátrium-acetátot és az előzetesen 

elkészített Pd-katalizátort. Az így nyert elegyet ezt követően autoklávban 120 °C-on 30 bar etilén-

nyomás alatt kevertetik. A kapcsolási reakció lejátszódása után a reakcióelegyet lehűtik, szűrik, majd 

savanyítás után a szűrletből kinyerik a kristályos formában kivált terméket. 

 A transz-di(μ-acetát-bisz[(di-o-toluil)foszfino]benzil)dipalládium(II) katalizátort úgy készítik, 

hogy a palládium-diacetátot toluolban 1,3 ekvivalens tri(o-tolil)foszfinnal 50 °C-ra melegítik. Lehűtés 

után az oldatot bepárolják. Hexán hozzáadása után a kivált csapadékot szűrik és toluol/hexán-elegyben 

átkristályosítják. [45] 

 A Hoechst A. G. a fentihez hasonló eljárást ír le. Bázisként a nátrium-acetáton kívül nátrium-

karbonátot, nátrium-formiátot vagy trietilamint is alkalmaznak, katalizátorként egy in situ készített 

karbén-Pd(0) katalizátort használnak. A dibenzilidénaceton-bisz(1,3-dimetilimidazolium-2-ilidén)Pd(0) 

katalizátort úgy állítják elő, hogy a Pd(dba)2-t inert atmoszférában és toluolos oldatban két ekvivalens 

1,3-dimetilimidazolium-2-ilidén tetrahidrofurános oldatával kevertetik. A zöldes-vörös oldatot ezt 

követően bepárolják. A bepárlási maradék a karbén-palládium(0) katalizátor, ez dimetilacetamidban 

felvéve közvetlenül adagolható a kapcsolási reakcióelegyhez. [46] 

13.3. Szén-heteroatom kapcsolási reakciók 

A σ-kötésű átmenetifém-organikus vegyületek nemcsak szén-szén, hanem szén-heteroatom kötések 

kialakítására is alkalmasak. Ezen kapcsolási reakciókon belül a legfontosabb a Buchwald és Hartwig 

által kidolgozott, palládiumkatalizált kapcsolás. A szén-szén kapcsolási reakcióktól eltérően a 

Buchwald–Hartwig-reakció során a transzmetallálási lépés helyett a halogenid (vagy egyéb távozó 

csoportok) nukleofil szubsztitúciója játszódik le a palládiumon. 

13.3.1. A Buchwald–Hartwig-reakció 

A Buchwald–Hartwig kapcsolási reakció egy új szén-nitrogén kötés kialakítására alkalmas módszer. 

Alkalmazásával aromás aminokat állíthatunk elő úgy, hogy primer vagy szekunder aminokat Pd-

katalizátor és egy megfelelően választott bázis jelenlétében aril-halogenidekkel, -triflátokkal vagy  

-tozilátokkal reagáltatunk (13.3.1.1. ábra). 

 

13.3.1.1. ábra: A Buchwald–Hartwig-reakció egyenlete 

 A reakciót ma már széles körben alkalmazzák a természetes anyagok szintézisében éppúgy, mint 

a tudomány egyéb területein, sőt sokoldalúságának és megbízhatóságának köszönhetően szinte 

standard módszerré vált az aminszármazékok szintézisében. 

 A Buchwald–Hartwig-féle szén-nitrogén kapcsolási reakció mechanizmusát a 13.3.1.2. ábrán 

mutatjuk be. 
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13.3.1.2. ábra: A Buchwald–Hartwig-reakció feltételezett mechanizmusa 

 A szén-nitrogén kapcsolási reakció  hasonlóan a szén-szén keresztkapcsolási reakciókhoz  több, 

egymást követő részlépésből áll: 

a) Oxidatív addíció: A reakció első lépésében az Ar-X jelű aromás halogénszármazék addíció 

útján a palládiumhoz kapcsolódik, miközben az utóbbi oxidálódik. Az addíció során 

palládium-szén kötés alakul ki. 

b) A reakció második lépésében a primer vagy szekunder amin nukleofil támadást indít az 

aromás palládiumkomplexre. 

c) Az ezt követő lépésben a reakcióelegyben jelen levő bázis hatására HX távozik a komplexből, 

aminek következtében létrejön a két kapcsolódó ágenst tartalmazó Pd(II)komplex. 

d) Reduktív elimináció: Az aromás amin végtermékként távozik a komplexből, miközben a 

palládiumkatalizátor regenerálódik, azaz oxidációfoka +2-ről 0-ra csökken. 

 

 A bázist ekvivalens mennyiségben használják. Szerepe az, hogy deprotonálja a semleges 

formában jelenlevő nukleofilt (jelen esetben az amint). Mivel legtöbbször erős bázisra van szükség, 

ebben a kapcsolási reakcióban elsősorban nátrium-terc-butilátot vagy cézium-karbonátot alkalmaznak. 

A ligandum nagy elektronsűrűsége általában megkönnyíti az oxidatív addíciós lépést, míg térbeli 

zsúfoltsága kedvezően hat a reduktív eliminációra. A folyamat sebességmeghatározó lépése azonban 

számos tényezőtől függ, így a szubsztrátum szerkezetétől, a halogén-, illetve triflát-csoportot 

tartalmazó vegyület természetétől, a katalizátor szerkezetétől, valamint az alkalmazott bázistól. 

 Palládium melletti ligandumként általában BINAP-ot vagy ferrocénvázon alapuló kétfogú 

ligandumokat, így 1,1’-bisz(difenilfoszfino)ferrocént (dppf) használnak (lásd a 13.3.1.3. ábrát). [10] 

Ezen ligandumok jelenlétében általában aril-bromidok, -jodidok és -triflátok vihetők kapcsolási 

reakciókba. 

 

13.3.1.3. ábra: A BINAP- és dppf-ligandumok szerkezete  
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 A legaktívabb és legstabilisabb ligandum azonban a 2,4,6-triizopropil-szubsztituált bifenil-

ligandum (X-Phos). Alkalmazásával még aromás szulfonátokat is C-N kapcsolási reakcióba vihetünk, 

sőt vizes közegben is végezhetjük az aminálási reakciót. Hasonlóan aktív és stabilis ligandumok a 

XantPhos és a DPEPhos is (lásd a 13.3.1.4. ábrát). Ahogyan korábban említettük már, a ligandumok 

elektronsűrűsége és sztérikus zsúfoltsága befolyásolja a katalitikus ciklus egyes lépéseinek sebességét. 

Ennek megfelelően, adott kapcsolási reakció esetén, az említett ligandumok közötti választás 

lehetőséget ad „finomhangolásra‖. [47] 

 

13.3.1.4. ábra: A C-N kapcsolási reakcióban gyakran alkalmazott mono- és biszfoszfin-ligandumok 

 A fentieken kívül a C-N kapcsolási reakcióban több, a C-C kapcsolásokban is használatos 

katalizátort alkalmaztak sikerrel [48]. Ilyenek pl. a nagy aktivitással rendelkező Pd 113 (13.3.1.5. 

ábra) és Pd 116 (13.1.1.4. ábra) katalizátorok, melyekkel még a gyengébb reakciókészségű aromás 

kloridok és triflátok is aminálási reakcióba vihetők. 

 

13.3.1.5. ábra: A Pd 113 szerkezete 

 Mind az aromás kloridok, mind a bromidok esetében hatékonynak bizonyultak a levegőre nem 

érzékeny Pd 118 (Pd(dtbpf)Cl2) (13.1.1.4. ábra) és Pd 107 (Pd(dppf)Cl2) (ligandjának szerkezete a 

13.3.1.3. ábrán látható) katalizátorok is. A szubsztrátumtól függően azonban használhatunk olyan 

katalizátorokat is, mint a Pd(0) katalizátorként működő Pd(PPh3)4-et vagy egy megfelelő prekur-

zorokból és alkalmas foszfin-ligandumokból in situ módon előállított Pd-katalizátorokat. Ilyen 

prekurzorok lehetnek például a Pd(OAc)2, Pd(allil)Cl2, Pd(dba)3 és Pd2(dba)3. Fontos szempont 

továbbá a katalizátorok és a ligandumok tisztasága, hiszen akár szerves, akár szervetlen szennye-

ződésekről is legyen szó, jelentős befolyást gyakorolhatnak a kapcsolási reakció lefolyására. Főleg 

laboratóriumi körülmények között célszerű, ha Buchwald–Hartwig-aminálás során az in situ 

rendszerek helyett izolált palládiumkomplexeket használunk. Ilyen felhasználóbarát kész komplexek 

például a levegőn is stabil [P(o-Tol)3PdOAc]2 vagy a (terc-Bu)2POH ligandummal készített Pd(II) 

komplex. Mindkét komplex még magasabb hőmérsékleten is stabilis, így aromás kloridok kapcsolási 

reakciójában is alkalmazhatók. [47] 

 A szén-nitrogén kapcsolási reakcióban a leggyakrabban használt bázisok a már említett nátrium-

terc-butiláton és cézium-karbonáton kívül a tBuOK, K2CO3, K3PO4, NaOMe, NaOH, KOH és 
tAmONa. Egy adott bázis alkalmazhatósága elsősorban a szubsztrátumon található funkciós 

csoportoktól, illetve azok bázisérzékenységétől függ. A legtöbb esetben nátrium-terc-butoxidot 

alkalmaznak bázisként, mert az alacsony hőmérsékleten és kis mennyiségű katalizátor mellett is aktív. 

A cézium-karbonátot főleg kelátképző bifoszfin-ligandumokkal együtt alkalmazzák, ellenben a K3PO4 

főleg bifenil-alapú, illetve P(tBu)3 ligandumok mellett kerülhet alkalmazásra. Néhány esetben nátrium- 

vagy kálium-hidroxid vizes oldatát is használhatják bifenil-alapú rendszerek mellett. 
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 A bázis és a szubsztrátumok oldhatóságából adódó problémáknak köszönhetően az oldószer a 

Buchwald–Hartwig-reakcióban fontosabb szerepet játszik, mint a többi fémkatalizált kapcsolási 

reakciókban. 

 Az oldószer szerepe kettős: egyrészt oldja a kapcsolni kívánt szubsztrátumokat és a bázisnak 

legalább egy részét, másrészt döntő szerepet játszik a katalitikus ciklusban szereplő intermedierek 

stabilizálásában is. Legtöbbször toluolt használnak oldószerként, de adott esetben étereket, így 

dietilétert, tetrahidrofuránt vagy dioxánt vagy  főleg oldhatósági okokból  dimetilformamidot vagy 

dimetilszulfoxidot is használhatnak. Az oldószer és a reakciókörülmények megválasztásánál a 

legfontosabb szempont az, hogy a szubsztrátum az erősen bázikus közegben ne szenvedjen hidrolízist. 

[47] 

 A primer és szekunder aminok mellett a benzofenon-imin is kapcsolási reakcióba vihető. A 

reakció során keletkezett triarilimin-származékból savas hidrolízis hatására könnyedén távozik a 

benzofenonrész, így ez a kapcsolás anilinszármazékok előállítására alkalmas módszer. Ezzel a 

módszerrel előállították például az 5-HT1F receptor agonista hatású furopyridint [48], valamint egy 

muszkarin receptor antagonista hatású aminopiridin-származékot [49]. 

 

Gyakorlati példák 

 a) Furopyridine előállítása: 

 A furopyridine-t a megfelelő aromás halogénszármazékból és az amin-ekvivalensként használt 

benzofenon-iminből kiindulva állították elő (lásd a 13.3.1.6. ábrát). 

 

13.3.1.6. ábra: A furopyridine előállítása 

 A kapcsolási reakciót 80 °C-on toluolban hajtották végre Pd2(dba)3, BINAP és nátrium-terc-

butilát jelenlétében. Savas hidrolízis után kapták a primer amint, melyet ez követően p-fluor-

benzoesavkloriddal acileztek. 

 

 b) Aminopiridin-származék előállítása: 

 A furopyridine-szintézishez hasonló módon állították elő az aminopiridin-származékot is (lásd a 

13.3.1.7. ábrát). 
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13.3.1.7. ábra: Aminopiridin-származék előállítása 

 A benzofenon-imint száraz toluolos oldatban reagáltják 80 °C-on a brómpiridin-származékkal 

nátrium-terc-butilát, katalitikus mennyiségben használt dppf és Pd(OAc)2 jelenlétében. A kapcsolási 

reakció lejátszódása után a terméket citromsavas vizes extrakcióval nyerik ki az elegyből úgy, hogy a 

toluolos oldatot a citromsav híg vizes oldatába öntik. Szétválasztás után a vizes fázist lúgosítják és 

izopropil-acetáttal extrahálják. Aktívszenes tisztítást követő szűrés után a szerves oldószeres oldatból 

nyerik a kívánt terméket. 

 

 c) Norastemizole előállítása: 

 Az antihisztamin hatású norastemizole-t a 7-fluorbenzil-2-klórbenzimidazol és a 4-

aminopiperidin, illetve dihidrokloridjának Buchwald-kapcsolásával állíthatjuk elő (lásd a 13.3.1.8. 

ábrát). 

 

13.3.1.8. ábra: A norastemizole előállítása 

 A reakciót 85 °C-on toluolban, katalitikus mennyiségű Pd2(dba)3, és BINAP, valamint 4,2 

ekvivalens nátrium-terc-butilát jelenlétében valósítják meg. [49, 50] A reakció szelektíven, a primer 

aminocsoporton játszódik le. 

 

 d) A mitomycin intermedier előállítása: 

 A daganatellenes és immunmoduláns szerként alkalmazott mitomycin gyűrűvázát intramo-

lekuláris Buchwald–Hartwig kapcsolási reakcióval alakítják ki (lásd a 13.3.1.9. ábrát). 

 

13.3.1.9. ábra: A mitomycin intermedier előállítása 

 A pirroloindol-származékot sztereoszelektív módon úgy állítják elő, hogy a kiindulási molekulá-

ban lévő pirrolidinrész aminocsoportját és az aromás gyűrűn lévő triflátcsoportot toluolban Pd(OAc)2, 

BINAP és Cs2CO3 jelenlétében 100 °C-on intramolekuláris kapcsolási reakcióra bírják. [50] 
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14. DEKARBOXILEZÉS 

A karboxilcsoport sok esetben elősegíthet egy adott reakciót, míg a reakciósor végén szükség lehet 

annak eltávolítására. Jó példa erre a fentiazinok szintézisének kezdő lépése, amikor az anilin és a 

klórbenzol összekapcsolásához az utóbbi reagens szén-klór kötését a klór melletti orto-helyzetbe 

beépített karboxilcsoporttal aktíválják, majd kapcsolás után az aktiválócsoportot eltávolítják (lásd 

2.3.1.1. fejezetben). Más, az alap szerves kémiai tanulmányokból jól ismert példák a malonészter-

szintézisek és az acetecetészter-szintézisek záró dekarboxilezési lépései, amikor az első esetben 2,2-

diszubsztituált-ecetsavhoz, a második esetben pedig ketonhoz jutnak. 

 A szintézisek során szándékosan megvalósított dekarboxilezések mellett ez a reakció sajnos akkor 

is bekövetkezhet, ha azt nem akarjuk. Az aromás és heteroaromás karbonsavak könnyebben 

dekarboxileződhetnek, mint a zsírsavak, de a nyílt láncú karbonsavak esetében is előfordulhat (ha 

például a karboxilcsoport melleti szénatomhoz hidroxil- vagy karbonilcsoport kötődik), hogy savas 

vagy bázikus közegben, melegítés hatására, szén-dioxid lép ki a molekulából. Ezért a karboxil-

csoportot tartalmazó vegyületek további átalakításainak tervezéséhez célszerű ismerni a karbonsav 

stabilitását, hogy a reakcióelegy melegítésekor egy esetleges nem tervezett dekarboxilezést 

elkerüljünk. 

 

 A következőkben áttekintjük, milyen vegyülettípusok dekarboxilezhetők, milyen funkciós csopor-

tok segítik elő a folyamatot és milyen körülményeket kell biztosítani az ilyen reakciók megvaló-

sításához. 

14.1. Alifás monokarbonsavak dekarboxilezése 

Az - vagy -helyettesített alifás karbonsavak dekarboxilezése szabad állapotban és sóik formájában 

is kivitelezhető. A karboxilcsoport melletti -helyzetű aktiváló csoportok (Y, 14.1.1. ábra) 

felsorolásából látható, hogy elsősorban az elektronvonzó szubsztituensek segítik elő a dekarboxilezést, 

amely ezekben az esetekben legtöbbször karbanion intermedieren keresztül játszódik le és az 

elektronszívó szubsztituensek, illetve aromás helyettesítők stabilizálják ezt az intermediert. [1] 

Amennyiben a hidrolízist savas közegben vagy alkálifém-hidroxidok jelenlétében hajtjuk végre, a 

dekarboxilezés az alábbi reakcióegyenlet szerint játszódik le. 

 

14.1.1. ábra: Dekarboxilezhető -helyettesített karbonsavszármazékok 

Amikor Y = CN csoport, akkor a hidrolízis körülményei között ez a csoport is részlegesen vagy 

teljesen elhidrolizálhat, ezért ilyenkor alkil-nitril és monokarbonsav keveréke lehet a termék. 

 

 Az elektronvonzó helyettesítőket tartalmazó karbonsavak alkáliföldfémekkel képzett sóit hevítve 

csak részleges dekarboxileződés történik. A reakció első lépésében az egyik karbonsav-molekula 

acilezi a sóban lévő másik karbonsavat, majd a képződött -keto-karbonsav dekarboxileződik és így 

szimmetrikus keton képződik (14.1.2. ábra). 
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14.1.2. ábra: Karbonsav-kalciumsók dekarboxilezése 

 Az -epoxi-karbonsavak, más néven glicidil-észterek dekarboxilezése szintén gyakorlatilag 

fontos reakció. Az ilyen típusú vegyületek például a Darzens-reakció során képződnek (lásd a 4.6. 

fejezetben). A glicidil-észterek hidrolízisekor a képződő -epoxi-karbonsav savas közegben 

melegítve, valószínűleg az oxirángyűrű heteroatomjának protonálódását követő gyűrűfelnyílás és 

szén-dioxid-kihasadás eredményeként enollá alakul, amely a megfelelő oxovegyületté tautomerizál 

(14.1.3. ábra). 

 

14.1.3. ábra: Glicidil-észterek hidrolízise és dekarboxilezése 

 A glicidil-észterek hidrolízisével és dekarboxilezésével állítható elő például a selegiline, a 

methyldopa és több más gyógyszerhatóanyag kulcsintermedierje. A vonatkozó példák a 4.6. fejezetben 

kerültek ismertetésre. 

 

 Amint azt az előzőekben is bemutattuk, az elektronvonzó csoportok elősegítik a dekarboxilezést. 

Így például az -nitro-karbonsavak hevítésekor is szén-dioxid-vesztés következhet be és nitroalkánok 

keletkeznek (14.1.4. ábra). 

 

14.1.4. ábra: -Nitro-karbonsavak dekarboxilezése 

 A trihalogénmetil-csoport ugyancsak elektronszívó helyettesítő, így elősegíti az anionos 

mechanizmusú dekarboxileződést. Ha például triklórecetsavat 200 C-ra hevítenek autoklávban, akkor 

szén-dioxid kilépése közben kloroformot kapnak termékként (14.1.5. ábra). A trijódecetsav 

alacsonyabb hőmérsékleten dekarboxileződik. 

 

14.1.5. ábra: Triklórecetsav és trijódecetsav dekarboxilezése 
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14.2. Alifás dikarbonsavak dekarboxilezése 

Az alifás dikarbonsavak akkor dekarboxilezhetők könnyen, ha lehetőség van stabil gyűrű 

kialakulására. Így például a 14.2.1. ábrán látható pentán-dikarbonsav ecetsavanhidriddel hevítve 

ciklohexanonná alakítható. 

 

14.2.1. ábra: Ciklohexanon előállítása pentán-dikarbonsavból 

 A hat-, hét-, nyolc-, esetleg tíztagú gyűrűs ketonok a megfelelő dikarbonsavból fentiekhez 

hasonló módon, de tórium-oxid katalizátor jelenlétében hevítve (Ruzicka-reakció) is előállíthatók. A 

termelés a nagyobb gyűrűtagszámú ketonok esetében csökken. [1] 

14.3. Aminosavak dekarboxilezése 

Az aminosavak dekarboxilezése sokkal nehezebben valósítható meg, mint az -helyzetben erős 

elektronszívó csoportokat tartalmazó karbonsavaké. A szén-dioxid kihasításához legalább 250-300 C 

szükséges. A reakció megvalósítása azért is nehézkes, mert közben vigyázni kell arra, hogy az 

amiocsoport ne oxidálódjon, tehát levegő kizárásával célszerű dolgozni. A reakció eredményeként 

alkil-aminokhoz lehet jutni (14.3.1. ábra). Az -aminosavak kobaltkomplexe könnyebben dekar-

boxilezhető, mert a keletkező kobalt-amin-komplex kinetikus stabilizáló hatásával segíti a reakciót. [2] 

Ezeket a reakciókat gyógyszeripari szintézisekben nem használják, ezért részletesen nem tárgyaljuk. 

 Fontos megjegyezni azonban, hogy az aminosavak enzimatikus dekarboxilezése az élő 

szervezetekben rendkívül fontos reakció, mert ezen az úton képződnek olyan neurotranszmitterek, 

mint a dopamin, noradrenalin, hisztamin. Az enzimatikus reakció izolált enzimekkel preparatív 

célokra is kihasználható, de az élő szervezetekben végbemenő folyamat ismerete nélkülözhetetlen a 

várható gyógyszerlebontási folyamatok (metabolizmus) becslésénél is. A methyldopa például 

ugyancsak dekarboxileződhet az emberi szervezetben és így egy biológiailag ugyancsak aktív 

metabolit -metil-dopamin képződhet. [3] 

 

14.3.1. ábra: Az -aminosavak dekarboxilezése 

14.4. -Keto-karbonsavak dekarboxilezése 

A -keto-karbonsavak esetében a szén-dioxid kihasadását egy -helyzetű karbonilcsoport segíti elő. 

Ennek megfelelően a -keto-karbonsavak dekarboxilezését a 14.1 fejezet részeként is tárgyalhatnánk. 

A reakció külön alpontban történő bemutatását indokolja gyakorlati fontossága és az, hogy a 

dekarboxilezés körülményeinek megváltoztatásával (savas vagy bázikus közegben végezhetjük) 

teljesen más termékekhez juthatunk. 

 A dekarboxilezést meg lehet valósítani a szabad sav önmagában, illetve híg savas közegben 

történő melegítésével. A feltételezések szerint ezek a reakciók legalább részlegesen hattagú gyűrűs 

átmeneti állapoton keresztül mennek végbe (14.4.1. ábra). [1] A -keto-karbonsavból egy 

szénatommal rövidebb keton keletkezik (ketonbomlás). 
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14.4.1. ábra: A -keto-karbonsavak dekarboxileződése savas, illetve lúgos közegben (interaktív animáció) 

 Ha tömény lúgos közegben melegítik a -keto-karbonsav sóját, akkor a molekula az - és -

szénatom között hasad és két karbonsav sója keletkezik (savi bomlás, 14.4.1. ábra). 

14.5. Aromás karbonsavak dekarboxilezése: 

Az aromás és heteroaromás karbonsavak dekarboxilezését leggyakrabban kinolin és elemi réz 

jelenlétében melegítve végzik (14.5.1. ábra). 

 

14.5.1. ábra: Aromás karbonsavak dekarboxilezése 

 Megfigyelték, hogy az aromás gyűrűhöz kapcsolódó orto- és para-helyzetű hidroxilcsoportok 

jelenléte elősegíti a dekarboxilezést, míg a m-helyzetű hidroxilcsoportnak nincs hatása a reakció 

végbemenetelére (14.5.2. ábra). 

 

14.5.2. ábra: Hidroxi-benzoesavak termikus dekarboxilezése 

 A kinolinos módszer mellett a dekarboxilezést savas és lúgos körülmények között is 

megvalósíthatják. Savas körülmények között a proton támadására létrejövő pozitív töltés 

diszpergálódik, majd a molekula szén-dioxid kihasadásával stabilizálódik (14.5.3. ábra). 

 

14.5.3. ábra: Szalicilsav savkatalizált dekarboxilezése 

 Lúgos közegben a lúg hatására keletkező karboxilát-anion arilanionná alakul. Az arilanion ezt 

követően valamilyen protonforrástól (konjugált sav, oldószer) egy protont vesz fel (14.5.4. ábra). 
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14.5.4. ábra: Aromás karbonsavak dekarboxilezése bázikus közegben 

14.6. Ipari példák 

14.6.1. Difenil-aminok szintézise 

A gyógyszeres terápiában több hatásterületen is alkalmazott fentiazinszármazékok (lásd 2.3.2. 

fejezetben) kulcsintermedierjei a difenil-aminok. Ezek előállításának egyik módja az, amikor a 

megfelelően helyettesített anilint és 2-klór-benzoesavat reagáltatnak egymással rézpor jelenlétében, 

majd az utóbbi reagensben aktiválócsoportként működő karboxilcsoportot el kell távolítani. A 

dekarboxilezés a szabad sav hevítésének hatására végbemegy, de például inert atmoszféra bizto-

sításával gondoskodni kell arról, hogy az aminocsoport ne oxidálódjon (14.6.1.1 ábra). [4] 

 

14.6.1.1. ábra: 3-Klór-difenilamin előállítása dekarboxilezéssel 

14.6.2. Nikotinsav előállítása 

A nikotinsav ugyancsak gyógyszeripari alapanyag. Előállítását két lépésben, a kinolin oxidációjával, 

majd az így kapott piridin-dikarbonsav szelektív dekarboxilezésével valósítják meg.  

 A kémiai kutatás-fejlesztés érdekes példája a piridin-2,3-dikarbonsav dekarboxilezése. A rézpor 

és kinolin jelenlétében 150–180 oC-on végezhető reakció csaknem egy évszázada ismert (14.6.2.1. 

ábra). 

 

14.6.2.1. ábra: Nikotinsav előállítása kinolinból 

 A közelmúltban azonban angol kutatók felülvizsgálták ezeket a dekarboxilezési reakciókat és 

megállapították, hogy a szóbanforgó dikarbonsav 120 oC-on is regioszelektíven és kvantitatíven 

nikotinsavvá dekarboxilezhető, ha a reakciót dimetil-szulfoxidban, katalitikus mennyiségű ezüst-

karbonát és ecetsav jelenlétében végzik. [5] 

14.6.3. N-Benzil-piperidon előállítása 

Ahogyan arról már a 14.4. fejezetben szó volt, a -keto-karbonsavak melegítés hatására relatíve 

könnyen dekarboxilezhetők. Ezt használják ki az N-benzil-piperidon előállításánál is, amikor a benzil-

amin és kétmólnyi akrilsav-etilészter reakciójából készült diésztert Dieckmann-kondenzációval 

gyűrűbe zárják (lásd 3.4. fejezet), majd az N-benzil-3-etoxikarbonil-4-piperidont hidrolízis után, vagy 

20%-os vizes sósavas hidrolízis közben melegítéssel dekarboxilezik (14.6.3.1. ábra). [6] 
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14.6.3.1. ábra: Az N-benzil-4-piperidon előállítása dekarboxilezéssel  

és a belőle készíthető fentanyl szerkezeti képlete 

 Az N-benzil-4-piperidon a fentanylnak és analogonjainak intermedierje. A fentanyl két 

nagyságrenddel hatásosabb fájdalomcsillapító, mint a morfin. Először intravénás altatóként 

alkalmazták műtétekhez, majd fájdalomcsillapítóként került forgalomba. Rákos daganatok miatti 

fájdalom enyhítésére kiválóan alkalmas. Hatása gyorsan kifejlődik, mert a vér-agy gáton gyorsan 

átdiffundál. Opioid típusú fájdalomcsillapító, terápiás adagban a mellékhatások nem jelentősek, a 

megszokás kialakulásának sebessége személyfüggő. [7] 
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15. DEKARBONILEZÉS 

A dekarbonilezés ipari méretű megvalósítására kevesebb példa található a szakirodalomban, mint 

dekarboxilezésre. Általában akkor hajtható végre jó hozammal, ha a szén-monoxid távozása után 

stabilisabb termék keletkezik. Aromás aldehidek kénsavban végzett dekarbonilezése például a 

Gattermann–Koch-reakció megfordítása (15.1. ábra). 

 

15.1. ábra: Aromás aldehidek dekarbonilezése 

 A reakció feltehetőleg az aldehid kénsav hatására bekövetkező protonálódásával indul, majd a 

képződőtt arénium-kation egy formil-kation lehasadásával stabilizálódik. A formil-kationból 

protonvesztéssel szén-monoxid keletkezhet, vagy az oldószerként jelen lévő víz hidroxid-ionjával 

hangyasavvá alakulhat. 

15.1. Malonészter-származékok előállítása 

Az -helyettesített oxalilecetsav-dietilészter hevítésekor az -szénatom és a -helyzetű etoxikarbonil-

csoport közötti karbonilcsoport hasad ki és így, szén-monoxid-vesztéssel egy szénatommal rövidebb 

dikarbonsav-diészter képződik. (15.1.1. ábra). A dekarbonilezés az R csoportot tartalmazó 

malonészter-származékok alternatív előállítási módja lehet. 

 

15.1.1. ábra: Malonészter-származék előállítása oxalilecetsav-diészter dekarbonilezésével 

15.2. Az -hidroxi-karbonsavak dekarbonilezése 

Az -hidroxi-karbonsavak viszonylag könnyen (melegítés hatására vagy például tömény kénsav 

jelenlétében) vizet és szén-monoxidot veszítenek és így dekarbonilezéssel oxovegyületekhez juthatunk 

(15.2.1. ábra). 

 

15.2.1. ábra: Ketonok előállítása -hidroxi-karbonsavak dekarbonilezésével 

Egy speciális -hidroxi-karbonsavként fogható fel a citromsav is, amelynek dekarbonilezésével 

aceton-dikarbonsavat állíthatunk elő (15.2.2. ábra). [2] 

 

15.2.2. ábra: Aceton-dikarbonsav előállítása citromsavból 
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 A dekarbonilezést 0 C és 5 C közötti hőmérsékleten, metanol jelenlétében óleumban is 

megvalósították. Ilyenkor közvetlenül az aceton-dikarbonsav dimetilésztere képződik, ezt izolálják. Az 

eljárás szerint a dekarbonilezést klórszulfonsavval, diklór-metán oldószerben valósítják meg 0 C és 5 

C közötti hőmérsékleten, majd a reakcióelegyhez metanolt adnak és ekkor keletkezik az aceton-

dikarbonsav dimetilésztere. [3]. A technológia hátránya az, hogy nem környezetkímélő, hiszen a 

kénsav vagy klórszulfonsav korrozív, a dekarbonilezés során kilépő víz a savat hígítja, és a nagy 

volumenű savas szennyvíz közömbösítése költséges és igen nagy sóterhelést okoz. 

 Az aceton-dikarbonsav, illetve dimetilésztere gyógyszerhatóanyagok előállításában is 

felhasználható építőkő. Ilyen hatóanyag például a szexuális diszfunkciók terápiájában használható 

melanocortin receptor agonista hatóanyag (MCR4 agonista) [4], vagy a lipázenzimek aktivitását gátló 

lipstatin. [5] 
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