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Rövidítések 

 

Rövidítés Teljes kifejezés 

AcOH ecetsav 
Bn benzilcsoport 
BnNH2 benzilamin 
Cd cinkonidin 
Cd-OAc O-acetilcinkonidin 
Cd-OMe cinkonidin metiléter 
Cd-OPh cinkonidin feniléter 
Cd-OSiMe3 cinkonidin trimetilszililéter 
Cn cinkonin 
Dbu 1,8-diazabiciklo[5.4.0]-undec-7-én 
DMF N,N-dimetilformamid 
EAf 2,2-dietoxiacetofenon, fenilglioxál dietilacetál 
EBf etil benzoilformát, fenilglioxálsav etilészter 
ee enantiomerfelesleg (enantiomeric excess) 
ekv. ekvivalens 
ELt etil laktát, tejsav etilészter 
EPy etil piruvát, piroszőlősav etilészter 
ESI-MS elektrospray ionizációs tömegspektrometria 
Et3N trietilamin 
FPs (E)-2,3-difenilpropénsav, transz--fenilfahéjsav 
HCd 10,11-dihidrocinkonidin 
R-H6Cd (R)-1’,2’,3’,4’,10,11-hexahidrocinkonidin 
S-H6Cd (S)-1’,2’,3’,4’,10,11-hexahidrocinkonidin 
H12Cd 1’,2’,3’,4’,5’,6’,7’,8’,9’,10’,10,11-dodekahidrocinkonidin 
HCd-OMe 10,11-dihidrocinkonidin metiléter 
H6

bCn 5’,6’,7’,8’,10,11-hexahidrocinkonin 
R-H6Cn (R)-1’,2’,3’,4’,10,11-hexahidrocinkonin 
S-H6Cn (S)-1’,2’,3’,4’,10,11-hexahidrocinkonin 

-iCn -izocinkonin 

-iCn -izocinkonin 

-iKd -izokinidin 

-iKd -izokinidin 

-iKd -izokinidin 
IR infravörös (infrared) 
ITs itakonsav 
Kd kinidin 
Kn kinin 
konf. abszolút konfiguráció 
Konv. konverzió 
KPl ketopantolakton 
MBa N-metilbenzilamin 
MBf metil benzoilformát, fenilglioxálsav metilészter 
MBs (E)-2-metil-2-buténsav, tiglinsav 
MHs (E)-2-metil-2-hexénsav 
MPs (E)-2-metil-2-penténsav 
MPy metil piruvát, piroszőlősav metilészter 
PMa piruvaldehid dimetilacetál, metilglioxál-1,1-dimetilacetál 
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Ph fenilgyűrű 
r kezdeti reakciósebesség 
Sz. szelektivitás 
szerk. szerkesztő(k) 
TAf trifluormetil-fenil-keton, 2,2,2-trifluoracetofenon 
TEM transzmissziós elektron mikroszkópia 
térf. % térfogat % 
TFs trifluorecetsav 
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1. Bevezetés 

 

A modern orvostudomány, a gyógyszeripar és a finomvegyszer-ipar minden területe, amely élő 

szervezetekkel kölcsönható anyagokat állít elő, nem hagyhatja figyelmen kívül azt, hogy az 

élővilág építőelemei királis anyagok. Ez korlátokat szab a használt anyagok és a biológiai 

rendszerek között létrejövő kapcsolatoknak, és ennek megfelelően az utóbbiak csak bizonyos 

térszerkezetű anyagokkal képesek kölcsönhatni. A megfelelő térszerkezetért a királis 

centrumokat tartalmazó molekulák esetében elsősorban ezek konfigurációja felelős, ezért a 

királis molekulák enantiomerei különböző erősségű kapcsolatokat alakíthatnak ki az élő anyagok 

szerkezeti elemeivel. Különös jelentősége lehet ezeknek a kapcsolatnak a királis 

gyógyszermolekulák esetében, mivel ezeknek köszönhetően az ellentétes konfigurációjú 

enantiomerek eltérő hatást fejthetnek ki. Ebből következett a sztereoizomerek külön 

vizsgálatának szüksége, ami feltételezi a lehetséges izomerek egyenkénti előállítását. 

Enantiomertiszta anyagok szintézise megoldható megfelelő természetes forrás használatával, 

azonban ezekkel az eljárásokkal csak viszonylag kevés vegyület állítható elő hatékonyan. A királis 

anyagok sztereoszelektív előállítására, az elmúlt néhány évtizedben, kifejlesztett aszimmetrikus 

szintéziseken belül napjainkra kiemelkedő helyre kerültek a királis vázat sztereoszelektív 

katalizátorok alkalmazásával előállító módszerek. Ezeknek az eljárásoknak a vitathatatlan 

előnyei között van a kis mennyiségű királis információ megsokszorozódása a folyamat során 

enantioszelektív katalizátorok használatával. 

Ugyan az aszimmetrikus katalitikus módszerek elterjedése rendkívüli előrelépést jelent a 

királis vegyületek optikailag tiszta előállításában, napjainkban a finomvegyszereket előállító ipar 

újabb kihívások elé néz. Nem elegendő a versenyképességnek megfelelő módszerek fejlesztése, 

mindezt korunk követelményeit figyelembe véve, környezetbarát, fenntartható módon kell 

megtenni, a lehető legkisebb ökológiai hatást gyakorolva. Ennek megfelelően különös figyelmet 

kapnak az úgynevezett zöldkémiai megoldások, mint a környezetbarát oldószerek használata, a 

termékek feldolgozását egyszerűsítő eljárások és nem utolsó sorban olyan katalizátorok 

használata, amelyek egyszerű módon eltávolítva a reakcióelegyekből újrahasználhatók vagy 

regenerálhatók. A reakcióközegben nem oldódó, heterogén katalizátorok alkalmazása eleget 

tehet az utóbbi követelményeknek. Aszimmetrikus heterogén katalizátorok fejlesztése jelenleg 

egyik legígéretesebb területe a katalitikus szerves szintézisekkel foglalkozó kutatásoknak, mivel 

viszonylag kevés valóban ígéretes heterogén enantioszelektív katalizátor ismert, azonban ezek 

egyértelműen bizonyítják, hogy lehetőség van ilyen típusú hatékony katalitikus rendszerek 

kidolgozására és alkalmazására. Így különösen nagy hangsúlyt kapnak azok a kutatások, amelyek 

a jelenleg ismert sztereoszelektív heterogén katalitikus rendszerek megismerését célozzák meg, 

ugyanakkor a gyakorlati alkalmazásuk felé is irányulnak, előre vetítve használatuknak rendkívüli 

előnyeit, amely alapján könnyen felülmúlhatják a jelenleg széleskörűen elterjedt, a közegben 

oldódó, homogén királis katalizátorokat. 

A dolgozatban olyan aszimmetrikus heterogén katalitikus rendszerek vizsgálatát mutatom 

be, amelyekben a legkedvezőbb módszerrel lehet kiváló sztereoszelektivitásokat biztosító királis 

szilárd katalizátorokhoz jutni, azaz a katalitikus felület egyszerű módosításával. Kétségtelen, 

hogy a királis katalizátor előállításának egyszerűsége kivételesen kedvező módszereké teszi 

azokat az eljárásokat, amelyek ilyen katalitikus rendszereket alkalmaznak.
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2. Irodalmi áttekintés 

 

Az élő szervezetek építőelemei, mint az aminosavak vagy a szénhidrátok aszimmetria 

centrumokat tartalmazó vegyületek. Ennek következménye olyan térizomerek, 

sztereoizomerek, létezése, amelyek egymással fedésbe nem hozható tükörképi viszonyban 

vannak, akárcsak a jobb és a bal kéz. Ezek az izomerek a polarizált fény síkját azonos mértékben, 

de ellentétes irányba forgatják el. Az ilyen optikai aktivitást mutató molekulákat (a görög kéz 

szóból) királis molekuláknak, optikai izomereknek, enantiomorfoknak (a görög enantio = 

ellentétes, morf = forma szavak alapján) vagy enantiomereknek nevezzük, az aszimmetria 

centrumot pedig királis centrumnak (1. ábra). Az enantiomerek királis centrumainak 

konfigurációja ellentétes, vagyis a kapcsolódó szubsztituensek térbeli elrendeződése eltérő. 

Ahhoz, hogy megfelelő, specifikus kapcsolat alakulhasson ki a királis biológiai rendszerek 

és a velük kölcsönhatásba kerülő szerves anyagok között, ez utóbbiaknak is meghatározott 

térszerkezetűeknek kell lenniük. Vagyis egy királis anyag csak bizonyos enantiomerei tesznek 

lehetővé bizonyos kölcsönhatást a szervezet ugyancsak királis centrumokat tartalmazó 

építőelemeivel. Ennek köszönhetően mára már alapvető követelménnyé vált, hogy minden 

olyan anyagot, amely királis molekulákat tartalmaz, és amely felhasználása során élő 

szervezettel is kapcsolatba lép, optikailag tiszta formában is meg kell vizsgálni és a 

sztereoizomerek használatát ezek szerint kell szabályozni. Különösen nagy jelentősége van 

ennek a gyógyszeriparban, ahol már számos esetben beigazolódott, hogy egy királis anyag 

enantiomerei eltérő hatásúak lehetnek [1], de a hétköznapokban is számos példa mutatja az 

enantiomerek eltérő biológiai hatását (például az 1. ábrán látható illatanyag enantiomerek). 

 

   

1. ábra Tükörképi viszonyban lévő enantiomorf anyagok – enantiomerek, például aminosavak 
(R ≠ H, NH2 vagy COOH) és a limonén enantiomerek eltérő biológiai hatása. 

 

Az optikailag tiszta anyagok iránti fokozott igényeknek köszönhetően az elmúlt 

évtizedekben ugrásszerűen megnőtt az érdeklődés ezen anyagok előállítását, elsősorban új 

aszimmetrikus szintézismódszerek kidolgozását, célzó kutatások iránt. A finomvegyszer-iparban 

használt módszerek nagyrésze racém anyagok rezolválására, biokatalitikus reakciókra és olyan 

sztereoszelektív módszerekre alapozza az optikailag tiszta termékek előállítását, amelyek során 

a természetes királis anyagkészlet átalakításai és optikailag tiszta reagensek, segédanyaggok 

használata jelenti az enantiomertiszta anyagok forrását [2,3]. Ezekkel a módszerekkel szemben 

az aszimmetrikus katalitikus eljárások számos előnnyel rendelkeznek, hiszen e folyamatokban 
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egyenértékű mennyiségnél kevesebb királis anyag, azaz egy sztereoszelektív katalizátor, 

használatával állítanak elő nagy optikai tisztaságú terméket, megsokszorozva a királis 

információt. 

A költségek jelentős részét kitevő optikailag tiszta anyag mennyiségének csökkentésén 

kívül a katalitikus eljárások számos más előnnyel is rendelkeznek. A hagyományos aszimmetrikus 

szintézismódszerekhez viszonyítva a katalitikus reakciók atom-hatékonyabbak, vagyis a 

felhasznált anyagok nagyobb arányban jelennek meg a termékekben. Katalizátorok használata 

eleve környezetkímélő megközelítést jelent a szerves kémiában, hiszen a reakciók enyhébb 

körülmények között, rövidebb idő alatt végezhetők el, vagyis energiaigényük kisebb, mint a 

hagyományos szintetikus módszereké. Ugyanakkor az átalakításokat követő elválasztási és 

tisztítási műveletek is egyszerűsödhetnek, ami csökkenti a képződő szerves hulladék 

mennyiségét. Ezek a módszerek lehetővé tehetik környezetkímélőbb reakcióközeg választását, 

vizes közeget vagy szuperkritikus folyadékokat, valamint szilárd, a közegben nem oldódó 

heterogén katalizátorok alkalmazását [4]. A katalizátorok sok esetben folyamatos üzemű 

készülékekben is használhatók, ami tovább növeli ezek alkalmazásának előnyeit, csökkentve az 

eljárások hely, idő és erőforrás igényét és lehetővé téve reaktív, veszélyes, mérgező 

köztitermékeken keresztül vezető szintézisutak egyszerű kivitelezését. A felsoroltak alapján, 

napjaink törekvéseinek megfelelő fenntartható technológiák kidolgozása elképzelhetetlen 

katalitikus rendszerek alkalmazása nélkül. Ezt kiválóan igazolják az egyre nagyobb arányban 

használt katalitikus eljárások a nagy hozzáadott értéket képviselő királis finomvegyszerek, 

elsősorban az optikailag tiszta gyógyszeripari köztitermékek előállításában [5]. 

 

 

2.1. Aszimmetrikus katalízis 

 

Az optikailag tiszta finomvegyszerek előállításának megnövekedett igénye, az elmúlt fél 

évszázadban, a szerves kémiai kutatásokat jelentős mértékben sztereoszelektív katalitikus 

módszerek kidolgozása felé irányította. Az aszimmetrikus katalízis fejlődésének meghatározó 

felfedezései olyan módszerek megjelenéséhez vezettek, amelyek egyrészt mára már szinte 

laboratóriumi rutinfeladattá változtatták számos szerves optikailag tiszta vegyület előállítását 

[6-8], másrészt a széleskörű ipari alkalmazást is lehetővé tették [9,10]. A terület mérföldköveinek 

számító felfedezéseket Nobel díjjal ismerték el, mint például az aszimmetrikus epoxidálás és 

dihidroxilezés kidolgozását [11], valamint az enantioszelektív hidrogénezés terén elért 

szemléletformáló eredményeket (2. ábra) [12,13]. 

Az aszimmetrikus katalitikus reakciók rohamszerű fejlesztése az elmúlt húsz évben, oda 

vezetett, hogy lehetségessé vált szinte minden királis centrum létrehozásával járó szerves kémiai 

reakció enantioszelektív katalitikus megvalósítása. Különösen nagy fejlődés tapasztalható e 

téren ebben az évezredben, azt követően, hogy a királis fémkomplexekkel katalizált reakciók 

gyors fejlesztése mellett egyre nagyobb hangsúlyt kaptak az optikailag tiszta szerves 

molekulákkal katalizált úgynevezett „organokatalitikus” enantioszelektív reakciók. Az 

egyszerűen kezelhető optikailag tiszta organokatalizátorok alkalmazásai, jól kiegészítették a 

számos reakcióban bevált királis ligandumot tartalmazó fémkomplex-katalizátorokkal végzett 

átalakításokat, és a még széleskörűen alkalmazott biokatalitikus eljárásokat, új lendületet adva  
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2. ábra Enantioszelektív hidrogénezésekben használt királis ligandum és komplexek [12,13]. 

 

az aszimmetrikus katalízis fejlődésének [14-16]. Néhány gyakrabban alkalmazott sikeres 

organokatalizátor-típus a 3. ábrán látható. Ugyanakkor számos királis katalizátor használható 

egyidejű vagy szekvenciális reakciók kivitelezésére is [17], ami a bonyolultabb, több királis 

centrumot tartalmazó molekulák, a hagyományos eljárásokhoz képest gazdaságosabb 

előállítását tette lehetővé, tovább növelve a katalitikus eljárások előnyeit. 

Napjainkra nyilvánvalóvá vált, hogy az aszimmetrikus katalitikus módszerek, függetlenül 

attól, hogy milyen katalizátorokat alkalmaznak egyre inkább nélkülözhetetlenek a 

finomvegyszerek és ezen belül az optikailag tiszta anyagok előállításában. A sztereoszelektív 

katalitikus reakciók mára beépültek a szintetikus szerves kémikus napi eszköztárába és szinte 

kihagyhatatlanok egy bonyolultabb vegyület szintézisében, amihez többek között az is 

hozzájárul, hogy számos királis katalizátor, fémkomplex, organokatalizátor vagy ligandum 

könnyen hozzáférhetővé vált. A szerves finomvegyszer-iparban az aszimmetrikus katalitikus 

reakciók elterjedése folyamatosan bővül, döntően biokatalitikus módszereket vagy királis 

fémkomplexekkel katalizált reakciókat alkalmazva. Ez utóbbiakat számos technológiában 

prokirális telítetlen vegyületek enantioszelektív hidrogénezésére használják, hiszen e reakciók 

meglehetősen egyszerű módjai új királis centrumok létrehozásának a szerves molekulákban [9]. 

 

 

3. ábra Hatékony organokatalizátorokban gyakran található királis vázszerkezetek [14-16]. 

 

 

2.2. Enantioszelektív katalitikus hidrogénezések 

 

Az enantioszelektív hidrogénezések a leggyakrabban alkalmazott aszimmetrikus katalitikus 

reakciók közé tartoznak. Mind laboratóriumi, mind nagyobb méretben számos optikailag tiszta 

anyag szintézisének döntő lépése lehet egy prokirális telítetlen vegyület enantioszelektív 
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hidrogénezése [18-22]. Összevetve az alternatívaként választható szintézisutakkal, beleértve a 

racém terméket eredményező hidrogénezést követő rezolválást is, az aszimmetrikus 

hidrogénezések előnyei megkérdőjelezhetetlenek. Ezek közül néhányat említek meg csak a 

következőkben. A hidrogénezendő prokirális telítetlen intermedierek egyszerűen előállíthatók, 

erre a célra szinte minden vegyületcsalád esetében létezik könnyen kivitelezhető és jól bevált 

szerves kémiai módszer. A hidrogénezések általában kevés melléktermék képződésével járnak, 

ami jelentősen csökkentheti a termékek tisztításához szükséges lépések számát, valamint 

energia és anyag, elsősorban szerves oldószer igényét. A választható redukálószerek igen nagy 

változatosságban állnak rendelkezésre, kezdve a H2-gáztól egészen az egyszerűbb vagy akár 

bonyolultabb szerkezetű szerves hidrogéndonorokig. A gyakran alkalmazott H2-gáz 

használatával végzett enantioszelektív reakciók mellett jelentős eredményeket értek el az 

aszimmetrikus transzfer-hidrogénezések területén is könnyen kezelhető donorok 

alkalmazásával [23]. Mindezen előnyök mellett a legfontosabb, hogy immár néhány évtizede 

sikerült olyan katalizátorokat, azaz fémkomplexeket kifejleszteni, amelyek lehetővé tették kiváló 

optikai tisztaság elérését, vagyis a kívánt enantiomerek gyakorlatilag kizárólagos képződését 

számos reakcióban. 

Felismerve a királis fémkomplexek rendkívüli jelentőségét, az aszimmetrikus 

hidrogénezésekben használható katalizátorok kifejlesztésében több kutatócsoport is szerepet 

vállalt. A Nobel-díjjal elismert kutatók (2. ábra) munkásságával párhuzamosan vagy ezt követően 

számos olyan királis fémkomplex előállítása és alkalmazása vált ismertté, amelyek kiváló 

enantioszelektivitások elérését tették lehetővé különböző szerkezetű prokirális telítetlen 

vegyület hidrogénezésében [18,19]. Az aszimmetrikus hidrogénezésekben és transzfer-

hidrogénezésekben leggyakrabban használt katalizátorok nemesfém-komplexek. Elsősorban Ru, 

Rh és Ir a központi fémion, de használtak Pd, Pt, és nem nemesfém, mint Cu, Ni, Co és Fe 

komplexeket is. A hidrogénezésekben alkalmazott királis katalizátorok elterjedése elsősorban az 

optikailag tiszta szerves ligandumok rendkívüli nagy változatosságának köszönhető. A királis 

ligandumként használható anyagoknak két alapvető követelménynek kell eleget tenniük. 

Egyrészt megfelelő erősségű kapcsolatot kell létesíteniük a katalitikusan aktív fémmel, másrészt 

oly módon kell irányítaniuk a kiindulási anyagot, hogy a reaktáns támadása a prokirális funkciós 

csoport egyik oldala felől kedvezményezett legyen. A hatékony királis ligandumok megfelelő 

kötődését a fémhez biztosíthatja foszfin, foszfit, amino- és amido-foszfin, szulfonamid, amin, 

hidroxil funkciós csoportok jelenléte. Az addíció irányításáért felelős királis váz azonban még 

ennél is változatosabb lehet, a kívánt alkalmazástól nagymértékben függ ennek szerkezete. 

Gyakran használt és sok esetben hatásosnak bizonyult királis ligandum váztípusok, a teljesség 

igénye nélkül, a 4. ábrán láthatók. Ugyan maga a váz szerkezete döntő jelentőségű, a ligandumok 

hatékonysága, beleértve az elérhető sztereoszelektivitást, nagymértékben függ nem csak a 

koordinációban résztvevő funkciós csoportoktól, hanem az alapvázon található egyéb 

szubsztituenstől is. Így ez utóbbiak változtatásával a királis ligandum szerkezete finoman 

hangolható egy adott alkalmazásnak megfelelően. Ennek köszönhetően a királis ligandumok 

fejlesztése még napjainkban is töretlen maradt. A mára felgyűlt nagy mennyiségű gyakorlati 

tapasztalat és az ebből levont elméleti következtetések felbecsülhetetlen értékűek a célzott 

ligandumtervezés szempontjából [24,25]. 
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4. ábra Enantioszelektív hidrogénezésekben használt néhány királis ligandumtípus [18,19]. 

 

Az utóbbi évtizedben jelentős eredményeket értek el aszimmetrikus transzfer-

hidrogénezésekben organokatalizátorok használatával is [26], azonban e módszerek elterjedése 

még korlátozott annak ellenére, hogy jelentős előnyei vannak a fémkatalizált reakciókhoz 

képest, mint a nem megújuló fémkészletek használatának, valamint a termékek fémekkel való 

szennyezésének az elkerülése. 

A fémkomplex-katalizátorokkal elért kiváló eredmények az aszimmetrikus katalitikus 

hidrogénezéseket a sztereoszelektív katalíziskutatás élvonalába emelték. Egyrészt a napjainkban 

felmerülő újabb alkalmazások további fejlesztéseket igényelnek, másrészt gyakran a 

fémkomplexek használata gyakorlati nehézségekbe ütközik, vagy gazdasági szempontok miatt 

nem előnyös, így új rendszerek kidolgozása válik szükségessé. Nem lehet figyelmen kívül hagyni, 

hogy a királis fémkomplexek nagy része drága és érzékeny vegyület, amelyek könnyen 

elbomlanak, átalakulnak, hatástalanná válnak. Ugyanakkor ismert, hogy a reduktív 

környezetben kialakuló aktív komplexek is rendkívül érzékenyek, mind nedvesség vagy levegő, 

mind egyéb szennyezések jelenlétére. Ez sokszor szükségessé teszi egyrészt megfelelő tisztaságú 

vegyszerek használatát, másrészt különleges készülékek alkalmazását, amelyekben e komplexek 

kezelése megoldható. Az is köztudott, hogy a reakcióelegyekből a fémkomplexek nehezen 

távolíthatók el, visszanyerésük és esetleges újrahasználatuk nem egyszerű, sok esetben nem is 

gazdaságos. A fém jelenléte a termékelegyekben nehezíti a céltermékek tisztítását is, amelyek 

megengedett fémtartalma rendkívül szigorúan szabályozott, különösen gyógyszeripari 

felhasználás esetén. Így előfordulhat, hogy a fémkomplexeket használó eljárások nem képesek 

gazdaságosság szempontjából felülmúlni a hagyományos racém hidrogénezést követő 

rezolválást vagy más szintetikus utakat használó eljárásokat. 

A közelmúltban bevezetett környezetvédelmi követelmények és ezek folyamatos 

szigorítása, valamint a fenntartható fejlődésre való törekvések arra ösztönzik a kutatókat, hogy 

aszimmetrikus hidrogénezésekben alkalmazható, a fenti elvárásoknak is megfelelő, 

hatékonyabb katalitikus rendszerek fejlesztésén dolgozzanak. Ismert, hogy a heterogén 

katalizátorok számos gyakorlati előnnyel rendelkeznek a reakcióelegyben oldódó komplexekkel 

szemben, mely előnyök alapját képezik ezek széleskörű ipari alkalmazásának [27]. Ugyanakkor a 

hordozós, fémkorom vagy vázszerkezetű nemesfém-katalizátorok rendkívül aktívak, szinte 
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minden redukálható szerves funkciós csoport hidrogénezésében [28,29]. Ezek után nem 

meglepő, hogy az aszimmetrikus hidrogénezési módszerek kifejlesztésére tett erőfeszítések 

kiterjedtek heterogén katalitikus rendszerek kutatására is. 

 

 

2.3. Enantioszelektív hidrogénezések heterogén katalizátorokkal 

 

A napjainkban ismert aszimmetrikus hidrogénezésekben alkalmazható heterogén 

katalizátorokat két elképzelés mentén fejlesztették ki. Egyrészt a királis fémkomplexek 

rendkívüli hatékonysága és nagy változatossága arra ihlette a kutatókat, hogy ezeket a 

reakcióelegyben oldhatatlan anyagokhoz kötve heterogenizált komplexként használják [30,31]. 

A történelmileg régebbi elképzelés azonban a telítetlen szerves vegyületek hidrogénezésére 

használt szilárd katalizátorok felületének királissá tételével próbálta befolyásolni a hidrogénezés 

kimenetelét [32,33]. Néhány fontosabb enantioszelektív heterogén katalizátortípus az előállítás 

módja szerint ábrázolva az 5. ábrán látható. 

A szilárd hordozókra rögzített királis fémkomplexek a heterogén katalizátorokkal járó 

előnyök mellett sok esetben megtartják az oldott komplexre jellemző kiváló aktivitást és 

sztereoszelektivitást, sőt bizonyos esetekben sikerült kimutatni a rögzítés kedvező hatását is a 

reakcióra. A rögzített komplexek közül a legsikeresebbeknek az 5. ábrán látható kovalensen 

kötött, ionos kötésekkel rögzített és hordozóba zárt katalizátorokat találták és e típusokon belül 

is számos eljárás kínálkozik ezek előállítására. A rögzített komplexek legnagyobb előnye, hogy a 

homogén rendszerekben kifejlesztett katalizátorok biztos kiindulópontot szolgáltatnak 

hatékony szilárd katalizátor kidolgozására, így nem meglepő, hogy sok, nem csak 

hidrogénezésekben kiváló eredményeket szolgáltató királis komplex rögzítésével jelentős 

sikereket értek el [30,31]. Ezek a katalizátorok azonban a királis komplexek használatából eredő 

hátrányok egy részét is megtartják, amelyek közül a komplexek ára és érzékenysége nem 

hanyagolható el a gyakorlati alkalmazások során. Mi több a heterogenizált katalizátorok árát 

tovább növelik a szükséges rögzítési reakciólépések, amelyek egyrészt a hordozóra kötéshez 

használt funkciós csoportok kiépítését, másrészt magát a felülethez kötést foglalja magába. Bár 

néhány módszer nem szükségelteti a ligandum vagy a komplex előzetes módosítását, 

átalakítását, mint például az Augustine és munkatársai által kifejlesztett eljárás [34,35], az 

előállításukkal és felhasználásukkal járó nehézségek ma még megakadályozzák a felülethez 

kötött komplexek gyakorlati vagy ipari alkalmazását. 

 

 
5. ábra Enantioszelektív heterogén katalizátor típusok (M fém, L* királis ligandum, 

Fg funkciós csoport, K*‒FMd királis felületmódosító) [30-33].  
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A heterogén fémkatalizátorok felületének királis módosítására (az utolsó katalizátor típus 

az 5. ábrán) elsősorban a módszer egyszerűségének köszönhetően fordult kiemelt figyelem. Bár 

a kezdeti eredmények, amelyek királis természetes anyagokat használtak hordozóként, nem 

vezettek kiemelkedő és megismételhető eredményekhez [36-38], a hidrogénezésekben használt 

katalitikusan aktív fémrészecskék királissá tételének az ötlete, ami később hatékony rendszerek 

kifejlesztéséhez vezetett, ezen korai eredményekből származik. 

 

 

2.4. Heterogén katalitikus hidrogénezések királisan módosított 

fémkatalizátorokon 

 

A katalitikus hidrogénezések alkalmazása a szerves kémiában már több mint egy évszázados 

múltra tekint vissza. Az erre a célra használt első katalizátorok heterogén fémkatalizátorok 

voltak. Már 1863-ban Debus leírta metilamin keletkezését hidrogéncianid és hidrogén 

reakciójában platina-katalizátoron [39]. Ezt követően az 1800-as évek végén és a múlt század 

elején számos szerves vegyület hidrogénezését valósították meg fémkatalizátorok 

használatával. Sabatier és Sendersen valamint munkatársaik nikkel- és rézkatalizátorokat 

tanulmányoztak, míg Paal, Adams és Zelinskii nemesfémeket, elsősorban platina- és palládium-

kormot [29]. A heterogén fémkatalizátorok fejlesztése követte az iparban és laboratóriumokban 

felmerült igényeket, így az egyre hatékonyabb katalitikus tulajdonságú anyagok kidolgozása 

mellett, a kiindulási anyagok célzott, szelektív átalakítása is az elsődleges követelmények között 

szerepelt [29,40]. 

A katalizátorok alkalmazásával egyidőben a heterogén katalitikus hidrogénezések 

mechanizmusa is a kutatások célkeresztjébe került, hiszen a célzott katalizátorfejlesztés 

elképzelhetetlen a felületen végbemenő elemi lépések ismerete nélkül. Az olefinek 

hidrogénezésének kísérleti eredményei alapján megállapított Horiuti-Polanyi korai 

mechanizmusa még mindig széles körben elfogadott [41]. Ennek értelmében és a lejátszodó 

jelenségeket leíró Langmuir-Hinshelwood kinetikai egyenleteknek megfelelően [42,43] a felületi 

sebességmeghatározó lépésben két adszorbeált molekula vagy atom vesz részt, amint a 6. ábra 

mutatja [40,41]. Hasonló mechanizmus szerint játszódnak le más csoportok, például az 

aldehidek vagy ketonok karbonilcsoportjának heterogén katalitikus hidrogénezései is. Ezekben 

 

 
6. ábra Olefinek és karbonilvegyületek hidrogénezése fémfelületen 

a Horiuti-Polanyi mechanizmus szerint (M fém) [41]. 
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a reakciókban a két félhidrogénezett adszorbeált köztitermék közül az O-adszorbeált stabilabb, 

így valószínűsíthető, hogy a reakciók ezen keresztül mennek végbe. Ugyanakkor, karbonil-

vegyületek hidrogénezése a keton vagy az enol forma reakciójával lejátszódó két mechanizmus 

közül kis hőmérsékleten túlnyomóan az első reakcióút szerint megy végbe [40,44]. A Horiuti-

Polanyi mechanizmussal összhangban van Farkas azon következtetése is, amely szerint a 

felületen adszorbeált hidrogén szin(cisz)-addíciója játszódik le az olefinek hidrogénezése során 

[45]. A hidrogénezés sztereokémiája, azaz a felületi hidrogén cisz-addíciója, ezt követően 

széleskörűen elfogadottá vált, hiszen számos kísérleti eredmény igazolta, és erősítette meg a 

későbbiekben is [44,46]. 

A fentiek alapján látható, hogy a fémfelületen lejátszódó hidrogénezések során a hidrogén 

addíciója irányított, ami reményt adott a reakció enantioszelektív kivitelezésére. Ehhez azonban 

a kiindulási anyag ellenőrzött, azaz ugyancsak irányított adszorpciójára is szükség van. Ezt éppen 

a katalizátor heterogén jellege nehezíti, mivel a felületen található katalitikus fémcentrumok 

geometriailag és ennek következtében energetikailag is különböznek. Ennek következtében egy 

katalizátor különböző jellegű felületi centrumainak aktivitása egy adott reakcióban eltérő lehet. 

Ennek a katalizátorszerkezettől való függésnek, azaz szerkezetérzékenységnek, a kimutatása a 

különböző kristálylapokon, illetve a fémrészecskék ellenőrzött méretváltozásával, elért 

eredmények összehasonlításával lehetséges [47]. Az olefinek hidrogénezéséről ismert, hogy 

döntően nem szerkezetérzékeny reakciók, amit a felület szénhidrogénréteggel való befedésével 

magyaráztak, ugyanakkor egy felületmódosító anyag adszorpciója lehet szerkezetérzékeny. Így 

a felületi reakció során a kiindulási anyagok térbeli elrendeződésének ellenőrzése rendkívül 

nehéz feladat, ami a múlt század második felében indult kezdeti kutatások esetében elsősorban 

olyan próbálkozásokra korlátozódott, amelyekben a kiindulási anyagokkal a felületen 

kölcsönható királis anyagokat használtak. 

Az első próbálkozások bíztató előzményeit néhány prokirális telítetlen karbonsav 

optikailag tiszta aminnal alkotott sójának hidrogénezésében elért enantioszelektivitások 

jelentették [48]. A királis hordozókra: kvarcra, selyemre, cellulózra vagy poliaminosavakra [36-

38] leválasztott fémekkel, döntően palládiummal, csak kis optikai tisztaságot sikerült elérni. 

Azonban az 1960-as évek elején ezek a próbálkozások vezettek el az egyik leghatásosabb 

enantioszelektív heterogén katalitikus rendszer kifejlesztéséhez. Japán kutatók optikailag tiszta 

borkősavval módosított Raney nikkel-katalizátoron, akkor kiemelkedőnek számító, 45% körüli 

optikai hozammal 

hidrogéneztek -ketoészte-

reket [49]. A reakció ezt 

követő alapos vizsgálata 

tette lehetővé egyrészt 

kimagasló, akár 98%-os, 

enantiomerfelesleg (ee, 

enantiomeric excess) eléré-

sét (7. ábra), másrészt a 

katalitikus rendszer alkal-

mazásának kiterjesztését 

metil-ketonok és -diketo-

 

7. ábra Enantioszelektív hidrogénezések borkősavval (BS) módosított  
Raney Ni-katalizátoron és ennek ipari alkalmazása [52,54]. 
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nok enantioszelektív hidrogénezésére [50-53]. A kifejlesztett katalitikus rendszer vonzó 

alternatívája lett az iparban használt komplexekkel végzett hidrogénezéseknek, például egy 

hosszú szénláncú -hidroxiészter intermedier előállítására használták (7. ábra) [10,54]. 

Ugyanakkor ez a felfedezés mérföldkőnek bizonyult az enantioszelektív hidrogénezések és talán 

a teljes aszimmetrikus katalízis területén, hiszen ezt követően gyorsultak fel azok a 

próbálkozások, amelyek más királis szilárd katalizátorok fejlesztését célozták meg, mi több 

vitathatatlan hatása volt még a királis komplexekkel katalizált átalakulások fejlesztésére is. 

A fenti sikeres katalitikus rendszer leírását számos kísérlet követte, amely más szerkezetű 

prokirális telítetlen vegyület hidrogénezésében használható, királisan módosított katalizátor 

előállítását célozta meg. A vizsgálatok elsősorban a katalitikusan aktív fém, a kiindulási anyag és 

a királis módosító változtatására terjedtek ki, próba-szerencse alapon. Ez utóbbiak között 

cinkona alkaloidokkal is végeztek kísérleteket, ami érthető, hiszen ezek a vegyületek már a múlt 

század elejétől használt királis természetes aminoalkoholok, amelyeket rezolválásra és 

aszimmetrikus katalizátorként is régóta alkalmaztak [55-57]. Ugyancsak biztató volt, hogy az 

1930-as években prokirális telítetlen savak cinkona alkaloidokkal alkotott sóinak hidrogénezése 

során optikailag aktív terméket kaptak [48]. Az sem elhanyagolható, hogy a természetes cinkona 

alkaloidok könnyen hozzáférhető, nagy mennyiségben előállított, viszonylag olcsó királis 

anyagok, amelyek szerkezete és kémiai viselkedése már ismert volt akkoriban [57]. 

Az 1970-es évek végén Orito és munkatársai, akik kezdetben borkősavval módosított 

katalizátorokat tanulmányoztak [58-60], kiváló optikai hozammal hidrogéneztek cinkonidinnel 

(Cd) módosított Pt/C-katalizátoron metil benzoilformátot (MBf) és piroszőlősav metilésztert 

(MPy) (8. ábra) [61,62]. Ugyancsak kis mennyiségű cinkona alkaloidok jelenlétében francia 

kutatók -subsztituált fahéjsavakat hidrogéneztek Pd/C-katalizátoron (8. ábra) [63]. 

Ez a két aszimmetrikus katalitikus rendszer később sokat vizsgált, gyakorlati és elsősorban 

elméleti jelentőségű rendszerekké váltak, amelyek tanulmányozása, alkalmazhatóságuknak 

bővítése, mechanizmusuknak feltárása volt kutatásaim célja az elmúlt másfél évtizedben, és 

amelyek alapján optikailag tiszta anyagok előállítására alkalmazható modern eljárások 

fejlesztésével is próbálkoztam. Ezért ezekről a rendszerekről felhalmozódott ismeretanyag 

áttekintésével foglalkozom a 

következő alfejezetekben. A 

feladatot nehezíti, hogy kutatási 

eredményeink szorosan kapcso-

lódtak a terület fejlődéséhez, 

ezért az ismeretanyag részévé, 

néha más csoportok vizsgála-

tainak kiindulópontjává váltak. 

Ugyanakkor az áttekintés nem 

lenne teljes, ha csak vizsgálataink 

megkezdéséig terjedne, hiszen a 

kutatócsoportok, amelyek e 

területtel foglalkoztak, vagy 

időközben bekapcsolódtak ezek 

vizsgálatába, új, modern mód-

 

8. ábra Az első enantioszelektív hidrogénezések cinkona 

alkaloiddal módosított katalizátorokon [61-63]. 

dc_1403_17

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



 17 

szerek használatával elért eredményei sokszor felülírták a régebbi elképzeléseket. Ez indokolta, 

hogy maga az irodalmi áttekintés is közel napjainkig terjed, kihagyva az értekezés alapját képező 

saját eredményeinket, amelyek tárgyalására azt követően kerül sor. 

 

 

2.5. Aktivált ketonok hidrogénezése cinkona alkaloidokkal módosított 

fémkatalizátorokkal 

 

Cinkona alkaloidokkal módosított fémkatalizátort Orito és munkatársai használtak először -

ketoészterek enantioszelektív hidrogénezésére (8. ábra) [61,62], ezért a későbbiekben gyakran 

Orito reakciónak nevezték a módosított platinán végzett enantioszelektív hidrogénezéseket. A 

felfedezést követő néhány évben a japán kutatócsoport vizsgálta az oldószer, a módosító 

szerkezetének, a szén-hordozó tulajdonságainak valamint a katalizátor előállításának és 

előkezelésének a hatását az enantioszelektivitásra [64,65], majd a reakció tanulmányozása 

szünetelt, míg svájci kutatókban felmerült a reakció lehetséges gyakorlati alkalmazása és alapos 

tanulmányokat kezdtek a nyolcvanas évek végétől [66]. E tanulmányok a kilencvenes évek elején 

gyorsultak fel, egyre több kutatócsoport bekapcsolódásával [67-77]. Ugyan a kezdeti kutatások 

a nagy enantioszelektivitással hidrogénezhető molekulatípusok próbaszerű bővítését és a 

természetes cinkona alkaloidoknál hatásosabb módosítók előállítását célozták meg, e célok 

eléréséhez nélkülözhetetlen volt a reakciókörülmények kiterjedt vizsgálata és a sokszor meglepő 

kísérleti eredmények magyarázatára irányuló kísérletek elvégzése. 

Rövid idő alatt olyan kiterjedt tudásanyag gyűlt össze, amelynek időnkénti összefoglalása 

szükségesnek bizonyult. Ennek megfelelően már a kilencvenes években, de különösen az 

ezredforduló óta számos közleményben foglalták össze az addig elért újabb eredményeket, a 

reakciómechanizmusra vonatkozó következtetéseket, és elméleteket, amelyekkel a megfigyelt 

jelenségeket magyarázták [32,53,78-102]. Mivel e következtetések az újabb, modern vizsgálati 

módszerekkel kapott eredmények fényében folyamatosan módosultak, árnyalódnak, így ezek 

történeti áttekintésénél lényegesebb azt látni, hogy a reakcióval foglalkozó kutatócsoportok mai 

álláspontjai szerint, melyek és milyen jellegűek azok a kölcsönhatások, amelyek meghatározzák 

az enantiodiszkriminációt ezekben a felületi reakciókban. Ezekre a kölcsönhatásokra a 

vizsgálatok korai szakászában a reakciókomponensek szerkezetének, illetve a reakció-

paraméterek hatásából lehetett következtetni. Ez kiegészült számos spektroszkópiai módszer és 

egyre bonyolultabb kvantumkémiai modellezés eredményével. A reakcióelegy összetevőeinek 

hatását és jelentőségét, valamint a tapasztalt érdekes, az akkori tudás alapján meglepő 

észrevételeket a következőkben fogom röviden áttekinteni. 

 

2.5.1. Katalizátorok 

 

A katalizátorral szemben támasztott alapvető követelmény, hogy aktív legyen az adott 

hidrogénezésben, ami kiegészül azzal, hogy lehetővé tegye a királis módosító és az átalakítandó 

molekula enantiodiszkriminációt biztosító kölcsönhatását reakció közben. Orito és munkatársai 

első kísérleteiben 5% fémtartalmú Pt/C-katalizátort használtak [61], de később Pt/Al2O3-

dc_1403_17

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



 18 

katalizátorral is végezetek kísérleteket, amelyek felületére királis módosítóként cinkona 

alkaloidokat adszorbeáltak [64]. A módosítás előtt a katalizátorok előkezelése magas 

hőmérsékleten H2-áramban javította az elért enantioszelektivitást. Ugyan a japán kutatók a 

katalizátor királis módosítását a reakció előtt végezték, később kiderült, hogy a reakcióelegyhez 

adagolt módosító, az úgynevezett in situ módosítás, is hasonló eredményeket ad [66-77]. A 

reakció későbbi vizsgálata során két kereskedelmi eredetű Al2O3-hordozós Pt-katalizátorral, a 

Johnson Matthey 5R94 és az Engelhard E4759 katalizátorokkal, érték el a legjobb eredményeket. 

Így ezek, különösen az utóbbi használata terjedt el [66,67,69,72]. Azonban számos más 

kereskedelmi és a kutatók által előállított, ellenőrzött tulajdonságokkal rendelkező katalizátort 

kipróbáltak már a kezdetektől, különös figyelmet fordítva a fémrészecskék, valamint a hordozó 

tulajdonságainak hatására, vizsgálatára. 

Mint olyan sok jelenség ezzel a reakcióval kapcsolatban, még mindig nem teljesen 

tisztázott, hogy miért a Pt az a fém, amelyik a legjobb eredményeket adja ezekben a reakciókban. 

A ketonok hidrogénezésében mutatott aktivitás mellett, a módosító megfelelő adszorpciója, és 

a viszonylag kis aktivitása a kiindulási anyagok és a módosító lehetséges mellékreakcióiban, 

jelentősen hozzájárulhat e fém kivételes viselkedéséhez, amely felülmúlt minden más 

nemesfémet, mint például a ródiumot [66,103-110], ruténiumot és palládiumot [66,109] vagy 

az irídiumot [111-115]. 

A Pt-katalizátorok fémtartalma jelentős hatást gyakorolt az elért enantioszelektivitásokra, 

azonban ezt a fémrészecskék méretének, méreteloszlásának, valamint alakjának változásával 

hozták összefüggésbe [67]. E jellemzőket befolyásoló tényezők, úgymint a használt fém-

prekurzor, a katalizátor előállításának, a fém redukciójának körülményei, illetve a reakciót 

megelőző kezelése döntő jelentőségűnek bizonyultak, amint erre már a kezdeti tanulmányok is 

rávilágítottak [62,65,67]. Ezek a vizsgálatok megállapították, hogy a fém diszperzitásának, vagyis 

a felületi atomok arányának, 0,2-0,3 fölé növekedésével romlik az ee, vagyis olyan anyagok adják 

a legjobb eredményeket, amelyek fémrészecske mérete 4±1,5 nm átmérőjűek [67]. Ugyanakkor 

a fémrészecskék alakja is meghatározó, nagy arányban sík fémfelületeket tartalmazó 

katalizátorok bizonyultak megfelelőnek. A reakció szerkezetérzékenységére már a kezdetekben 

fény derült, azonban napjaink modern szerkezetvizsgáló módszereinek lehetőségeit kiaknázva, 

a közelmúltban részletes tanulmányokat végeztek annak érdekében, hogy felfedjék, a fém mely 

kristálylapjai kedveznek az enantioszelektív hidrogénezésnek [116]. Ugyan sikerült kimutatni, 

hogy a Pt(111) kristálylapokon érhető el a leghatékonyabban diszkrimináció az aktivált ketonok 

oldalai között, a kis részecskeméretű, stabilizált Pt-kolloidokkal már korábban elért 

enantioszelektivitások [117], arra mutattak rá, hogy a nagy és sík kristálylapok jelenléte nem 

feltétele kiváló enantiomerfeleslegek elérésének, akár 1,4 nm-es Pt-kolloid rendszerek 

használata is vezethet kiemelkedő enantioszelektivitásokhoz [118]. 

A katalizátorhordozó tulajdonságaira ugyancsak kiemelt figyelmet fordítottak, mivel már 

a reakció első leírásakor kiderült, hogy ezek jellemzői is jelentős hatással vannak az 

eredményekre [65-67]. Az első mérésekben használt nagyfelületű aktívszén-hordozókat Al2O3-

hordozók váltották fel, amelyek kisebb felülete és 3-20 nm-es tartományban található 

mezopórusos szerkezete, lehetővé tette nagyobb enantioszelektivitások elérését [66,67]. A 

hordozó felületének kémiai tulajdonságainak fokozatos változtatása különböző mennyiségű 

szilícium-dioxid és cérium-oxid hozzáadásával, befolyásolta a Pt elektronikus tulajdonságait. 
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Ezek alapján magyarázták a savas jellegű hordozókra leválasztott katalizátorokkal elért jó 

eredményeket [119]. A hagyományosan használt szén-, SiO2- és Al2O3-hordozók mellett, az 

anyagtudomány fejlődése lehetővé tette más, különleges tulajdonságokkal rendelkező anyagok 

használatát erre a célra. Zeolitokat [120-122], mezopórusos hordozókat [123-126], réteges 

agyagásványokat [127,128], szerves polimert [129], illetve dendrimereket [130] is alkalmaztak. 

Ezek kiegészültek az ezredfordulót követően olyan szénalapú hordozókkal, mint a szén 

nanocsövek [131-135] és a grafén [135]. Sikerült a platina részecskéket kizárólag a szén 

nanocsövek külső vagy belső felületére leválasztani, majd kimutatták, hogy a nanocsövek 

belsejében elhelyezkedő fémen piroszőlősav etilészter (EPy) hidrogénezése jelentősen nagyobb 

enantioszelektivitással (ee 96%) játszódik le, mint a külső felületen elhelyezkedő részecskéken 

[132-134]. Ezt azzal magyarázták, hogy a módosítóként használt Cd és a kiindulási anyag feldúsul 

a nanocső belsejében. Egy közelmúltban megjelent tanulmányban szén nanocső hordozó 

használata 99% feletti enantiomerfelesleghez vezetett MPy hidrogénezésében, annak ellenére, 

hogy a katalizátor a csövek külső és belső felületén egyaránt tartalmazott Pt nanorészecskéket 

[135]. 

Ugyan a napjainkra előállított új katalizátorok teljesítménye néha meghaladta a 

kereskedelemből származókét, aktivált ketonok enantioszelektív hidrogénezésében hatalmas 

tudásanyag gyűlt össze a fent említett Al2O3-hordozós kereskedelmi katalizátorok használatával. 

Hiszen a reakciók összetevőeinek és a reakciókörülmények hatásának kimutatására és 

értelmezésére olyan anyagokra volt szükség, amelyekhez a reakcióval foglalkozó 

kutatócsoportok hozzáférnek, így alapja lehet összevethető eredmények elérésének, lehetőség 

szerint kiküszöbölve a katalizátor tulajdonságainak változásából eredő hatásokat. E katalizátorok 

jellemzői egyrészt már a gyártótól ismertek, másrészt a kutatók is részeletesen tanulmányozták 

és közölték. Mint kiderült a két 5% Pt/Al2O3-katalizátor (JM5R94 és E4759) ugyan hasonló 

fémrészecske-méretű (0,22-0,24 Pt-diszperzitás), a hordozók morfológiája eltérő, az előbbi nagy 

pórusméretű, míg az utóbbihoz kis pórusú, rendezett, réteges szerkezetű -alumínium-oxidot 

használtak [136]. A gyakrabban használt E4759 jelű katalizátor tulajdonságai a következők: Pt-

tartalom 5%, Pt-diszperzitás 0,22-0,27 (H2-áramban 400°C-on előkezelve, CO kemiszorpcióval 

vagy TEM-val meghatározva) [81,137], átlagos Pt-részecskeméret 4,5 nm, Pt-felület 3,3 m2/g; 

hordozó -Al2O3, fajlagos felület 168 m2/g, pórustérfogat 0,27 cm3/g [81], katalizátor-

részecskeméret 50-120 m, pórusátmérő 2-3 nm [67,136]. A Pt-diszperzitás meghatározásához 

a reakciók előtt H2 áramban, magas hőmérsékleten előkezelt katalizátort használtak, hiszen ez 

az előkezelés bizonyult szükségesnek nagy enantioszelektivitás eléréséhez is [66,85,137]. Az 

előkezelés diszperitáscsökkenés, vagyis a katalitikusan aktív helyek számának csökkenésével jár. 

Az enantiomerfelesleg növelhető a katalizátor ultrahangos kezelésével a módosító jelenlétében, 

amit a fémrészecske-méretének csökkentésével, a felületén található szennyeződések 

eltávolításával és a királis módosítás hatékonyságának növelésével magyaráztak [138-141]. A 

kétezres évek közepén ipari alkalmazás céljára fejlesztettek ki catASium®F214 néven, olyan 5% 

fémtartalmú Pt/Al2O3-katalizátort, amely felülete kevesebb redukálható fémet tartalmaz, így 

ezzel előkezelés nélkül is hasonló eredményeket lehet elérni, mint az előredukált E4759 

katalizátorral [142]. 

Mindezeket összegezve, látható, hogy lehetséges olyan katalizátorok fejlesztése, amelyek 

rendkívüli enantioszelektivitások elérését teszik lehetővé, azonban ezek használata még nem 
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terjedt el, mert előállításuk bonyolult, illetve nem hozzáférhetők, így sok tanulmányban célszerű 

a kezdetektől használt kereskedelmi katalizátort alkalmazni, ahhoz, hogy az irodalomban 

található adatokkal összehasonlítható eredményeket kapjunk. Ugyanakkor az új fejlesztésű 

katalizátorokkal elért eredményeket is érdemes a kereskedelmi katalizátorokkal kapott 

adatokhoz hasonlítani. 

 

2.5.2. A királis módosító szerkezete 

 

Az aszimmetrikus katalitikus rendszerek kulcsfontosságú összetevője a királis információt átadó 

optikailag tiszta anyag, amit az itt tárgyalt enantioszelektív heterogén katalitikus folyamatokban 

az úgynevezett királis módosító biztosíthatja. Aktivált ketonok Pt-katalizátorokon történő 

hidrogénezésében erre a célra cinkona alkaloidok bizonyultak megfelelőnek, amint azt Orito és 

munkatársai leírták (8. ábra) [61,62]. A természetes módosítók szerkezetének változtatása olyan 

eszközt jelentett, amely hozzásegített megérteni a molekula szerkezeti elemeinek szerepét a 

reakcióban. A módosító szerkezeti követelményeinek áttekintése számos összefoglaló 

közleményben megtalálható [32,81,83,90,91,97,102,136], amelyek között kifejezetten ezt 

tárgyaló részletes munkák is megjelentek [98,143,144]. 

Az első vizsgálatok megállapították, hogy cinkona alkaloidokkal módosított 

katalizátorokon végzett hidrogénezésekben elért enantiomerfeleslegek a C9 és C8 királis atomok 

alkotta úgynevezett „sztereogén centrum” jelenlétének köszönhető. Ezek abszolút 

konfigurációja határozza meg a termék konfigurációját, így a két természetes cinkona alkaloid 

sorozat tagjai (9. ábra) ellentétes enantiomereket eredményeznek feleslegben [136,144]. A 

hatékony módosító feltétele, hogy kölcsönhatást alakítson ki egyrészt az aktív fémfelülettel, 

másrészt a hidrogénezendő molekulával, lehetővé téve ennek irányított adszorpcióját. A cinkona 

alkaloidok esetében ezt a kinolin gyűrűrendszer, illetve a kinuklidin N-atomja teszi lehetővé. Erre 

utalnak az N-benzil-ammónium sóval végzett kísérletek eredményei [78,136,144], és a reakciót 

követően látható, a cinkona alkaloidok H-D cseréjének helyzete [145,146]. 

 

 

9. ábra Természetes cinkona alkaloidokkal és néhány származékkal elért enantioszelektivitások EPy 

hidrogénezésében és a feleslegben keletkezett termékek abszolút konfigurációja [144].  
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Később a cinkona alkaloid molekula, különböző helyzetű és erősségű adszorpcióját 

molekulamodellezéssel egybevetetett spektroszkópiai vagy mikroszkopiás módszerekkel is 

igazolták, minden eredmény, az aromás kinolin gyűrű és a felület kölcsönhatását mutatta [147-

150]. Erre utalt a kinolin gyűrű részleges vagy teljes hidrogénezésével kapott származékokkal 

elért kis enantioszelektivitások is [144]. Igazolódott az is, hogy a ‒C10H=C11H2 vinilcsoport igen 

gyorsan telítődik reakció közben, így a tulajdonképpeni királis módosítók a megfelelő 10,11-

dihidroszármazékok [136], amelyek ugyancsak megtalálhatók a természetes cinkona 

alkaloidelegyekben. Az eredmények alapján a szabad hidroxilcsoport (C9-OH) nem szükséges 

megfelelő kölcsönhatás kialakításához, hiszen a 10,11-dihidrocinkonidin metiléterrel (HCd-

OMe) elért enantioszelektivitás értéke meghaladta a Cd-nel elérhetőt [144]. 

Mivel a cinkona alkaloidok két merev gyűrűrendszere, a kinolin- és a kinuklidinrendszer, a 

C8‒C9 és a C9‒C4’ kötésekkel vannak összekötve, az ezek körüli forgás különböző konformerek 

létezését teszi lehetővé. Cinkona alkaloidok konformációs viselkedését már korábban is 

vizsgálták és felhasználták aszimmetrikus reakciók magyarázatára [151,152]. A konformerek 

jellemzésére két torziós szöget lehet használni, a 1: C8‒C9‒C4’‒C3’ és 2: N1‒C8‒C9‒C4’ szögeket 

(10. ábra) [151-153]. A sztereogén centrumon található hidrogének helyzete a 3: H8‒C8‒C9‒H9 

torziós szöggel adható meg. A vinil csoport cisz helyzetben rögzül a C3‒H3 kötéshez képest, amint 

azt a szilárd Cd kristályszerkezete is mutatja [154]. Már régebbi kvantumkémiai vizsgálatok is 

számos energiaminimumnak megfelelő Cd konformert azonosítottak, melyek közül néhány 

jelenléte oldatban NMR vizsgálatokkal is igazolható [153]. Ezek száma újabb vizsgálatok alapján 

további konformerekkel egészült ki [155], amelyek két csoportba sorolhatók: nyílt és zárt 

konformerek, attól függően, hogy a kinuklidin N-atomja a kinolinrendszerhez képes ellentétes 

irányba (2 150 ± 5° vagy 270 ± 5°) vagy az aromás rendszer felé (2 60 ± 10°) mutat [155]. Mivel 

a C9‒C4’ tengely körüli forgást a kinolingyűrű gátolja, mindkét csoporthoz tartoznak olyan 

konformerek, amelyekben a kinuklidingyűrű N-atomja a kinolinrendszer karbociklusos 

gyűrűjének oldalán (1 100±5° vagy 60±5°) vagy ezzel ellentétes térfélen (1 260±10° vagy 15±5°) 

található. Egy nyílt és egy zárt konformer vázlatos bemutatása a 10. ábrán látható. 

A C9‒OH csoport nem rögzített, azonban néhány kivétellel, amelyben hidrogénhíd-kötést 

alakít ki a kinuklidin N-atomjával, a hidrogén a kinuklidinrendszerhez képest ellentétes irányba 

mutat. A számolt konformerek közül a 10. ábrán látható nyílt(3) konformer a legstabilabb és 

ennek előfordulása oldatban a legnagyobb [155]. Azonban a konformerek populációja változhat, 

oldószer, hőmérséklet vagy más körülmény változtatásának hatására, mint például Cd 

protonálása savakkal a nyílt(3) konformer populációjának növekedéséhez vezet, ami különösen 

fontos a gyakran ecetsavban (AcOH) vagy más sav jelenlétében végzett Orito reakció 

szempontjából [153,156]. 
 

 
10. ábra Cinkonidin torziós szögei és két stabil konformere [155].  
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A fenti cinkona alkaloidok mellett számos más származékot állítottak elő és alkalmaztak 

módosítóként aktivált ketonok hidrogénezésében. A kísérletek célja általában kettős volt, 

egyrészt ismerve a módosító szerkezeti elemeinek szerepét, próbáltak hatásosabb 

származékokat előállítani. Másrészt ezen elemek változtatásával elért hatásból 

következtetéseket vontak le az enantioszelektivitásért felelős felületi átmeneti komplex 

szerkezetére vonatkozóan [32,98,144]. A 11. ábrán látható három cinkona alkaloidszármazék, 

amelyek alkalmazása kiemelt jelentőségűnek bizonyult. Az -izocinkonin (-iCn), amelyben a 

C9‒C8-tengely körüli forgás gátolt, nyílt konformációban rögzített, így kizárhatóvá tette a zárt 

konformerek jelenlétének szükségét, esetleges szerepét [157]. További izocinkona alkaloiddal 

elért adatokat a saját eredméynek között mutatom be. Érdekes eredményeket adtak a Cd éterek 

is, mint például a feniléter (Cd-OPh). Bebizonyosodott, hogy az étercsoport térkitöltése átalakítja 

a felületen kialakuló királis környezetet, így ezzel a származékkal számos aktivált keton 

hidrogénezésében, a Cd-hez képest ellentétes enantiomer keletkezett feleslegben [158-160]. 

Bár a ‒C10=C11 vinilcsoport, amelyik etil csoporttá alakul reakció közben, a C8‒C9 sztereogén 

centrumtól távolabb helyezkedik el, ennek ellenére az 1 és 2 C11‒szilil-származékok (11. ábra) 

nagyobb enantioszelektivitásokat (ee 70%) adtak Cd-hez képest egy 1,2-diketon 

hidrogénezésében [161,162]. 

 

 
11. ábra Kiemelt cinkona alkaloidszármazékok [157-162]. 

 

Más természetes alkaloidok használatával elért enantioszelektivitások elmaradtak a 

cinkonaszármazékokkal kapottaktól [163-165], így a királis módosító fejlesztések a reakció 

szempontjából lényegesnek vélt szerkezeti elemeket tartalmazó szintetikus királis anyagok 

előállításának irányába haladtak. E kutatások olyan királis aminokat vagy aminoalkoholokat 

eredményeztek, amelyek aromás része nem heterociklusos és a kinuklidinrendszer helyett nyílt 

láncot vagy egyszerűbb gyűrűt tartalmaztak [166-170]. Ezek közül néhány optikailag tiszta 1-(1-

naftil)etilaminból vagy 1-(9-antril)etilaminból előállított szintetikus királis módosítóval (12. ábra) 

sikerült megközelíteni, vagy akár meghaladni, a természetes cinkona alkaloidokkal kapott 

enantioszelektivitásokat EPy vagy ketopantolakton (KPl) hidrogénezésében. 

 

 

12. ábra Az Orito reakcióban hatásos szintetikus módosítókkal elért eredmények [166-170].  
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Szükséges kiemelni, hogy a fentiekben bemutatott királis módosítókkal, elsősorban a 

cinkona alkaloidok használatával, elért eredményekből levont következtetések, a változatos 

szerkezetű kiindulási anyagok eltérő viselkedésének, és a felületvizsgálati módszerek 

fejlődésének köszönhetően sokat árnyalódnak, módosulhatnak egy adott rendszer egyedi 

sajátságaihoz igazodva. 

 

2.5.3. Alkalmazhatóság, enantioszelektíven hidrogénezett anyagok 

 

A reakció felfedezése során a japán kutatók piroszőlősav és benzoilhangyasav metil- vagy 

etilésztereket vizsgáltak (8. ábra) [61,62,64,65]. Az elért nagy enantioszelektivitások a reakció 

alkalmazhatóságának vizsgálatát helyezte előtérbe, amely célja egyrészt az -ketoészterek 

hidrogénezésében elért enantioszelektivitások növelése, másrészt a nagy enantioszelektivitással 

hidrogénezhető anyagok szerkezeti követelményeinek a felderítése volt. Ugyanakkor a kiindulási 

anyagok szerkezetének hatása lehetővé tette a felületi átmeneti állapotban résztvevő molekulák 

elhelyezkedésére és kölcsönhatásaira vonatkozó következtetések levonását, amely a 

továbbiakban felhasználható hatékony enantioszelektív katalitikus rendszerek racionális 

tervezésére. Nem utolsó sorban vizsgálták a rendszer alkalmazhatóságát gyakorlati jelentőségű 

királis termékek előállítására is. 

Az -ketoészterek rendkívül változatos származékai kitűnő enantioszelektivitással (ee 

>95%) hidrogénezhetők cinkona alkaloidokkal módosított Pt-katalizátorokon [32,85,91,97]. Ezt 

a változatosságot jól mutatja a 13. ábrán látható királis hidroxiészterek előállításakor elért  

 

 

13. ábra Kiemelkedő enantiomerfeleslegek -ketoészterek hidrogénezésében cinkona 
alkaloidokkal módosított Pt-katalizátorokon és néhány gyakorlati jelentőségű 
alkalmazás (kr. kristályosítás után, 1-Ad: 1-adamantil, 1-Nf: 1-naftil).  
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enantioszelektivitások [135,171-177]. Ugyan az eredmények nem mindig összehasonlíthatók, 

hiszen sok esetben más katalizátor, módosító vagy reakciókörülmények között érték el ezeket, 

látható, hogy a nagyobb térkitöltésű csoportok sztérikus hatása kismértékű enantioszelektivitás-

csökkenést okozhat. Az elért eredmények gyakorlati jelentőségű -ketoészterek 

hidrogénezésének alapjául szolgáltak [10]. Ezek közé sorolható az 13. ábrán látható 2,4-diketo-

fenilbutánsav etilészter hidrogénezésével kapott hidroxiketon, amely a benazepril előállításának 

köztiterméke [178-180], vagy 4-klórfenil-hangyasav metilészter hidrogénezése [180,181]. 

Ugyancsak gyakorlati jelentőségű a KPl átalakítása (R)-pantolaktonná, a pantoténsav (B5-

vitamin) alapanyagává [182]. A reakció első vizsgálatait követően a KPl ugyancsak kedvelt 

tesztmolekulává vált [158,170,183-185], gyűrűs, merev szerkezetének és a ketoncsoporthoz 

kapcsolódó szubsztituált C atomnak köszönhetően, amely számos, a piroszőlősav észterek 

hidrogénezése során előforduló mellékreakciót meggátol. Nagy enantioszelektivitást értek el -

ketoglutársav diészterek hidrogénezéseiben is [186,187], amelyek egy lépésben királis 5-

oxotetrahidrofurán-2-karbonsav észterekké alakíthatók. 

Az -ketokarbonsavak jóval kevesebb figyelmet kaptak, mint az észterek, ami annak 

tulajdonítható, hogy ezek hidrogénezésében kisebb enantioszelektivitások érhetők el [74] (14. 

ábra). Mindössze -ketoglutársavval sikerült megközelíteni a megfelelő diészterekkel kapott 

eredményeket, továbbá a keletkező hidroxidikarbonsav spontán gyűrűzárással 5-

oxotetrahidrofurán-2-karbonsavvá alakul [188]. Az -ketokarbonsavamidok hidrogénezése is 

kisebb enantioszelektivitással megy végbe, mint az észtereké [189], kivéve egy gyűrűs 

imidoketont, amelyik hidrogénezésében 90% feletti enantiomerfelesleget értek el [190]. 

A ketoészterekkel elért kiváló eredmények más aktivált keton tanulmányozására terelte a 

figyelmet. Az 1,2-diketonokkal kezdetben elért nem túlzottan biztató enantioszelektivitások 

azonban visszavetették ezeket a vizsgálatokat [163,191]. Később bebizonyosodott, hogy 

diketonok hidrogénezése során a keletkező hidroxiketon tovább alakul és enantioszelektivitása 

kinetikus rezolválással jelentősen növelhető, ami azonban a hozam csökkenésével jár [192]. A 

szimmetrikus 2,3-butándion helyett később a régiószelektíven hidrogénezhető 1-fenil-1,2-

propándion vizsgálatára helyeztek nagyobb hangsúlyt [193-195], amely hidrogénezésében az 1 

vagy 2 Cd-származékok adták a legjobb eredményeket [161,162], de a hidroxiketont 

továbbhidrogénezve, kinetikus rezolválással az ee akár Cd-nel is 90% fölé nő (15. ábra) [196]. 

 

 

14. ábra Ketokarbonsavak és ketokarbonsavamidok hidrogénezésével kapott termékek 

és az elért enantioszelektivitások [74,188-190].  
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15. ábra 1,2-Diketonok, -hidroxiketonok, -ketoéterek és -ketoacetálok hidrogénezésével 
kapott termékek és enantioszelektivitások (felülírva a konverzió, a hidroxiketon ee 
továbbhidrogénezést követően). 

 

Ciklohexán-1,2-dion hidrogénezése során a transz-ciklohexán-1,2-diol is jó enantio-

szelektivitással (ee >80%) állítható elő [197]. Az 1,2-diketonokkal tapasztalt viselkedés alapján 

nem meglepő, hogy nem királis -hidroxiketonok és racém -ketoéterek hidrogénezését is 

vizsgálták (15. ábra). Hidroxiketonok hidrogénezései jó enantioszelektivitással eredményezték a 

királis diolokat [198]. 

Racém -ketoéterek kinetikus rezolválása kiváló enantiomerfelesleget adott, ugyanakkor 

megfelelő bázikus segédanyag jelenlétében, a megmaradt kiindulási anyag racemizációjának 

következtében, dinamikus kinetikus rezolválással nagy átalakulás mellett is megtartható a nagy 

enantioszelektivitás [199]. A hasonló szerkezetű -ketoacetálok hidrogénezései meglepetésre 

rendkívül jó enantioszelektivitással mentek végbe (15. ábra) [200,201]. Az -ketoészterekhez 

hasonlóan, az -ketoacetálok szerkezetének változtatása, vagyis a szubsztituensek növelése kis 

mértékben csökkentette az enantiomerfelesleget [201]. Ez utóbbi vegyületek hidrogénezésében 

elért enantiomerfeleslegek alapján néhány -ketoacetál is kedvelt tesztmolekulává vált. 

Trifluormetilcsoporttal aktivált ketonok is jó enantioszelektivitással hidrogénezhetők 

módosított Pt-án. Ezt először 2,2,2-trifluoracetofenon (TAf) enantioszelektív hidrogénezésével 

mutatták ki [202], amely reakcióban sikerült 90%-ot meghaladó enantiomerfelesleget elérni (16. 

ábra) [203]. Az -ketoészterekhez képest, a trifluormetilketonok hidrogénezése érzékenyebb a 

szerkezeti változtatásokra, így nagy enantioszelektivitást csak kevés esetben sikerült 

megvalósítani [204]. Kiváló eredményeket kaptak 4,4,4-trifluoracetoacetátok [137,205], illetve 

1,1,1-trifluor-2,4-pentándion [206,207] hidrogénezésében, amint a 16. ábrán látható. Érdekes, 

hogy trifluormetil--diketonok hidrogénezése rendkívül szerkezetfüggőnek bizonyult, és hogy 

egy (R)-1-(1-naftil)etilaminból előállított királis módosító (3, 12. ábra) nagyobb 

enantioszelektivitást biztosított, mint a vizsgált cinkona alkaloidszármazékok [207]. 

 

 

16. ábra Trifluormetilketonok enantioszelektív hidrogénezésével kapott termékek és az elért 
enantioszelektivitások.  
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Végül meg kell említeni, hogy számos más vegyülettípussal és a bemutatott 

vegyületcsoportokon belül is számos nem említett származékkal történtek próbálkozások, 

amelyek csak kis enantioszelektivitásokat eredményeztek, ezért nem kerültek bemutatásra 

ebben az áttekintésben [32,85,91]. A fentiekben összefoglalt eredményekkel kapcsolatban 

szükséges kiemelni, hogy minden vegyülettípus, de sokszor azonos típusú, de eltérő szerkezetű 

aktivált keton reakciójában más körülmények, azaz más katalizátor, módosító, oldószer, adalék, 

hidrogénnyomás, lehet szükséges a legjobb eredmények eléréséhez. Egy részletes, 18 módosító 

és 8 aktivált keton használatával végzett szerkezet-enantioszelektivitás összefüggés-tanulmány 

is ezt igazolta [208]. Így nagy óvatosságra van szükség a reakcióra vonatkozó következtetések 

levonásakor, hiszen minden általánosítás utólagos kellemetlen meglepetések forrása lehet. 

 

2.5.4. A reakció kinetikai vizsgálata 

 

Az eddig áttekintett eredmények alapján látható volt a katalizátor, a módosító és a 

hidrogénezett anyag szerkezetének hatása az enantioszelektivitásra. Ezen felül már az első 

vizsgálatok során kiderült, hogy a módosított katalizátoron jelentős sebességnövekedés 

tapasztalható EPy hidrogénezésében [66]. Ezért a kutatók ezt a heterogén katalitikus 

hidrogénezést, homogén katalitikus reakciók mintájára [209], úgynevezett „ligandum-

gyorsított” reakciónak tekintették, amely egy lassabb nem szelektív és egy gyorsabb szelektív 

ciklusból áll (17. ábra) [68]. Ezt az egyszerű megközelítés a későbbi, elsősorban -

ketoészterekkel végzett alapos vizsgálatoknak köszönhetően pontosították, így szükséges ezen 

eredmények rövid áttekintése. A kinetikai mérések értelmezéséhez több kutatócsoport is 

tanulmányozta a gáz-folyadék határfelületen előforduló diffúziógátlás hatását, megállapítva, 

hogy enantioszelektivitás-csökkenéssel jár [210-213]. A katalizátor mennyiségének változtatása 

a külső diffúziógátlás hatásának kimutatására használható, mivel ismert, hogy a reakciók 

elsőrendűek a katalizátor mennyiségére vonatkozóan [85,214,215]. Ugyanakkor az eredmények 

kimutattak egy kezdeti átmeneti időszakot, amely 

alatt az egyébként állandó enantioszelektivitás 

értéke nő, és amelynek értelmezése heves vitát 

váltott ki. A jelenség magyarázatául szolgálhat a 

hatékony királis felület kialakulása a reakció 

kezdeti szakaszában, azonban a kiindulási 

anyagban található racém termék jelenlétének 

vagy alkohol oldószerekben ez utóbbi adszorp-

ciójának is lehet tulajdonítani [211,216-218]. 

Ennek figyelmen kívül hagyása, vagyis a kis 

konverzióknál meghatározott enantioszelektivi-

tások, helytelen következtetésekhez vezethet a 

reakciókörülmények hatásának tanulmányo-

zásakor. 

A hidrogénnyomás hatásának vizsgálata számos kinetikai tanulmány kiindulópontja 

[75,80,215]. Nem módosított katalizátoron EPy hidrogénezésének sebessége nő a nyomással, 

ami elsőrendű reakcióra utal, míg 6 MPa-nál nagyobb nyomáson láthatóan csökken a reakció 

 

17. ábra A ligandumgyorsított reakció-

elképzelés vázlatos ábrázolása [68]. 
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rendje [215]. HCd-nel módosított Pt-katalizátorokon a hidrogénezés sebessége a nyomással 

arányosan nő, elsőrendű függést mutatva a hidrogén koncentrációjának függvényében nagyobb 

nyomásig is. Az enantioszelektivitás vagy telítési, vagy maximum görbe szerint változott a 

nyomás függvényében, kis nyomásokon jelentős ee-növekedés tapasztalható, ami a H2 

felülettisztító hatásának tulajdonítanak [219,220]. Az ee csökkenést nagy nyomáson a módosító 

hidrogénezésével és ennek következtében a hatékony királis felületi aktív helyek mennyiségének 

csökkenésével magyarázták [88,215]. 

A kiindulási anyag koncentrációjának hatását tanulmányozva csak kis sebesség és 

enantioszelektivitás változásokat figyeltek meg EPy hidrogénezése során, és ezt a változást a 

folyadék polaritásának és az ennek megfelelő oldott H2 koncentrációváltozásnak lehet 

tulajdonítani [215]. Tehát a reakció nullarendű, ahogy Cd módosító jelenlétében a bután-2,3-

dion enantioszelektív hidrogénezése is [221]. Azonban kis kiindulási anyag koncentrációnál EPy 

vagy MBf reakcióiban a koncentráció növelése sebességnövekedéshez vezet, így a reakció rendje 

a kiindulási anyagra nézve nulla és egy közé esett [222-224]. Az utóbbi reakcióban az 

enantioszelektivitás is jelentősen nő a kezdeti MBf koncentráció növelésével [224]. Az 

előbbiekhez hasonlóan nem egész értékű TAf hidrogénezésének rendje sem a kiindulási anyagra 

nézve [214]. 

A módosító koncentrációjának vizsgálata kiemelt jelentőségű, egyrészt mert a különböző 

szerkezetű kiindulási anyagok és módosítók esetében eltérő mennyiségek használata 

biztosította a legjobb eredményeket, másrészt mert a felületi átmeneti komplex szerkezetével 

és a reakció mechanizmusával kapcsolatos értékes információk nyerhetők ezekből az 

eredményekből. Így nem meglepő, hogy minden aktivált keton enantioszelektív hidrogénezését 

vizsgálták különböző mennyiségű királis módosító jelenlétében [80,85,88,204,215,225-233]. 

Már nagyon kis mennyiségű cinkona alkaloid használata EPy hidrogénezésében jelentős 

sebességnövekedéshez és nagy enantioszelektivitás eléréséhez vezetett. A mennyiség 

növelésével elérhető egy maximum, amelyet követően állandó vagy enyhén csökkenő értékeket 

kaptak [225,226,228]. Az eredmények könnyebb összehasonlítása és értelmezése véget gyakran 

a módosító és a felületi fématomok arányának függvényében tárgyalták a különböző 

oldószerekben, katalizátorokon és kiindulási anyagokkal kapott értékeket. A tapasztalat azt 

mutatta, hogy a különböző szerkezetű ketonok hidrogénezésében, vagy akár az oldószer 

változtatása esetén is a szükséges módosító/felületi Pt arány eltérő [230-232]. A módosító 

mennyiségének változtatásával tapasztalható jelenségeket a cinkona alkaloid átalakulásával, az 

adszorpciójában kimutatott változásokkal magyarázták, amiről a későbbiekben lesz bővebben 

szó [147,234]. 

A konverzió és az enantioszelektivitás időfüggése alapján az enantioszelektív 

hidrogénezés kinetikai modelljét számos kutatócsoport kidolgozta, és ebből következtettek a 

reakció lehetséges mechanizmusára. Ezek áttekintése nem vezetne általános 

következtetésekhez, hiszen a különböző katalizátorokon, módosítókkal, kiindulási anyagokkal, 

oldószerekben és körülmények között végzett kinetikai mérések összehasonlítása nem célszerű 

[235-242]. A vizsgálatok döntő többségében kimutatták, hogy az enantioszelektív 

hidrogénezések sebessége nagyobb, mint az azonos körülmények között végzett racém 

reakcióké, vagyis sebességnövekedés tapasztalható a királis reakciókban, amit ligandum-

gyorsító hatásnak neveztek. Néhány kivétel is tapasztalható, trifluormetilketonok, 
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acetofenonszármazékok, vagy akár MBf reakcióiban [162,242-244]. Ha ezekből a 

megállapításokból arra következtetnénk, hogy nagy enantioszelektivitások elérésének feltétele 

a nagy sebesség a módosított katalizátorokon, ez téves lenne, hiszen néhány jó 

enantioszelektivitással hidrogénezett aktivált keton reakciója kis sebességgel megy végbe, amire 

jellemző példa az -ketoacetálok hidrogénezése. Így nem meglepő, hogy a kutatók egy része 

megkérdőjelezte a ligandum-gyorsított reakcióelképzelést, és a módosító felületmérgezést gátló 

hatásának tulajdonították, vagyis az aktív helyek számának változásával értelmezték, a gyakran 

tapasztalt sebességnövekedést [223,245]. Ezzel ellentétben a királis helyekre jellemző nagyobb 

hidrogénezési sebesség szélesebb körben elfogadott [97,246]. 

A fenti kísérletek során vizsgálták az enantioszelektivitás alakulását is a reakció alatt, ami 

akár a sebesség, számos körülménytől függött, azonban általánosan elfogadott, hogy közel 

állandó értéken marad a teljes hidrogénezés során [88,97,220,224,226,228,240]. Az 

enantioszelektivitás konverziófüggése gyakran használt az időfüggés helyett, mivel 

könnyebben összehasonlítható összefüggéséket mutat, akár különböző kiindulási anyagok vagy 

módosítók esetében is [162,228,229,232,233,235,237,238,241,242]. Amint az előzőekben szó 

volt bizonyos körülmények között megfigyelhető egy kezdeti átmeneti időszak, amely alatt az 

enantioszelektivitás nő, ami az aktív királis felület kezdeti kialakulását jelzi, és aminek oka lehet 

a fémfelület átalakítása, tisztítása, vagy mellékreakciók lejátszódása [216-219,233,247]. Ezt jól 

mutatta, hogy a jelenség elkerülhetőnek bizonyult bizonyos oldószerekben a reakcióösszetevők 

a hidrogén adagolása előtti előzetes keverésével, míg a módosító vagy akár a kiindulási anyag 

utólagos adagolása kis kezdeti enantioszelektivitásokat és telítési görbe szerinti függést 

eredményezett [237]. Hasonló okokkal magyarázták az EPy hidrogénezésében újrahasznált 

katalizátoron elért, az első használatnál nagyobb enantioszelektivitásokat is [241]. Az ee 

kismértékű csökkenése tapasztalható kis módosító koncentrációk alkalmazása esetén, főleg 

elhúzódó reakciókban, ami a cinkona alkaloidok átalakulásának tulajdonítható [176]. 

Összeségében, az eredmények olyan kinetikai modell alapján értelmezhetők, amelyben 

az enantioszelektív hidrogénezés Langmuir-Hinshelwood mechanizmussal írható le, vagyis az 

adszorbeált hidrogén és az ugyancsak adszorbeált kiindulási anyag (példaként EPy) reakciójával. 

Az adatok alapján kizárhatók a hidrogén disszociatív adszorpciója, az EPy adszorpciója és a 

termék deszorpciója mint sebességmeghatározó lépések. A felületen lépésekben lejátszódó 

hidrogénaddíciók egyike határozza meg a sebességet. A javasolt modell szerint az adszorbeált 

EPy a karbonilcsoport oxigénjével kölcsönhat a protonált módosítóval. A gyors első hidrogén-

addíciót a lassú lépésben a második hidrogén addíciója követi a karbonil C-atomra a sebesség-

meghatározó lépésben [215]. Az első lépés gyorsulása és irányítottsága lehet felelős a tapasztalt 

sebességnövekedésért és az enantiodiszkriminációért, azonban az utóbbi jelenségben más 

kölcsönhatások is szerepet játszhatnak. A kisebb mennyiségben keletkező enantiomer 

képződése, illetve a racém reakció során az első hidrogénaddíció nem gyorsított, így ez lehet a 

folyamat lassú, sebességmeghatározó lépése. Tehát a kinetikai modell szerint a 

sebességmeghatározó lépés váltása az enantioszelektív reakciókban a racémhez képest okozza 

a tapasztalt sebességnövekedést, amit a 18. ábra vázlatosan érzékeltet. Szükséges kiemelni, 

hogy a kinetikai mérések és így a modell sem teszi lehetővé az átmeneti állapot szerkezetének 

kiderítését, sőt még a módosító-kiindulási anyag közötti kölcsönhatásokra sem lehet 

biztonsággal következtetni ezek alapján. 
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18. ábra EPy enantioszelektív hidrogénezése során lehetséges katalitikus ciklusok és 

a folyamat energiadiagramjának vázlatos ábrázolása. 

 

2.5.5. A reakciókörülmények hatása 

 

A kinetikai vizsgálatok során áttekintett reakcióparaméterek mellett számos más 

reakciókörülmény hatása is döntő jelentőségűnek bizonyult aktivált ketonok enantioszelektív 

hidrogénezésében. A katalizátor előkezelésének jelentőségéről ezek áttekintésénél volt szó és a 

reakcióösszetevők adagolásának jelentőségét is említettem a fentiekben. 

A reakcióhőmérséklet hatása sem adta ugyanazt az eredményt a különböző 

kutatócsoportok vizsgálatai során. Etanolban a sebesség nőtt 50°C-ig, majd tovább emelve a 

hőmérsékletet jelentősen csökkent, amit a módosító deszorpciójával magyaráztak [71,75]. Ezzel 

ellentétben, toluolban a sebesség nőtt a hőmérséklettel a teljes vizsgált tartományban [80,215]. 

Mindkét oldószerben az enantioszelektivitás állandó maradt 50°C-ig, amely érték felett kis 

csökkenés tapasztalható. Az 50°C-ig 2,1 MPa nyomáson mért adatok használatával 

meghatározott látszólagos aktiválási energiák EPy racém és enantioszelektív hidrogénezésében 

26±1,6 kJ/mol és 17,3±1,3 kJ/mol. A két reakció látszólagos aktiválási energiája közötti kis 

különbség (≈2 kcal/mol) adhat magyarázatot az ee csökkenésére nagyobb hőmérsékleten. 

Az oldószer rendkívüli jelentősége a fenti hőmérsékletfüggésből is látható, azonban 

számos más eredmény is mutatja. Már Orito és munkatársai is tapasztalták, hogy az oldószer 

kiválasztása meghatározza az elérhető enantioszelektivitást [61,64]. Ezt követően kimutatták, 

hogy savak használata oldószerként biztosítja a legnagyobb enantioszelektivitásokat és 

sebességeket, sőt toluolhoz adagolt savak is hasonló hatást váltanak ki [72]. Ezt követően 

szükségesnek mutatkozott minden aktivált keton vagy módosító vizsgálata több oldószerben 

[144,178,193,195,198,201,205,206,248,249]. Az oldószer számos módon fejtheti ki hatását, 

mivel kölcsönhat a reakció összes többi összetevőjével. Befolyásolja a módosító és a kiindulási 

anyag konformációs viselkedését [153,250], savas, prótikus oldószerek protonálják a módosító 
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bázikus N-atomját, ugyanakkor a felületre adszorbeálva hatással vannak a reakció kinetikájára. 

Bizonyos oldószerek, mint a kezdeti vizsgálatok során gyakran használt etanol, 

mellékreakciókban is résztvesznek és a fémfelület állapotát is befolyásolják. A különböző 

oldószerekben változatos szerkezetű aktivált keton vizsgálatának eredményeiből a kutatók az 

oldószer valamely tulajdonsága és az elért eredmények közötti összefüggések megállapítására 

törekedtek, ami bizonyos esetekben sikeresnek bizonyult. Így EPy, KPl vagy 1-fenil-1,2-

propándion hidrogénezéseinek eredményei jól egyeztethetők az empirikus oldószer-

paraméterekkel vagy az oldószerek dielektromos állandóival, ezek növekedésével az elért 

enantioszelektivitás csökkent [153,249,251]. Ezzel ellentétben, etil 4,4,4-trifluoacetoacetát (4) 

hidrogénezésében elért enantioszelektivitások néhány kivétellel nőttek az empirikus oldószer-

paraméter növekedésével [205]. Gyakran azonban nem lehetett megállapítani egyértelmű 

összefüggéseket, ami az oldószerek fent felsorolt többszörös hatásának tulajdonítható. A 

legtöbb hidrogénezésben toluol és AcOH használata vezetett a legjobb eredményekhez, így ezek 

használata terjedt el, azonban a kiindulási anyagok típusának függvényében néha más 

oldószerben nagyobb enantioszelektivitásokat lehetett elérni, így elengedhetetlen minden 

anyag reakciójában az oldószerfüggés vizsgálata. 

Nem királis adalékok alkalmazásával is kedvező hatást lehet elérni számos aktivált keton 

hidrogénezésében. Már Orito és munkatársai is használtak trietilamin (Et3N) adalékot, aminek 

hatására enantioszelektivitás-növekedést tapasztaltak [64]. Az oldószerek hatásának 

tanulmányozásával együtt számos sav illetve tercier amin adalék jelenlétében is vizsgálták a 

reakciókat, mindkét típusú adalék enantioszelektivitás-növekedéshez vezetett [72]. Így nem 

meglepő, hogy mindkét típusú adalék hatását a későbbiekben alaposabban is tanulmányozták. 

Vizsgálták EPy hidrogénezésében elérhető enantioszelektivitást a hozzáadott sav 

erősségének függvényében, amely maximumát trifluorecetsav (TFs) alkalmazásával kapták 

[252]. A savak kölcsönhatása a cinkona alkaloiddal és ezáltal a konformációjának befolyásolása 

ad megfelelő magyarázatot a kísérleti tapasztalatokra [153,156,253]. Azonban AcOH és TFs 

néhány aktivált keton reakciójában tapasztalt jelentős hatását nem lehetett pusztán a módosító 

protonálásával magyarázni. Elsősorban trifluormetilketonok hidrogénezésében cinkona 

alkaloid‒sav adalék ionpárok kialakulását [254] és a kiindulási anyag és TFs kölcsönhatását [255] 

mutatták ki, ami alapján a sav részvételét javasolták a felületi komplexben, magyarázatot 

szolgáltatva a kivételes eredményekre [256]. Részletes tanulmányokat követően tercier aminok 

kedvező hatását az enantioszelektivitásra azzal magyarázták, hogy az oldatban található, az 

enantioszelektív hidrogénezésben nem hatásos, cinkona alkaloid dimerekkel kölcsönhatnak és 

eltolják a dimer  monomer egyensúlyt ez utóbbiak irányába [257,258]. Ezzel értelmezhetők 

azok a megfigyelések, hogy a hatásuk csak kis módosító koncentrációnál, aprótikus 

oldószerekben és a cinkona szabad C9-OH csoportjának jelenlétében tapasztalható. Hasonló 

hatás figyelhető meg aromás nitrogén tartalmú vegyületek használatával is, annak ellenére, 

hogy ezek adszorpciós erőssége összemérhető a cinkona alkaloidokéval [259]. 

 

2.5.6. Mellékreakciók 

 

Az enantioszelektív hidrogénezések során a reakciókörülményektől függően számos 

mellékreakció lejátszódására van lehetőség, amelyek a módosító vagy az aktivált keton kémiai 
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átalakulását eredményezik, és hatással lehetnek a hidrogénezés kimenetelére [260]. A királis 

módosítóként használt cinkona alkaloidok kölcsönhatása a fémfelülettel ennek 

hidrogénezéséhez vezethet. Amint az előzőekben említettem, ez alapján a módosító 

adszorpciójának módjára is lehet következtetni [144-146]. Az aromás kinolingyűrű 

hidrogénezésével keletkező hidrogénezett cinkonaszármazékok adszorpciója jelentősen 

gyengébb a felületen, mint a kiindulási alkaloidoké, ami ezek deszorpciójához és az 

enantioszelektivitás csökkenéséhez vezet [261]. Ugyanakkor a kiindulási anyag jelenléte 

befolyásolja a cinkona alkaloidok hidrogénezésének sebességét és sztereoszelektivitását [262]. 

Platinafelületen a ketonok vagy az oldószerként használt alkoholok bomlása CO és 

szénhidrogén maradványok keletkezéséhez és a felület mérgezéséhez vezethet [216]. A 

kiindulási anyag más mellékreakciói is gyakran kedvezőtlen hatással vannak az enantioszelektív 

hidrogénezésre, azonban ismertek olyan mellékreakciók, amelyek következtében nő az 

enantioszelektivitás. Az aktivált ketonok felületi bomlásukon kívül, reakcióba léphetnek 

egymással, amit a módosító vagy a Pt felület katalizálhat, a királis módosítóval, az oldószerrel 

vagy akár a rendszerben található vízzel is [97,102,260]. EPy aldol kondenzációját a cinkona 

alkaloidok kinuklidin N-atomja katalizálja, ami gyűrűzárással savas jellegű melléktermékké alakul 

(19. ábra) [263]. Ennek jelenléte az enantioszelektivitás növekedését eredményezi, mivel 

protonálja a módosítót. MPy a Pt-felületen aldol típusú reakciók sorát követően polimerizálhat, 

ami a fémfelület mérgezéséhez vezet (19. ábra) [264]. Némely erősen aktivált keton, mint a 

trifluorpirőszőlősav metilészter a cinkona molekula C9‒OH csoportjával félketált képezhet, ami 

gátolja a cinkona alkaloid működését módosítóként (19. ábra) [260]. 

 

 

19. ábra Aktivált ketonok lehetséges mellékreakciói. 

 

Alkoholok vagy víz jelenlétében az aktivált ketonok félketállá vagy hidráttá alakulnak, 

azonban ennek az átalakulásnak EPy hidrogénezésében nincs bizonyított jelentősége [251]. Ezzel 

ellentétben 4,4,4-trifluoracetoacetátok hidrogénezése során a hidrát és félketál hidrogenolízise 

meghatározó reakcióútja lehet a királis termék képződésének [260,265,266]. A félketál 

átalakulása nem szelektív így ennek jelenléte csökkenti az enantioszelektivitást, azonban a hidrát 

átalakulása a keton hidrogénezéséhez képest, amelyik Cd-OMe módosítóval S enantiomert ad 

feleslegben, az ellentétes R enantiomer képződéséhez vezet, így a reakciókörülmények 

megfelelő kiválasztásával bármelyik enantiomer előállítható egyetlen módosítóval (19. ábra). 
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A felsorolt lehetséges mellékreakciók és ezek hatása a módosított katalizátor 

viselkedésére hangsúlyozzák a reakciókörülmények helyes megválasztásának rendkívüli 

jelentőségét megfelelő eredmények elérésének céljából. 

 

2.5.7. Meglepő tapasztalatok az aktivált ketonok hidrogénezése során 

 

Az enantioszelektív hidrogénezések vizsgálata során a kutatók számos meglepő jelenséget 

tapasztaltak, az első amiről az előzőkben már volt szó, hogy a módosított katalizátorokon 

jelentősen, akár nagyságrendekkel nagyobb, sebesség érhető el a nem módosítotthoz képest. A 

királis reakció sebességnövekedésének kinetikai értelmezése a 18. ábrán látható. Ugyancsak 

meglepő jelenségként kezelték a kezdeti átmeneti időszakban tapasztalt enantioszelektivitás 

változást, azonban ennek értelmezése mára szinte mindenki által elfogadható módon 

tisztázódott. Néhány jelenség azonban ezeknél is nagyobb meglepetést okozott és 

értelmezésükre kiemelt figyelmet fordítottak. 

Azonos konfigurációjú cinkona alkaloid módosítók alkalmazásával az enantioszelektivitás 

irányának megváltozása, úgynevezett inverziója, olyan jelenségnek bizonyult, amely 

magyarázatára irányult erőfeszítések közelebb vitték a kutatókat a reakcióösszetevők között 

kialakuló kölcsönhatások értelmezéséhez [267]. A reakció két évtizedes alapos tanulmányozása 

során számos esetben tapasztaltak inverziót, az elsőt a HCd koncentrációváltoztatásának 

hatására [75], ami azért hatott meglepetésszerűen, mert a mechanizmuselképzelések szerint a 

C8‒C9 királis centrumok konfigurációja határozza meg a hidrogénezés sztereoszelektivitásának 

irányát [136,144,208]. A tapasztalatok azt mutatták, hogy számos körülmény hatására 

megfordulhat az ee iránya a várthoz képest, amelyek közül az oldószer változtatása 

[144,199,206,268-270] és a cinkona alkaloid C9‒OH csoportjának átalakítása bizonyos éterekké 

vagy más származékokká [158,159,203,270-275] a leggyakrabban megfigyelt okok közé 

tartoznak. Cinkona alkaloidszármazékok használatával igen változatos szerkezetű aktivált keton 

hidrogénezésében inverziót lehetett elérni, piroszőlősav észtereken kívül [158,159,274], KPl 

[158,271,274], -diketonok [272,273,275], -ketoéterek [274], acetofenonszármazékok [270], 

valamint trifluormetilketonok [158,203] reakcióiban is, amint 20. ábrán látható néhány példa is 

mutatja. Így ennek okát alaposabban vizsgálták spektroszkópiai módszerek és kvantumkémiai 

modellezések eredményeinek egybevetésével [160,274,276-279]. Ezek alapján az étercsoport 

geometriája, térkitöltése illetve merevsége alapvetően befolyásolhatja a felületen kialakuló 

úgynevezett „királis zseb” tulajdonságait, hozzáférhetőségét, hiszen az étercsoport forgása 

megváltoztatja a felületen adszorbeált cinkona konformerek királis centrumainak a 

megközelíthetőségét [277-279]. Figyelembe véve ezeket a következtetéseket és az aktivált 

keton szerkezetét, lehetségessé vált a királis felületi hely finomhangolása egy bizonyos keton 

hidrogénezéséhez a megfelelő cinkona éterek használatával [158].  

Az ellentétes enantiomerek keletkezését biztosító cinkona alkaloidok elegyének 

használatát először a reakciómechanizmus ellenőrzésére próbálták használni [280], azonban 

meglepetésre a kapott ee értékek nem lineárisan változtak az elegy (Cd + Cn vagy Kn + Kd) 

összetételének függvényében. A tapasztalt nemlineáris viselkedés magyarázatára először 

feltételezték majd felületvizsgálati módszerekkel kimutatták, hogy a fémfelületen a két 

módosító aránya nem egyezik meg a rendszerhez hozzáadott aránnyal [271,274]. Ennek 
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20. ábra Cinkonidinnel és cinkonidin éterekkel elért enantioszelektivitások és a termékek 
abszolút konfigurációja három aktivált keton hidrogénezésében [158,274]. 

 

következtében a homogén aszimmetrikus katalízisben kapott hasonló jelenségek értelmezése 

nem nyújtott segítséget a magyarázatban [281]. Mivel a módosítóelegyek adszorpciós 

kísérleteiben kimutatható a királis vegyületek nem arányos fogyása a folyadékfázisból [282] és 

a felület vizsgálata az egyik módosító feldúsulására utalt a Pt-án [274], a jelenséget a cinkona 

alkaloidok adszorpciós erősségének eltéréseivel és változó geometriájával magyarázták 

[173,271]. Ez az érdekes jelenség így alkalmasnak bizonyult számos cinkonaszármazék vagy akár 

szintetikus királis módosító relatív adszorpciós erősségének meghatározására a reakció 

körülményei között [169,173,271,277,280,282-284]. Ugyanakkor a hidrogénezés indítása egy 

módosítóval, majd egy másik adagolása reakció közben és az ee időfüggésének figyelése, a 

felületen történő folyamatok dinamikáját is mutatta [158,274,282,283]. A jelenség ismeretének 

további hozadéka, hogy az előzőekben bemutatott, azonos konfigurációjú cinkona 

alkaloidszármazékokkal tapasztalt inverziók magyarázatához is hozzájárultak. Így Cd és Cd éterek 

elegyeinek vizsgálata során kimutatható, hogy az utóbbiak adszorpciójának erőssége jelentősen 

függ az étercsoporttól [158,274,277]. A Cd-OPh származék, amelyik Cd-hez képest ellentétes 

konfigurációjú terméket eredményez feleslegben, gyengébben kötődik a felülethez, ami a 

fenilcsoport spektroszkópiai mérésekkel is igazolt térbeli gátlásának tulajdonítható [102,160]. 

 

2.5.8. A javasolt átmeneti komplexek szerkezete 

 

A kidolgozott kinetikai modellek alapján nem lehetséges meghatározni a reakciókban résztvevő 

átmeneti komplexek szerkezetét. A reakcióparaméterek hatása a sebességre és az 

enantioszelektivitásra és különösen a módosító és a keton szerkezetének befolyása azonban már 

lehetségessé teszi néhány jelentős következtetés levonását. A vizsgálati módszerek fejlődése, 

amelyek mára már nem csak a felület a reakciókörülményeket megközelítő feltételek közötti 

dc_1403_17

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



 34 

vizsgálatát [97,102,285-290], hanem a működés 

közbeni dinamikus tanulmányozását is lehetővé 

teszik [291-296], kiegészülnek egyre pontosabb 

kvantumkémiai számolások eredményeivel 

[149,286,290,297-301]. Ez jelentős előrelépést 

jelent a felületen kialakuló átmeneti komplexek 

szerkezetének felderítésében. Ennek ellenére a 

felületi komplexek szerkezetét és a kialakuló 

kölcsönhatásokat illetően még mindig nincs 

egyetértés a reakcióval foglalkozó kutatók 

között. A jelentősebb modellek áttekintése előtt 

érdemes számba venni melyek azok a 

kölcsönhatások, amelyekre kiemelt figyelmet 

kell fordítani (21. ábra) [102]. 

Az oldószer kölcsönhatásait a módosí-

tóval, a felülettel, a kiindulási anyaggal és a 

termékkel az előzőkben láthattuk. Ezek közül 

érdemes újra hangsúlyozni, hogy ezek alapvetően befolyásolják a cinkona alkaloid 

konformációját, és hogy savas oldószerek protonálják a kinuklidin bázikus N-atomját, amely így 

kölcsönhat a karbonilcsoporttal. Egyes elképzelések szerint az oldószerként vagy adalékként 

használt erős sav részt vesz az átmeneti komplex felépítésében is [255,296]. 

A módosító–katalizátor kapcsolatról a korai reakcióvizsgálatok során kiderült, hogy a 

cinkona alkaloid kinolinrészének van ebben elsődleges szerepe [144-146]. IR spektroszkópiai 

módszerek és kvantumkémiai számolások használatával kimutatták, hogy a cinkona alkaloidok 

adszorpciója Pt-felületen megváltoztatja a módosító konformációs viselkedését a felület 

jelentette új sztérikus korlátok következtében [148,149,301]. Ugyanakkor a kinuklidin 

gyűrűrendszer kötődése a felületen stabilizálja az adszorbeált módosítót [149,298,299]. A 

felületen a kinuklidinnel is kötött nyílt(4) konformer stabilabb [298], mint a nyílt(3), amelyiknek 

előfordulása a folyadékfázisban a legnagyobb [155]. A nyílt(4) konformerben a kinukildin gyűrű 

a kinolin fenilgyűrűjéhez képest a molekula ellentétes térfelén helyezkedik el [149,302]. Hasonló 

adszorbeált konformerek alapján lehetett értelmezni a Cd-hez képest ellentétes konfigurációjú 

termék képződését Cd-OPh használatával [277]. A kísérletek és a modellezések azt is kimutatták, 

hogy az így kötött cinkona alkaloidok kinuklidin N-atomja a felületen adszorbeált hidrogént 

képes megkötni, elszakítani a fémtől és akár át is helyezni egy szomszédos felületi Pt-atomra 

[145,301]. Pásztázó alagútmikroszkópiás mérések a felületen adszorbeált cinkona alkaloidok 

mozgékonyságát is kimutatták [303]. A Cd és Cn között kapott mozkényságbeli különbségek 

szolgáltattak egy lehetséges magyarázatot a két módosító által adott eltérő enantioszelektivitás-

értékekre. IR spektroszkópiai vizsgálatok szerint a Cd adszorpciójának módja függ a felület 

borítottságától. A Cd koncentráció növelésével a lapjával adszorbeált kinolint tartalmazó 

molekulák helyett egy kissé dőlt -kinolil helyzetből hidrogén kihasadással kötött, valamint egy 

dőlt, a kinolin N-atomjával adszorbeált felületi alkaloid molekulát lehetett azonosítani (22. ábra), 

amelyek előfordulásának lehetőségét molekulamodellezéssel is igazolták [147,234,304-306]. 

Mivel a dőlt forma kinuklin N-atomja távol esik a felülettől, az utóbbi két adszorpciós mód nem 

 

21. ábra Kölcsönhatások hálózata királisan 
módosított Pt-felületen [102]. 
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vehet részt az enantioszelektív reakcióban, ami magyarázatott szolgált a nagy módosító-

koncentrációnál tapasztalt kissé csökkent enantioszelektivitásokra. Hasonló adszorpciós 

viselkedést mutatott Cn és-izocinkonin (-ICn) is, azonban ez utóbbi esetében a felületen 

kötött molekulák energiája között kisebb a különbség, mint Cd esetében [306]. 

 

 
22. ábra Cinkonidin adszorpciója Pt felületen a borítottság () függvényében [147]. 

 

Az aktivált ketonok oldatában az s-cisz vagy s-transz konformerek közül, amelyek az O=C–

C=O torziós szög értékével jellemezhetők, az utóbbi stabilabb így előfordulása nagyobb. Az 

oldószer polaritásának növelésével nő az s-cisz konformer mennyisége, nagyobb dipólus-

momentuma miatt [83,250]. Aktivált ketonok kölcsönhatnak cinkona alkaloidokkal az 

oldatban, amit ugyancsak spektroszkópiai módszerekkel és molekulamodellezéssel igazoltak 

[297,298,307-309]. A protonált cinkona alkaloidokkal végzett számolások s-cisz keton konformer 

elágazó vagy ciklusos komplexét mutatták ki. Ugyanakkor kimutattak a kinuklidin N-nukleofil 

támadásával létrejött ikerionos komplexeket is a folyadékfázisban [307,309]. 

Aktivált ketonok adszorpcióját a fémfelületen számos módszerrel tanulmányozták [310-

317], azonban az adszorpciós mód meghatározását sokszor mellékreakciók során képződő 

felületi termékek zavarták. Az eredmények döntő része arra utal, hogy a gáz vagy 

folyadékfázissal ellentétben a felületen 2-cisz a felülettől elmutató adszorbeált -ketoészter 

van túlsúlyban egy adszorbeált réteg kialakulásáig [311-313]. Nagyobb borítottságok esetén 1-

transz a felületre merőlegesen adszorbeált molekulák is megjelennek [310,312], amelyek 

diketonok esetében is a legstabilabbak [314]. Fontos, hogy H2 jelenlétében a piroszőlősav észter 

orientációja dőlt vagy akár a  rendszerrel párhuzamosan kötődik a felületre [310]. Aromás 

molekulák esetében kimutatható ezek asszociációja a felületen Ar–H---O=C kötésekkel [315]. Az 

adszorbeált aromás aktivált ketonok vándorlása is nyomon követkető, vagyis a felület dinamikus 

jellegét is figyelembe kell venni az adatok értelmezésekor [318]. 

A fentiek alapján látható, hogy mind a cinkona alkaloidok, mind a ketonok konformációja, 

valamint ezek kölcsönhatása is jelentősen változik a felületi adszorpció következtében. Így e 

három összetevő kölcsönhatásának a vizsgálata a reakciókörülményei között nélkülözhetetlen 

az enantioszelektív hidrogénezés értelmezéséhez. Azonban a felület eddig közölt vizsgálatai 

során szükség volt néhány eltérésre a reakciók körülményeitől [148,291-294,296-299,319]. 

Pásztázó alagútmikroszkópiás mérésekhez gyakran cinkona alkaloidok helyett 1-aril-etilamint 

használtak és tisztított Pt(111) felületet [320-322]. A felületi spektroszkópiai tanulmányok 

nagyrésze a cinkona alkaloid és az aktivált keton, illetve a termék közötti kölcsönhatás 
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vizsgálatára összpontosított. Ezek során, megállapították, hogy a keton szerkezetétől függően 

N–H–O és C9–O–H–O kötések alakulnak ki, sav jelenlététől függetlenül, míg a cinkona alkaloid 

kinolingyűrűje a felülettel párhuzamosan adszorbeált [291-294,296,319]. A felületi komplex 

szerkezetét mindössze elméleti modellezéssel határozták meg [297-299], kimutatva, hogy az 

előzőekben tárgyalt felületi nyílt(4) konformer kölcsönhatása a fémmel párhuzamosan 

fiziszorbeált aktivált ketonnal a kedvezményezett [298,299]. Egy más kutatócsoport ettől eltérő 

eredményeket kapott 1-fenil-1,2-propándionnal végzett számítások során [297,298]. 

A fentiekben összefoglalt kölcsönhatások alapján a kutatók az enantioszelektivitásért 

felelős felületi átmeneti komplex szerkezetére következtettek. A modellek szinte mindegyike 

megegyezik abban, hogy a fémfelületen lejátszódó hidrogénezéshez legalább két kölcsönhatás 

szükséges a módosító és a keton között a megfelelő irányítottság eléréséhez, azonban a 

kölcsönhatások jellege és kialakulása napjainkig vita tárgya. 

Margitfalvi és munkatársai szerint a komplex a folyadékfázisban alakul ki és ezt követően 

kötődik a felületre. Az úgynevezett árnyékolt („shielding”) modell szerint a módosító kiterjedt 

aromás gyűrűjének és az aktivált keton konjugált rendszerének - kölcsönhatásával alakul ki a 

komplex, majd a felületre adszorbeálódik, amint a 23. ábrán látható (a) [323,324]. Jelentős 

eltérés a többi modellhez képest, hogy feltételezi a cinkona alkaloid zárt konformerének 

részvételét, ami számos támadásra adott lehetőséget. 

A modellek nagy része a cinkona alkaloiddal módosított felület részvételét veszi alapul, és 

az adszorbeált módosító és a hidrogénezendő keton 1–1 kölcsönhatásával magyarázza az 

enantioszelektivitást és a gyakran ezzel járó sebességnövekedést. Egy korai, Wells és 

munkatársai által javasolt, úgynevezett „templát” modell szerint nincs kölcsönhatás a módosító 

és a keton között. Az enantioszelektivitásért a felületen kialakuló rendezett cinkona alkaloid 

réteg a felelős [70], azonban ezt a feltételezést a további kísérletek alapján elvetették és 

ugyancsak 1–1 Cd–EPy(transz) komplex kialakulását javasolták, amelyben N–H–O kölcsönhatás 

alakul ki (23. ábra, b) [325]. Ezzel a modellel ellentétben Augustine és munkatársai szerint a 

kinuklidin N-nukleofil támadásával alakul ki egy úgynevezett nukleofil komplex (23. ábra, c). Az 

átmeneti állapotban egy hattagú gyűrűs felületi szerkezet keletkezését javasolták, amely 

részben felületi csúcsatomokon adszorbeált [75,236]. Más szerkezetű és eltérő felületi kötést  

 

 

23. ábra Az Orito reakció értelmezésére javasolt átmeneti komplexek (leírás a szövegben).  
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kialakító nukleofil komplexek szerepét tartották valószínűnek Houk és munkatársai (23. ábra, d) 

[307], és Bartók és munkatársai sav jelenléte nélkül [175,204,269,309]. Ezekben a komplexekben 

a nyílt(3) cinkona alkaloid konformer részvételét feltételezték. 

Ugyancsak a nyílt(3) konformer kölcsönhatását javasolták a kezdetekben Baiker és 

munkatársai, azonban Blaser és munkatársaihoz hasonlóan [199,207] a protonált kinuklidin N-

atom és a ketoncsoport O-atomja közötti (N–H–O) úgynevezett elektrofil kölcsönhatás 

kialakulásával (a protonált cinkona alkaloid az elektrofil partner), magyarázták az elért 

eredményeket, ezért ezt elektrofil komplexnek nevezik [173,260,326]. A piroszőlősav észter 

konformációjának figyelembe vételével s-transz keton esetén egyszeres kötés biztosított 

megfelelő energiakülönbséget a pro-R és pro-S komplexek között (23. ábra, e), azonban az s-cisz 

konformer szerepét sem zárták ki, amely mindkét karboniloxigénnel kötődhet a protonált 

nitrogénhez (23. ábra, f). A kinuklidint savas oldószerek protonálják, aprótikus oldószerekben 

feltételezték a ketoncsoport félhidrogénezett alakjának előzetes kialakulását, majd később a 

felületen disszociált hidrogén szerepét mutatták [149,301]. Újabb felületvizsgálati módszerek és 

modellezések eredményei alapján lehetségesnek tartották, hogy a felületen kötött cinkona 

alkaloid nyílt(4) konformere vesz rész a komplex kialakításában (23. ábra, g) [292,299]. A javasolt 

modell szerkezete változott a keton szerkezetének és a reakciókörülmények függvényében, akár 

más lehetséges kölcsönhatás figyelembevételével, például merev szerkezetű ketonok (KPl) 

hidrogénezésében vagy erős savak jelenlétében [156,292,294,296]. 

 

2.5.9. A katalizátor újrahasználata, hidrogénezés folyamatos rendszerben 

 

A heterogén katalizátorok használatának legnagyobb előnye, hogy a katalizátorok könnyen 

eltávolíthatók a reakcióelegyekből és sok esetben újrahasználhatók. Gyakorlati alkalmazás 

szempontjából lényeges hogy folyamatos rendszerekben, akár állóágyas reaktorokban is 

alkalmazhatók, ehhez azonban szükséges, hogy megfelelő ideig megtartsák aktivitásukat, 

enantioszelektív reakció esetén sztereoszelektivitásukat is. 

A cinkona alkaloidokkal módosított Pt-katalizátorok újrahasználatát már a kezdetekben 

vizsgálták [327], ennek ellenére viszonylag kevés közlemény jelent meg ezzel kapcsolatban 

[122,135,220,241,259,328]. A módosító reverzibilis adszorpciója miatt a vizsgálatok nagyrésze 

az aktivitás és az enantioszelektivitás csökkenését mutatta ki, amit csupán részben lehetett 

elkerülni cinkona alkaloid hozzáadásával minden felhasználás előtt. Az aktivitás és az 

enantioszelektivitás csökkenését elkerülendő a reakciókat a teljes átalakulás előtt megállították, 

mivel a királis módosító átalakulása csak nagyobb, 70% feletti konverziók elérése után, volt 

jelentős [261]. Királis módosító hozzáadása a katalizátor újrahasználatakor akár nagyobb ee 

elérését is lehetővé teszi megfelelő oldószerben, mint első használatkor, ami a felület állandó 

átalakulására vezethető vissza [241]. SiO2-dal borított magnetit nanorészecskék használata Pt-

katalizátor hordozóként jelentősen megkönnyítette a katalizátor eltávolítását a termékelegyből, 

és az elért eredmények megközelítették a gyakran használt Pt/Al2O3-katalizátorral kapottakat 

[328]. A gyakran használt Pt/Al2O3-katalizátorokhoz képest az újrahasználat során kedvezőbb 

eredményeket lehetett elérni zeolit, vagy szén nanocső hordozó használatával [122,135]. 

Aktivált ketonok enantioszelektív hidrogénezését folyamatos átáramlásos rendszerekben 

állóágyas reaktorokba helyezett királisan módosított Pt-katalizátorokon is vizsgálták. A 
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tanulmányok döntő részében -ketoésztereket [246,329-336] vagy diketonokat [334,337-339] 

használtak, de egy trifluormetilketon hidrogénezését is tanulmányozták [340]. A konverzió és az 

enantioszelektivitás fenntartásának céljából szükségesnek bizonyult kis mennyiségű cinkona 

alkaloid adagolása a folyadékáramba [329]. Az állóágyas reaktorokban végzett reakciók kinetikai 

vizsgálatára fonott SiO2-szálakból álló hordozó használata lehetővé tette a diffúziókontrollált 

reakciók elkerülését, valamint kiküszöbölhetővé vált a jelentős nyomásesés [337,338]. Ugyan jó 

enantioszelektivitásokat lehetett elérni ezekben a rendszerekben, az ee értékek gyakran 

elmaradtak a szakaszos reaktorban kapottaktól [331]. Ennek ellenére a folyamatos rendszereket 

gyakran alkalmazták, mivel lehetővé tették a felület átmeneti állapotának gyors vizsgálatát, 

kezdve a királisan módosított centrumok kialakulásától [329,333], egészen a reakció-

körülmények változásával előidézett hatások dinamikus megfigyeléséig [332,334,340]. Különös 

jelentősége volt a módosítók váltásával elért eredményeknek, amelyek szemléletesen mutatták 

a cinkona alkaloidok adszorpciójának egymáshoz viszonyított erősségét, kimutatva a királis 

felület változásának sebességét [335]. A cinkona alkaloidok váltásával elért eredményeket ezek 

elegyeinek alkalmazásával lehetett kiegészíteni [246]. Folyamatos rendszerben kimutathatóvá 

váltak olyan jelenségek is, amelyek észlelésére szakaszos rendszerben nincs lehetőség, mint 

például a fordított maradványenantioszelektivitás, amit egy királis és egy racém hidrogénezést 

követően tapasztaltak [336]. A fentiek alapján látható, hogy a folyamatos rendszerek 

használatának rendkívül jelentős hozadéka, hogy a szakaszos rendszerekben tapasztalt 

különleges jelenségek magyarázatára gyors kísérletek elvégzését tették lehetővé, így gyakorlati 

jelentőségük mellett alkalmazhatók elméleti kérdések megválaszolására, valamint a 

mechanizmussal kapcsolatos bizonytalanságok eldöntésére. 

 

 

2.6. Prokirális olefinek enantioszelektív hidrogénezése cinkona alkaloidokkal 

módosított fémkatalizátorokkal 

 

Francia kutatók 1985-ben írták le (E)-2,3-difenilpropénsav (FPs) hidrogénezését Pd/C-

katalizátoron kis mennyiségű cinkona alkaloid jelenlétében, azonban az elért legnagyobb 

enantioszelektivitás messze elmaradt az Orito reakcióban először közölt eredményekhez képest 

(8. ábra) [63]. Talán ez az oka annak, hogy prokirális olefinek enantioszelektív heterogén 

katalitikus hidrogénezését cinkona alkaloidok jelenlétében csak később és mérsékelt lendülettel 

kezdték vizsgálni, annak ellenére, hogy ezek hidrogénezése gyakran használt módszer gyakorlati 

jelentőségű optikailag tiszta köztitermékek előállítására [10,20]. A vizsgálatok késői 

megkezdéséhez az is hozzájárulhatott, hogy számos királis fémkomplexet fejlesztettek ki, 

amelyek kiváló eredményeket szolgáltattak ezekben a hidrogénezésekben [18,19]. Az 

ezredforduló környékén a modern, környezetkímélő és fenntartható eljárások bevezetésének 

szüksége a prokirális olefinek enantioszelektív hidrogénezésében alkalmazható heterogén királis 

katalizátorok fejlesztése felé irányította a kutatók figyelmét. Telítetlen ketonok hidrogénezése 

Pd-katalizátorokon L-prolin jelenlétében jó enantioszelektivitásokat biztosított [341-344]. 

Izoforont használva kiindulási anyagként bebizonyosodott, hogy a reakció nem királisan 

módosított katalizátoron játszódik le, hanem a királis segédanyag és a keton kondenzációjával 
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keletkező köztitermék sztereoszelektív hidrogénezése majd hidrolízise eredményezi a királis 

ketont [344]. Ennek nyomán izoforon hidrogénezésében számos királisan módosított Pd-

katalizátort is kipróbáltak, amelyek közül (-)-dihidroapovinkaminkarbonsav etilészterrel lehetett 

elérni a legjobb enantioszelektivitást (ee 55%) [164,165], míg a cinkona alkaloidok használatával 

kapott értékek elmaradtak ettől [164,345]. 

A kilencvenes évek közepétől Nitta és munkatársai kezdték vizsgálni a cinkona 

alkaloidokkal módosított Pd-katalizátorok alkalmazását FPs enantioszelektív hidrogénezésében 

[345-351], majd ezt követően Baiker és munkatársai és Wells és munkatársai alifás prokirális 

telítetlen savak hidrogénezését tanulmányozták Pd-katalizátorokon [352-356]. Kezdetben csak 

mérsékelt enantioszelektivitásokat értek el, azonban ezt fokozatosan sikerült növelni, ami új 

lendületet adott a cinkona alkaloidokkal módosított Pd-katalizátorok vizsgálatának. A savak 

hidrogénezésével párhuzamosan cinkona alkaloidokkal módosított Pd-katalizátoron 4,6-

diszubsztituált 2-pironokat jó [357,358], majd kicsit később (E)-2-benzilidén-1-benzoszuberont 

közepes [359,360] enantioszelektivitással hidrogéneztek. 

Akár csak az aktivált ketonok tanulmányozása, a kezdeti kutatások a reakciókörülmények 

vizsgálatára, az enantioszelektivitás növelésére és a jó enantioszelektivitással hidrogénezhető 

molekulatípusok bővítésére terjedtek ki, felhasználva az új vizsgálati módszerek által szerzett, a 

mechanizmus és a felületi átmeneti komplexek szerkezetére vonatkozó értékes 

következtetéseket. Ezeket a reakciókat azonban közel sem vizsgálták annyira behatóan, mint az 

Orito reakciót, így az eredmények összefoglalása is sokszor a Pt- és Ni-katalizátorokkal elért 

adatokkal együtt történt [32,53,85,93,96,99,361-364], és csupán néhány összegzés jelent meg 

kizárólag ezekről a reakciókról [101,343,344,365,366]. Az aktivált ketonok hidrogénezéséhez 

hasonlóan, prokirális olefinek reakcióiban is, a reakciókomponensek szerkezetének, illetve a 

reakcióparaméterek hatásának értelmezésén kívül, számos spektroszkópiai módszer és egyre 

igényesebb kvantumkémiai modellezés eredményéből következtettek a lehetséges 

mechanizmusra, a komponensek kölcsönhatásaira és a felületen kialakuló köztitermékek 

szerkezetére. Ezeket az eredményeket illetve következtetéseket fogom áttekinteni röviden a 

következő alfejezetekben. Az áttekintés során prokirális telítetlen savakkal kapott 

eredményekre helyezek hangsúlyt, egyrészt mert ezek vizsgálata kiterjedtebb, másrészt mert 

Pd-katalizátoron elért saját eredményeim is nagyrészt ezekkel kapcsolatosak. 

 

2.6.1. Katalizátorok 

 

A legtöbb katalizátorvizsgálatot ,-telítetlen karbonsavakkal végezték, amit egyrészt a 

változatos szerkezetű királis savak gyakorlati jelentősége, másrészt a kezdeti biztató 

enantioszelektivitások indokolták. Már a korai vizsgálatok kiderítették, hogy alapvető eltérések 

tapasztalhatók az alifás, illetve az aromás gyűrűket is tartalmazó telítetlen savak viselkedésében. 

E savak hidrogénezéseiben eltérő hatást váltott ki bizonyos reakciókörülmények változtatása, 

beleértve a szükséges katalizátorok tulajdonságait, ami végső soron különböző mechanizmusra 

illetve eltérő összetételű vagy szerkezetű felületi átmeneti komplexekre utalt. 

A palládium szinte az egyetlen fém amelyiken vizsgálták prokirális olefinek 

enantioszelektív hidrogénezését cinkona alkaloidok jelenlétében, aminek oka e fém kivételes 

aktivitása és szelektivitása alkének és alkinek hidrogénezésében [29,367]. Bár Ni- és Pt-
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katalizátorokon is történtek próbálkozások ezek nem vezettek megfelelő eredményekhez [357]. 

A francia kutatók kísérleteikben 5%-os Pd/C-katalizátort használtak FPs hidrogénezésére. Nitta 

és munkatársai első tanulmányában számos saját készítésű és kereskedelmi katalizátort 

kipróbáltak, amelyek közül lecsapásos módszerrel készített rutilhordozós 5% fémtartalmú 

Pd/TiO2 katalizátorral kapták a legjobb eredményeket [345,348]. Ezt követően a japán 

kutatócsoport a katalizátor tulajdonságainak hatását alaposan tanulmányozta, amely 

vizsgálatok napjainkban is folytatódnak [350,368-377]. Különös figyelmet fordítottak a 

fémtartalom, a redukciós módszer és az ezekkel összefüggésben lévő fémrészecskék méretének 

és diszperzitásának hatására [368-370,372,375-377]. Vizsgálták a hordozó anyagának 

[345,348,368,372,376], szerkezetének, morfológiájának hatását [348,350,368]. Az 

eredményeket befolyásolta a megfelelő fémforrás és hordozó kiválasztása [348,350,372,375], 

ugyanakkor meghatározó jelentőségű a katalizátor elkészítési módja vagy kereskedelmi 

katalizátorok használatakor a katalizátor típusa is. Nem porózus hordozók és „tojáshéj” 

(eggshell) típusú 5% fémtartalmú, 0,2-0,3 fémdiszperzitású katalizátorok használata kedvezőnek 

bizonyult, az egyenletes fémeloszlásúakhoz képest, akár saját készítésű, akár kereskedelmi 

forrásból származott a katalizátor [369,371,373]. Ugyan nemrég nagy Pd tartalmú (38%) saját 

készítésű Pd/TiO2-katalizátorral kiemelkedő eredményt értek el FPs hidrogénezésében [372], ezt 

sikerült megközelíteni kereskedelmi 5%-os szénhordozós katalizátorral is [373]. Kiemelt 

jelentőségűnek bizonyult a katalizátor reakció előtti előkezelése, így kidolgoztak egy módszert, 

amely a legjobb eredményeket szolgáltatta szénhordozós katalizátorok használata során. A 

katalizátor aktiválása 80°C-on H2 és oldószer jelenlétében majd azt követő 30 perces módosítása 

Cd-nel szobahőmérsékleten növelte az enantioszelektivitást az egyszerű in situ módosításhoz 

képest; az utóbbi eljárás bizonyult megfelelőnek TiO2-hordozó esetén [371-373]. Az aktiválás 

kedvező hatását a hordozó szerkezetébe zárt víz és a fém felületén található szennyeződések 

eltávolításának tulajdonították. Az előbbi feltételezésüket azzal igazolták, hogy aktiválás nélkül 

vízben oldódó Cd-sók használata nagyobb ee értékeket biztosított, mint Cd [371,373,376]. 

Nemrég különleges hordozókat, mint szén nanocsöveket [378,379] vagy grafént [379], és 

titán-dioxiddal bevont Al2O3 keverékoxid-hordozót [380] is használtak FPs hidrogénezésére 

használt Pd-katalizátor előállítására. A kapott enantioszelektivitások általában elmaradtak az 

előzőkben tárgyalt katalizátorokhoz képest, azonban a szén nanocsövek belsejében rögzített Pd-

katalizátorral jobb eredményeket értek el, mint a csövek külső felületére rögzített fémmel [378], 

akárcsak Pt-katalizátorok esetén [132]. 

Az előzőkkel szemben (E)-2-metil-2-penténsav (MPs) hidrogénezésére már a kezdetektől 

egy kereskedelmi 5%-os Pd/Al2O3-katalizátort (Engelhard E40692) használtak, így alifás savak 

reakcióinak vizsgálatában ez terjedt el [352]. Akárcsak a kereskedelmi Pt/Al2O3 az Orito 

reakcióban, ez a katalizátor azonkívül, hogy jó enantioszelektivitásokat biztosított, egy megfelelő 

alapot is adott a különböző kutatócsoportok mérési eredményeinek összehasonlítására [354-

356,381-384]. Ennek elterjedéséhez még az is hozzájárult, hogy a katalizátor nem igényelt 

reduktív előkezelést magas hőmérsékleten, csupán rövid idejű szobahőmérsékletű 

előhidrogénezést használtak némely prokirális olefin reakciója előtt [357,385,386]. Ultrahanggal 

való előkezelés is kedvező hatással volt az enantioszelektivitásra [381]. Ennek a katalizátornak a 

tulajdonságait alaposan vizsgálták: a -Al2O3 fajlagos felülete 200 m2/g és 0,21 a Pd-diszperzitás 

[356], vagy más eredmények szerint a fajlagos felület 185 m2/g, fémfelület 4,3 m2/g, Pd-
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diszperzitás 0,193, Pd átlagos részecskeméret 5,8 nm és kiemelkedően nagy felületi savasság, 

aminek következtében 1329 mol/g NH3–t köt meg a felületén [384]. Ugyan más kereskedelmi 

eredetű vagy saját készítésű Pd-katalizátoron is vizsgálták alifás telítetlen savak enantioszelektív 

hidrogénezését, azonban a próbálkozások eredményei elmaradtak a fenti katalizátorral 

elértektől [381,382,384,387-390]. 

A telítetlen savaktól eltérően 2-pironok enantioszelektív hidrogénezésében a legjobb 

eredményeket saját készítésű 5% Pd/TiO2-katalizátor biztosította [357,391,392], míg (E)-2-

benzilidén-1-benzoszuberon reakciójában Pd-korom volt megfelelő [359]. Összegezve, látható, 

hogy jelentős eltérések lehetnek a különböző prokirális olefinek enantioszelektív 

hidrogénezésében legjobb eredményeket adó katalizátorok között, a telítetlen savak 

szerkezetének változása a katalizátor cseréjét igényelheti. Ugyan a katalizátor fő jellem-

vonásainak hatásai mára már ismertek, és értékes kiindulópontként szolgálhatnak, de a fentiek 

alapján egy nem vizsgált vegyület esetén érdemes a katalizátor tulajdonságainak hatását is 

feltárni. 

 

2.6.2. A királis módosító szerkezete 

 

Előzetesen szükséges újra hangsúlyozni, hogy a prokirális olefinek enantioszelektív 

hidrogénezését cinkona alkaloidokkal módosított katalizátorokon jóval kevesebbet vizsgálták, 

mint az aktivált ketonokét, és a kutatások zömét ,-telítetlen karbonsavakkal végezték. Ennek 

megfelelően a cinkona alkaloidok szerkezetének hatására is kisebb figyelmet fordítottak. A négy 

természetes cinkona alkaloidon (Cd, Cn, Kn és Kd) kívül, mindössze néhány származék 

használatát írták le, amelyekkel igazolni lehetett az alkaloid funkciós csoportjainak szerepét az 

enantioszelektív hidrogénezésben (C9–OH, kinuklidin N-atom, C6’–OMe), illetve következtettek 

a módosító és a sav vagy a fémfelület között kialakuló kölcsönhatásokra. 

Várható, hogy ezekben a reakciókban is az enantioszelektivitásért a molekula C9 és C8 

királis atomjai alkotta „sztereogén centrum” a felelős és ennek megfelelően a két természetes 

cinkona alkaloid sorozathoz tartozó Cd és Cn használata ellentétes abszolút konfigurációjú 

termékek keletkezését eredményezik feleslegben, FPs [63,349,393-395], alifás savak [381,395] 

és 2-pironok [358,395,396] hidrogénezésében is. Telítetlen savak hidrogénezésében Cd 

módosító jelenlétében érték el a legjobb enantioszelektivitásokat, Cn kisebb ee értékeket adott, 

míg Kn és Kd használatával jelentősen csökkent az enantiomerfelesleg [349,381,395]. Ezzel 

ellentétben 2-pironok reakciójában Cn jobb enantioszelektivitásokat biztosított Cd-hez képest 

[395,396]. A Cd vinilcsoportjának hidrogénezésével kapott HCd hasonló eredményeket adott, 

mint Cd, így ezekben a reakciókban is a reakció kezdetén keletkező dihidroszármazék lehet a 

tulajdonképpeni királis módosító. A vinilcsoport hidroximetilén-csoporttá alakításával kapott 

norcinkol [349], vagy a Kn C6’–OMe csoportjának hidrolízisével kapott C6’–OH származék 

(kuprein) [394] hasonló eredményeket adott mint Cd FPs hidrogénezésében, az előző mindössze 

kis csökkenéshez vezetett. A Cd-származékok közül a C9–O-éterek vagy acilezettszármazékok kis 

enantioszelektivitásokat adtak a savak és 4-hidroxi-2-pironok hidrogénezésében, akárcsak az N-

alkil cinkonaszármazékok (például 1-N-metilcinkonidinium klorid) [349,356,381,386,397]. Ebből 

arra lehetett következtetni, hogy a savak hidrogénezése során a kiindulási anyagok 

kölcsönhatnak mind a C9–OH csoporttal, mind a bázikus kinuklidin N-el. Érdekes, hogy FPs 
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hidrogénezésében HCd-OMe az ellentétes enantiomert adta feleslegben (R) Cd-hez képest 

[349]. Ugyan további cinkonaszármazékokat is kipróbáltak módosítóként, azonban az elért 

eredmények általában elmaradtak a Cd használatával kapottakhoz képest. Egy aromás 

heterociklusos karbonsav hidrogénezésében sikerült (R)-1-(1-naftil)etilaminból készített 

szintetikus királis módosítóval megközelíteni a Cd-nel elért enantioszelektivitást, azonban ez a 

módosító könnyen elbomlott reakció közben [386]. 

Mindezek alapján látható, hogy a prokirális olefinek reakcióiban a hatékony királis 

módosítóval szemben támasztott feltételek még az aktivált ketonokhoz viszonyítva is 

szigorúbbak, ami előrevetíti, hogy az átmeneti komplexben több, jól meghatározott 

kölcsönhatásnak is jelen kell lennie jó enantioszelektivitások eléréséhez. 

 

2.6.3. Alkalmazhatóság, enantioszelektíven hidrogénezett olefinek 

 

Az első közleményben a francia kutatók vizsgálták a sav szerkezetének hatását az 

enantioszelektivitásra, de FPs bármelyik fenilgyűrűjének cseréje metilcsoportra elhanyagolható 

enantioszelektivitásokat eredményezett, csakúgy, mint FPs Z-izomerének (cisz) hidrogénezése is 

[63]. A későbbi erőfeszítéseknek köszönhetően az FPs hidrogénezésében elért 

enantioszelektivitást sikerült folyamatosan növelni, fordulópontokat primér amin adalékok 

használata [398,399], para-metoxi-szubsztituált savak hidrogénezése [400], illetve a Pd/C-

katalizátor előkezelésének kidolgozása [371] jelentették. Ezt követően a kiváló 

enantioszelektivitással hidrogénezhető difenilpropénsavak, illetve a 2-szubsztituált fahéjsav-

származékok köre jelentősen kiszélesedett [372,400-404]. Kiemelt eredmények a 24. és 25. 

ábrán láthatók. 

 

 
24. ábra FPs-származékok hidrogénezésében elért enantiomerfeleslegek.  
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Meg kell jegyezni, hogy ezeket nem mindig azonos körülmények között érték el, így nem 

minden esetben tükrözik a sav szerkezetének hatását. Ugyanakkor a saját eredmények nem 

kerültek itt bemutatásra, annak ellenére, hogy sok sav esetében hasonló vagy akár nagyobb ee 

értékeket értünk el, ezeket a következő fejezetekben mutatom be. Előzetesen szükséges 

megemlíteni, hogy FPs metilészterének hidrogénezésében racém termék keletkezett, míg Na 

sója is csak 10%-os enantiomerfelesleget adott ebben a rendszerben [349]. A 24. ábrán 

összefoglalt eredményekből látható, hogy az FPs -helyzetű fenilgyűrűjén található 

szubsztituenseknek, függetlenül ezek helyzetétől és jellegétől, csak kis hatása van az 

enantioszelektivitásra. Ezzel ellentétben a -fenilgyűrűn para-helyzetű elektronküldő csoportok 

jelentősen növelték, míg az orto-helyzetűek csökkentették az ee értékeket. A mindkét gyűrűn 

szubsztituált származékok hidrogénezése során lehet elérni a legnagyobb 

enantiomerfeleslegeket, kivéve, ha a -fenilgyűrűn orto-helyzetben szubsztituált a sav. Így 

néhány FPs-származék hidrogénezésében akár 90% feletti ee értékek is elérhetők (24. ábra). 

Az -helyzetben alkil láncot tartalmazó savak hidrogénezésében csak elágazó lánc esetén 

tapasztalhatók elfogadható enantioszelektivitások, a metil- vagy normál-butil-csoportokkal 

szubsztituált savakkal közepes, a tercier-butil-származékkal pedig kis ee érték kapható (25. ábra). 

Ez utóbbi egyértelműen a szubsztituens kedvezőtlen térgátló hatásának tulajdonítható. 

Ugyanakkor, a -fenilgyűrű hiánya vagy alkilcsoporttal való helyettesítése rendkívüli 

enantioszelektivitás-csökkenéssel járt. Egy kínai kutatócsoport -helyzetben nem szubsztituált 

gyakorlati jelentőségű savak hidrogénezésében elért kiemelkedő, 90% feletti, ee értékeket is 

közöltek Cd-nel módosított Pd/Fe2O3-katalizátor használatával, azonban ezt más csoportnak 

nem sikerült megközelíteni, így eredményeik nem tűnnek valósnak [405]. 

Látható, hogy mindkét fenilgyűrű jelenléte szükséges nagy enantioszelektivitások 

eléréséhez. Ez azt vetítette előre, hogy alifás ,-telítetlen karbonsavak hidrogénezése nem 

vezet jó eredményekhez. Ezt azonban cáfolták a más reakciókörülmények és katalizátorokkal 

kapott eredmények, bár vitathatatlan, hogy ezekben a reakciókban az ee elmaradt a FPs 

hidrogénezésében elérthez képest, amint a 26. ábra mutatja. Alifás savak hidrogénezésében 

mindkét alkillánc hosszának növelése kissé növelte az enantiomerfelesleget. Ki kell 

hangsúlyozni, hogy a megfelelő észterek hidrogénezései alifás kiindulási anyagok esetében is 

racém termékeket eredményeztek [353,354]. 

 

 

25. ábra Egy aromásgyűrűt tartalmazó telítetlen savak hidrogénezésében elért 
enantiomerfeleslegek [401,402].  
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26. ábra Alifás telítetlen savak szerkezetének hatása az enantioszelektivitásra [354,395a]. 

 

Az elért jó enantioszelektivitások a továbbiakban arra sarkalták a kutatókat, hogy más 

funkciós csoportokat is tartalmazó prokirális olefinek enantioszelektív hidrogénezésében is 

alkalmazzák ezeket a katalizátorokat. Aminosavak előállításának kiemelkedő jellentősége és 

széleskörű felhasználása irányította a figyelmet dehidroaminosav-származékok hidrogénezé-

sére, azonban ezekben a reakciókban csak kis ee értékeket értek el, akár karbonsavakkal, akár 

ezek észtereivel végezték a kísérleteket (27. ábra) [406-410]. Dehidro--aminosavszármazékok 

hidrogénezése is csak közepes vagy kis enantioszelektivitásokhoz vezetett [411,412]. Gyűrűs 

karbonsavak, 3-indén-2-karbonsav [413], vagy a heteroaromás furán-2-karbonsav, furán-3-

karbonsav és benzofurán-2-karbonsav [385] hidrogénezéseiben is csak közepes enantio-

szelektivitásokat sikerült elérni, a legjobbat ez utóbbi reakciójában. Pd-katalizátor használatával 

próbáltak piroszőlősavoximot is enantioszelektíven hidrogénezni alaninná, azonban kevés 

sikerrel [414]. 

 

 

27. ábra Cinkona alkaloidokkal módosított Pd-katalizátorokon elért enantioszelektivitások 

(pirossal jelölve a hidrogénezés helye). 

 

Kiváló eredményeket kaptak cinkona alkaloiddal módosított Pd-katalizátorokon néhány 

2-pironszármazék hidrogénezésében [391]. A reakciók érdekessége, hogy Cd helyett Cn 

használata biztosította a nagyobb ee értékeket. Amint a 28. ábrán látható, a dihidro-2-piron-

származékok mennyiségét csökkenti tetrahidro-2-piron keletkezése, azonban így is jó 

termeléssel kapták a megfelelő 5,6-dihidro-2-pironokat, kivéve a dimetilszubsztituált vegyület 

esetében, amelyik reakciójában a két C=C-kötés telítése egymással párhuzamosan játszódott le 

[391]. Ezek a vegyületek az egyedüli savas csoportot nem tartalmazó prokirális olefinek, amelyek 
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kiváló enantioszelektivitással hidrogénezhetők ebben a heterogén katalitikus rendszerben. 

Ugyan a savas csoportot tartalmazó 4-hidroxiszármazék hidrogénezése is enantioszelektívnek 

bizonyult, ennek reakciójában csak kis átalakulásokat lehetett elérni [357,358]. Egy gyűrűs ,-

telítetlen ketont, (E)-2-benzilidén-1-benzoszuberont, is sikerült enantioszelektíven hidrogénezni 

cinkonidinnel módosított Pd-katalizátoron (28. ábra) [359]. 

 

 

28. ábra Pironok és egy telítetlen keton hidrogénezésével elért eredmények  

(a csak tetrahidro-származék keletkezett) [359,391]. 

 

A megjelent eredmények fenti összefoglalója nem teljes, különösen igaz ez az FPs-

származékokra, hiszen számos más savat kipróbáltak, sokszor abból a célból, hogy a kiindulási 

anyag szerkezeti elemeinek hatását felderítsék vagy ellenőrizzék [402,403]. Ebből adódóan nem 

minden vegyület hidrogénezése adott akkora enantioszelektivitást, ami indokolta volna itteni 

megemlítésüket. Végül kiemelhető, hogy a prokirális savak enantioszelektív hidrogénezésének 

vizsgálata még mindig jelentős figyelmet kap, így könnyen előfordulhat, hogy újabb molekulák 

hidrogénezésében sikerül jó, akár kiváló enantiomerfelesleget elérni. 

 

2.6.4. Adalékok hatása 

 

Aromásgyűrűt tartalmazó telítetlen savak hidrogénezésében meghatározó felfedezés volt 

aminok használata adalékként, ami lehetővé tette az enantioszelektivitás jelentős növelését, 

ugyanakkor a mechanizmussal kapcsolatos kérdések tisztázásához is hozzájárult. Ezért a 

reakciókörülmények hatásának és a kinetikai vizsgálatok eredményeinek áttekintése előtt 

érdemes figyelmet fordítani a nem királis adalékok jelenlétében kapott eredményekre. 

A termék deszorpciójának jelentőségét vizsgálva, Nitta használt először FPs 

hidrogénezésében nem királis amin adalékokat [398,399]. Azt tapasztalta, hogy szinte minden 

amin növelte, egyrészt a reakciósebességet, másrészt az enantioszelektivitást is. A legjobb 

értékeket fél vagy egy ekvivalens (ekv.) benzilamin (BnNH2) jelenlétében kapta, amint a 29. 

ábrán látható. Ezt követően a reakció alkalmazásának bővítését célzó kisérleteket BnNH2 

jelenlétében is elvégezték és bizonyították, hogy a hatás, néhány kivételtől eltekintve, általános 

aromásgyűrűt tartalmazó savak hidrogénezésében [402]. Néhány kiemelt savval, adalék nélkül 

és BnNH2 jelenlétében, elért eredmények a 29. ábrán láthatók. 

Az aminok kedvező hatását a szerző azzal magyarázta, hogy ez gyorsítja a királis felületi 

helyekről a módosítóval kölcsönható termék deszorpcióját, mivel sav–bázis kölcsönhatást alakít 
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29. ábra Amin adalékok hatása fahéjsavak enantioszelektív hidrogénezésére. 

 

ki az adszorbeált módosítóval kölcsönható termékkel. Ez befolyásolta a módosított 

katalizátorokkal végzett reakciók mért sebességeit, amiből arra következtethető, hogy a 

sebességmeghatározó lépés a királis felületi helyeken a termék deszorpciója, ellentétben a nem 

módosított felületi helyekkel, amelyeken a hidrogénezés a lassú lépés. A hidrogénezendő 

elegyhez racém termék hozzáadásával kapott eredmények igazolták feltevését, mivel a termék 

koncentrációja hatással volt a sebességre és a keletkező telített sav enantioszelektivitására. 

Ugyancsak erre utalt a keverési sebesség kedvezőtlen hatása az enantioszelektivitásra, ami 

elsősorban a királis helyeken történő hidrogénezés sebességének csökkenését mutatta. Ennek 

megfelelően az amin hatását azzal is magyarázta, hogy a termék–amin só keletkezése látszólag 

csökkenti a jelenlévő termék koncentrációját az oldatban [398,399]. Fontosnak bizonyult, hogy 

a BnNH2-t a módosítót követően kell adagolni, ellenkező esetben az adszorbeált amin 

akadályozta a királis felület kialakulását [400]. 

Napjainkban FPs hidrogénezésében az aminok szerepét újra megvizsgálták [415,416]. 

Kiderült, hogy az amin mennyiségét nem a savhoz kell igazítani, sokkal inkább a Cd mennyiségét 

kell szem előtt tartani, ugyanakkor az adott Pd mennyiséghez viszonyítva is elegendőnek kell 

lennie ahhoz, hogy az oldatban kifejtett kinetikai hatása érvényesüljön. A tanulmány több 

aminra is kiterjedt, köztük 1,8-diazabiciklo[5.4.0]-undec-7-énre (Dbu) is, amelyik jóval erősebb 

bázis, mint Cd, és amelyik ennek ellenére növelte az enantioszelektivitást és a sebességet. A 

legjobb eredményt biztosító aminmennyiség jelentősen függött az alkalmazott amintól, így Dbu 

használatával sokkal kisebb koncentráció elegendő, mint BnNH2 esetében. Rámutattak arra, 

hogy nagy Cd koncentráció használata esetén a teljes borítottság eléréséhez szükséges 

mennyiség feletti Cd ugyanúgy hat az oldatban, mint az adalékként használt nem királis amin 

[416]. Ugyanaz a kutatócsoport kimutatta, hogy az amin jelenléte nem mindig szükséges a lehető 

legjobb enantioszelektivitás eléréséhez [417]. Kevésbé poláris oldószerekben, mint toluol, a 

termék savasságának csökkenése gyorsabb termék deszorpciót tesz lehetővé, mivel a 

kölcsönhatás a módosító és a sav között gyengébb hidrogénhíd jellegűvé válik. Ezért bizonyos 

savakkal aprótikus és kis polaritású oldószerekben amin nélkül nagyobb enantioszelektivitás 

érhető el, mint BnNH2 jelenlétében. 
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Érdekes, hogy az FPs hidrogénezésében elért rendkívüli eredmények ellenére, alifás savak 

hidrogénezésében néhány kivételtől eltekintve nem használtak aminokat adalékként. (E)-2-

metil-2-buténsav hidrogénezésében a Cd és sav között kialakuló komplex összetételét vizsgálták 

toluolban Dbu hozzáadásával, kis ee-növekedést tapasztalva 0,5 ekv. amin mennyiségig, e felett 

ez ee meredeken csökkent [356]. Acilezett dehidroaminosav-származékok reakcióiban Et3N 

jelenléte növelte az enantioszelektivitást [406]. Ezzel ellentétben, aminok használata 4-hidroxi-

6-metil-2-piron hidrogénezésében csökkentette az enantioszelektivitást, így az acetonitrilben 

keletkező aminok semlegesítésével magyarázták az adalék TFs kedvező hatását [418]. Az 

enantiomerfelesleg csökkent BnNH2 jelenlétében egy -dehidroaminosav-származék 

hidrogénezésében [411]. A fentiekből látható, hogy az aminok kedvező hatása a feltételezések 

szerint kinetikai jellegű, így erről egy következő alfejezetben még lesz szó. 

 

2.6.5. A reakciókörülmények hatása telítetlen savak hidrogénezésére 

 

Kutatásom során döntően telítetlen karbonsavak hidrogénezését vizsgáltam, ezért a 

továbbiakban ezeknek a vegyületeknek a hidrogénezésére vonatkozó tapasztalatokat fogom 

nagyrészt áttekinteni. Ugyanakkor a fahéjsavak és alifás savak hidrogénezésében látható eltérő 

viselkedés célszerűvé tette ezeket is külön tárgyalni. Néhány jelentős reakcióparaméter hatását 

az alábbiakban mutatom be. 

A reakcióhőmérséklet hatását FPs és származékainak hidrogénezésére mindössze a 

kezdeti közlemények egyikében vizsgálták, 10°C-on értek el akkor kiemelkedőnek számító 72%-

os ee értéket [347]. A további kutatásokat ennek ellenére döntően szobahőmérsékleten 

végezték, aminek fő oka a termék–amin só kristályosodása nagyobb konverziók elérésekor 

BnNH2 jelenlétében már szobahőmérsékleten is [398,399]. Új katalizátorok bevezetése adott 

alkalmat a reakcióhőmérséklet további vizsgálatára, 15°C-on FPs hidrogénezésében elérve az 

eddigi legnagyobb 91%-os ee értéket [372]. Alifás savak hidrogénezésének hőmérsékletfüggése 

is hasonló eredményeket adott, a hőmérséklet emelése csökkentette az enantioszelektivitást 

[352,383,411]. Érdekes, hogy a 2-metilfahéjsav racém és enantioszelektív hidrogénezésének 

látszólagos aktiválási energiája szinte azonos (44 ± 20 és 45 ± 10 kJ/mol), így a két reakcióban 

tapasztalt sebességkülönbség más okokkal, például a felületi aktív helyek számának változásával 

magyarázható, hozzátéve azt, hogy ezekhez a kísérletekhez választott modellvegyület nem túl 

szerencsés, hiszen csak kis enantioszelektivitások érhetők el ebben a hidrogénezésben [419]. 

Az oldószernek rendkívüli jelentősége van a telítetlen savak enantioszelektív 

hidrogénezésében is, ahogyan már a kezdeti eredmények is mutatták. Az FPs hidrogénezésében 

használható oldószereket a kiindulási sav és a termék oldhatósága korlátozta, így elsősorban 

poláris oldószerekben vizsgálták ezt a reakciót. Az oldószer dielektromos állandójának 

növekedése emelte az enantioszelektivitást, és további ee javulással járt víztartalmú elegyek 

bevezetése [346]. Később ennél bonyolultabb, a katalizátortól függő összefüggést találtak az 

oldószer dielektromos állandója és az ee értéke között, ami nem meglepő, figyelembe véve a 

reakcióban jelentős szerepet játszó paraméterek együttes hatását [399]. Aminok használatával 

az oldószer hatását is újravizsgálták, az addig használt dimetilformamid (DMF)-víz elegyeket 1,4-

dioxán-víz elegyekre cserélve. A kis mennyiségű (2,5 térf. %) víz hozzáadása aprótikus 

oldószerekhez növelte mind a sebességet, mind az enantioszelektivitást, amit azzal 
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magyaráztak, hogy a víz is bázisként viselkedhet és gyorsíthatja a termék deszorpcióját a 

módosított felületi centrumokról [399]. A továbbiakban vizsgálták az oldószer hatását FPs 

hidrogénezésének szerkezetérzékenységére, megállapítva, hogy poláris és prótikus oldószerek, 

valamint víz jelenlétében más diszperzitású katalizátorok adják a legjobb eredményeket, mint 

kevésbé poláris oldószerekben. Az utóbbiakban a kedvező fémdiszperzátás sokkal kisebb [370]. 

Mivel hasonló viselkedést alifás savak esetén nem tapasztaltak, a kivételes 

szerkezetérzékenységet a fémfelület megváltozó térbeli gátlásával magyarázták, ami így 

befolyásolta a Cd–kiindulási sav komplex adszorpcióját. Később vízben is sikerült FPs szerves 

aminnal képzett sójának enantioszelektív hidrogénezése, kis mennyiségű apoláris oldószer 

használatával, amelynek szerepe a katalizátor felület hidrofób jellegének fenntartása [420]. 

Furánkarbonsav- vagy dehidroaminosav-származékok hidrogénezése is poláris oldószerekben 

adta a legjobb enantioszelektivitásokat [385,406]. 

A fentiekkel ellentétben alifás telítetlen savak hidrogénezése során apoláris oldószerek-

ben, mint hexán, heptán, ciklohexán vagy toluol, érték el a legjobb enantioszelektivitásokat 

[352,381,383]. MPs hidrogénezéseben elért enantioszelektivitások csökkentek az empirikus 

oldószer-paraméter [352] vagy az oldószer dielektromos állandójának növekedésével [383]. 

Ugyanakkor a H2 oldhatósága is hasonló módon változik az empirikus oldószer-paraméter 

függvényében, így a hidrogénezésében elért oldószerhatást részben a hidrogén felületi 

koncentrációjának változásával magyarázták [352]. Mivel ismert, hogy apoláris oldószerekben a 

karbonsavak monomer  dimer egyensúlya az utóbbi felé van eltolva, az alifás savak 

hidrogénezésével foglalkozó kutatók nagyrésze a savdimer és Cd kölcsönhatását 

valószínűsítették. Ezt követően számos módszert alkalmaztak ennek igazolására, és a 

spektroszkópiai vizsgálati módszerek, valamint a kvantumkémiai számolások eredményei is erre 

utaltak [421-424]. 

A prokirális telítetlen karbonsavak hidrogénezése során előforduló mellékreakciók 

alapvetően meghatározhatják a reakciók sztereokémiai kimenetelét. A cinkona alkaloidok 

átalakulásával kapcsolatos hatás hasonló az aktivált ketonok hidrogénezéséhez, hiszen 

palládiumon is a részben vagy teljesen telített kinolingyűrű gyengíti az alkaloid adszorpcióját a 

fémfelületen, így az enantioszelektivitás csökkenését eredményezheti. Azonban, amint a 

következő alfejezetben látható, a savak hidrogénezésében a legjobb enantioszelektivitások 

elérése sokkal nagyobb mennyiségű módosító használatát igényli. Ennek oka lehet a 

hidrogénezett módosító pótlását biztosító mennyiség az oldatban, de az is, hogy amin 

adalékként viselkedik az oldott alkaloid, amint az előzőekben láthattuk [416]. 

Savak hidrogénezése során Pd-katalizátoron a legjelentősebb mellékreakció a kiindulási 

anyag izomerizációja. Alifás savak hidrogénezésekor kimutathatók, mind a C=C-kötés 

vándorlásával járó, mind a cisz-izomer keletkezését eredményező reakciók [355,382,413]. Ezek 

a reakciók csökkentik az elért enantioszelektivitásokat, hiszen már az első vizsgálatok 

eredményei kimutatták, hogy a láncvégi C=C-csoportot tartalmazó savak, illetve a cisz-izomerek 

hidrogénezései jelentősen kisebb ee értékeket biztosítanak [353,354]. Az izomerizációt MPs 

deuterálásában kapott deutérium-eloszlások is láthatóvá tették [382]. Ezekkel a 

mellékreakciókkal magyarázták, hogy az -helyzetű fenilgyűrűt tartalmazó FPs és 

származékainak hidrogénezése, amely molekulák esetében a C=C-kötés vándorlása nem 

lehetséges, jobb enantiomerfeleslegeket eredményez, mint az alifás savaké [413]. Az 
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izomerizáció hatását a reakció kimenetelére számos módon lehet csökkenteni, amelyek közül a 

reakciókörülmények helyes megválasztása alapvető fontosságú. Talán a leglényegesebb ebből a 

szempontból a hidrogénnyomás illetve a hidrogén oldhatósága a használt oldószerben. A Cd 

jelenlétében végzett deuterálás azt is kimutatta, hogy a módosító jelenléte is visszaszorítja 

ezeket a nem kívánt mellékreakciókat [382]. 

 

2.6.6. Telítetlen karbonsavak hidrogénezésének kinetikai vizsgálata 

 

Az aktivált ketonokkal ellentétben FPs hidrogénezésének sebessége Cd jelenlétében 

kisebb, mint a racém hidrogénezésé, amire Nitta és munkatársai már a kezdetben felhívták a 

figyelmet [346,347]. Nem módosított katalizátoron a reakció Langmuir-Hinshelwood 

mechanizmus szerint játszódik le [399]. Így a reakciót nem tartották ligandum gyorsítottnak, 

annak ellenére, hogy a módosítás következtében a felületi aktív helyek száma jelentősen 

csökkenhet, így ennek eldöntése több vizsgálatot igényelt volna. Alifás savak hidrogénezésében 

ugyancsak kisebb sebességet észleltek módosított katalizátorral, mint a racém reakcióban 

[352,382,383]. FPs hidrogénezésében aminok használata adalékként növelte a sebességet az 

amin nélküli enantioszelektív reakciókhoz képest, azonban még így sem érte el a racém 

hidrogénezését. Ugyan ezen megfigyelések alapján nehéz elképzelni, hogy ligandum-gyorsító 

hatás savak hidrogénezésében is előfordul, nemrég FPs hidrogénezésében erre utaló 

eredményeket kaptak [393,404,425]. Ezekben a tanulmányokban kimutatták, hogy a módosító 

és a kiindulási sav szerkezetétől függ a ligandumgyorsítás. A szubsztituált FPs-származékok 

hidrogénezésében elért kiváló enantioszelektivitások vagy a királis felületi helyek természetéből 

fakadó sztereoszelektivitásnak, vagy a szelektív reakció gyorsításának tulajdonítható. Az előző a 

2-fenilgyűrűn orto-helyzetben szubsztituált, míg az utóbbi a 3-fenilgyűrűn para-helyzetben 

elektronküldő szubsztituenseket tartalmazó savak esetén döntő jelentőségű [404]. Napjainkban 

közölt vizsgálatok kimutattak egy kezdeti átmeneti időszakot, akárcsak aktivált ketonok 

hidrogénezésében, azonban ezt csak amin adalék jelenlétében tapasztalták, és a Cd vinil-

csoportjának hidrogénezésével hozták összefüggésbe [415]. 

A katalizátor mennyiségének függvényében elért kezdeti sebességek alapján 

megállapítható az a tartomány, amelyik diffúziógátlás-mentes reakciókat tett lehetővé. Az 

enantioszelektivitás csökkent, amint a folyamat diffúziógátolttá vált, ami a csökkenő felületi 

hidrogén koncentrációval magyarázható [352]. Ugyan a katalizátor mennyiségének hatását FPs 

hidrogénezésében nem közölték, azonban a reakciókat a kinetikai tartományban, vagyis 

diffúziógátlás-mentes körülmények között végezték [348]. 

A hidrogénnyomás emelése alifás telítetlen savak hidrogénezésében növelte az 

enantioszelektivitást 60 atm nyomásig, e fölött már nem volt hatással [352]. A közelmúltban 

MPs hidrogénezésében tapasztalt nyomásfüggés alapján arra következtettek, hogy a nem 

módosított és a módosított katalizátoron a hidrogénaddíció azonos mechanizmussal megy 

végbe. Kisebb nyomáson elsőrendű a reakció, míg nagyobb nyomáson nullarendű a H2 

koncentráció függvényében mindkét katalizátoron, vagyis a Cd nincs jelentősebb hatással a 

hidrogén felületi koncentrációjára [389]. Mivel FPs hidrogénezéséről már igen korán kiderült, 

hogy kis nyomáson (1 atm H2) eredményezi a legjobb enantiomerfelesleget, a nyomásfüggés 

vizsgálata nem tűnt kiemelten fontosnak [345]. Nitta összehasonlította FPs és MBs reakcióiban 
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elért enantioszelektivitás hidrogénnyomás-függését és eltérő viselkedést tapasztalt. Ezt a 

különböző savak szerkezetétől függő adszorpciós erősséggel, és ennek következtében a 

módosított és nem módosított felületi helyeken lejátszódó reakciók nyomástól függő, eltérő 

sebességváltozásával értelmezte [426]. 

Nagy enantioszelektivitás eléréséhez szükséges kiindulási sav koncentrációt FPs 

hidrogénezésében a kezdetekben meghatározták [347,399] és további vizsgálatokat csak később 

végeztek, amelyek ee-csökkenést mutattak ki egy bizonyos koncentráció fölött [372]. Alifás 

savak hidrogénezésében csak kis ee-csökkenés tapasztalható a sav koncentrációjának 

növelésével, ami alapján kétségbe vonták az addig általánosan elfogadott savdimer szerepét az 

enantioszelektív hidrogénezésben [383]. A reakció elsőrendű a kiindulási savra nézve 60%-os 

MPs konverzióig, ezt követően a reakciórend nő és 1,5-2 közötti értékeket kaptak nagyobb 

átalakulásoknál, mind a racém, mind a királisan módosított fémfelületen [389]. Hasonló 

viselkedést tapasztaltak 2-metilfahéjsav hidrogénezésében is [419]. 

Az előzőkkel ellentétben a módosító koncentrációjának hatását kimerítően vizsgálták, 

egyrészt gyakorlati jelentősége miatt, másrészt a kialakuló komplex szerkezetének 

felderítéséhez is hozzájárultak az eredmények. FPs hidrogénezésében a Cd koncentrációjának 

emelése az enantioszelektivitás-növekedéséhez vezetett egy adott értékig, amit meghaladóan 

az ee értéke állandó maradt. Érdemes megjegyezni, hogy az a koncentráció, aminél a legnagyobb 

ee elérhető jóval nagyobb, mint az aktivált ketonok hidrogénezésében használt mennyiség Pt-

katalizátorokon. Másrészt, a kezdeti sebesség már kis mennyiségű Cd hatására meredeken 

csökken és a Cd koncentrációjának további emelése már nem vezet jelentős változáshoz [347]. 

A Cd mennyiségének függvényében tapasztalt következetlenség a sebesség és az ee 

alakulásában később aminok jelenlétében már nem jelentkezett [416]. Ezzel ellentétben piridil 

gyűrűt tartalmazó savak hidrogénezésében az enantioszelektivitás növelhető a Cd 

koncentrációjának emelésével [403]. Ennek megfelelően a Cd koncentrációjának vizsgálata 

elengedhetetlen a különböző szerkezetű, és ennek következtében változó adszorpciós erősségű, 

savak hidrogénezésében, mivel a sav szerkezete jelentősen befolyásolhatja a használandó 

módosítómennyiséget. Adalék aminok jelenlétében a Cd koncentráció függvényében a sebesség 

maximumgörbe szerint változott [416], a sebesség maximumát a módosító és a kiindulási sav 

szerkezete határozta meg [393,404,425]. Alifás telítetlen savak hidrogénezése során a módosító 

mennyiségének emelése ugyancsak növelte az ee értéket és csökkentette a sebességet 

[352,381]. 

A konverzió és az enantioszelektivitás időfüggését FPs és egy szubsztituált 

származékának hidrogénezésben vizsgálták [402,415,417]. Az enantioszelektivitás a kezdeti 

időszakban növekvő értékeket mutatott, amit a Cd vinilcsoportjának hidrogénezésével 

magyaráztak a szerzők. Hasonlóan, az enantioszelektivitás csökkent a konverzió növekedésével 

különösen kisebb módosító koncentráció használatakor, amiből a Cd és FPs kompetitív 

adszorpciójára következtettek [347]. Összehasonlítva a konverzió időbeni alakulását az adalék 

nélküli racém reakció sebessége a legnagyobb, amit BnNH2 jelenlétében végzett racém reakció 

majd a Cd és BnNH2 használatával végzett hidrogénezés követett. A legkisebb sebességgel a 

királis, BnNH2 jelenléte nélküli hidrogénezés játszódott le [417]. Alifás telítetlen savak 

hidrogénezésében a konverzió időfüggését és a kezdeti enantioszelektivitás-növekedést a 

kiindulási sav szennyeződéseinek tulajdonították [215]. Ugyanakkor kis ee csökkenés 
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tapasztalható MPs hidrogénezésében, amint a konverzió nő [381]. Érdekes, hogy ezzel ellentétes 

eredményeket is értek el, az ee kis növekedése látható nagy konverzióknál MBs 

hidrogénezésében [383]. 

A fentiekben tárgyalt eredmények alapján FPs hidrogénezése nem módosított 

centrumokon Langmuir-Hinshelwood mechanizmussal írható le [399], amelyben a sebesség-

meghatározó lépés a felületen adszorbeált hidrogén addíciója az adszorbeált kiindulási anyag 

egyik szénatomjára, nagy valószínűség szerint a C3-atomra. Alifás savak hidrogénezésének 

értelmezésére is ezt a felületi mechanizmust javasolták [382], és kimutatták, hogy azonos 

mechanizmus szerint játszódik le a hidrogénezés nem módosított és módosított felületen is 

[389]. A deuterálás alapján javasolt reakcióút a módosító jelenlétének figyelmen kívül 

hagyásával a 30. ábrán látható. Természetesen, az előzőkben bemutatott mellékreakcióknak 

megfelelő lépések is lejátszódhatnak, amelyek más felületi köztiterméken keresztül adják a 

telített savat. Ezzel ellentétben Cd-nel módosított katalizátoron FPs hidrogénezésének sebesség-

meghatározó lépése a termék deszorpciója a királis felületi helyekről, amit számos eredmény 

alátámaszt, mint az előzőekben tárgyalt adalék aminok, a Cd mennyiségének, az elegyhez adott 

racém termék és az oldószer hatása. Mindezek alapján a legtöbbet vizsgált FPs enantioszelektív 

hidrogénezésében lejátszódó katalitikus folyamat ciklusait a 31. ábra szemlélteti, figyelmen kívül 

hagyva a módosított centrumokon kis részben lejátszódható (R)-ciklust. 

 

 

30. ábra Telítetlen karbonsavak hidrogénezésének mechanizmusa. 

 

Ugyan a heterogén katalizátorok alkalmazásának lényeges előnye, hogy a könnyen 

visszanyert katalizátor többször használható, telítetlen savak enantioszelektív hidrogénezésé-

ben használt módosított Pd-katalizátorok újrahasználatát alig vizsgálták. Toluollal kevert Pd/C 

katalizátoron FPs etanolamin sóját hidrogénezték vizes fázisban, ami lehetővé tette a vízben 

oldott termék eltávolítását és a katalizátorhoz adott friss vizes oldat hidrogénezését hasonló 

eredménnyel akár többször is [420]. A módszer nem igényelt módosító adagolást a katalizátor 

újbóli használatakor, amire még aktivált ketonok reakcióiban is szükség volt [240]. 

A cinkona alkaloidokkal módosított Pd-katalizátorok használatát telítetlen savak 

enantioszelektív hidrogénezésére folyamatos átáramlásos rendszerben egyáltalán nem 

vizsgálták. Az egyetlen próbálkozás átáramlásos rendszer alkalmazására 4-metoxi-6-metil-2-

piron hidrogénezésében történt, azonban csak rendkívül kis konverziók biztosítottak megfelelő 

enantioszelektivitásokat. A körülmények változtatása nagyobb átalakulások elérésének céljából  
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31. ábra FPs enantioszelektív hidrogénezése során lejátszódó folyamatok vázlatos ábrázolása. 

 

a módosító átalakulásához és az enantioszelektivitás csökkenéséhez vezetett [427]. A tanulmány 

alapján a szerzők levonták azt a következtetést, hogy folyamatos rendszerekben az 

enantioszelektív hidrogénezések, akár módosított Pt-án, akár Pd-on, a szakaszos rendszerhez 

képest lényegesen nagyobb cinkona alkaloid koncentrációk használatát teszik szükségessé. 

Végül, akárcsak aktivált ketonok hidrogénezése alkalmával, szükséges kiemelni, hogy a 

kinetikai mérések nem adnak információt az átmeneti állapot szerkezetére és a módosító‒

kiindulási anyag közötti kölcsönhatások jellegére vonatkozóan, ezek kimutatására más 

módszerek használata szükséges. 

 

2.6.7. Meglepő tapasztalatok telítetlen savak hidrogénezése során 

 

Akárcsak a Pt-katalizátoron végzett enantioszelektív hidrogénezések vizsgálata, a savak 

reakcióinak tanulmányozása is számos meglepő jelenség felfedéséhez vezetett. Ezekre mégis 

jóval kevesebb figyelem irányult, egyrészt mert a savak hidrogénezését eleve kevesebbet 

vizsgálták, másrészt mert feltételezhetően hasonló tapasztalatok aktivált ketonok esetében 

ugyanazon okokra vezethetők vissza. Az előzőekben látható volt, hogy savak hidrogénezése is 

mutat bizonyos körülmények között egy kezdeti átmeneti időszakot, amelyben 

enantioszelektivitás változás tapasztalható, illetve nemrég a királis reakció 

sebességnövekedését is leírták a racém hidrogénezéshez képest. 

Már az első közleményben, amelyben a módosítószerkezet hatását vizsgálták FPs 

hidrogénezésében, kimutatták az enantioszelektivitás irányának megváltozását, inverzióját, 

azonos konfigurációjú cinkona alkaloid módosítók alkalmazásával. Annak ellenére, hogy Cd 

jelenlétében kapott S konfigurációjú termékkel ellentétben, HCd-OMe használata R enantiomert 

eredményezett feleslegben, a jelenség alaposabb vizsgálata és értelmezése elmaradt [349]. 

Hasonló inverzió alifás savak reakcióiban nem tapasztalható [356,381], és más reakció-

körülmény változtatása, mint az oldószer jellege vagy adalékok használata, amely aktivált 
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ketonok esetében befolyásolhatta az enantioszelektivitás irányát, nem vezetett inverzióhoz 

savak reakcióiban. Azonban azt is hangsúlyozni kell, hogy a savak hidrogénezésében a módosító 

szerkezetének hatását közel sem vizsgálták akkora részletességgel, mint az aktivált ketonok 

reakcióiban. 

Az eltérő irányú enantioszelektivitást adó módosítók elegyével végzett reakciókban, 

aktivált ketonokhoz hasonlóan, nemlineáris viselkedés tapasztalható, azonban savak esetén ezt 

is csak néhány módosítóeleggyel vizsgálták, mint például Cd + HCd-OMe vagy Cd + Cn elegyekkel 

[349,393]. A jelenség savak reakcióiban is a használt cinkona alkaloidok arányától eltérő arányú 

módosítómennyiségek adszorpciójára vezethető vissza, ami ezek adszorpciós erősségének és 

geometriájának különbségeivel értelmezhető, akárcsak a Pt-katalizátorokon tapasztalt hasonló 

jelenség [393]. Kissé részletesebb vizsgálatokat módosítóelegyekkel Pd-katalizátoron vagy 

módosítók egymást követő alkalmazásával 2-pironszármazékok hidrogénezésében végeztek, 

ezek az eredmények is, a cinkona alkaloidok adszorpciójára vonatkozó, az előbbiekhez hasonló 

következtetések levonását tették lehetővé [173,396]. 

 

2.6.8. A javasolt átmeneti komplexek szerkezete 

 

Savak hidrogénezésében keletkező és résztvevő átmeneti komplexek szerkezetére a 

reakcióparaméterek hatásából következtettek. Később az aktivált ketonok reakcióiban szerepet 

játszó kölcsönhatások felderítésére kifejlesztett vizsgálati módszereket alkalmazták savak 

hidrogénezésében is, a folyadékfázisban és a felületen kialakuló komplexek tanulmányozására. 

Ezek között, mint láttuk a spektroszkópiai módszerek és kvantumkémiai modellezések 

kiemelkedő fontosságúak. Ugyan ezeknek a módszereknek az alkalmazása jelentős előrelépést 

jelentett a felületen kialakuló aktív komplexek szerkezetének felderítésében, valamint az amin 

adalékok hatásának értelmezésében, ennek ellenére a reakció számos alapvető részletében még 

mindig nincs egyetértés a reakcióval foglalkozó kutatók között. A továbbiakban áttekintentem a 

reakcióösszetevők között kialakuló kölcsönhatások vizsgálatainak eredményeit. 

Az oldószernek elsősorban a felületi hidrogén- és termékkoncentráció befolyásolásával 

alapvető hatása van a reakció kinetikájára. Ugyanakkor a folyadékfázisban kialakuló cinkona 

konformerek arányát is meghatározza. Ez utóbbi hatás azonban savak hidrogénezésében 

kevésbé jelentős, hiszen a kiindulási anyag már az oldatban protonálja a cinkona alkaloidot, és 

ez meghatározza a konformációs viselkedését [151,153,156], amit már láthattunk az aktivált 

ketonok hidrogénezésének tárgyalásakor. 

Karbonsavak oldatai monomerek és dimerek elegyét tartalmazzák, ezek egyensúlya, 

nyilvánvalóan függ az oldószertől, a sav koncentrációtól és számos más körülménytől [428,429]. 

Bázisok, ezek közül aminok hozzáadása az oldathoz, az amin mennyiségétől függően monomer-

amin sók és savdimer-amin komplexek kialakulását eredményezik [430]. 

A telítetlen sav kölcsönhatása a módosítóval az oldatban meghatározza a cinkona 

alkaloid konformációs egyensúlyát, ami a nyílt(3) konformer túlsúlya felé tolódik el. Cd 

kölcsönhatása ecetsavval számos Cd‒AcOH 1-1 és 1-2 összetételű komplex kimutatását tette 

lehetővé FT-IR spektroszkópiával, amelyek közül a ciklusos komplexek bizonyultak 

stabilabbaknak [253]. Ezek a protonált kinuklidin mellett a C9–OH és a karboxilát C=O-csoport 

között kialakuló hidrogénhíd-kötéssel stabilizálódnak. Egy alifás telítetlen sav és egy prokirális 
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telítetlen sav (MBs) vizsgálata is hasonló eredményhez vezetett [356,421]. Ezek alapján is az 1-2 

Cd‒sav komplexet tartották valószínűnek, hogy részt vesz a felületi hidrogénezésben, amelynek 

adszorpciója sík fémfelületen könnyebben lehetséges, az 1-1 komplexhez viszonyított nagyobb 

rugalmassága miatt [421]. Hasonló következtetésre jutottak furán-2-karbonsav vizsgálatakor is 

[422]. Később Cd és MHs kölcsönhatásának vizsgálata toluolban számos módszerrel azt mutatta, 

hogy 1-3 Cd‒MHs komplexek előfordulása nagyobb, mint az 1-2 összetételűeké, azonban az 

előbbiek is egy ciklusos 1-2 komplexből alakulnak ki, egy harmadik MHs molekula 

kapcsolódásával hidrogénhíd-kötéssel [423]. Egy 1-3 komplex szerkezete a 32. ábrán látható. 

Alifás savakkal ellentétben FPs hidrogénezésében a Cd‒FPs 1-1 komplexnek 

tulajdonítottak meghatározó szerepet, annak ellenére, hogy ennek a savnak az oldataiban is 

kimutatható a savdimer jelenléte [431]. Azonban meg kell jegyezni, hogy míg alifás savakat 

apoláris, aprótikus oldószerekben vizsgálták, addig FPs hidrogénezését poláris, gyakran vizet 

tartalmazó elegyekben végezték, amelyekben könnyen elképzelhető, hogy az FPs monomernek 

van szerepe a Cd-nel való kölcsönhatásban. A legújabb vizsgálatok a 32. ábrán felvázolt komplex 

részvételét tartották valószínűnek, amelyben nem vesz részt a C9–OH csoport [425], azonban ezt 

megelőzően ennek a csoportnak is szerepet tulajdonítottak a kialakuló kapcsolatban [349]. 

A módosító–katalizátor kölcsönhatását is sokkal kevesebbet vizsgálták Pd használatával 

mint Pt esetében. Cd adszorpciójának vizsgálata IR spektroszkópiával Pd-felületen csak két 

adszorpciós módot mutatott ki, Pt-val ellentétben [147]. Pd-on a kinolin gyűrűrendszer -

kötődésével a fémfelületre párhuzamosan és a kinolin-nitrogén nem kötő elektronpárjával 

adszorbeált felületi cinkona alkaloidokat azonosították (22. ábra) [432]. Ráadásul a felülettel 

párhuzamosan Cd adszorpciója gyengébbnek bizonyult Pd-on, mint Pt-án, amivel a savak 

hidrogénezésében szükséges nagyobb módosító mennyiséget magyarázták [432]. Pásztázó 

alagútmikroszkópiás mérések is kimutatták a Pd felülettel párhuzamosan adszorbeált Cd 

molekulákat, amelyek időbeni vizsgálatából ezek nagyobb mozgékonysága látható, Pt-hoz 

képest, vagyis igazolta az előzőekben feltételezett gyengébb adszorpciót [303]. Egy a 

közelmúltban megjelent összehasonlítás három cinkona alkaloid használatával (Cd, Cn és epi-

Cd) kimutatta, hogy ezek nyílt(4) konformerei a legstabilabbak mindkét fémen (Pt és Pd) és 

relatív adszorpciós erősségük ugyanazt a sorrendet követi a két fémen. Az új eredméynek 

ellentmondtak a korábbiaknak, mivel arra utaltak, hogy Pd-on a módosítók adszorbciója 

erősebb, mint Pt-án (≈11 kcal/mol-lal) [395]. A szerzők az erősebb adszorpciónak tulajdonították 

a Pd-on elért kisebb hidrogénezési sebességeket és a látszólagos sebességcsökkenést 

módosított katalizátoron a nem módosítotthoz képest. 

 

 
32. ábra Cinkonidin kölcsönhatása (a) MHs trimerrel vagy (b) FPs monomerrel [423,425]. 
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Telítetlen savak adszorpcióját hordozós fémeken csak néhány esetben vizsgálták. 

Alumínium-oxid bázikus centrumain MHs disszociatív adszorpciója irreverzibilis [433]. Ezzel 

szemben Al2O3-hordozós Pd-on MPs disszociált és nem disszociált monomer és dimer felületi 

termékeket ad, míg 2-metilfahéjsav dimerként adszorbeált [434,435]. 

Végül igen kevés tanulmányban vizsgálták egyidejűleg a három fő összetevő, azaz a 

fémfelület, a módosító és a telítetlen sav kölcsönhatásait. E három összetevő kölcsönhatásának 

a vizsgálata a reakciókörülményeit megközelítő körülmények között, lehetőleg H2 és megfelelő 

oldószer jelenlétében, nélkülözhetetlen az enantioszelektív hidrogénezés értelmezéséhez. Mivel 

a vizsgálati módszerek alkalmazásának körülményei már megközelítik ezt, néhány tanulmány 

beszámolt ilyen eredményekről. MPs és Cd adszorpciójának vizsgálata IR spektroszkópiával, 

mind az oldatban, mind a Pd/Al2O3 felületen 1-1 Cd‒sav komplexeket azonosítottak [424]. Ez 

ellentmondott az addig jórészt elfogadott következtetéseknek, amely szerint savdimerek vagy 

trimerek vesznek részt a hidrogénezésben. Ugyancsak palládiumfelületen IR spektroszkópiával 

vizsgálták BnNH2 hatásának okait FPs enantioszelektív hidrogénezésére. Ez a tanulmány arra a 

következtetésre jutott, hogy a felületi sav‒bázis kölcsönhatások átrendeződése, és a termék 

deszorpciójának gyorsítása együttesen adja a BnNH2 megfigyelt hatását [436]. Érdemes 

hangsúlyozni, hogy az addigi elképzelésekkel ellentétben a felírt reakciólépések szerint az 

adszorbeált BnNH2 és a Cd‒FPs komplex kölcsönhat a felületen. Ugyanakkor az amin hozzájárul 

egy sztereokémiailag kedvezőbb felület kialakításához, a Cd adszorpciós módjának 

megváltoztatásával, azaz a dőlve adszorbeált felületi cinkona alkaloid az amin hatására lapjával 

kötődik [436]. 

Az itteni eredmények és következtetések alapján látható, hogy a reakcióval kapcsolatban 

még számos kérdés maradt megválaszoltalanul. Továbbá aktivált ketonok hidrogénezésével 

ellentétben, telítetlen savak hidrogénezésében egy feltételezett felületi komplex felvázolásáig 

sem jutottak el a kutatók az eddigi eredmények alapján. Így telítetlen savak enantioszelektív 

hidrogénezése módosított Pd-katalizátorokon még mai napig vizsgált területe az aszimmetrikus 

heterogén katalízisnek. 
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3. Célkitűzések 

 

Előreláthatóan a heterogén királis katalizátorok elterjednek a jövőben, hiszen nemcsak az egyik 

legnagyobb költséget jelentő reakciókomponens takarékos használatát teszik lehetővé, hanem 

egyszerűsítik a termék tisztításához szükséges eljárásokat és csökkentik a folyamatok környezeti 

hatását. Ezek az előnyök irányítják a kutatók figyelmét a heterogén királis katalizátorok 

fejlesztése felé, ami az előző fejezetben bemutatott rendkívül hatékony rendszerek leírásához, 

majd részletes vizsgálatához vezetett. A reakciók lejátszódásának módjával kapcsolatban 

azonban még számos megválaszolatlan kérdés maradt, ugyanakkor a kísérleti eredmények 

értelmezésében sincs sokszor egyetértés a kutatók között. Ezeknek a kérdéseknek a 

megválaszolása elengedhetelen, egyrészt a jelenleg ismert királisan módosított katalizátorok 

tudatos alkalmazásához és alkalmazhatóságuk bővítéséhez, másrészt lehetőséget teremthetnek 

új, hasonló elvek alapján tervezett rendszerek kidolgozására. 

Kutatásaim célja a két cinkona alkaloid módosítót használó katalitikus rendszerben, vagyis 

a királisan módosított platina- és palládiumfelületen lejátszodó folyamatok tanulmányozása 

volt, az enantioszelektivitásért felelős kölcsönhatások felderítésének céljából. A vizsgálatok 

elsődleges célja a felületen kialakuló átmeneti komplexek szerkezetének a megismerése és ezek 

kialakulásának és átalakulásának a megértése volt, így a lejátszódó folyamatokat befolyásoló 

tényezők vizsgálatát olyan eszközként terveztem használni, amely a valós reakciókörülmények 

között szolgáltatnak ismereteket a felületi reakciókról. Mivel aktivált ketonok enantioszelektív 

hidrogénezése kutatásunk megkezdésekor is már egy viszonylag alaposan tanulmányozott 

reakció volt, és bizonyítottan a homogén aszimmetrikus katalitikus reakciókkal összevethető 

enantioszelektivitások elérését tette lehetővé, céljaim között a reakció még ismeretlen 

részleteinek a felderítése szerepelt. Erre elsősorban a reakcióösszetevők, úgymint a módosító és 

az aktivált keton szerkezetének változatását, illetve új vagy addig keveset használt, de első 

pillantásra rendkívül hatékony vizsgálati módszerek és eljárások használatát terveztem. A 

tapasztalatok alapján megpróbáltam a reakció alkalmazhatósági korlátait kiterjeszteni eddig 

nem vizsgált ketonokra. 

Az aktivált ketonokkal ellentétben vizsgálataink megkezdéséig jóval kevesebbet lehetett 

tudni a módosított palládiumon lejátszodó enantioszelektív hidrogénezésekről. Prokirális savak 

enantioszelektív hidrogénezésében a vizsgálataink megkezdéséig tapasztalt jelenségek, többek 

között az alifás szénláncú és aromás gyűrűket tartalmazó karbonsavak viselkedése közötti 

nyilvánvaló különbségek, magyarázatra szorultak. Így céljaim között szerepelt a telítetlen 

karbonsavak enantioszelektív hidrogénezésének irányítását és az enantioszelektivitás mértékét 

meghatározó szerkezeti követelmények kiderítése, mind a módosító, mind a kiindulási anyag 

szempontjából. Ezeknek a prokirális vegyületeknek a hidrogénezésében kialakuló felületi 

átmeneti komplexek szerkezete és összetétele is felderítésre várt, ami ugyancsak céljaim között 

szerepelt, lehetőleg a reakciókörülmények között alkalmazott módszerek segítségével. A nagy 

enantioszelektivitások eléréséhez szükséges feltételek meghatározása, majd ezek alapján a 

reakció alkalmazásának a kiterjesztése szintén vonzó és sokat ígérő feladatnak tűnt. Szükséges 

újra kiemelni, hogy az irodalmi összefoglalás egy része vizsgálataink megkezdésekor még 

ismertelen volt, bizonyos részére talán eredményeink megjelenése is hatással lehetett. 
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4. Eredmények és következtetések 

 

A heterogén katalitikus aszimmetrikus reakciók vizsgálata, fejlesztése mai napig kiemelt területe 

a szerves kémiai szintéziseknek. Az ezredfordulóig elért eredmények bizonyították, hogy a 

szilárd katalitikus felületek királis módosítása egyszerű, környezetbarát, ugyanakkor hatékony 

megoldást jelenthet optikailag tiszta finomvegyszerek előállítására. A reakciók szűk alkalmazási 

területe meghatározta a további kutatási irányt. A hatékony királis katalitikus rendszerek 

vizsgálatával és a levont következtetések használatával szükségesnek mutatkozott új alkalmazási 

irányok fejlesztése, illetve új katalitikus rendszerek bevezetése. Kutatási területem két 

enantioszelektív heterogén katalitikus rendszer vizsgálatára és fejlesztésére terjedt ki. 

Az irodalmi áttekintésből látható, hogy a napjainkig ismert hatékony, és ezért elterjedt, 

enantioszelektív hidrogénezésekben alkalmazott királisan módosított fémkatalizátorok közül 

kettőben cinkona alkaloidokat használnak módosítóként. Ugyancsak cinkona alkaloidok 

származékait használták a közelmúltban acetofenon és származékainak enantioszelektív 

hidrogénezésére fejlesztett, nagy enantioszelektivitásokat biztosító, heterogén katalitikus 

rendszerben is [437-441]. Ezek alapján a cinkona alkaloidokkal módosított fémkatalizátorok 

vizsgálata ígéretesnek mutatkozott olyan következtetések levonására, amely iránymutató lehet 

más rendszerek fejlesztésében is. A kutatás kezdetekor mindkét katalitikus rendszer 

működéséről hiányos ismeretek álltak rendelkezésre, és mind a királisan módosított Pt, mind a 

Pd-katalizátorok gyakran meglepő eredményeket szolgáltattak. Az ilyen eredmények mögött 

rejlő folyamatok megértése vezérelte tanulmányainkat. 

 

 

4.1. Aktivált ketonok enantioszelektív hidrogénezése Pt-katalizátoron 

 

A két cinkona alkaloiddal módosított fémkatalizátor közül aktivált ketonok hidrogénezése 

platinán sokkal többet vizsgált rendszer volt az ezredfordulón, és ez napjainkig így maradt. Ennek 

ellenére a kutatóknak számos megfigyelésre nem sikerült kielégítő magyarázatot adni. Olyan 

alapvető kérdések megválaszolása hiányzott, mint például, hogy mi határozza meg az 

enantioszelektivitás irányát, mi okozza a királis reakcióban tapasztalható sebességnövekedést 

vagy a különböző szerkezetű aktivált ketonok hidrogénezésében elért jelentős 

enantioszelektivitásbeli különbségeket. Az enantioszelektív reakció elemi lépéseinek, és a 

felületen kialakuló, az enantioszelektivitásért felelős átmeneti komplexek szerkezetének 

megismeréséhez a reakciókomponensek között kialakuló kölcsönhatások felderítése 

nélkülözhetetlen. Ezek az ismertek szükségesek a teljes folyamat tervezhetőségéhez, illetve más 

enantioszelektív heterogén katalitikus rendszer fejlesztéséhez. Így a cinkona alkaloidokkal 

módosított Pt-katalizátorok vizsgálatát az enantioszelektivitás irányát és nagyságát 

meghatározó tényezők tanulmányozásával kezdtük. A királis módosítóként használt cinkona 

alkaloidok szerkezetének változtatása egy olyan eszköz, amely értékes útmutatót ad a 

módosítómolekula szerkezeti elemeinek szerepéről. 
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4.1.1. Az enantioszelektivitást befolyásoló tényezők 

 

A királis információt aktivált ketonok enantioszelektív hidrogénezésében a platina felületen 

cinkona alkaloidok szolgáltatják, így az alkaloid szerkezetének változtatásával elért eredmények 

lehetővé teszik a kialakuló felületi átmeneti komplex szerkezetére vonatkozó következtetések 

levonását. A módosítóként használt cinkona alkaloid szerkezetének hatását EPy 

hidrogénezésében Blaser és munkatársai számos származék használatával leírták [144], amit egy 

még alaposabb tanulmány követett [208]. Ezek az eredmények ugyan értékes 

következtetésekhez vezettek a módosító szerkezeti elemeinek szerepével kapcsolatban, 

azonban nem voltak alkalmasak a reakcióban szerepet játszó cinkona alkaloid konformerek 

kimutatására a felületen. Mivel abban az időben felületi vizsgálati módszerekkel sem volt erre 

lehetőség, olyan alkaloidszármazékok használata, amelyek kizárhatóvá tehették valamely 

konformer jelenlétének szükségét rendkívüli előrelépést jelentett a felületen kialakuló 

szerkezetek feltárásában. Erre a célra a kutatócsoportban a nyílt konformációban rögzített -

izocinkonin (-iCn) származékot (11. ábra) használták [157]. Savas közegben jó 

enantioszelektivitás elérése ezzel a módosítóval EPy hidrogénezésében szükségessé tette a 

vizsgálatok folytatását más cinkona gyűrűs éterszármazékkal, más kiindulási ketonnal illetve 

eltérő körülmények között. 

A vizsgálatok során királis módosítóként használt gyűrűs izocinkonaszármazékok, és az 

ezekkel EPy hidrogénezésében AcOH oldószerben elért enantioszelektivitások a 33. ábrán 

láthatók. A kísérleteket az irodalmi előzmények során említett 5%-os Pt/Al2O3 E4759 

katalizátorral végeztük. A vizsgált izocinkonaszármazékok mindegyike enantioszelektivitás 

elérését tette lehetővé, bár látható, hogy a molekula szerkezete jelentősen befolyásolta az ee 

értéket. Az eredményeket összehasonlítva a megfelelő természetes cinkona alkaloiddal (Cn, Kd, 

Kn) azonos körülmények között elért értékekkel, az -iCn-nel és -izokinidinnel (-iKd) elért ee 

alig maradt el a Cn-nel és Kd-nel kapottakhoz képest [S01-S03]. Tehát a gyűrűs szerkezetű, 

részben rögzített konformációjú cinkona alkaloidokkal is enantioszelektív a hidrogénezés, vagyis 

a nyílt konformerek jelenléte elegendő megfelelő módosító‒aktivált keton kölcsönhatás 

létrejöttéhez. Az -izocinkona alkaloidok használata EBf hidrogénezésében is igazolta ezt a 

következtetést, -iCn módosítóval nagyobb enantioszelektivitást kaptunk, mint Cn-el [S01]. 

A nyílt konformációban rögzített cinkona alkaloidok szerepének igazolását kiterjesztettük 

AcOH oldószeren kívül a leggyakrabban használt aprótikus oldószerre, vagyis toluolra is. 

 

 

33. ábra EPy hidrogénezésében módosítóként használt izocinkona alkaloidok szerkezete és a 

Pt/Al2O3-katalizátoron elért enantioszelektivitások AcOH oldószerben [S01-S03]. 
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A -izocinkonin (-iCn) használata 

toluolban meglepő eredményt adott. A Cn-

nel képződő (S)-etillaktát (S-ELt) helyett, 

ezzel a származékkal R-ELt keletkezett 

feleslegben EPy hidrogénezése során [S04]. 

A toluol AcOH tartalmának növelésével 

közel logaritmus függvény szerint változott 

az enantiomerfelesleg, alig több mint 1 

térf. % AcOH elegendőnek bizonyult ahhoz, 

hogy a szokatlan irányú enantioszelekti-

vitás megforduljon és a szokásos S-ELt 

keletkezzen nagyobb mennyiségben, amint 

a 34. ábra mutatja. Az oldószertől függő 

inverzió példa nélküli jelenség volt még 

ebben az időben. Egy lehetséges 

magyarázatként, két eltérő szerkezetű 

felületi átmeneti komplex kialakulása 

látszott elfogadhatónak a két eltérő 

tulajdonságú oldószerben. Savas közegben 

a protonált alkaloid úgynevezett „elektrofil 

komplex” kialakulását tette lehetővé (23. 

ábra, e) és így Cn-nel azonos enantiomert 

adott feleslegben. Toluolban elképzel-

hetőnek bizonyult a korábban Houk és 

munkatársai által javasolt „nukleofil 

komplex”-hez hasonló felületi átmeneti 

állapot kialakulása, amelyben a kinuklidin 

nitrogénatomja nukleofilként támadja a karbonil szénatomot (23 ábra, d). A két átmeneti 

komplex javasolt szerkezete a 34. ábrán látható. Érdemes hangsúlyozni, hogy a -iCn 

módosítóval tapasztal inverzió nem jelentkezett -iCn használatakor, valamint, hogy egyik 

izocinkona alkaloid sem szenvedett gyűrűnyílással járó átalakulásokat a reakciók közben, tehát 

nem a képződő szabad C9‒OH csoportot tartalmazó cinkona alkaloidszármazék (HCn) felelős a 

megfigyelt jelenségért [S05]. Lényeges különbség a két cinkonaszármazék (-iCn és -iCn) között 

ezek adszorpciós erősségében látható a reakciókörülményei között, amit módosítóelegyek 

használatával [271,274], illetve a második módosító reakcióközbeni adagolásával mutattunk ki 

[274,282]. Toluolban a -iCn cseréje a felületen -iCn-re nehézkesnek bizonyult, míg a fordított 

folyamat gyorsan végbemegy, ami alapján az előző adszorpciója erősebb, a kinolin gyűrűvel 

párhuzamos, és még a C6’‒OMe csoport miatt, kissé dőlt adszorpcióra képes Kd sem képes 

helyettesíteni a felületen [S05]. Ezek alapján az inverzió eredetét a felületen adszorbeált 

cinkonaszármazék és keton megváltozó kölcsönhatásának lehet tulajdonítani, alátámasztva az 

előzőkben javasolt különböző típusú komplexek kialakulásának lehetőségét. 

A tapasztalt érdekes inverziónak általánosítása megkívánta izocinkona alkaloidok 

használatát módosítóként más aktivált keton hidrogénezésében is. A vizsgálatokat KPl majd TAf 

       

 

                   

34. ábra EPy hidrogénezésében elért ee -iCn 
módosítóval az oldószerként használt toluol 
AcOH tartalmának függvényében és a javasolt 
átmeneti komplexek szerkezete [S04]. 
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használatával is elvégeztük, az 

eredmények összehasonlítása 

a 35. ábrán látható [S01,S05-

S07]. Mindhárom aktivált 

keton hidrogénezésében in-

verzió tapasztalható az azonos 

C8‒C9 konfigurációjú Cn-nel 

elért enantioszelektivitáshoz 

képest. A -iCn és Cd-OPh (11. 

ábra) elegyeinek használata 

bizonyította az előbbi erősebb 

adszorpcióját KPl hidrogénezése során [S08]. Ez utóbbi származékkal Baiker és munkatársai 

értek el Cd-hez képest ellentétes irányú enantioszelektivitást [158]. Értelmezésük szerint a 

fenilgyűrű gátolja az aromás kinolingyűrű felülettel párhuzamos lapadszorpcióját, és 

megváltoztatja a királis környezet hozzáférhetőségét. Ezzel szemben ilyen hatás nem valószínű 

-iCn adszorpciójakor Pt-felületen, ami az aktivált keton és a módosító között kialakuló 

kölcsönhatás megváltozása mellett szól. A 35. ábrán látható, hogy KPl hidrogénezésében az 

izocinkona alkaloid nagyobb ee értéket adott, mint a természetes Cn, ellentétben EPy és TAf 

hidrogénezésével. Ezt a KPl merev szerkezete tette lehetővé, amely a javasolt nukleofil 

komplexben a molekula jobb irányítottságát eredményezi. KPl‒-iCn komplexet sikerült 

kimutatni folyadékfázisban NMR vizsgálatokkal és szerkezetét ab initio modellezéssel is lehetett 

igazolni [S09]. A N-nukleofil támadással keletkező komplex koncentrációja arányosan nőtt a 

használt -iCn mennyiségével, míg AcOH hozzáadására a sav mennyiségével arányosan csökkent 

a koncentrációja, követve az enantioszelektivitás alakulását. Ez újabb bizonyítékként szolgálhat 

a nukleofil komlpex kialakulására és lehetséges szerepére az enantioszelektív reakcióban [S09]. 

Amint az előzőkből látható, a cinkona alkaloid C8‒C9 királis centrumainak konfigurációja 

nem minden esetben döntő jelentőségű az enantioszelektivitás irányának meghatározásában, 

annak ellenére, hogy a természetes cinkona alkaloidok használata erre utal. Jelentős szerepe 

lehet a módosító elhelyezkedésének a felületen, és a körülményektől függő eltérő 

kölcsönhatások kialakításának is. Az úgynevezett sztereogén centrum konfigurációjának 

jelentőségét tanulmányoztuk epi-cinkona alkaloidok használatával. Vizsgálataink megkezdéséig 

mindössze egy közlemény jelent meg epi-Kd alkalmazásával, amelyben nem sikerült 

enantioszelektivitást elérni [442]. Kísérleteink eredményeit a 36. ábrán összegeztem. 
 

 

36. ábra Epi-cinkona alkaloidokkal elért enantioszelektivitások EPy hidrogénezésében 

Pt-katalizátoron [S10]. 

  

 

35. ábra Aktivált ketonok hidrogénezésében -iCn módosítóval 
Pt-katalizátoron elért enantioszelektivitások [S01,S05-S07]. 
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Látható, hogy csak a C9 királis centrum konfigurációjának változása nem eredményezi a 

termék konfigurációjának módosulását. Az epi-alkaloidokkal elért ee értékek jelentősen 

elmaradnak a természetes cinkona alkaloidokkal kapottaktól, ami ezek treo konfigurációjának 

tulajdonítható, szemben az előbbiek eritro konfigurációjával. Ezek alapján megállapítható, hogy 

az enantioszelektivitás irányáért a molekula teljes egésze, térállása, konformációja és nem egy 

királis centrum konfigurációja a felelős. Ez elmondható a reakciósebességekről is, hiszen az epi-

cinkona alkaloidokkal tapasztalt sebességnövekedés elmarad a természetes cinkona 

alkaloidokkal mértektől. Hasonló következtetésre jutottak nemrég más kutatók is epi-Cd 

használatával MBf, KPl és piruvaldehid dimetilacetál (PMa) hidrogénezésében [395]. 

A cinkona molekula teljes térszerkezetének jelentőségét igazolandó, vizsgáltuk két 

természetes módosító, Cd és Cn, hidrogénezését. A tisztított és azonosított részlegesen telített 

kinolingyűrűt tartalmazó izomereket módosítóként alkalmaztuk EPy hidrogénezésében 

[S11,S12]. A módosítókat vizes savas közegben nagy nyomáson Pt/Al2O3-katalizátorral 

hidrogéneztük és rendkívül eltérő termékeloszlást kaptunk a két sztereoizomer reakciójában, 

amint a 37. ábrán látható. EPy hidrogénezésének eredményeiből látszik, hogy a 

tetrahidrokinolin-gyűrűben keletkező királis centrumnak nincs hatása az enantioszelektivitás 

irányára, azonban a részlegesen telített kinolingyűrű nem biztosítja a módosító megfelelő 

adszorpcióját, ezért az ee értéke jelentősen csökken. 

 

 

37. ábra Hexahidrocinkona alkaloidok előállítása Pt-katalizátoron és ezek használatával 

EPy hidrogénezésében kapott enantiomerfeleslegek [S11,S12]. 

 

A két cinkona alkaloid (Cd és Cn) hidrogénezésében tapasztalt különbségek alapján 

magyarázható ezek eltérő viselkedése módosítóként [S13]. A Cn használatával elért kisebb 

enantioszelektivitások, valamint a H‒D csere során kimutatott különbségek, arra mutattak rá, 

hogy a C3-Et csoport térbeli elhelyezkedésének következtében a Cn adszorpciója bizonyos 

mértékben dőlt, míg a Cd kinolin-gyűrűrendszere a felülettel párhuzamosan, erősebben kötődik 

a fémhez. A Cd erősebb adszorpcióját jól mutatta az is, hogy 10-20%-os konverziónál a 

reakcióhoz adott Cn alig változtatott az enantioszelektivitáson, szemben a Cn-nel módosított 

katalizátorral, amelyről a hozzáadott Cd fokozatosan leszorította a Cn-t és EPy 

hidrogénezésében kis idő elteltével R-ELt keletkezéséhez vezetett [S13]. 

A fenti eredmények igazolták azt a felvetésünk, hogy a molekula egésze, teljes térbeli 

elhelyezkedése felelős, mind az enantioszelektivitás irányáért, mind annak nagyságáért. Ennek 

megfelelően a cinkona alkaloid könnyen változtatható C9‒OH csoportjának átalakítása, valamint 

az aktivált keton szerkezetének hatása is érdekes eredményekkel szolgált további vizsgálataink 

során [S14-S16]. A C9‒OH csoport átalakításával kapott cinkonaszármazékokkal kis H2-nyomáson 
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végzett kísérletek eredményei alapján hangsúlyosan látható a szubsztituensek térkitöltésének 

rendkívüli hatása a felületi királis centrum alakjára, és ezáltal az enantioszelektivitás nagyságára 

és irányára. Válogatott eredmények a 38. ábrán láthatók. Ugyan ezeknek a származékoknak a 

használatakor rendkívüli óvatosságra van szükség, hiszen a kiindulási természetes cinkona 

alkaloidok kis maradéka is téves következtetésekhez vezethet, a kiindulási alkaloid erősebb 

adszorpciója a Pt felületén lehetővé tette ennek a jelenségnek a használatát a szililéterek 

tisztítására. Az így tisztított anyagokkal lehetett kimutatni az ábrán látható inverziót Cd-OtMS és 

8 használatával. A 10 és 11 9-fenantriléterek használatának eredményei is a nagy térkitöltésű 

csoportok meghatározó szerepét mutatták a felületi királis hely alakjára, felülírva a C8 és C9 királis 

centrumok konfigurációjának irányító hatását ezekben az esetekben. A négy természetes 

cinkona alkaloiddal és ezek C9-OMe étereinek használatával vizsgáltuk négy aktivált keton EPy, 

KPl, MBf és PMa enantioszelektív hidrogénezését két oldószerben, toluolban és AcOH-ban. A Cn 

és Kd étereivel elért rendkívül kis enantioszelektivitásokat ugyancsak a módosító dőlt 

adszorpciójának tulajdonítottuk, amit a C9‒OMe, C6’‒OMe és a C3‒Et csoportok elhelyezkedése 

határozott meg [S15,S16]. Ezt alátámasztották a módosítóelegyek használatával meghatározott 

adszorpciós erősségek. 

 

 

38. ábra Cinkona alkaloidszármazékokkal elért enantioszelektivitások EPy hidrogénezésében 

Pt/Al2O3-on kis H2-nyomáson (a toluolban, b AcOH-ban, c tetrahidrofuránban) [S14]. 

 

A módosító, a felület és a hidrogénezendő molekula között megfelelő kölcsönhatások 

létrejöttének lehetősége elengedhetetlen jó enantioszelektivitások eléréséhez. Ezért a cinkona 

alkaloid molekula szerkezeti egységeinek megfelelő molekularészeket tartalmazó módosítókat 

állítottunk elő természetes aminosavak használatával [S17]. L-Triptofánból kiindulva 

előállítottunk egy aminoalkoholt, amelyikkel jelentős enantioszelektivitást lehetett elérni, 

azonban ez elmaradt a cinkona alkaloidokkal kapott eredményektől (39. ábra). Ugyanakkor 

ennek a molekulának a használata is ellentétes konfigurációjú terméket eredményezett EPy 
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hidrogénezésében a két leggyakrabban használt 

oldószerben, toluolban és AcOH-ban. Ez az inverzió 

azonban a királis módosító átalakulásának tulajdo-

nítható az utóbbi oldószerben. Munkánkat követően 

más kutatócsoportban is vizsgálták aminosavak 

használatának lehetőségét királis módosító 

előállítására. Ugyancsak L-triptofán vázat véve 

alapul, előállítottak di- és tripeptideket, amelyeket 

KPl hidrogénezésében alkalmaztak módosítóként, 

kevés sikerrel [443]. 

 

4.1.2. Új módszer használata a reakció vizsgálatára 

 

Aktivált ketonok enantioszelektív hidrogénezésének eredményei alapján felmerült a módosítók 

reakció közbeni átalakulásának lehetősége. Ennek kimutatására szükség mutatkozott egy olyan 

analízismódszer bevezetésére, amely alkalmas arra, hogy jelezze a módosító molekula mely 

részei vesznek részt a reakcióban. Deutériumban végzett kísérletek alapján a H‒D csere helyének 

meghatározásából a molekula és a fémfelület kölcsönhatásaira lehet következtetni. A 

nyolcvanas évek közepén a tömegspektrometriában bevezetett elektrospray ionizációs módszer 

(ESI-MS) [444], az ezredfordulóra bizonyította alkalmazhatóságát bonyolult reakciók vizsgálatára 

[445], majd később reakciók köztitermékének kimutatására is [446-448]. A módszer alkalmazása 

az aktivált ketonok hidrogénezésében módosítóként használt cinkona alkaloidok átalakulásának 

vizsgálatára lehetővé tette elsősorban a módosító hidrogénezésének követését az előkezelés és 

a reakció közben, vagy akár folyamatos rendszerben állóágyas reaktorban [S18-S21]. 

A módosító jelenlétében történő előkezelés és ezt követő EPy hidrogénezés közben 

vizsgált minták arra mutattak rá, hogy a reaktáns jelenlétében a Cd kinolingyűrűjének 

hidrogénezése jelentősen gyorsul, ahogy azt a 40. ábrán látható eredmények szemléltetik [S20]. 

Ez alapján arra következtettünk, hogy a kiindulási anyag jelenléte elősegíti a módosító 

megfelelő, a felülettel párhuzamos 

adszorpcióját, ami a kinolingyűrű 

hidrogénezését gyorsítja. A különböző 

cinkona alkaloidok adszorpciójában 

feltételezett eltérések ugyancsak 

kimutathatóvá váltak a H‒D cserében 

tapasztalt különbségek elemzésével ezzel 

a módszerrel. HCn alkalmazásával tapasz-

talt nagyobb arányú egyszeres és 

kétszeres, valamint kisebb arányú 

többszörös deutérium csere HCd-hez 

viszonyítva, kimutatta az előbbi cinkona 

alkaloid bizonyos mértékben dőlt 

adszorpcióját a fémfelületen [S13]. Dőlt 

adszorpcióra utalt Cd-trifenilszililéter 

 

40. ábra Cd átalakulása Pt/Al2O3-on előkezelés és 
EPy hidrogénezése közben (m/z: 297 HCd+H+; 
301 H6Cd+H+; 307 H12Cd+H+) [S20]. 
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39. ábra EPy hidrogénezésében 

Pt/Al2O3-on elért ee L-triptofánból 
származó módosítóval [S17]. 

dc_1403_17

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



 64 

vizsgálata is, mivel a molekula kinolingyűrűje döntően csak kétszeres cserét szenved a 

katalizátoron, ugyanakkor a fenilgyűrűkben is kimutatható deutérium beépülése [S22]. 

Az ESI-MS módszer alkalmazásának rendkívüli jelentősége volt az újonnan bevezetett 

cinkonaszármazékok és más királis módosítók tisztaságának illetve reakció közbeni 

viselkedésének vizsgálatában. Ez alapján meg lehetett győződni arról, hogy a -iCn 

használatakor tapasztalt inverzió nem a módosító gyűrűnyílásának a következménye [S04]. Az 

-iCn és -iCn összehasonlítása arra is rávilágított, hogy az előbbi kinolingyűrűje sokkal kevésbé 

áll ellen a hidrogénezésnek a reakció körülményei között, ami a rugalmasabb oxigén tartalmú 

gyűrűjének tulajdonítható [S05]. Ez a rugalmasság, lehetővé teszi a kinuklidin rész kevésbé gátolt 

mozgását, így magyarázatot ad az inverzió hiányára ezzel a gyűrűs éterszármazékkal, valamint a 

nagyobb enantioszelektivitásokra is. 

A fentiek mellett az enantioszelektív hidrogénezésben kapott termékelegyek vizsgálata 

ESI-MS és ESI-MS-MS módszerrel kimutatta olyan komplexek jelenlétét, amelyek a módosító és 

a hidrogénezendő anyag vagy a hidrogénezett termék között alakulnak ki. A gyenge 

kölcsönhatásokkal összekapcsolt molekulaasszociátumok összetételét fragmentálással 

meghatározva, kimutathatóvá váltak HCd‒EPy‒H+ vagy HCd‒EPy2‒Na+ komplexek [S23]. 

Ugyancsak ki lehetett mutatni oxonium kationok keletkezését savak jelenlétében Pt/Al2O3-

katalizátoron végzett hidrogénezések során [S19,S24,S25]. Az azonosított O+[Al(OOCCH3)2]3 

kation szerepe az enantioszelektív hidrogénezésben nem igazolt, azonban a Pt/Al2O3, Pt/C, Pt 

vagy Pt-hoz hozzáadott Al2O3 katalizátorok használatával elért kísérleti eredmények azt 

mutatták, hogy a hordozó jelenléte növeli az enantioszelektivitást, így az ebből kialakuló 

kationok szerepe a katalitikus folyamatban nem zárható ki. Végül meg kell jegyezni, hogy az ESI-

MS módszer segítségével kapott betekintés ebbe a heterogén katalitikus reakció 

mechanizmusába bizonyította, hogy annak ellenére, hogy a felületen kialakuló adszorbeált 

komplexek kimutatása nem lehetséges, értékes részletekre derülhet fény a folyadékfázisban 

látható szerkezetek elemzéséből is. 

 

4.1.3. Szokatlan jelenségek és értelmezésük 

 

Aktivált ketonok enantioszelektív hidrogénezésében módosítóelegyekkel nemlineáris 

viselkedést tapasztalható [280,282]. A reakció indításakor használt cinkona alkaloidhoz képest 

ellentétes irányú enantioszelektivitást adó módosító hozzáadásával elért eredmények arra 

utaltak, hogy ez a viselkedés a módosítók adszorpciójának erősségével van összefüggésben 

[274,282]. Azonban az adszorpció erősségét meghatározó tényezőkről csak kevés adat állt 

rendelkezésre, ezért szükségesnek tartottuk a természetes alkaloidok és ezek C9‒OMe étereinek 

elegyeivel vizsgálni különböző szerkezetű aktivált ketonok enantioszelektív hidrogénezését 

[S13,S15,S16,S26]. Az elegyekkel elért enantioszelektivitások mind a négy prokirális keton, EPy, 

KPl, MBf és PMa hidrogénezésében hasonló adszorpciós erősség-sorrendről árulkodtak, annak 

ellenére, hogy a keton szerkezetének meghatározó szerepe volt az elért enantioszelektivitások 

nagyságában. A módosítók adszorpcióját jelentősen befolyásolta egyrészt a kinuklidin 

gyűrűrendszeren található vinil(etil)csoport térbeli hatása, amennyiben ez a felülethez közelít, 

másrészt szubsztituensek jelenléte a C6’ vagy a C9‒O helyzetekben, amint a 41. ábrán látható 

szerkezeteken jelöltem. 
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Az alkaloidok adszorpciójának 

erőssége jelentősen függött egyrészt az 

oldószertől, másrészt a keton 

szerkezetétől. Így KPl hidrogénezésében 

elért enantiomerfeleslegek megközelí-

tették a lineáris viselkedésnek megfelelő 

értékeket, míg jelentősen eltértek ettől 

MBf és PMa reakcióiban. Ez utóbbinak a 

hidrogénezése AcOH-ban azonban már 

sokkal kevésbé tért el a lineáris visel-

kedésnek megfelelőtől. A kezdetben 

használt módosító helyettesítése a 

felületen egy reakció közben hozzáadott 

másik módosítóval szemléletesen 

kimutathatja a cinkona alkaloidok 

egymáshoz viszonyított adszorpciós 

erősségét, amint a 42. ábrán látható. 

Ezekben a kísérletekben is 

megfigyelhető, hogy az oldószer és a 

prokirális keton szerkezetének változása 

jelentős eltéréseket eredményezhet. Az 

ábrán látható, hogy míg KPl hidrogénezésében Cd-OMe nem helyetesíti a felületen a Cn-t, addig 

EPy hidrogénezésében ez a csere megtörténik [S15]. Más származékok és természetes cinkona 

alkaloidok elegyeivel elért eredmények ugyancsak használhatók a megfelelő származék relatív 

adszorpciós erősségének kimutatására. Így kimutattuk, hogy -iCn erősebben adszorbeált, mint 

Kd, de érdekes, hogy nem képes csak részben helyettesíteni a Pt felületen Cn-t, ugyanakkor Cn 

is csak részben helyettesíti az előre adszorbeált -iCn-t [S05]. 

Módosítóelegyek használatával kimutatott különböző szerkezetű aktivált ketonok 

hidrogénezésében tapasztalt eltérések alapján arra is lehetett következtetni, hogy a ketonok 

szerkezete meghatározó jelentőségű a 

cinkona alkaloid adszorpciójának 

erősségében, vagyis a módosító és az 

aktivált keton alkotta komplex 

adszorpciójának erőssége figyelhető meg 

elegyek használatakor. Ennek ellenőr-

zésére végeztünk kiindulási anyagok 

elegyeivel is kísérleteket [S27,S28]. Ezek a 

kísérletek hiánypótlónak bizonyultak, 

hiszen aktivált ketonelegyek kompetitív 

hidrogénezését addig nem vizsgálták 

cinkona alkaloidokkal módosított Pt-

katalizátorokon, mindössze Pd-on 

fahéjsav-származékokkal jelent meg egy 

 

 

41. ábra Nemlineáris viselkedés Pt/Al2O3-katalizátoron 
Cd és Cn elegyek használatával (a cinkona 

alkaloidok adszorpciós erősségét befolyásoló 
csoportok feltűntetésével) [S15]. 
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42. ábra Második módosító hozzáadásának 
(nyíllal jelölve) hatására tapasztalt átmeneti 
viselkedés Pt-katalizátoron AcOH-ban [S15]. 
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hasonló közlemény [402]. MBf és EPy kompetitív hidrogénezésének vizsgálata Cd-nel módosított 

vagy nem módosított katalizátoron kimutatta, hogy a két keton együttes hidrogénezésekor EPy 

racém hidrogénezésének sebessége jelentősen csökken, a külön végzett reakcióhoz képest. 

Továbbá az elegy hidrogénezésekor EPy enantioszelektív hidrogénezése gyorsabb, mint MBf-é, 

míg a racém reakciók sebességei fordított sorrendet mutatnak [S27]. Ugyancsak váratlanul, MBf 

enantioszelektív hidrogénezésének sebessége csökken az elegy hidrogénezésekor AcOH-ban. A 

kísérletek alapján meghatározott EPy és MBf relatív adszorpciós erősségei mindkét vizsgált 

oldószerben (toluol és AcOH) azt mutatták, hogy módosító hiányában az utóbbi keton jelentősen 

erősebben adszorbeált, amit a fenilgyűrű kölcsönhatása a felülettel okoz. Ezzel ellentétben 

királisan módosított felületi centrumokon az előbbi adszorpciója erősebb. Ez azzal 

magyarázható, hogy a módosító erősebben kötődik a felülethez, mint a két kiindulási anyag, és 

a kialakuló királis centrumokhoz EPy könnyebben kapcsolódik, mint a fenilgyűrű által térgátolt 

ketoncsoportot tartalmazó MBf. A tapasztalt jelenséget a 43. ábrán mutatom be. 

A vizsgálatok kiterjedtek számos aktivált keton elegyére EPy, MBf, KPl, PMa, TAf és 2,2-

dietoxiacetofenon (EAf) kiindulási anyagokat, valamint Cd, Cn, Kn és Kd cinkona alkaloidokat 

használva [S27-S30]. Ezekben a vizsgálatokban elért eredmények is kimutatták, hogy aromás 

gyűrűt tartalmazó ketonok hidrogénezése általában lassul a királis módosítás következtében, 

ellentétben az alifás aktivált ketonokéval. Ezek alapján látható, hogy a módosítóelegyek 

használatának eredményeiből következtetett viszonylagos adszorpciós erősségek a felületen 

kialakuló cinkona alkaloid és keton alkotta felületi komplex kötődését is jellemzik, ami 

magyarázatot adott a keton szerkezetének jelentős hatására. 

 

 

43. ábra Két aktivált ketonok elegyének kompetitív racém és enantioszelektív hidrogénezése 

Pt-katalizátoron [S28]. 

 

4.1.4. Folyamatos rendszer alkalmazása 

 

A heterogén katalizátorok egyik lényeges előnye, a reakcióközegben oldódókhoz képest, hogy 

állóágyas reaktorokba helyezve átáramlásos folyamatos rendszerekben használhatók. Ugyan 

ennek a lehetőségnek elsősorban gyakorlati jelentősége van, azonban ezekben a rendszerekben 

nyert adatok sokszor a reakciók mechanizmusával kapcsolatos ismeretek bővítéséhez is 

hozzájárulnak. Amint az irodalmi áttekintésből látható, aktivált ketonok enantioszelektív 

hidrogénezését is vizsgálták folyamatos rendszerekben [329-340], bár nem akkora alapossággal, 

mint amennyire ezek jelentősége indokolta volna. Ennek oka az lehetett, hogy ezekben a 
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kísérletekben egyedileg épített készülékeket használtak, így ezek nem voltak hozzáférhetők 

minden, ezzel a reakcióval foglalkozó kutatócsoport számára. A kétezres évek közepétől 

kereskedelmi forgalomba helyeztek egy új, folyamatos, átáramlásos rendszert, amelyben a 

hidrogént egy beépített hidrogéngenerátor szolgáltatja (H-Cube rendszer) [449-452]. Ezt a 

szerves vegyületek folyamatos hidrogénezésére tervezett rendszert alkalmaztuk aktivált 

ketonok enantioszelektív hidrogénezésére [S31]. Már első vizsgálataink alapján láthatóvá vált, 

hogy aktivált ketonok enantioszelektív hidrogénezése ebben a folyamatos rendszerben is 

enantioszelektíven megvalósítható. Akárcsak az irodalomban addig leírt kísérletekben 

[330,333,334], nagy enantioszelektivitások eléréséhez általában nagyobb módosító-

koncentráció szükséges, mint szakaszos reaktorban és a módosító adagolásának leállítása az 

enantioszelektivitás csökkenéséhez vezet [S31]. Másrészt, olyan jelenségek kimutatása 

lehetséges, amelyek szakaszos működtetésű reaktorban nem, vagy csak nehezen észlelhetők. 

Ilyen a kezdeti átmeneti időszakban látható enantioszelektivitásváltozás, amely a királis felületi 

centrumok kialakulásának követését teszik lehetővé. 

A folyamatos rendszerben a módosító változtatásával végzett hidrogénezések több 

aktivált keton esetében bizonyították, hogy a szakaszos rendszerben cinkona alkaloidelegyek 

használatával, illetve két módosító egymást követő adagolásával megállapított adszorpciós 

erősség-sorrendek könnyen kimutathatók a folyamatos átáramlásos rendszerben [S32-S34]. 

Ugyanakkor, a módosító cseréjének dinamikája is követkető a konverzió és az 

enantioszelektivitás időbeni alakulásának figyelésével. Ez jól látható MBf hidrogénezésének 

vizsgálatából (44. ábra), amely során Cd cseréje Cn-re lassabban játszódik le, mint a fordított 

csere [S32]. Hasonló eredményeket értünk el EPy, KPl, MBf, és PMa hidrogénezéseiben a 

természetes cinkona alkaloidok használatával [S32-S34]. További érdekes jelenségek is 

kimutathatók, mint például az enantioszelektív hidrogénezést és a katalizátor mosását követő, 

módosító hozzáadása nélkül végzett hidrogénezés során elért maradványenantioszelektivitás 

iránya, amely oldószertől és kiindulási anyagtól függően a várthoz képest ellentétes is lehet 

[S35]. A kezdetben Garland és munkatársai által EBf és Cd vagy Cn használatával leírt jelenséget 

[336] kiterjesztettük más ketonra és módosítóra. Bár a megfigyelt maradvány-

enantioszelektivitás oka még mindig nem teljesen tisztázott, javaslatunk szerint a felületen 

erősen adszorbeált királis 

szervesanyag maradványok 

okozhatják. 

Ugyancsak könnyen 

kimutathatóvá vált az előzőleg 

általunk szakaszos reaktorban 

végzett mérések eredményei 

alapján leírt érdekes enantio-

szelektivitás inverzió TAf 

hidrogénezésében nem savas 

oldószerekben [S07]. Ezekben 

az oldószerekben a királis 

módosító „sztereogén centru-

mának” konfigurációjától füg-

 

44. ábra MBf hidrogénezése Pt/Al2O3-on folyamatos rendszerben 
Cd és Cn módosítók váltásával [S32]. 
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getlenül mindig (R)-1-fenil-2,2,2-trifluoretanol keletkezett folyamatos rendszerben is [S36]. A 

tapasztalt inverzió lehetséges magyarázata, akárcsak a -iCn módosító használatával toluolban 

elértnek is az, hogy ezekben az oldószerekben a cinkona alkaloid nukleofilként támadja a 

ketoncsoportot és a kialakuló átmeneti komplex szerkezete eltér a savas közegben kialakuló 

komplexétől, amint azt a 34. ábra mutatja. TAf hidrogénezése során a „nukleofil kapcsolat” 

kiegészülhet a trifluormetil-csoport és a cinkona adszorbeált aromás gyűrűrendszere között 

kialakuló hidrogénhíd-kötéssel, ami magyarázatot ad arra, hogy ennek a molekulának a 

hidrogénezése során már Cn, Kd és Cn‒OMe is azonos irányú enantioszelektivitást ad, mint Cd 

[S07,S36]. Később Baiker és munkatársai kimutatták, hogy csak kis TAf koncentráció esetén 

tapasztalható ez az inverzió, amit azzal értelmeztek, hogy a keletkező gyengén savas jellegű 

termék képes protonálni a cinkona alkaloidot, és ezzel konformációváltozást okozni. Így, azt 

javasolták, hogy a keletkező termék egyik enantiomere és a módosító által alkotott felületi 

komplex a tulajdonképpeni királis forrás kis TAf koncentráció használatakor, amint nagyobb 

konverziókat elérünk [242]. Ugyan kísérleteik meggyőzően kimutatták e javasolt kapcsolatot, ez 

nem zárja ki, hogy kisebb kiindulási anyag koncentrációknál az úgynevezett nukleofil komplex 

kialakulása határozza meg az enantioszelektivitás irányát. 

Végül a folyamatos rendszer alkalmazhatónak bizonyult aktivált ketonok kompetitív 

hidrogénezésének vizsgálatára is [S29,S30]. Hasonló jelenség kimutatását tette lehetővé, mint 

amilyent szakaszos rendszerben tapasztaltunk, vagyis a különböző szerkezetű ketonok 

hidrogénezésének sebessége eltérően változik a felület királis módosításának következtében az 

elegyek hidrogénezésekor. Ezúttal a rendszer lehetővé tette az egyedi ketonok és az elegyek 

reakcióiban tapasztalt sebességváltozások gyors kimutatását. 

 

4.1.5. A katalitikus rendszer alkalmazásának bővítése 

 

A királisan módosított Pt-katalizátorok alkalmazásának lehetőségei aktivált ketonok 

enantioszelektív hidrogénezésére korlátozottak. A katalitikus rendszer tanulmányozásának fő 

célja ennek bővítése. Az irodalmi áttekintés alapján látható, hogy trifluormetil-csoporttal aktivált 

ketonok is kiváló enantioszelektivitással hidrogénezhetők [203], különösen a 4,4,4-trifluor--

ketoészterek reakcióiban értek 

el kiemelkedő eredményeket 

[205]. Ezek alapján felmerült a 

kérdés, hogy egy -helyzetű 

fluor jelenléte elegendő-e a 

ketoncsoport aktiválásához nagy 

enantioszelektivitás elérésének 

céljából, az -hidroxi- vagy -

metoxicsoportokat tartalmazó 

vegyületekhez hasonlóan 

[198,199]. Racém etil 2-fluor-

acetoacetát hidrogénezését 

vizsgálva, jó enantioszelektivi-

tásokat és diasztereoszelektivi-

 

45. ábra Fluortartalmú prokirális ketonok enantioszelektív 
hidrogénezésének eredményei módosított Pt-án [S37,S38]. 
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tásokat kaptunk Cd-OMe származékkal módosított Pt/Al2O3-katalizátoron a megfelelő 

reakciókörülmények kiválasztását követően. Az elért eredmények a nem hidrogénezett 

kiindulási anyag gyors racemizációjának tulajdonítottuk (45. ábra) [S37]. Ellentétben az -

metoxi-ketonokkal, amelyek hidrogénezéseiben bázikus adalék jelenléte szükséges a kisebb 

sebességgel hidrogénezett kiindulási anyag enantiomerének racemizációjához, az általunk 

vizsgált -fluor--ketoészter spontán racemizációja adalék nélkül is, dinamikus kinetikai 

rezolválást követően a megfelelő treo-(2S,3R)-2-fluor-3-hidroxiészter keletkezéséhez vezetett, 

ee 83%-os enantioszelektivitással. Meg kell jegyezni, hogy az S kiindulási anyag 

ketoncsoportjának hidrogénezése 97%-os sztereoszelektivitással ment végbe. 2-

Fluorciklohexanon enantioszelektív hidrogénezése is jó diasztereoszelektivitással és közepes 

enantioszelektivitással adta a cisz-(1R,2S)-2-fluorciklohexanolt, azonban a megmaradt kiindulási 

anyag racemizációja lassú a hidrogénezéshez képest, így 50%-ot meghaladó konverzióknál a 

termék sztereoszelektivitása csökkent [S38]. 

Ezeknek, az általunk leírt reakcióknak a bemutatásával zárom az aktivált ketonok 

enantioszelektív hidrogénezésében elért eredmények áttekintését. A reakció tanulmányozása, 

új cinkona alkaloid alapú módosítók, új analízismódszer, új kivitelezési módszerek, új kiindulási 

anyagok bevezetésével számos érdekes kérdést vetett fel, amelyekre lehetséges 

magyarázatokkal szolgáltunk. A vizsgálatainkat követően megjelent közlemények, amelyek 

egyre fejlettebb módszerek használatával elért eredményeket mutatnak be, egy része 

alátámasztja, más része vitatja következtetéseinket, így még napjainkban is számos kérdésben 

nem sikerült egységes álláspontot kialakítani a reakció mechanizmusát és a királis információ 

átadásához vezető komplex szerkezetét illetően. Ami talán a legfontosabb, hogy a fenti 

katalitikus rendszer gyakorlati alkalmazása egyre kedvezőbb alternatívája a homogén 

enantioszelektív hidrogénezéseknek. Ezért a módosított Pt-katalizátor használata még nem 

vizsgált kiindulási anyagok enantioszelektív hidrogénezésében kiemelkedő jelentőségű lehet. A 

továbbiakban ezt a katalitikus rendszert alkalmaztuk egy általunk kifejlesztett aszimmetrikus 

heterogén katalitikus kaszkádreakcióban is, amelyet egy ezt követő alfejezetben mutatok be. 

 

 

4.2. Prokirális telítetlen karbonsavak enantioszelektív hidrogénezése 

 

Az irodalmi előzmények bemutatásából is kiviláglik, hogy telítetlen karbonsavak enantioszelektív 

hidrogénezését cinkona alkaloidokkal módosított Pd-katalizátorokon lényegesen kevesebbet 

vizsgálták, mint az aktivált ketonok reakcióit platinán. Egyrészt ezek a vizsgálatok később 

kezdődtek, másrészt az elért kisebb, és így nem annyira vonzó enantioszelektivitások miatt 

lassabban haladtak. Ennek ellenére a kétezres évek közepétől ezek vizsgálata is megélénkült, 

elsősorban a fahéjsav-származékok hidrogénezésében egy japán kutatócsoport és az általunk 

elért kiemelkedő eredményeknek köszönhetően. Ez utóbbiak áttekintése következik itt. 

 

4.2.1. A sav szerkezetének hatása 

 

Az aktivált ketonok hidrogénezésével ellentétben a telítetlen karbonsavak enantioszelektív 

hidrogénezése során a kísérletek nagyrészében Cd-t használtak királis módosítóként, mivel már 
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a kezdetekben kiderült, hogy bármilyen kis változtatás a cinkona alkaloid szerkezetében jelentős 

enantioszelektivitás-csökkenéshez vezet [349,381]. Ezek a kísérletek arra is rámutattak, hogy 

aktivált ketonokhoz hasonlóan Cd és Cn használata ellentétes enantiomereket eredményez 

feleslegben. Tehát azonos reakciókörülmények között, és amennyiben más szubsztituens nem 

befolyásolja a reakció irányát akkor a C9‒C8 királis centrumok alkotta „sztereogén centrum” a 

felelős az enantioszelektivitás irányáért. Azonban arra kevés figyelmet fordítottak, hogy az 

enantioszelektivitás iránya a sav szerkezetének függvényében is változik. Ennek kimutatására 

néhány alifás és aromás szubsztituenst tartalmazó propénsavat vizsgáltunk, nem annyira az 

enantioszelektivitás méretének, mint inkább az irányának meghatározására [S39]. Az elért 

eredményeket a 46. ábrán összegeztem. Ezek alapján látható, hogy a fémfelület felöli cisz-

addíciót figyelembe véve [413], a sav adszorpciójának irányát a  szénatomhoz kapcsolódó 

szubsztituens jellege határozza meg. 

A fentieknek megfelelően alifás szénlánc a -helyzetben a molekula ellentétes oldalán 

való adszorpcióját teszi kedvezményezetté az ugyanabban a helyzetben található aromás 

gyűrűvel szemben. Ugyanakkor az enantioszelektivitás nő az alifás lánc hosszának növelésével 

bizonyos szénatomszámig. Irodalmi adatoknak megfelelően a vizsgált cisz telítetlen sav kisebb 

ee-t adott, mint a transz (nem látható az ábrán) [S39]. Az -helyzetű alifás szénlánc hosszának 

nem észlelhető jelentős befolyása, míg az ugyanebben a helyzetben található fenilgyűrű növelte 

az ee értékét [S39]. A kapott eredmények, ugyan nem azonos, hanem az egyes savtípusok 

hidrogénezésében, az irodalomban talált kedvező körülmények között lettek meghatározva, az 

adszorpció irányítása a -helyzetű szubsztituens által így is egyértelmű. Ez a kialakuló átmeneti 

komplex szerkezetéből eredhet. Ezek alapján a fahéjsav-származékok és az alifás savak 

hidrogénezésében eltérő szerkezetű, akár más összetételű felületi komplex felelős az 

enantioszelektivitásért. Így érthető, hogy ezeket a savakat legtöbbször külön tárgyalja a 

szakirodalom. Ennek megfelelően, a továbbiakban ezekkel a savakkal elért saját eredmények 

ebben a dolgozatban is külön lesznek összegezve. 

 

 

46. ábra A telítetlen savak szerkezetének hatása az enantioszelektivitásra Pd-

katalizátoron (a piros kötések a C=C-csoport korábbi helyét jelölik) [S39]. 
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4.2.2. Alifás savak enantioszelektív hidrogénezése 

 

Alifás telítetlen karbonsavak enantioszelektív hidrogénezésében kisebb enantioszelektivitásokat 

értek el, mint FPs reakciójában, különösen miután Nitta BnNH2 adalék használatával jelentősen 

növelte az utóbbi sav reakciójában elérhető ee értéket [398,399]. Ennek ellenére alifás savak 

hidrogénezésében csak erős bázisadalékok hatását vizsgálták a felületi átmeneti komplex 

összetételének bizonyítására [356]. Ez indokolta alifás primér amin adalékok hatásának 

vizsgálatát néhány eltérő szerkezetű karbonsav enantioszelektív hidrogénezésében Cd-nel 

módosított Pd-katalizátoron [S40]. A hidrogénezésekhez 5% Pd/Al2O3 Engelhard E40692 

katalizátort használtunk, mivel ez a kereskedelmi katalizátor, amely számunkra is hozzáférhető 

volt, bizonyult a leghatásosabbnak az előző tanulmányok során [352,354,381]. Kezdeti 

vizsgálataink néhány alifás sav hidrogénezésében is jelentős enantioszelektivitás-növekedést 

mutattak BnNH2 használatának hatására, amint a 47. ábrán látható. Érdemes kiemelni, hogy 

nem minden sav reakciójában értünk el ee javulást, így (E)-2-metil-3-fenilpropénsav, citrakonsav 

vagy mezakonsav hidrogénezésében az ee csökkent BnNH2 jelenlétében. Ezekkel ellentétben 

itakonsav (ITs) hidrogénezésében rendkívüli, több mint 40%-os, növekedést tapasztaltunk. 

Ugyanakkor, FPs hidrogénezésével ellentétben, amely reakciót a BnNH2 jelenléte gyorsította, ITs 

hidrogénezését az amin jelentősen lassította. Ezek alapján arra következtettünk, hogy bár 

mindkét sav esetében az enantioszelektivitás nő, az amin szerepében eltérések lehetnek a két 

sav reakciójában, ezért alifás savak reakcióit érdemesnek tartottuk alaposabban vizsgálni. 

ITs hidrogénezésében tapasztalt látványos enantioszelektivitás-növekedésnek 

tulajdonítható, hogy ezzel az anyaggal kezdtük további kísérleteinket, mi több akkoriban ez volt 

az első eset, hogy terminális C=C-csoportot tartalmazó savval sikerült jó enantioszelektivitást 

elérni királisan módosított fémkatalizátoron [S41]. Vizsgáltuk a lényegesebb 

reakciókörülmények hatását, mint az oldószer minőségét, a H2-nyomásét, a hőmérsékletét, a 

reakcióösszetevők adagolásának sor-

rendjét, az amin adalék és a módosító 

szerkezetét, a BnNH2/ITs és a Cd/ITs 

arányét. Ezek a vizsgálatok több ízben is 

meglepő eredményeket adtak, 

amelyek közül kiemelendő, hogy 20 

atm H2-nyomáson kaptuk a legjobb 

enantioszelektivitást BnNH2, Cd és ITs 

sorrendben adagolva az összetevőket. 

Kivéve a gyengén bázikus anilint és a 

piridint a vizsgált aminok mindegyike 

ee-növekedéshez vezetett, azonban a 

nem királis aminok közül BnNH2 volt a 

leghatásosabb. A legjobb 58%-os ee 

értéket metanolban, viszonylag nagy, 

10 mol% Cd mennyiséggel (ITs-hez 

képest), a reakcióhőmérséklet csökken-

tésével értük el.  

 

 

47. ábra BnNH2 hatása savak hidrogénezésében elért 

enantioszelektivitásra Cd-nel módosított Pd-on [S40]. 
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Ezek mellett az amin felületi 

szerepére utalt az a következetlenség, 

ami a kezdeti sebesség és az ee 

alakulásában látható az amin mennyi-

ségének függvényében. Az előző már 0,5 

ekv. amin jelenlétében jelentősen esett, 

míg az ee ennél nagyobb mennyiségektől 

kezd nőni és 2 ekv. BnNH2 hozzáadására 

érte el a legnagyobb értéket. NMR 

spektrumok alapján kimutatható a 

folyadékfázisban először a C=C-

csoporttal nem konjugált, majd a 

konjugált karbonsavcsoport benzil-

ammónium sójának kialakulása, ezek 

saverősségeinek megfelelően. A kiindulási anyag szerkezetének hatása mutatta a C=C-csoporttal 

konjugált szabad karbonsavcsoport jelenlétének szükségét, míg a másik savcsoport jelenléte 

csak kissé emelte az ee értékét (48. ábra). Ebből következik, hogy a C=C-csoporttal konjugált 

karboxilát nagyobb bázicitású csoport kölcsönhatása a módosítóval irányítja a molekula 

adszorpcióját. A második karboxilát csoport további kötődési lehetőségek biztosításával 

javíthatja ezt az irányítást. Az amin szerepe többszörös, először is a felületen fejti ki hatását, 

feltételezhetően mérgezve a nem módosított felületi helyeket. Másrészt a sav sóvá alakítása 

aktívabbá teszi a konjugált karboxilát-aniont, az előzőekben tárgyalt módon. A felületen 

kialakuló komplex szerkezete ugyan még kérdéses, de mivel poláris, prótikus oldószer bizonyult 

a megfelelőnek ebben a reakcióban, feltételezhető, hogy az oldatban a savmonomer felé eltolt 

egyensúly miatt, az addig vizsgált alifás savakkal ellentétben [428-430], csak egy savmolekula 

vesz részt a komplex kialakításában [S41]. 

A fentiekből látszik, hogy az ITs hidrogénezése egy sajátos eset, amelyben szerepe van a 

két eltérő savasságú karbonsavcsoportnak. Azonban a 47. ábrán látható, hogy egyszerű ,-

telítetlen alifás karbonsavak hidrogénezése is nagyobb enantioszelektivitással megy végbe 

BnNH2 jelenlétében. Így vizsgálatainkat kiterjesztettük MBs és MHs enantioszelektív 

hidrogénezésére is [S42-S44]. Primér amin adalékok közül benzilamin-származékok bizonyultak 

a leghatásosabbaknak, de más alifás aminnal is hasonló eredményeket lehet elérni, vagyis kis 

változások hatására az amin bázikuságában, akár a Cd kinuklidin N-atomjánál erősebb, akár 

gyengébb bázisról (pKa(Cd) ≈ 10 [453]) legyen szó, csak kis enantioszelektivitásváltozás 

tapasztalható [S42]. Kivételt a naftil gyűrűrendszert tartalmazó amin volt, ami annak 

tulajdonítható, hogy ennek adszorpciós erőssége a fémfelületen vetekedik a Cd-ével. Érdekes, 

hogy alifás savak hidrogénezésében N-metilbenzilamin (MBa) is hasonló enantioszelektivitást 

adott, mint BnNH2, míg N,N-dimetilbenzilamin jelenlétében is nőtt az ee értéke az amin nélküli 

reakcióhoz képest, azonban elmaradt az előbbi két aminnal elért eredményekhez hasonlítva 

[S43]. Így a további vizsgálatokban mindkét amint (BnNH2 és MBa) használtuk. Ezeknek a 

savaknak a hidrogénezése során számos észrevétel utalt arra, hogy az adalék aminok részt 

vesznek a reakció során kialakuló átmeneti komplex felépítésében a felületen. Amennyiben a 

folyamat diffúziógátolttá válik a katalizátor mennyiségének növelésével, a két amin jelenlétében 

 

48. ábra ITs és származékainak enantioszelektív 
hidrogénezése Cd-nel módosított Pd/Al2O3-
katalizátoron BnNH2 jelenlétében [S41]. 
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tapasztalt különböző sebességek 

az amin részvételét mutatták a 

diffúzióban. Ugyancsak különb-

ségek tapasztalhatók a két amin 

mennyiségének változtatásával 

elért eredményekben, valamint 

a H2-nyomás hatásában amin 

nélkül és azok jelenlétében. A 

hőmérséklet csökkenése tovább 

növelve az enantioszelektivitást, 

ennek következtében alifás 

savak hidrogénezésében egye-

dülállóan nagy ee értékeket 

értünk el (49. ábra). Az empirikus 

oldószer-paraméter növekedé-

sével a kezdeti sebesség is nőtt, 

azonban az aminok jelenlétében 

kevésbé, mint az amin nélküli 

reakciókban. A hígítás hatásának 

vizsgálata egy aprótikus és egy 

prótikus oldószerben valószínű-

sítette az utóbbi részvételét a 

felületi komplex kialakításában, 

amennyiben amin nem volt jelen 

a rendszerben. Aprótikus oldószerben a hígítás növelésével kapott ee csökkenés savdimer 

részvételét sugallta, mind amin adalékkal, mind anélkül [S44]. Az aminok hatása kis Cd 

koncentrációknál sokkal jelentősebb, mint nagyobbaknál, ez is mutatva azt, hogy az aminnak a 

felületi folyamatokban is van szerepe, így hatása a Cd-nel kevésbé borított felületen jelentősebb. 

Végül érdemes megemlíteni, hogy a módosító szerkezete is jelentősen befolyásolta az amin 

hatását, Kn módosítóval az aminoknak nem volt hatása, a módosító dőlt adszorpciója miatt. 

Módosítóelegyekkel végzett kísérletek, amelyeket elsőként mi végeztünk alifás savak 

használatával, kimutatták Kn vagy Cd-OMe gyengébb adszorpcióját Cn-hez képest. A fenti 

eredmények alapján javasoltunk prótikus és aprótikus oldószerben, illetve aminok jelenlétében 

képződő lehetséges átmeneti komplex-szerkezeteket, amelyek közül néhány a 49. ábrán látható 

[S44]. Ezek ellenőrzése további vizsgálatokat igényel, azonban a javasolt felületi szerkezetek 

összhangban vannak az irodalomban leírt katalitikus mérések és vizsgálati módszerek 

eredményeivel is. 

 

4.2.3. Fahéjsav-származékok enantioszelektív hidrogénezése 

 

Ugyan FPs hidrogénezése a legelőször vizsgált reakció volt Cd-nel módosított Pd-katalizátoron a 

kétezres évek elejére ennek tanulmányozása lassult, majd újabb lendületet a kutatásoknak 

többek között a para-helyzetben metoxicsoporttal szubsztituált vegyületek vizsgálata adott 

 

49. ábra Alifás savak hidrogénezésében Cd-nel módosított 

Pd/Al2O3-on elért legjobb eredmények és a javasolt felületi 
komplexek szerkezete amin adalékkal és anélkül [S43,S44]. 
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[400]. Ezeknek a származékoknak a hidrogénezésében elért nagyobb enantioszelektivitásokat az 

elektronküldő csoportok által okozott erősebb módosító‒sav kapcsolattal magyarázták. Mivel 

abban az időben más helyzetű metoxicsoport, illetve más szubsztituensek hatása a reakcióra 

nem volt ismert, előállítottuk és vizsgáltuk mind a hat monometoxi- és számos dimetoxi-

szubsztituált FPs-származék hidrogénezését, majd mono- és difluor, metil és ezeket a 

csoportokat vegyesen tartalmazó származékok enantioszelektív hidrogénezését is 

megkíséreltük [S45,S46]. Első kísérleteink a megfelelő katalizátor kiválasztására irányultak, 

hiszen a reakcióval foglalkozó japán kutatócsoport vagy saját készítésű, vagy számunkra 

elérhetetlen katalizátorokat használt [371,400]. Meglepetésre, az alifás savak hidrogénezésében 

is alkalmazott 5%-os Pd/Al2O3 Engelhard 40692 katalizátoron 250°C-on történő előkezelést 

követően, 2,5 térf. % vizet tartalmazó DMF oldószerben, 1 ekv. BnNH2 jelenlétében értük el a 

legjobb eredményeket (E)-2-(2-metoxifenil)-3-fenilpropénsav hidrogénezésében [S45]. További 

kis ee-növekedést a reakcióhőmérséklet csökkentése eredményezett. Amint várható volt, a Z 

izomerek térszerkezete nem tett lehetővé megfelelő kölcsönhatást a módosítóval, így ezek 

hidrogénezése kis, legfeljebb közepes enantioszelektivitásokat adtak. 

A metoxicsoport helyzetének függvényében több jelentős hatást is tapasztaltunk. 

Egyrészt a 2-fenilgyűrűn található orto-helyzetű szubsztituens jelenlétében jobb eredményeket 

kaptunk, mint a para helyzetben helyettesített sav esetében. Másrészt a 3-fenilgyűrűn az orto-

helyzetű metoxicsoport jelentősen csökkentette az ee értéket, míg a para- és meta-helyzetben 

szubsztituált savak hidrogénezésében hasonlóan kiemelkedő értékeket kaptunk. Ezek a hatások 

a dimetoxiszubsztituált savak reakcióiban is jól nyomon követhetők (50. ábra). Ennek 

megfelelően (E)-2-(2-metoxifenil)-3-(4-metoxifenil)propénsav hidrogénezésében értük el a 

legjobb enantioszelektivitást (ee 92%), ami meghaladta a mindkét gyűrűn para- vagy para- és 

meta-helyzetben szubsztituált savak reakcióiban kapottakat. Hasonlóan viselkedtek a 

fluorszubsztituált savak is. A difluor- vagy fluor- és metoxicsoportokat tartalmazó vegyületek 

 

 

50. ábra Difenilpropénsav-származékok hidrogénezésében elért enantioszelektivitások 

Cd-nel módosított Pd/Al2O3-katalizátoron [S46]. 
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hidrogénezésében addig egyedülállóan kiemelkedő, akár 96%-os enantioszelektivitást, is el 

tudtunk érni kis hőmérsékleten [S46]. A fenilgyűrűkön metilcsoportokat tartalmazó savak 

hidrogénezéseiben kapott ee értékek kissé elmaradtak a fenti eredményektől. Néhány nagy 

enantioszelektivitást adó savból keletkező termék szerkezete az 50. ábrán látható. 

A fenti eredmények és ezekben a reakciókban mért kezdeti sebességek alapján arra 

következtettünk, hogy a 3-fenilgyűrűn található szubsztituensek jelenlétében az 

enantioszelektivitás-növekedést elsősorban ezek elektronküldő hatása okozza. A konjugációnak 

köszönhetően ez növeli a karboxilátcsoport bázikus jellegét és erősíti a módosító‒sav 

kapcsolatot. A karbonsavcsoport, prokirális C=C-csoport és a 3-fenil gyűrű alkotta konjugált 

molekularész adszorpciójára is hatással vannak a 3-fenil gyűrűn található szubsztituensek. Ennek 

tulajdonítható a para-fluorszubsztituens kedvező hatása, amely lehetővé teszi a telített sav 

gyorsabb deszorpcióját az ugyanabban a helyzetben metoxicsoportot tartalmazó savhoz képest. 

Azonban ezen a gyűrűn orto-helyzetben található szubsztituensek térbeli gátlása jelentősebb 

ezeknél a hatásoknál még fluor esetében is, ami egyrészt csökkenti a hidrogénezés sebességét, 

másrészt az enantioszelektivitást is kedvezőtlenül befolyásolja. Ezt igazolja a tapasztalt 

szubsztituens méretével arányos kedvezőtlen hatás. A 2-fenilgyűrűn található orto-helyzetű 

csoportok az enantioszelektivitás növelése mellett csökkentették a kezdeti sebességet, így ezek 

hatása is egyrészt sztérikus okokra vezethető vissza, de nem a fémfelülettel, hanem a 

módosítóval kialakuló kapcsolat lehet ezáltal erősebben irányított. Ennek ellenére a 

szubsztituens térbeli gátlása nem ad kielégítő magyarázatot az elért ee értékekre, így ez 

kiegészülhet más hatásokkal is, amelyek között szerepelhet hidrogénhíd-kötés kialakítása vagy 

a molekula dipólusmomentumában okozott változás. Az előbbit látszik igazolni a 

metilszubsztituált származékokkal elért eredmények, amelyek hidrogénezése kisebb 

enantioszelektivitással ment végbe, mint a megfelelő fluor- vagy metoxiszubsztituált savaké. 

A javasolt kölcsönhatások igazolására, valamint a karbonsav adszorpciójának vizsgálatára, 

előállítottunk olyan származékokat, amelyek szubsztituensei átalakulhatnak a katalizátor 

felületén, vagyis klór-, nitro-, hidroxilcsoportokat vagy heteroaromás gyűrűt tartalmaztak [S47-

S50]. A 3-fenilgyűrűn klórral szubsztituált származékok nagyarányú dehidroklórozása, 

 

 

51. ábra Klórszubsztituált FPs-származékok hidrogénezésének eredményei és a sav 

javasolt adszorpciós módja Cd-nel módosított Pd-katalizátoron [S47].  
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ellentétben a 2-fenilgyűrűn szubsztituáltakkal, azt mutatta, hogy az előző gyűrű lapjával, míg az 

utóbbi dőlve kötődik a fémfelületre, amint az 51. ábrán látható szelektivitások és javasolt felületi 

komplex mutatja. Jó enantioszelektivitást lehetett elérni a klórtartalmú vegyületek 

hidrogénezésében is, különösen a 2-(2-klórfenil)származékokkal, amennyiben a 3-fenilgyűrűn 

para-helyzetű metoxi vagy fluor szubsztituens is található (ee 92% és 96%) [S47]. 

Heteroaromás gyűrűt tartalmazó propénsavak hidrogénezései is azt mutatták, hogy a 2-

arilgyűrű dőlt helyzetben, a 3-arilgyűrű lapjával kötődik a fémfelülethez. Ez következett abból, 

hogy az -helyzetű 3-piridilgyűrű nem alakult át, viszont horgonyzó hatása miatt csökkent a 

kezdeti sebesség és az ee. A -helyzetű 2-furilgyűrű palládiumon a heteroaromás gyűrű lassú 

hidrogénezésével alakul tovább, amit a módosítás Cd-nel gátolt. Ennek a savnak a 

hidrogénezésében hasonló enantioszelektivitást értünk el, mint FPs reakciójában [S48]. 

Nitrocsoportokkal szubsztituált savak hidrogénezésének eredményeiből is hasonló 

következtetésekre jutottunk. A 3-fenilgyűrűn található nitroszubsztituensek redukciója megelőzi 

vagy a C=C-csoport hidrogénezésével párhuzamosan megy végbe, így a megfelelő 

aminocsoportot tartalmazó telített savakat kaptuk, anélkül, hogy a telített nitroszubsztituált 

savak kimutathatók lettek volna. A 3-(2-nitrofenil)származékok gyűrűzárással 3-fenil-2-

kinolonok keletkezését eredményezték mérsékelt enantioszelektivitással. Ugyan a 2-fenilgyűrűn 

szubsztituált nitroszármazék is aminocsoportot tartalmazó telített savat eredményezett, 

azonban a hidrogénfogyás követése láthatóvá tette, hogy az első lépésben döntően a telített 

nitroszubsztituált sav keletkezett, amely deszorpciója, újbóli adszorpciója és redukciója vezetett 

a végső aminocsoportot tartalmazó termékhez [S49]. 

A hidroxilcsoportokat tartalmazó savak hidrogénezései arra is rávilágítottak, hogy a 3-

fenilgyűrűn található meta- és para-helyzetű elektronküldő szubsztituensek kedvező hatása más 

okokra vezethető vissza. Az utóbbi a saverősségre, míg az előző a fenilgyűrű adszorpciójának 

erősségére gyakorolt befolyása a meghatározó, amit az 52. ábrán szemléltettem [S50]. A 3-

fenilgyűrűn található hidroxilcsoportok kedvezőtlenül befolyásolták az amin adalék nélkül 

végzett hidrogénezések kezdeti sebességét és az elért enantioszelektivitásokat, mivel erős  

 

 

52. ábra Hidroxilcsoporttal szubsztituált FPs-származékok hidrogénezésének eredményei Cd-nel 

módosított Pd-katalizátoron és az elektronküldő szubsztituensek hatásának értelmezése [S50].  
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adszorpciójuk következtében csökkentették a módosított felületi helyeken a reakció sebességét. 

BnNH2 jelenlétében a para-szubsztituált savval a metoxiszubsztituált savhoz hasonló vagy akár 

nagyobb ee értéket is elértünk, ami alátámasztotta azt az elképzelést, miszerint az amin FPs-

származékok reakcióiban a termék deszorpcióját gyorsítja, és ennek köszönhetően növeli az 

enantioszelektivitást. Így néhány 3-(4-hidroxifenil)származék reakciójában sikerült elérni nagy, 

90% feletti enantioszelektivitást 1 ekv. BnNH2 jelenlétében (52. ábra). Az amin adalék 

mennyiségének további növelése jelentősen csökkentette az ee értéket. Ilyen körülmények 

között a hidroxilcsoport fenolát sóvá alakul, ami kedvezőtlenül befolyásolja a sav‒módosító 

kölcsönhatást, a fenolát-anion bázikusságának következtében [S50]. 

Annak ellenére, hogy a telítetlen savak közül a difenilpropénsavak hidrogénezését 

vizsgálták legtöbbet, kísérleteink megkezdéséig a módosító szerkezetének hatására mindössze 

egy kezdeti közleményben tértek ki. Így a HCd-OMe éterrel már akkor tapasztalt, a várthoz 

képest ellentétes irányú enantioszelektivitást nem értelmezték [349]. Mivel ezek a vizsgálatok 

közelebb vihetnek a felületen kialakuló átmeneti komplexek szerkezetének felderítéséhez, 

vizsgáltuk a négy természetes, úgynevezett „alap” cinkona alkaloiddal (Cd, Cn, Kn és Kd) és ezek 

metilétereinek használatával FPs és néhány metoxi- és fluorszármazékának a hidrogénezését 

[S51]. Az eredmények, a várt C6’‒OMe csoport enantioszelektivitást csökkentő hatása mellett, 

ami az ezek által okozott dőlt adszorpciónak a következménye, kimutatták, hogy a cinkona 

alkaloidok metiléterré alakításának hatására minden sav reakciójában a természetes alkaloiddal 

feleslegben kapott enantiomerrel ellentétes konfigurációjú termék mennyisége nőtt, annyira, 

hogy sok esetben az enantioszelektivitás iránya is megfordult. Különösen nagy és ellentétes 

irányú ee értékeket Cn‒OMe és Kd‒OMe, vagyis a (R)C8‒(S)C9 alkaloidok adtak, amelyek C3‒vinil 

vagy hidrogénezést követően C3‒etilcsoportjai is befolyásolják a felületi királis hely alakját. 

Ugyancsak érdekes, hogy BnNH2 jelenlétében az ellentétes irányú ee értéke csökkent, vagyis az 

amin azokon a királis felületi helyeken gyorsítja jobban a hidrogénezést, amelyeken az 

adszorpció az eredeti alkaloidhoz hasonló. Az inverziót a sav szerkezete is befolyásolta, azok a 

savak adtak nagyobb inverziót, amelyek savasságát a 3-fenilgyűrűn található para-

metoxicsoportok csökkentették, vagyis a belőlük keletkező karboxilát-anionok bázikusabbak. Ez 

arra engedett következtetni, hogy erősebb módosító‒sav kölcsönhatás esetén az inverzió 

mértéke is nő. 

Ezt követően vizsgáltuk a sav‒módosító kölcsönhatást NMR spektroszkópiával több savat 

és módosítót használva, adalék amin nélkül és jelenlétében. A cinkona alkaloidok H9 protonjához 

rendelhető jel eltolódása kimutatta a cinkona alkaloid szerves savval alkotott sójának 

képződését és ebben a C9‒OH csoport részvételét. A cinkona metiléterek spektrumaiban, ennek 

a jelnek a kisebb eltolódása a természetes alkaloidokhoz képest jelezte, hogy a C9‒OMe csoport 

esetében nincs vagy csak gyengébb kölcsönhatás alakul ki a savval. A 3J(H8‒H9) csatolási állandó 

értéke alapján látható az is, hogy sav jelenlétében a zárt cinkona alkaloid konformerek 

mennyisége jelentősen nő Cd, Cd‒OMe és Cn‒OMe esetében is. BnNH2 hozzáadására az NMR 

spektrumban látható eltolódások és a csatolási állandók változása alapján arra következtettünk, 

hogy az amin kölcsönhat a kialakult komplexszel [S51]. Számos módosító ekvimoláris elegyének 

használata, majd néhány cinkona alkaloid-párosítás teljes összetételtartományban elért 

nemlineáris viselkedés azt mutatta, hogy a C6’‒OMe és a C9‒OMe csoportok gyengébb 

adszorpciót tesznek lehetővé a természetes alkaloidokhoz képest. Még érdekesebbnek 
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bizonyult, hogy elegyekkel olyan 

enantioszelektivitás és kezdeti sebesség 

értékeket is elértünk, amelyek kívül estek 

a két módosító által meghatározott 

tartományon. A módosító és sav szerke-

zetének hatása, a nemlineáris viselkedés 

és az NMR spektrumokban tapasztalt 

változások alapján javasolt kölcsönha-

tásokat az 53. ábrán mutatom be [S51]. 

Ezt követően szükségesnek mutat-

kozott vizsgálataink kiterjesztése a 

cinkona alkaloid szerkezetének további 

változtatására. Ezeket a cinkona alkaloid-

származékokat (E)-2-(2-metoxifenil)-3-

(4-fluorfenil)propénsav (12) hidrogé-

nezésében használtuk, mivel ezzel a savval értük el a legjobb eredményeket [S52]. A Cd-éterek 

szubsztituenseiknek fokozatos méretnövelésével az enantioszelektivitás is fokozatosan 

változott, nagy térkitöltésű, mint a terc-butildimetilszilil-csoport jelenléte (13), ennek irányának 

megfordulásához vezetett (54. ábra). Ennek a Cd éternek az adszorpciója is jelentősen gyengébb, 

a Cd vagy akár Cd-OMe és Cn-OMe adszorpciós erősségével összehasonlítva, amit ezeknek a 

módosítóknak az elegyeivel végzett reakciókkal mutattunk ki. Ugyanezt mutatta az alkaloidok 

átalakulásának vizsgálata is, aminek elemzését ESI-MS mérésekkel végeztük. 

 

 

 

54. ábra Cinkonidinnel és étereivel elért enantioszelektivitások 12 hidrogénezésében Pd-

katalizátoron és az inverzió értelmezésére javasolt komplexek szerkezete [S52].  
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53. ábra FPs javasolt kölcsönhatása HCd és HCd-
OMe módosítókkal [S51]. 

 

 

 

dc_1403_17

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



 79 

Két, a mechanizmussal kapcsolatos megfigyelést első ízben mutattunk ki ezekben a 

kísérletekben. Először is felhívtuk a figyelmet arra, hogy BnNH2 jelenlétében a cinkona alkaloid 

aromás része gyorsabban hidrogénezhető. Később ATR-IR spektroszkópia használatával 

kimutatták, hogy ez, annak tulajdonítható, hogy a felületen dőlve adszorbeált módosító az amin 

hatására az aromásgyűrű síkjával fog kötődni, így az enantioszelektív hidrogénezéshez szükséges 

királis felületet alakít ki [436]. Másrészt, megfigyeltük ezúttal is, hogy az elegyekkel elért 

enantioszelektivitás néha kívül esik a két módosító által meghatározott tartományon. Ezt a két 

módosító egymással való kölcsönhatásával magyaráztuk. Napjainkban közölt megfigyelések azt 

mutatták, hogy nagy módosító koncentrációk részben azért szükségesek karbonsavak 

enantioszelektív hidrogénezésében, mert maga a cinkona alkaloid is viselkedhet, úgy mint az 

amin adalék, segítve a termék deszorpcióját a királis felületi helyekről [416]. Erre mi már abban 

időben felhívtuk a figyelmet, kijelentve, hogy módosítóelegyek alkalmazásakor az erősebben 

adszorbeált cinkona alkaloid használatával elért enantioszelektivitás a másik alkaloid amin-

hatásának következtében növelhető [S51]. 

A fentiek, különösen az éterekkel tapasztalt inverzió alapján azt javasoltuk, hogy akárcsak 

Cd‒OPh esetében Pt-katalizátoron [158], savak hidrogénezésében is a felületi királis aktív hely 

alakja olyan változásokon megy keresztül az étercsoport növelésével, amely bizonyos méret 

fölött megváltoztatja a módosítóhoz gyengébben kötődő sav adszorpciójának kedvezményezett 

irányát, amint az 54. ábrán szemléltettem. Tehát a Pt-katalizátorokon kimutatott királis hely 

alakjának átformálása FPs-származékok hidrogénezésében is hasonló hatást, azaz az 

enantioszelektivitás irányának megfordulását eredményezheti. 

 

4.2.4. A királisan módosított Pd-katalizátor alkalmazhatóságának bővítése 

 

Az előző két alfejezetben tárgyalt telítetlen prokirális savakkal elért jó enantioszelektivitások, 

valamint a szubsztituensek sokszor kedvező hatása alapján felmerült a cinkona alkaloidokkal 

módosított Pd-katalizátor alkalmazása más szerkezetű és változatos funkciós csoportot 

tartalmazó alifás és cikloalifás telítetlen savak hidrogénezésére. 

Trifluormetilcsoportot tartalmazó propénsavak hidrogénezését vizsgálva (Z)-3-

trifluormetil-2-buténsav reakciójában közepes enantioszelektivitással sikerült előállítani (R)-3-

trifluormetilbutánsavat HCd módosító és BnNH2 adalék jelenlétében (55. ábra) [S53]. A reakció 

az első volt, amelyik -helyzetű királis centrum enantioszelektív létrehozását tette lehetővé 

telítetlen karbonsav hidrogénezésével királisan módosított fémkatalizátor használatával. 

Figyelembe véve az aminosavak gyógyszeripari jelentőségét, vizsgáltuk dehidroaminosav-

származékok enantioszelektív hidrogénezését, optikailag dúsított királis aminosavak 

előállításának céljából [S54,S55]. N-acetil-dehidroalanin és N-acetil-dehidrofenilalanin 

hidrogénezésében az irodalomban található eredményekhez képest jelentősen nagyobb 

enantioszelektivitásokat értünk el. A reakciók érdekessége, hogy a két vegyület 

hidrogénezéséhez lényegesen eltérő reakciókörülmények szükségesek [S54]. Míg a fenilgyűrűt 

tartalmazó telítetlen sav hidrogénezésében 1 atm H2-nyomáson és amin adalék nélkül Cd 

módosítóval, Pd/TiO2-katalizátorral kaptuk a legjobb eredményt (ee 36%, R), addig a láncvégi 

C=C-csoportot tartalmazó telítetlen sav hidrogénezése nagyobb, 50 atm H2-nyomáson, BnNH2 

és Pd/Al2O3 használatával 58%-os ee értéket adott [S54]. Ez utóbbi sav hidrogénezésében nem 
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Cd, hanem Cn királis 

módosítóval értük el a legjobb 

ee értéket (ee 60%, R), akárcsak 

az irodalomban leírt 2-pironok 

hidrogénezésében [358] (55. 

ábra). Az itakonsavval elért 

eredményeket követően ismét 

bebizonyosodott, hogy BnNH2 

jelenlétében jelentős enantio-

szelektivitást lehet elérni bizo-

nyos láncvégi C=C-csoportot 

tartalmazó telítetlen savak 

hidrogénezésében is. 

Heterociklusos optikailag tiszta királis vegyületek széleskörű gyógyszeripari alkalmazása 

indokolta arekaidin enantioszelektív hidrogénezésére irányuló próbálkozásainkat [S55]. 

Régebben Blaser és munkatársai hidrogéneztek egy 1,4,5,6-tetrahidronikotinsav észtert, 

azonban csak kis enantioszelektivitásokat sikerült elérni erőteljes körülmények között [412]. 

Kísérleteink kimutatták piperidin-karbonsavak enantioszelektív előállításának szerkezeti 

feltételeit. Egyrészt a prokirális C=C-csoport helyzete az aminocsoporthoz viszonyítva megfelelő 

kell legyen, másrészt csak tercier amin hidrogénezése lehetséges enyhe körülmények között, a 

megfelelő szekundér aminocsoportot tartalmazó vegyület hidrogénezése nem játszódott le. A 

reakciókörülmények és a módosító szerkezetének vizsgálatát követően sikerült elérni jó (ee 60%) 

enantioszelektivitást BnNH2 adalékkal, metanol oldószerben a kereskedelmi Pd/Al2O3-

katalizátor használatával (55. ábra). Akárcsak az előző dehidroaminosav-származék 

hidrogénezésében, ez esetben is Cn kissé jobb enantioszelektivitást adott, mint Cd. 

Arekaidin enantioszelektív hidrogénezését követően kísérletet tettünk azonos szerkezetű, 

a gyűrűben oxigén atomot tartalmazó, 5,6-dihidro-2H-pirán-3-karbonsav enantioszelektív 

hidrogénezésére is [S56]. A nitrogéntartalmú gyűrűs vegyülethez hasonlóan, ez a heterociklusos 

karbonsav esetében is a C=C-csoport helyzete döntő jelentőségűnek bizonyult, a helyzetizomer 

3,4-dihidro-2H-pirán-5-karbonsav hidrogénezése nem ment végbe az alkalmazott körülmények 

között. A fent említett telítetlen sav hidrogénezése Cd módosító jelenlétében meglepően nagy 

(ee 89%) enantioszelektivitást adott metanolban és BnNH2 adalék jelenlétében Pd/Al2O3-

katalizátoron (55. ábra). A telített savból előállított metilészterek hatásvizsgálatai az 

enantiomertiszta vegyületek előállításának jelentőségét mutatták, amelyek előállítására az 

általunk alkalmazott aszimmetrikus heterogén katalitikus módszer sokkal kedvezőbb, mint az 

előzőleg használt racém elegy rezolválása Kn használatával [454]. 

Ugyan ,-telítetlen karbonsavészterek hidrogénezése, irodalmi vizsgálatok alapján, 

racém terméket eredményez cinkona alkaloidokkal módosított Pd-katalizátorokon [349,353], 

találtunk egy telítetlen észtert, amely hidrogénezésében 50%-os enantiomerfelesleget is el lehet 

érni [S57]. A 2-acetoxiakrilsav etilészter hidrogénezésében teljes átalakulásnál elért jó 

enantioszelektivitás feltételezhetően a telítetlen észter két közeli funkciós csoportja és a 

módosító között kialakuló kölcsönhatásoknak köszönhető. Cinkona alkaloiddal módosított Pd-

katalizátor alkalmazása C=N-csoport telítésére alig eredményezett enantioszelektivitást 

 

55. ábra Cinkona alkaloidokkal módosított Pd-katalizátor 

alkalmazhatóságának bővítése (a Cn módosítóval; 
b (+)-termék felesleg) [S53-S58]. 
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piroszőlősavoxim hidrogénezésében [414]. Az általunk vizsgált 1-pirrolidin-2-karbonsav 

metilészter hidrogénezésében is csak kis ee értéket tudtunk elérni ebben a rendszerben (55. 

ábra) [S58]. 

A királisan módosított Pd-katalizátorok alkalmazásának bővítése, arra is rámutatott, hogy 

a különböző szerkezetű karbonsavak gyakran eltérő tulajdonságú oldószerben, más 

módosítóval, eltérő H2-nyomáson és más katalizátoron szolgáltatják a legjobb eredményeket. 

Ugyan kereskedelmi forgalomból származó katalizátorok használata több szempontból is 

előnyös lehet, gyakran telítetlen savak hidrogénezésében az enantioszelektivitás növeléséhez 

saját készítésű, finoman hangolt tulajdonságokkal rendelkező katalizátorok fejlesztésre van 

szükség [372]. Az anyagtudomány fejlődése lehetővé tette új, különleges tulajdonságú anyagok 

felhasználását a katalitikus tulajdonságok befolyásolására. Ezek között kiemelkedő helyet 

foglalnak el a szénből vagy más anyagból készített nanocsövek, a grafit-oxid illetve a grafén 

típusú hordozók [132-135,177]. 

Új katalizátorok fejlesztésének szellemében előállítottunk titán-dioxiddal bevont szén 

nanocsövekre, illetve grafénre rögzített Pd-katalizátorokat, amelyeket alkalmaztuk prokirális 

telítetlen savak (MBs, HBs, ITs és FPs) enantioszelektív hidrogénezésében Cd módosító 

jelenlétében [S59,S60]. A Pd/grafén anyagok grafit-oxidból történő előállítása során lehetőség 

nyílt a hordozó és a fémrészecske-méretének a befolyásolására az előállítási módszer 

változtatásával, az előbbit az anyagok Raman spektrumainak, az utóbbit TEM vizsgálatok 

felhasználásával határoztuk meg, amint az 56. ábrán látható. A kapott anyagokkal elért 

enantioszelektivitások elmaradtak a kereskedelmi Pd/Al2O3-katalizátoron elért ee értékektől, 

azonban grafénen rögzített palládiumon ez az érték meghaladta a kereskedelmi Pd/C-

katalizátoron kapottat [S60]. 

A heterogén katalizátorok előnyei között kiemelkedik ezek folyamatos rendszerekben 

való használatának lehetősége, ami jelentősen egyszerűsíti a kívánt termékek kinyerését. 

Cinkona alkaloidokkal módosított Pd-

katalizátorokat vizsgálataink megkez-

déséig mindössze egy alkalommal 

használtak átáramlásos rendszerben 

egy 2-pironszármazék hidrogéne-

zésére [427]. Az aktivált ketonok 

hidrogé-nezésére is használt 

berendezésben, azaz az H-Cube 

rendszerben, vizsgáltuk különböző 

szerkezetű telítetlen karbonsav 

enantioszelektív hidrogénezésének 

lehetőségét [S61]. Akárcsak Pt-

katalizátorok használatakor szüksé-

gesnek bizonyult a királis módosító 

adagolása a kiindulási anyagáramba az 

enantioszelektivitás fenntartásához, 

amint Cd hozzáadása megszűnt az ee 

értéke rövid idő alatt jelentősen 

 

56. ábra Pd/grafén katalizátor TEM felvétele, az ebből 
meghatározott Pd méreteloszlás, Raman spektruma, 
és a hordozó ebből számolt átlagos mérete [S60]. 
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csökkent, mind MHs mind FPs 

hidrogénezésében, az előbbi 

sav teljes átalakulása mellett. 

MHs hidrogénezése a két 

rendszerben (szakaszos és 

állóágyas reaktorral ellátott 

folyamatos rendszerben), azo-

nos Cd koncentrációknál 

BnNH2 jelenlétében, hasonló 

enantioszelektivitásokat bizto-

sított. Az adalék BnNH2 

mennyiségének hatása jól 

követhetővé vált az alifás 

savak, különösen ITs hidrogé-

nezésében, amint az 57. ábrán látható. Egy illetve két ekvivalens amin használata ugrásszerűen 

emelte az ee értékét ebben a reakcióban. A folyamatos rendszer jellegzeteségének bizonyult, 

hogy csak viszonylag nagy módosító koncentráció biztosít megfelelően nagy enantio-

szelektivitást, ami a Cd gyors deszorpciójának és távozásának tulajdonítható. Ezt alátámasztotta 

az FPs hidrogénezésében elért hasonló mértékű átalakulás Cd áramoltatása előtt és után [S61]. 

Végül kiemelhető, hogy annak ellenére, hogy a szakaszos és a folyamatos rendszerben kissé 

eltérő körülmények szükségesek a legjobb eredmények eléréséhez, kihasználtuk ez utóbbi 

rendszer azon rendkívüli előnyét, hogy lehetővé teszi egy reakció gyors vizsgálatát, ami 

lehetőséget adott az enantioszelektív reakcióhoz szükséges körülmények beállítására, rövid idő 

alatt, és kevés kísérlet elvégzésével [S61]. 

 

 

4.3. Enantioszelektív kaszkádreakciók módosított fémkatalizátorokon 

 

A heterogén katalizátorok és ezeken belül a királis szilárd anyagok alkalmazásának elsődleges 

előnyei a katalitikusan aktív anyag gazdaságos visszanyerése, a termékek tisztításának 

egyszerűsödése és a még mindig aktív katalizátor többszöri felhasználásának lehetősége. A 

cinkona alkaloidokkal módosított katalizátorokkal végzett enantioszelektív hidrogénezések 

alkalmazását az is vonzóvá teheti, ha a hidrogénezést követően, a királis termék azonnali 

átalakulásán keresztül jutunk értékes optikailag tiszta termékekhez. Az ilyen, úgynevezett 

dominó vagy kaszkádreakciók szükségtelené tehetik az első lépések termékeinek tisztítását, így 

idő és anyag megtakarításával járnak. Számos ilyen reakció ismert a szerves kémiában [455], 

amelyek aszimmetrikus kivitelezése is lehetségessé vált az utóbbi évtizedekben királis 

fémkomplexekkel és szerves katalizátorokkal [456,457]. Ennek ellenére a királis heterogén 

katalizátorokkal végzett kaszkádreakciók mind a mai napig ritkák [458-461]. Vizsgálataink 

megkezdéséig cinkona alkaloiddal módosított katalizátoron mindössze 2-oxoglutársav 

enantioszelektív hidrogénezését írták le platinán, amely reakciót azonnali gyűrűzárás követ, 

királis 5-oxo-tetrahidrofurán-származékot eredményezve (14. ábra) [188]. 

 

57. ábra MHs és ITs hidrogénezése folyamatos rendszerben 
Pd/Al2O3-on (a BnNH2 mennyisége a savhoz viszonyított) [S61]. 
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Telítetlen karbonsavak enan-

tioszelektív vizsgálata során ismertük 

fel, hogy a 3-fenil gyűrűn orto-

helyzetű nitrocsoportot tartalmazó 

FPs-származékok királis 3-fenil-3,4-

dihidrokinolin-2(1H)-onokat eredmé-

nyeznek [S49]. A nagy kezdeti sebes-

ség arra utalt, hogy a nitrocsoport 

redukciója az első lépése a kaszkád-

reakciónak, amit a C=C-csoport 

enantioszelektív hidrogénezése, majd 

az aminocsoporttal szubsztituált kirá-

lis karbonsav gyűrűzárása követ (58. 

ábra). Az első két reduktív lépés a köztitermék deszorpciója nélkül megy végbe, míg a végső 

lépés lejátszódhat a fémfelületen, de az oldatban is. Mivel a köztitermékek kimutatása a második 

lépést követően sem lehetséges, valószínűbb az előző reakcióút [S49]. A királis gyűrűs terméket 

csak kis enantioszelektivitással sikerült kinyerni, ami a -fenilgyűrűn található orto-helyzetű 

szubsztituens kedvezőtlen hatásának tulajdonítható, akárcsak az azonos helyzetben található 

más szubsztituens (metoxi, fluor) esetében [S45,S46]. 

Ugyan a fenti reakcióban kapott kinolonszármazékok kis enantioszelektivitással 

keletkeztek, a spontán gyűrűzárással járó kaszkádreakció felhívta a figyelmet, arra, hogy a 

megfelelő helyzetben található nitrocsoportok könnyen redukálhatók az enantioszelektív 

hidrogénezéssel párhuzamosan, és ez alapja lehet új aszimmetrikus kaszkádreakciók 

fejlesztésének. Ugyanakkor japán kutatók leírták, hogy nitrofenil-piroszőlősav észterek PtO2-

katalizátoron a fenilgyűrűn található szubsztituensektől függően különböző mértékben 3-

hidroxi-3,4-dihidrokinolin-2(1H)-onokká alakíthatók [462], a szokásos Reissert szerinti 

indolszármazékok helyett [463,464]. Mivel ez a kaszkádreakció annak tulajdonítható, hogy a 

ketoncsoport gyorsabban telítődik, mint ahogyan a nitrocsoport átalakul, reméltük, hogy 

cinkona alkaloidokkal módosított Pt-katalizátoron a kinolon-származékok szelektivitása tovább 

növelhető. Elvárásaink igazolódtak, Cd-nel módosított Pt/Al2O3-katalizátor használatával a 

reakciót sikerült eltolni a kívánt irányba, ugyanakkor jó enantioszelektivitásokat értünk el [S62]. 

Az enantioszelektív kaszkádreakció vizsgálata során a legjobb eredményeket toluol és 

AcOH elegyekben, HCd-OMe módosítóval kaptuk. A kísérletek során 2-nitro-3-metilfenil-

piroszőlősav etilésztert használtunk, mivel a japán kutatók is észrevették, hogy a fenilgyűrű 3-as 

helyzetű szubsztituensei kedvezően befolyásolják a reakció irányát [462]. A fenilgyűrűn található 

szubsztituensek helyzetének hatását vizsgáltuk metil-, metoxi-, izopropoxi- és fluorszubsztituált 

származékokat használva, az elért eredmények az 59. ábrán láthatók. A lejátszódó 

reakciósorozatban különlegesen jelentős szerep van a módosító szerkezetének, Kn, Cn de még 

Cd-OMe is jóval kisebb enantioszelektivitást adott, ami annak tulajdonítható, hogy bármilyen kis 

szerkezeti változtatás a részlépések sebességeire, és ennek következtében a szelektivitásra és az 

enantioszelektivitásra is befolyással lehet. A kiindulási anyag fenilgyűrűjén található 

szubsztituensek elsősorban sztérikus hatásukkal befolyásolták a kívánt termék szelektivitását, a 

3-as helyzetű csoportok lassítva a nitrocsoport redukcióját, míg a 6-os helyzetben találhatók a 

 

58. ábra 3-(2-nitrofenil)-2-fenilpropénsav-származékok 

kaszkádreakciója módosított Pd-katalizátoron [S61]. 
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fenilgyűrű dőlt adszorpciójának követ-

keztében gyorsították ezt, az utóbbi 

hatás növelte az indolszármazékok 

keletkezésének arányát. 

Ehhez hasonlóan a reakció-

körülmények változtatása is meghatá-

rozó jelentőségű, hiszen a két reduktív 

lépés sebességének befolyásolásával 

meghatározták a kaszkádreakció 

irányát, azaz a kinolon- és 

indolszármazékok arányát. Ez látható a 

módosító és a kiindulási anyag 

koncentrációjának, a katalizátor 

mennyiségének és a H2-nyomásnak a 

szelektivitásokra kifejtett hatásából 

[S63]. Ugyanakkor a reakciókörül-

mények befolyásolták a gyűrűzárás 

lejátszódását is, így nagy módosító koncentrációknál, kisebb katalizátor mennyiségek 

használatakor, illetve rövidebb reakcióidő után jelentős mennyiségű nem gyűrűzárt, a 

végtermékkel azonos enantiomerarányú, aminoalkohol-származékot figyeltünk meg a 

termékelegyben. Ezek alapján ki lehetett mutatni, hogy ennek a köztiterméknek a deszorpciója, 

majd azt követő gyűrűzárása vezet a kívánt termékhez. Mivel ez az utolsó lépés lejátszódhat a 

folyadékfázisban, a hordozón vagy a fémfelületen, a különböző katalizátorokkal végzett 

kísérletek alapján arra következtettünk, hogy rendszerünkben a kiindulási anyag átalakulását 

követően a deszorbeált köztitermék újból a fémfelületre kötődve alakul tovább a gyűrűzárt 

termékké. Tehát a kaszkádreakció mindhárom lépése a Pt felületén játszódik le [S63].  

Ebben a kaszkádreakcióban a királis módosítónak többszörös szerepe is van, amint azt 

eredményeink mutatták. Egyrészt irányítja a hidrogénezést az egyik enantiomer képződése felé, 

másrészt a ketoncsoport hidrogénezését gyorsítja, és végül a nitrocsoport redukcióját lassítja, 

az utóbbi két hatással kedvezően 

befolyásolva a reakció szelekti-

vitását. Ugyanakkor a nitrocsoport 

jelenléte is kedvezően hatott a 

prokirális ketoncsoport enantio-

szelektív hidrogénezésére, ami 

lehetővé tette nagy enantiomer-

feleslegek elérését. Ezt mutatják az 

azonos vagy hasonló szerkezetű 

nitrocsoportot nem tartalmazó 

aktivált benzilketonok hidrogéne-

zésében elért jelentősen kisebb ee 

értékek [S62]. 

 

59. ábra 2-nitrofenil-piroszőlősav észterek kaszkád-
reakciói módosított Pt-katalizátoron [S62]. 

-C=O
-NH2

-COOEt

 

60. ábra 2-nitrofenil-piroszőlősav észterek reakcióinak lépései 
HCd-OMe-rel módosított Pt-katalizátoron az átalakuló 

funkciós csoportok megadásával [S62,S63]. 
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A reakcióban keletkező értékes királis heterociklusos termékek indokolták, hogy vizsgáljuk 

ezt a kaszkádreakciót folyamatos átáramlásos rendszerben [S64]. Ebben a rendszerben a 

szakaszoshoz működésűhöz hasonló körülmények kis átalakulásokhoz és döntően 

aminocsoportot tartalmazó termék keletkezéséhez vezetett, amely ezt követően már nem 

alakult tovább. Az indolszármazék keletkezésének visszaszorítására lényegesnek bizonyult a 

katalizátor előkezelése a módosítóval. A termékelegy újbóli átáramoltatása a katalizátorágyon 

azonos mértékben növelte a konverziót és a kinolonszármazék szelektivitását, ami arra utalt, 

hogy ebben a rendszerben a gyűrűzárt termék a köztitermék deszorpciója nélkül is keletkezhet. 

Teljes konverzió elérését követően az elegyben található aminoalkohol gyűrűt zárt és a hasznos 

terméket csak az első átáramláskor keletkező indolszármazék szennyezte. Minden erőfeszítés 

ellenére a folyamatos rendszerben elért eredmények elmaradtak a szakaszos reaktorban 

elértektől, ami mutatta a kifejlesztett heterogén katalitikus aszimmetrikus kaszkádreakció 

rendkívüli érzékenységét a reakciókörülmények akár kismértékű változtatására. Ugyanakkor a 

folyamatos rendszerben észlelhetővé vált a fémfelületen történő spontán gyűrűzárás, ami a 

szakaszos rendszerben nem mutatható ki a két első lépés rendkívüli gyors lejátszódása miatt. 

Végül szükséges kiemelni, hogy az általunk először leírt két aszimmetrikus heterogén 

kaszkádreakció, különösen a Pt-katalizátoron lejátszódó, rendkívül vonzó módszerek 

heterociklusos vegyületek előállítására, amelyek ugyanakkor rámutattak a királisan módosított 

fémkatalizátorok további alkalmazásainak lehetőségeire, vagyis olyan eljárások kidolgozásának 

esélyére, amelyek figyelembe veszik a modern aszimmetrikus szintézisekkel szemben 

támasztott követelményeket. 
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5. Kísérleti rész 

 

A dolgozatban bemutatott eredmények és a kísérletek kivitelezése a hivatkozott saját 

közleményekben megtalálhatók, így a kivitelezés részletei ott áttekinthetők [S01-S64]. A 

dolgozat terjedelme indokolta, hogy itt csak a legfontosabb anyagok előállításának és 

tisztításának eljárását, valamint a kísérleti, elemzési és értékelési módszereket soroljam fel. 

 

 

5.1. Használt anyagok 

 

A reakciókban döntően két kereskedelemből beszerezhető katalizátort használtunk: 5% Pt/Al2O3 

Engelhard E4759 és 5% Pd/Al2O3 Engelhard E40692 katalizátorokat. Ezeket más kutatócsoportok 

is alkalmazták hasonló célokra így tulajdonságaik ismertek, egyrészt a gyártótól, másrészt az 

enantioszelektív hidrogénezésekkel foglalkozó csoportok jellemzéseiből, amint az irodalmi 

áttekintésben látható. Az 5% Pt/Al2O3 E4759 katalizátort előkezeltük 400°C-on H2 áramban 100 

percet és ezt követően 3-4 napon belül használtuk [S14,S19]. Alifás savak hidrogénezésében a 

Pd/Al2O3 E40692 katalizátort előkezelés nélkül használtuk [S41,S42], míg fahéjsavak 

hidrogénezéséhez 250°C-on H2 áramban 100 percet előkezeltük [S45]. Ezek mellett számos más 

kereskedelmi katalizátort is használtunk összehasonlítás céljából, mint: Pt korom Aldrich 

205915; PtO2 Aldrich 206032; 5% Pt/C Aldrich 80982; 10% Pt/C Aldrich 80980; vagy 5% Pd/Al2O3 

Wako Ind. 163-13871; 5% Pd/C Fluka 75992; 10% Pd/C Fluka 75990; 10% Pd/C Aldrich 205699. 

Ugyanakkor saját készítésű 3% Pt/SiO2, 5% Pt/montmorillonit K 10; 5% Pt/SAC-13, vagy 5% 

Pd/TiO2 anatáz; 5% Pd/TiO2 P25; 5% Pd/TiO2-val borított szén nanocső; 5% Pd/grafén 

katalizátorokat is használtunk, ezek a megadott eljárások szerint készültek 

[465,466,S39,S45,S59,S60]. 

A négy természetes cinkona alkaloid, Cd, Cn, Kn, Kd, megvásárolhatók, amelyek változó 

mennyiségű dihidroszármazékot és más természetes cinkona alkaloidot is tartalmaztak. Ezek 

dihidroszármazékait enyhe körülmények közötti hidrogénezéssel, Pd/C katalizátoron, 1 N H2SO4 

vizes oldatban, 1 atm H2-nyomáson, szobahőmérsékleten állítottuk elő majd átkristályosítottuk, 

így távolítva el nemcsak a megmaradt kiindulási anyagot és a túlhidrogénezett-származékokat, 

hanem a szennyezőként jelenlévő természetes cinkona alkaloidokat is [S14,S19]. A 

tanulmányainkban használt más cinkonaszármazékok egy része kereskedelmi forgalomból 

származott [S10,S14], más részét vagy együttműködő partnereink bocsájtották 

rendelkezésünkre [S01,S03,S52], vagy mi állítottuk elő irodalmi eljárások alapján 

[S04,S08,S11,S14-S16,S51]. A nem cinkona alkaloid módosítókat is társszerzőink állították elő 

[S17]. 

A reakciókban kiindulási anyagokként használt aktivált ketonok nagy része ugyancsak 

kereskedelmi forgalomból származtak, ezeket csökkentett nyomáson desztilláltuk felhasználás 

előtt. A 2-nitrofenil-piroszőlősav észtereket a Reissert féle indolszintézis első lépésének 

megfelelően állítottuk elő és oszlopkromatográfiás módszerrel tisztítottuk [462,S62]. Az alifás 

telítetlen savak is beszerezhetők, ezeket további tisztítás nélkül használtuk [S40-S44]. Néhány 

származékot, mint például ITs félésztereit vagy az atropasavat módosított irodalmi leírások 
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alapján készítettük [S41]. A fahéjsav-származékokat Perkin kondenzációval állítottuk elő, és 

átkristályosítással tisztítottuk az E izomereket. Ezzel a módszerrel sikerült a keletkező Z izomer 

eltávolítása is, néhány esetben ez utóbbiak is megfelelő mennyiségben és tisztaságban 

kinyerhetők [467,S45-S50]. A reakció alkalmazásának bővítéséhez vizsgált savakat és észtereket 

vagy beszereztük vagy beszerezhető anyagokból állítottuk elő [S53-S58]. 

A reakciókban használt sav és amin adalékokat mind kereskedelemi forgalomból 

szereztük be a lehető legtisztább minőségben és tisztítás nélkül használtuk ezeket. A 

hidrogénezésekben analitikai minőségű oldószereket, ha másképp nincs megadva, tisztítás 

nélkül használtunk. 

 

 

5.2. A katalitikus hidrogénezések kivitelezése 

 

A háromfázisú katalitikus hidrogénezéseket szilárd katalizátorokon vagy szakaszos reaktorban 

vagy folyamatos üzemű rendszerben állóágyas reaktor használatával végeztük. 

Az 1 atm nyomáson végzett hidrogénezéseket egy bürettával ellátott üvegrendszerhez 

csatlakoztatott kétnyakú üvegreaktorban végeztük (61. ábra). Ez lehetővé tette egyrészt a teljes 

rendszer kiöblítését H2-gázzal, másrészt folyadékok hozzáadását a reaktorban található 

elegyhez, illetve folyadékminták kivételét a rendszer megbontása nélkül. Az elegyet mágneses 

keverő használatával kevertük, általában 1000 fordulat/perces sebességgel, ami legtöbbször 

elegendő volt a diffúzió hatásának elkerülésére, amint a vizsgálatok mutatták. A reakciók 

többségét szobahőmérsékleten 22-24°C-on végeztük, az ettől eltérő reakcióhőmérsékletet jeges 

víz vagy olajfürdő használatával állítottuk be. Egy reakció kivitelezéséhez bemértük az adott 

mennyiségű katalizátort és az oldószert vagy annak egy részét és bizonyos reakciókban a királis 

módosítót a reaktorba, majd ezt a gázrendszerhez csatlakoztattuk és az egészet öblítettük H2-

gázzal. Amennyiben szükséges volt előkezeltük hidrogénben a katalizátort a reaktorban. Ezt 

követően hozzáadtuk a módosítót, a kiindulási anyagot vagy ennek a maradék oldószerrel 

 

    

61. ábra Reaktorok kis és nagy nyomáson végzett hidrogénezésekhez. 
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készített oldatát. A reakciót a keverő bekapcsolásával indítottuk. A hidrogénfogyást a gázbüretta 

segítségével követtük és feljegyeztük, majd a kezdeti hidrogénfogyási sebességeket 5% és 25% 

közötti konverziónak megfelelő hidrogénfogyásból számoltuk, azért hogy módosító 

hidrogénezése minél kevésbé befolyásolja az eredményeket. A reakciót követően a katalizátort 

szűréssel távolítottuk el, majd a nyersterméket elemezve meghatároztuk az elegy összetételét. 

A nemlineáris viselkedést a megfelelő módosítóelegyek használatával vagy a második módosító 

az első mintavételt követő adagolásával végeztük. 

A nagy nyomáson végzett hidrogénezéseket házilag készített üveg betétcsővel rendelkező 

autoklávokban végeztük, amelyek két szeleppel és egy nyomástávadóval voltak szerelve, 

lehetővé téve a hidrogénfogyás követését és ebből a kezdeti sebességek számolását (61. ábra). 

Alifás savak hidrogénezéseiben a betétcsőbe bemértük a katalizátort, az oldószert, a módosítót 

és a savat majd a csövet az autoklávba helyezve, szellőztettük H2-gázzal többször feltöltve és 

kiengedve a gázt majd végül a H2-nyomást a kívánt értékre állítva a keverés indításával kezdtük 

el a hidrogénezést. A rendszerben lévő H2-gáz nyomásesés görbéjéből számoltuk a kezdeti 

sebességet az 5% és 25% átalakulásoknak megfelelő szakaszokból. A reakció végeztével a 

feldolgozás hasonló módon történt, mint a kis nyomáson végzett hidrogénezések esetében. 

A folyamatos rendszerben végzett hidrogénezéseket egy kereskedelemből származó 

rendszer használatával végeztük [449-452], amely állóágyas reaktorába a kívánt katalizátorokat 

töltöttük (62. ábra). A készülék lehetővé tette a katalizátor előkezelését H2-el, előmódosítását a 

választott cinkona alkaloiddal és a kiindulási anyagok folyamatos hidrogénezését 1-100 atm 

nyomás között, 0,1-3 ml/perc folyadék-

áramlási sebességek használatával. A 

rendszerből távozó oldatból minták 

gyűjtésévével és elemzésével követtük a 

reakciókat. 

A fent leírt általános módsze-

rektől szükséges eltérések függtek az 

anyag szerkezetétől és attól, hogy milyen 

céllal végeztük az adott anyag 

hidrogénezését, milyen körülmények 

bizonyultak megfelelőnek egy adott 

kiindulási anyag esetében és számos más 

tényezőtől. A használt reakció-

körülmények részletes leírása a dolgozat 

alapjául szolgáló közleményekben 

találhatók meg. 

 

 

5.3. A termékek elemzése, az eredmények értékelése 

 

Aktivált ketonok és telítetlen alifás karbonsavak hidrogénezésében kapott nyers termékeket 

gázkromatográfiás módszerrel elemeztük, a reakcióelegyek összetevőinek azonosítására 

tömegszelektív detektort, míg a mennyiségi elemzéshez lángionizációs detektort használtunk. 

 

62. ábra Folyamatos átáramlásos H-Cube hidrogénező 
rendszer. 
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Mind a gázkromatográfokat, mind a tömegszelektív detektorokat az idő folyamán cseréltük, így 

a készülékek pontos típusa a közleményekben található meg, ezek döntően Hewlett-Packard 

5890 II GC, Agilent 6890N GC és Agilent 5973 inert MSD voltak. Az enantiomerek elválasztását 

királis kapilláris kolonnákkal végeztük, mint például: Cyclodex-B, Cyclosil-B és HP-Chiral (J & W), 

vagy Chiraldex G-TA (Astec). A fahéjsav-származékokból kapott termékek elemzéséhez 

ugyancsak ezeket a kapilláris kolonnákat használtuk, azonban szükséges volt a termékek 

metilészterré alakítása, metanol és koncentrált H2SO4, diazometán vagy dimetilszulfát 

használatával. 

Az általunk előállított kiindulási anyagokat és ezek hidrogénezésével kapott termékeket 

oszlopkromatográfiás módszerrel tisztítottuk, és az előzőekben felsorolt módszerek mellett 1H 

és 13C NMR spektrumuk alapján is azonosítottuk, amely célra Bruker Avance DRX 400 vagy DRX 

500 spektrométert használtunk. A cinkona alkaloidok azonosítását kétdimenziós NMR 

spektrumok (1H-1H és 1H-13C COSY, NOESY) alapján végeztük, amelyek felvételére is az utóbbi 

készüléket használtuk. A módosítók átalakulását ESI-MS és ESI-MS-MS módszerrel vizsgáltuk, 

erre a célra Agilent 1100 LC-MSD TRAP SL ioncsapdás MS készüléket használtunk. 

A reakciók többségében a kiindulási anyag mindössze a hidrogénezett termék két 

enantiomerévé alakult át, így a konverziók (Konv.) és az enantiomerfeleslegek (ee) kiszámolása 

a gázkromatográfiás mérések alapján az alábbi képletekkel lehetséges: 

𝐾𝑜𝑛𝑣. (%) =  
∑ 𝑐𝑇𝑖

𝑐0
∗ 100 

𝑒𝑒 (%) =  
|𝑐𝑅 − 𝑐𝑆|

(𝑐𝑅 + 𝑐𝑆0
)

∗ 100 

ahol ∑ 𝑐𝑇𝑖  a termékek koncentrációjának összege, 𝑐0 a kiindulási anyag kezdeti koncentrációja 

és 𝑐𝑅, 𝑐𝑆  a hidrogénezett termékek R és S abszolút konfigurációjú enantiomereinek a 

koncentrációi. Amennyiben több termék keletkezése tapasztalható az egyik összetevőnek a 

szeletivitását (Sz.) a következő képlet szerint számoltuk: 

𝑆𝑧. (%) =  
𝑐𝑇𝑖

∑ 𝑐𝑇𝑖
∗ 100 

ahol 𝑐𝑇𝑖  a Ti termék koncentrációja. A módosítóelegyekkel kapott enantiomerfeleslegeket 

összehasonlítottuk a lineáris viselkedésnek megfelelő számolt enantiomerfeleslegekkel (eesz), 

amelyek kiszámolásához a következő képletet használtuk: 

𝑒𝑒𝑠𝑧 (%) =  
(𝑥1𝑅𝑖1𝑒𝑒1 + 𝑥2𝑅𝑖2𝑒𝑒2)

(𝑥1𝑅𝑖1 + 𝑥2𝑅𝑖2)
 

ahol 𝑥1  és 𝑥2  a két módosító moltörtje, 𝑅𝑖1  és 𝑅𝑖2  a két módosítóval külön végzett 

hidrogénezések kezdeti sebességei valamint 𝑒𝑒1  és 𝑒𝑒2  a két módosítóval külön elért 

enantiomerfeleslegek. 

A fentiekben bemutatott gyakorlati részletek természetesen közel sem teljesek, de mint 

a fejezet elején már megjegyeztem nem tartom szükségesnek a részletességre való törekvést, 

hiszen a dolgozat alapját képező közlemények tartalmazzák a szükséges adatokat. 

 
  

dc_1403_17

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



 90 

6. Az eredmények összefoglalása 

 

A napjainkig ismert királisan módosított heterogén katalizátorok közül két katalitikus rendszer 

vizsgálatának eredményeit mutattam be dolgozatomban. A két rendszer közös jellemzője a 

cinkona alkaloidok alkalmazása királis forrásként, amelyeket prokirális kiindulási anyagok 

enantioszelektív hidrogénezésében alkalmazott nemesfém-katalizátorok módosítására 

használtunk. Ugyancsak közös jellemző, hogy a felületmódosítás a reakcióközegben is 

elvégezhető, ami jelentősen egyszerűsíti a szükséges kísérleti eljárásokat, azonban 

megnehezítheti az eredmények értelmezését. A cinkona alkaloidokkal módosított Pt és Pd-

katalizátorok további jellemzői merőben eltérők, kezdve ezek alkalmazásának lehetőségeitől és 

ebből kifolyólag a szükséges reakciókörülmények és a felületen kialakuló kölcsönhatások is 

mások. Így a reakciók mechanizmusainak értelmezése a két fémen teljesen más szemléletet 

igényel. Ennek megfelelően célszerűnek tűnt külön tárgyalni a két katalitikus rendszert, annak 

ellenére, hogy néhány közös vonása is van ezeknek, mint például a módosítók konformációs 

viselkedése oldatfázisban és fémfelületen. A két enantioszelektív katalitikus rendszerben elért 

figyelemre méltó eredmények rövid összegzését a 63. ábrán emeltem ki. 

 

 

 

63. ábra Az eredmények rövid összefoglalása (piros: mindkét rendszerre vonatkozik, 

kék: Pt-katalizátoron, zöld: Pd-katalizátoron). 

 

Cinkona alkaloidokkal módosított Pt-katalizátorokon aktivált ketonok hidrogénezése 

kiemelkedő enantioszelektivitást eredményez. Ennek a heterogén katalitikus rendszernek a 

tanulmányozása az alábbi következtetések levonását tette lehetővé. 

(i.) Megállapítottuk, hogy az enantioszelektivitás irányáért a cinkona alkaloid molekula teljes 

egészének térállása, konformációja a felelős és nem csak a királis centrumok valamelyikének 

konfigurációja. 

(ii.) Kimutattuk a módosító átalakulását aromás részének hidrogénezésével, ami felelős lehet a 

hosszabb reakciók végén tapasztalható enantioszelektivitás csökkenésért. 

(iii.) Bebizonyítottuk merev, gyűrűs cinkona alkaloidok használatával, hogy zárt konformerek 

jelenléte nem szükséges az enantioszelektív hidrogénezésekhez. 
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(iv.) Egy gyűrűs éter cinkonaszármazék, -iCn, használatakor a közeg változtatásával elért 

inverzióval felhívtuk a figyelmet a mechanizmus és a felületi komplex szerkezetében lehetséges 

eltérésekre, amely alapján elképzelhető különböző típusú kölcsönhatások kialakulása savas 

prótikus és apoláris közegben. 

(v.) Kimutattuk, hogy a módosító szerkezeti elemeinek kis eltérései jelentős hatással lehetnek az 

enantioszelektivitásra, ami függ az aktivált keton szerkezetétől is. A cinkona éterekkel elért 

nemlineáris viselkedés, ami a cinkona alkaloid adszorpciós erősségét mutatja, az alkaloidok 

kötődési módjának tulajdonítható. 

(vi.) Bevezettük az ESI-MS használatát a módosító viselkedésének vizsgálatára, amely módosító‒

keton komplexek kimutatására is alkalmazható. Ugyanezzel a vizsgálati módszerrel kimutattuk 

szerves alumíniumoxonium-kationok jelenlétét. 

(vii.) Először vizsgáltuk aktivált ketonok kompetitív hidrogénezését ebben a katalitikus 

rendszerben. A módosító jelenlétében a hidrogénezés sebessége megváltozott a különböző 

szerkezetű ketonok reakcióiban, attól függően, hogy a keton kapcsolódása a felületi királis 

centrumokhoz mennyire gátolt. 

(viii.) A reakciót vizsgáltuk átáramlásos rendszerben, amelyik a cinkona alkaloidok adszorpciós 

erősségének gyors kimutatását tette lehetővé. A folyamatos rendszerben tanulmányoztuk a 

felületen kialakuló szerves adszorbeált réteg által okozott maradványenantioszelektivitást. 

(ix.) Kiterjesztettük a reakció alkalmazhatóságát egy fluoratommal aktivált ketonok 

hidrogénezésére, illetve leírtuk az első dinamikus kinetikus rezolválást cinkona alkaloiddal 

módosított Pt-katalizátoron. 

 

Cinkona alkaloidokkal módosított Pd-katalizátorok aktivált olefinek, elsősorban telítetlen 

savak hidrogénezésére használhatók. Mivel kutatásunk megkezdéséig ezt a katalitikus rendszert 

jelentősen kevesebbet vizsgálták, mint az előzőt, kísérleteink során alapvető összefüggéseket 

sikerült felfedni. 

(i.) Kimutattuk a savak adszorpciójának módját és ezáltal az enantioszelektivitás irányát 

meghatározó szerkezeti elemeit. 

(ii.) Bevezettük nem királis amin adalékok használatát alifás savak hidrogénezésében, amelyek 

reakcióiban még jelentősebb enantioszelektivitás-növekedést értünk el, mint fahéjsavak 

hidrogénezésében. 

(iii.) Alifás savak hidrogénezésében a reakciókörülmények vizsgálatából következtettünk a 

felületen kialakuló átmeneti komplex szerkezetére. 

(iv.) Kimutattuk és értelmeztük 2,3-difenilpropénsavak különböző helyzetben található 

szubsztituenseiknek hatását az enantioszelektivitásra. 

(v.) A fémfelületen átalakuló funkciós csoportok használatával kimutattuk a 2,3-

difenilpropénsavak adszorpciójának módját a fémfelületen és értelmeztük a különböző helyzetű 

szubsztituensek hatását az enantioszelektivitásra. 

(vi.) Cinkona alkaloid éterek és más származékok használatával kimutattuk a felületi királis 

helyek alakjának fokozatos változását a szubsztituens méretének változtatásával, amely akár az 

enantioszelektivitás irányának megfordulásához is vezethet. 

(vii.) Kiterjesztettük a reakció alkalmazhatóságát addig nem vizsgált, változatos szerkezetű 

telítetlen savak enantioszelektív hidrogénezésére, dehidroaminosav-származékok, 
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heterociklusos telítetlen savak vagy egy -helyzetben királis centrumot tartalmazó sav 

előállításának a reakciói is enantioszelektívnek bizonyultak. 

(viii.) Előállítottunk új típusú hordozók használatával Pd-katalizátorokat, amelyekkel 

enantioszelektíven hidrogéneztünk telítetlen savakat. 

(ix.) Elsőként írtuk le telítetlen savak enantioszelektív hidrogénezését áramlásos rendszerben 

állóágyas reaktorba helyezett királis Pd-katalizátorral. 

(x.) Mindkét savtípus esetében az eredmények alapján javasoltunk átmeneti komplex 

szerkezeteket, valamint értelmeztük az adalékként használt nem királis amin szerepét a 

reakciókban. 

 

Végül a fenti két aszimmetrikus heterogén katalitikus rendszert olyan kaszkádreakciók 

kivitelezésére alkalmaztuk, amelyek enantioszelektív lépése a királis felületen lejátszódó 

hidrogénezés. 

(i.) Cinkonidinnel módosított Pd-katalizátorral 3-(2-nitrofenil)-2-fenilpropénsav-származékok 

részlegesen telített 3-fenil-2-kinolonokat eredményezett enantioszelektív hidrogénezés, 

nitrocsoport redukció és gyűrűzárás reakciósort követően, de a nitrocsoport helyzetéből 

adódóan, csak kis enantioszelektivitással. 

(ii.) Pt-katalizátoron a 2-nitrofenil-piroszőlősav észterek reakciója 3-hidroxi-2-kinolon-

származékok képződése felé irányítható cinkona alkaloid módosító jelenlétében, amely 

származékok nagy arányban és jó enantioszelektivitással állíthatók elő. A kinolonszármazékok 

keletkezésével járó, enantioszelektív hidrogénezést, nitrocsoport redukciót és gyűrűzárást 

tartalmazó reakciósor szelektív lejátszódása a módosító többszörös hatásának tulajdonítható. 

Ugyanakkor a nitrocsoport is szerepet játszik a nagy enantioszelektivitások elérésében. 

A dolgozatban bemutatott eredmények egy része néhány összegző közleményben is 

megtekinthető, amelyekben ezek újdonságát és jelentőségét hangsúlyoztuk [S65-S68]. Végül 

összefoglalásként megemlíthető, hogy mindkét heterogén királis katalitikus rendszerben elért 

eredmények meghatározónak bizonyultak a reakciók további tanulmányozásának 

szempontjából, ezek felhasználása a reakciókkal foglalkozó kutatócsoportok által, nyomon 

követhető a szakirodalomban. 
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7. Az eredmények gyakorlati hasznosítása 

 

A dolgozatban összesített kutatási eredményeknek elsősorban elméleti jelentősége van. A 

heterogén aszimmetrikus katalízis fejlődésének lényeges pillanatait jelentette számos itt 

bemutatott jelenség leírása, amelyek értelmezése sokszor vita tárgyát képezte, de felfedezése 

kétségeket kizáróan hozzájárult a tanulmányozott rendszerek fejlődéséhez. Sok, a dolgozatban 

bemutatott, újonnan leírt észrevétel egyrészt hozzájárult a reakciók lejátszódásának 

megértéséhez, másrészt új kutatási irányba terelte nemcsak a saját tanulmányainkat, hanem a 

királis heterogén katalizátorokkal foglalkozó csoportok vizsgálatait is. 

Elméleti jelentőségük mellett a kifejlesztett rendszerek bizonyították alkalmasságukat 

optikailag tiszta anyagok előállítására, így vonzó alternatívái lehetnek a homogén katalizátorok 

használatának. A módosított platinán előállítható királis alkoholok alkalmazását régebben leírták 

ipari jelentőségű gyógyszeripari köztitermékek előállítására, amelyek közül kiemelkedik (R)-etil-

2-hidroxi-4-fenilbutirát [8,33]. Ugyancsak számos optikailag tiszta királis sav előállítására 

használnak enantioszelektív katalitikus hidrogénezést, amelyeket ma még királis 

fémkomplexekkel valósítanak meg ipari méretekben [20], de ezek jövőbeni felváltása heterogén 

katalizátorokkal megvalósíthatónak tűnik eredméyneink fényében. Gyakorlati jelentőségű királis 

sav előállítására is használtuk a módosított palládiumkatalizátort, mint például aminosavs-

származékok vagy tetrahidropirán-3-karbonsav kinyerésére [S54,S56]. Gyakorlati jelentősége 

lehet a nagy optikai tisztaságú 2,3-difenilpropánsav-származékok kinyerésének is, amelyek Pd-

katalizátoron nagy változatosságban állíthatók elő és kiváló termeléssel nyerhetők ki. Ezek 

felhasználása akár királis építőelemekként, akár rezolválásokban királis segédanyagokként 

könnyen elképzelhető, amennyiben nagy mennyiségben hozzáférhetővé válnak. A reakció 

általunk kimutatott változatossága ezt is lehetővé teszi. A jó enantioszelektivitással és 

termeléssel előállított királis hidrokinolonoknak is lehet gyakorlati jelentősége, hiszen ezek 

használata királis építőelemként lehetséges gyógyszerhatóanyagok előállítására ismert [S62]. 

Az itt bemutatott enantioszelektív heterogén katalitikus rendszerek lehetséges gyakorlati 

alkalmazásánál fontosabbnak tartom, hogy ezek vizsgálata rámutatott a királis heterogén 

katalízisben rejlő lehetőségekre, amelyek alapján katalitikusan aktív szilárd felület királis 

módosításával más hatékony rendszer fejlesztése is elképzelhetővé vált. Ezek a tapasztalatok azt 

sejtetik, hogy egy kívánt alkalmazás megvalósítására lehetséges megfelelő királis szilárd 

katalitikus rendszert tervezni. 

 

  

dc_1403_17

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



 94 

8. Irodalomjegyzék 

 

[1] R. J. Crossley, Chirality and Biological Activity of Drugs, CRC Press, Boca Raton, 1995. 
[2] Chirality in Drug Research, (szerk.: E. Francotte, W. Lindner), Wiley-VCH Verlag, Weinheim, 2006. 
[3] Chiral Drugs Chemistry and Biological Action, (szerk.: G.-Q. Lin, Q.-D. You, J.-F. Chen), John Wiley 

& Sons, Hoboken, New Jersey, 2011. 
[4] Handbook of Asymmetric Heterogeneous Catalysis, (szerk.: K. Ding, Y. Uozumi), Wiley-VCH Verlag, 

Weinheim, 2008. 
[5] Pharmaceutical Process Chemistry, (szerk.: T. Shioiri, K. Izawa, T. Konoike), Wiley-VCH Verlag, 

Weinheim, 2011. 
[6] Catalytic Asymmetric Synthesis, (szerk.: I. Ojima), 2. kiadás, John Wiley & Sons, New York, 2000. 
[7] Catalytic Asymmetric Synthesis, (szerk.: I. Ojima), 3. kiadás, John Wiley & Sons, Hoboken, New 

Jersey, 2010. 
[8] New Frontiers in Asymmetric Catalysis, (szerk.: K. Mikami, M. Lautens), John Wiley & Sons, 

Hoboken, New Jersey, 2007. 
[9] Asymmetric Catalysis on Industrial Scale: Challenges, Approaches and Solutions,. (szerk.: H. U. 

Blaser, E. Schmidt), Wiley-VCH Verlag, Weinheim, 2004. 
[10] H.-U. Blaser, B. Pugin, F. Spindler, J. Mol. Catal. A: Chem. 2005, 231, 1-20. 
[11] K. B. Sharpless, Angew. Chem. Int. Ed. 2002, 41, 2024-2032. 
[12] R. Noyori, Angew. Chem. Int. Ed. 2002, 41, 2008-2022. 
[13] W. S. Knowles, Angew. Chem. Int. Ed. 2002, 41, 1998-2007. 
[14] A. Berkessel, H. Gröger, Asymmetric Organocatalysis - From Biomimetic Concepts to Applications 

in Asymmetric Synthesis, Wiley-VCH Verlag, Weinheim, 2005. 
[15] Enantioselective Organocatalysis: Reactions and Experimental Procedures, (szerk.: P. Dalko), 

Wiley-VCH Verlag, Weinheim, 2007. 
[16] H. Pellissier, Tetrahedron 2007, 63, 9267-9331. 
[17] C. Grondal, M. Jeanty, D. Enders, Nature Chem. 2010, 2, 167-178. 
[18] T. Ohkuma, M. Kitamura, R. Noyori, Catalytic Asymmetric Synthesis, (szerk.: I. Ojima), 2. kiadás, 

John Wiley & Sons, New York, 1. fejezet, 1-110, 2000. 
[19] G. Shang, W. Li, X. Zhang, Catalytic Asymmetric Synthesis, (szerk.: I. Ojima), 3. kiadás, John Wiley 

& Sons, Hoboken, New Jersey, 7. fejezet, 343-436, 2010. 
[20] H.-U. Blaser, C. Malan, B. Pugin, F. Spindler, H. Steiner, M Studer, Adv. Synth. Catal. 2003, 345, 

103-151. 
[21] C. Jäkel, R. Paciello, Chem. Rev. 2006, 106, 2912-2942. 
[22] J.-H. Xie, S.-F. Zhu, Q.-L. Zhou, Chem. Rev. 2011, 111, 1713-1760. 
[23] T. Ikariya, A. Blacker, J. Acc. Chem. Res. 2007, 40, 1300-1308. 
[24] W. Zhang, Y. Chi, X. Zhang, Acc. Chem. Res. 2007, 40, 1278-1290. 
[25] T. Ohkuma, M. Kitamura, R. Noyori, New Frontiers in Asymmetric Catalysis (szerk.: K. Mikami, M. 

Lautens), John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey, 1. fejezet, 1-32, 2007. 
[26] S. G. Ouellet, A. M. Walji, D. W. C. MacMillan, Acc. Chem. Res. 2007, 40, 1327-1339. 
[27] Handbook of Heterogeneous Catalysis, (szerk.: G. Ertl, H. Knözinger, F. Schüth, J. Weitkamp), 2. 

kiadás, Wiley-VCH Verlag, Weinheim, 2008. 
[28] P. N. Rylander, Hydrogenation Methods, Academic Press, London, 1985. 
[29] S. Nishimura, Handbook of Heterogeneous Catalytic Hydrogenation for Organic Synthesis, John 

Wiley & Sons, New York, 2001. 
[30] H.-U. Blaser, B. Pugin, Handbook of Heterogeneous Catalysis, (szerk.: G. Ertl, H. Knözinger, F. Schüth, J. 

Weitkamp), 2. kiadás, Wiley-VCH Verlag, Weinheim, 14.16.2. fejezet, 3626-3636, 2008. 
[31] Enantioselective Homogeneous Supported Catalysis, (szerk.: R. Šebesta), RSC Publishing, 

Cambridge, RSC Green Chem. No. 15, 2012. 
[32] T. Mallat, E. Orglmeister, A. Baiker, Chem. Rev. 2007, 107, 4863-4890. 
[33] H.-U. Blaser, B. Pugin, Handbook of Asymmetric Heterogeneous Catalysis, (szerk.: K. Ding, Y. 

Uozumi) Wiley-VCH Verlag, Weinheim, 12. fejezet, 413-437, 2008. 
[34] R. Augustine, S. Tanielyan, S. Anderson, H. Yang, Chem. Commun. 1999, 1257-1258. 
[35] R. L. Augustine, S. K. Tanielyan, N. Mahata, Y. Gao, Á. Zsigmond, H. Yang, Appl. Catal. A: Gen. 

2003, 256, 69-76. 
[36] S. Akabori, S. Sakurai, Y. Izumi, Y. Fujii, Nature 1956, 178, 324-325. 

dc_1403_17

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



 95 

[37] R. L. Beamer, R. H. Belding, C. S. Fickling, J. Pharm. Sci. 1969, 58, 1419-1421. 
[38] H.-U. Blaser, Tetrahedron: Asymmetry 1991, 2, 843-866. 
[39] H. Debus, Justus Liebiegs Ann. Chem. 1863, 128, 200-215. 
[40] M. Bartók, Á. Molnár, Chemistry of Functional Groups, Suppl. A3: The Chemistry of Double-bonded 

Functional Groups, (szerk.: S. Patai), John Wiley & Sons, Chichester, 16. fejezet, 843-908, 1997. 
[41] I. Horiuti, M. Polanyi, Trans. Faraday Soc. 1934, 30, 1164-1172. 
[42] I. Langmuir, J. Am. Chem. Soc. 1916, 38, 2221-2295. 
[43] S. W. Weller, Catal. Rev. – Sci. Eng. 1992, 34, 227-280. 
[44] M. Bartók, J. Czombos, K. Felföldi, L. Gera, Gy. Göndös, Á. Molnár, F. Notheisz, I. Pálinkó, Gy. 

Wittmann, Á. G. Zsigmond, Stereochemistry of Heterogeneous Metal Catalysis, John Wiley & 
Sons, Chichester, 1985. 

[45] A. Farkas, Trans. Faraday Soc. 1939, 35, 906-917. 
[46] R. L. Burwell, Chem. Rev. 1957, 57, 895-934. 
[47] G. A. Somorjai, J. Carrazza, Ind. Eng. Chem. Fundam. 1986, 25, 63-69. 
[48] D. Lipkin, T. D. Stewart, J. Am. Chem. Soc. 1939, 61, 3295-3296. 
[49] Y. Izumi, M. Imaida, H. Fukawa, S. Akabori, Bull. Chem. Soc. Jpn. 1963, 36, 155-160. 
[50] Y. Izumi, Adv. Catal. 1983, 32, 215-271. 
[51] A. Tai, T. Sugimura, Chiral Catalyst Immobilization and Recycling, (szerk.: D. E. De Vos, I. F. J. 

Vankelecom, P. A. Jacobs), Wiley-VCH Verlag, Weinheim, 8. fejezet, 173-209, 2000. 
[52] T. Osawa, T. Harada, O. Takayasu, Curr. Org. Chem. 2006, 10, 1513-1531. 
[53] T. Sugimura, Handbook of Asymmetric Heterogeneous Catalysis, (szerk.: K. Ding, Y. Uozumi) 

Wiley-VCH Verlag, Weinheim, 10. fejezet, 357-382, 2008. 
[54] H. U. Blaser, F. Spindler, M. Studer, Appl. Catal. A: Gen. 2001, 221, 119-143. 
[55] H. Pracejus, Justus Liebigs Ann. Chem. 1960, 634, 9-22. 
[56] H. Wynberg, R. Helder, Tetrahedron Lett. 1975, 16, 4057-4060. 
[57] Cinchona Alkaloids in Synthesis and Catalysis, Ligands, Immobilization and Organocatalysis, 

(szerk.: C. E. Song), Wiley-VCH Verlag, Weinheim, 2009. 
[58] Y. Orito, S. Niwa, S. Imai, J. Synth. Org. Chem. Jpn. 1976, 34, 236-239. 
[59] Y. Orito, S. Niwa, S. Imai, J. Synth. Org. Chem. Jpn. 1976, 34, 672-674. 
[60] Y. Orito, S. Niwa, S. Imai, J. Synth. Org. Chem. Jpn. 1977, 35, 753-754. 
[61] Y. Orito, S. Imai, S. Niwa, Nguyen-Gia-Hung, J. Synth. Org. Chem. Jpn. 1979, 37, 173-174. 
[62] Y. Orito, S. Imai, S. Niwa, J. Chem. Soc. Jpn. 1979, 1118-1120. 
[63] J. R. Gutierrez Perez, J. Malthête, J. Jacques, C. R. Acad. Sci. Paris, Serie II 1985, 300, 169-172. 
[64] Y. Orito, S. Imai, S. Niwa, J. Chem. Soc. Jpn. 1980, 670-672. 
[65] S. Niwa, S. Imai, Y. Orito, J. Chem. Soc. Jpn. 1982, 137-138. 
[66] H. U. Blaser, H. P. Jalett, D. M. Monti, J. F. Reber, J. T. Wehrli, Stud. Surf. Sci. Catal. 1988, 41, 153-163. 
[67] J. T. Wehrli, A. Baiker, D. M. Monti, H. U. Blaser, J. Mol. Catal. 1990, 61, 207-226. 
[68] M. Garland, H.-U. Blaser, J. Am. Chem. Soc. 1990, 112, 7048-7050. 
[69] J. L. Margitfalvi, P. Marti, A. Baiker, L. Botz, O. Sticher, Catal. Lett. 1990, 6, 281-288. 
[70] I. M. Sutherland, A. Ibbotson, R. B. Moyes, P. B. Wells, J. Catal. 1990, 125, 77-88. 
[71] P. H. Meheux, A. Ibbotson, P. B. Wells, J. Catal. 1991, 128, 387-396. 
[72] H. U. Blaser, H. P. Jalett, J. Wiehl, J. Mol. Catal. 1991, 68, 215-222. 
[73] G. Bond, P. A. Meheux, A. Ibbotson, P. B. Wells, Catal. Today 1991, 10, 371-378. 
[74] H. U. Blaser, H. P. Jalett, Stud. Surf. Sci. Catal. 1993, 78, 139-146. 
[75] R. L. Augustine, S. K. Tanielyan, L. K. Doyle, Tetrahedron: Asymmetry 1993, 4, 1803-1827. 
[76] W. A. H. Vermeer, A. Fulford, P. Johnston, P. B. Wells, J. Chem. Soc., Chem. Commun. 1993, 1053-1054. 
[77] K. E. Simons, P. A. Meheux, A. Ibbotson, P. B. Wells, Stud. Surf. Sci. Catal. 1993, 75, 2317-2320. 
[78] G. Webb, P. B. Wells, Catal. Today 1992, 12, 319-337. 
[79] H.-U. Blaser, Chem. Rev. 1992, 92, 935-952. 
[80] H.-U. Blaser, H.-P. Jalett, M. Müller, M. Studer, Catal. Today 1997, 37, 441-463. 
[81] A. Baiker, J. Mol. Catal. A: Chem. 1997, 115, 473-493. 
[82] A. Baiker, Curr. Opin. Solid State Mater. Sci. 1998, 3, 86-93. 
[83] A. Baiker, J. Mol. Catal. A: Chem. 2000, 163, 205-220. 
[84] T. Mallat, A. Baiker, Fine Chemicals through Heterogeneous Catalysis, (szerk.: R. A. Sheldon, H. 

van Bekkum), Wiley-VCH Verlag, Weinheim, 8.10. fejezet, 449-460, 2001. 
[85] M. Studer, H.-U. Blaser, C. Exner, Adv. Synth. Catal. 2003, 345, 45-65. 
[86] T. Bürgi, A. Baiker, Acc. Chem. Res. 2004, 37, 909-917. 

dc_1403_17

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



 96 

[87] A. Baiker, Catal. Today 2005, 100, 159-170. 
[88] D. Yu. Murzin, P. Mäki-Arvela, E. Toukoniitty, T. Salmi, Catal. Rev. – Sci. Eng. 2005, 47, 175-256. 
[89] G. J. Hutchings, Annual Rev. Mater. Res. 2005, 35, 143-166. 
[90] M. Heitbaum, F. Glorius, I. Escher, Angew. Chem. Int. Ed. 2006, 45, 4732-4762. 
[91] M. Bartók, Curr. Org. Chem. 2006, 10, 1533-1567. 
[92] H.-U. Blaser, M. Studer, Acc. Chem. Res. 2007, 40, 1348-1356. 
[93] T. Mallat, S. Diezi, A. Baiker, Handbook of Heterogeneous Catalysis, (szerk.: G. Ertl, H. Knözinger, F. 

Schüth, J. Weitkamp), 2. kiadás, Wiley-VCH Verlag, Weinheim, 14.16.1. fejezet, 3603-3626, 2008. 
[94] F. Zaera, J. Phys. Chem. C 2008, 112, 16196-16203. 
[95] F. Zaera, Acc. Chem. Res. 2009, 42, 1152-1160. 
[96] H. U. Blaser, Cinchona Alkaloids in Synthesis and Catalysis, Ligands, Immobilization and 

Organocatalysis, (szerk.: C. E. Song), Wiley-VCH Verlag, Weinheim, 2 fejezet, 13-28, 2009. 
[97] J. L. Margitfalvi, E. Tálas, Catalysis 2010, 22, 144-278. 
[98] E. Tálas, J. L. Margitfalvi, Chirality 2010, 22, 3-15. 
[99] A. Vargas, C. Mondelli, A. Baiker, Catalytic Methods in Asymmetric Synthesis: Advanced Materials, 

Techniques, and Applications, (szerk.: M. Gruttadauria, F. Giacalone), 1. kiadás, John Wiley & 
Sons, Hoboken, New Jersey, 6. fejezet, 291-321, 2011. 

[100] W. Yang, X. Pan, D. Yang, Chin. J. Org. Chem. 2015, 35, 1216-1228. 
[101] E. Zhan, C. Chen, Y. Li, W. Shen, Catal. Sci. Technol. 2015, 5, 650-659. 
[102] A. Baiker, Chem. Soc. Rev. 2015, 44, 7449-7464. 
[103] K. Balázsik, B. Török, G. Szakonyi, M. Bartók, Appl. Catal. A: Gen. 1999, 182, 53-63. 
[104] Y. Huang, Y. Li, J. Hu, P. Cheng, H. Chen, R. Li, X. Li, C. W. Yip, A. S. C. Chan, J. Mol. Catal. A: Chem. 

2002, 189, 219-224. 
[105] H. Ma, H. Chen, Q. Zhang, X. Li, J. Mol. Catal. A: Chem. 2003, 196, 131-135. 
[106] W. Xiong, H. Ma, Y. Hong, H. Chen, X. Li, Tetrahedron: Asymmetry 2005, 16, 1449-1452. 
[107] M. Maris, T. Mallat, A. Baiker, J. Mol. Catal. A: Chem. 2005, 242, 151-155. 
[108] F. Hoxha, T. Mallat, A. Baiker, J. Catal. 2007, 248, 11-19. 
[109] M. L. Kantam, K. V. Kumar, B. Sreedhar, Synth. Commun. 2007, 37, 959-964. 
[110] F. Hoxha, N. van Vegten, A. Urakawa, F. Krumeich, T. Mallat, A. Baiker, J. Catal. 2009, 261, 224-231. 
[111] K. E. Simons, A. Ibbotson, P. Johnston, H. Plum, P. B. Wells, J. Catal. 1994, 150, 321-328. 
[112] X. Zuo, H. Liu, C. Yue, J. Mol. Catal. A: Chem. 1999, 147, 63-72. 
[113] T. Marzialetti, J. L. G. Fierro, P. Reyes, Catal. Today 2005, 107-108, 235-243. 
[114] T. Marzialetti, M. Oportus, D. Ruiz, J. L. G. Fierro, P. Reyes, Catal. Today 2008, 133-135, 711-719. 
[115] A. B. Dongil, B. Bachiller-Baeza, I. Rodríguez-Ramos, A. Guerrero-Ruiz, C. Mondelli, A. Baiker, 

Appl. Catal. A: Gen. 2013, 451, 14-20. 
[116] E. Schmidt, A. Vargas, T. Mallat, A. Baiker, J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 12358-12367. 
[117] H. Bönnemann, G. A. Braun, Chem. Eur. J. 1997, 3, 1200-1202. 
[118] X. Zuo, H. Liu, M. Liu, Tetrahedron Lett. 1998, 39, 1941-1944. 
[119] F. Hoxha, B. Schimmoeller, Z. Cakl, A. Urakawa, T. Mallat, S. E. Pratsinis, A. Baiker, J. Catal. 2010, 

271, 115-124. 
[120] W. Reschetilowski, U. Böhmer, J. Wiehl, Stud. Surf. Sci. Catal. 1994, 84, 2021-2028. 
[121] U. Böhmer, K. Morgenscheweis, W. Reschetilowski, Catal. Today 1995, 24, 195-199. 
[122] U. Böhmer, F. Franke, K. Morgenscheweis, T. Bieber, W. Reschetilowski, Catal. Today 2000, 60, 

167-173. 
[123] T. J. Hall, J. E. Halder, G. J. Hutchings, R. L. Jenkins, P. Johnston, P. McMorn, P. B. Wells, R. P. K 

Wells, Top. Catal. 2000, 11/12, 351-357. 
[124] N. Marin-Astorga, G. Pecchi, P. Reyes, React. Kinet. Catal. Lett. 2006, 87, 121-128. 
[125] S. Böttcher, C. Hoffmann, K. Räuchle, W. Reschetilowski, ChemCatChem 2011, 3, 741-748. 
[126] S. Basu, Chinese J. Catal. 2015, 36, 634-638. 
[127] K. Balázsik, B. Török, G. Szakonyi, M. Bartók, Appl. Catal. A: Gen. 1999, 182, 53-63. 
[128] B. Török, K. Balázsik, I. Kun, Gy. Szőllősi, G. Szakonyi, M. Bartók, Stud. Surf. Sci. Catal. 1999, 125, 

515-522. 
[129] B. Török, A. Kulkarni, R. DeSousa, K. Satuluri, M. Török, G. K. S. Prakash, Catal. Lett. 2011, 141, 

1435-1441. 
[130] J. Keilitz, S. Nowag, J.-D. Marty, R. Haag, Adv. Synth. Catal. 2010, 352, 1503-1511. 
[131] L. Xing, F. Du, J.-J. Liang, Y.-S. Chen, Q.-L. Zhou, J. Mol. Catal. A: Chem. 2007, 276, 191-196. 
[132] Z. Chen, Z. Guan, M. Li, Q. Yang, C. Li, Angew. Chem. Int. Ed. 2011, 50, 4913-4917. 

dc_1403_17

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



 97 

[133] Z. Guan, S. Lu, Z. Chen, C. Li, J. Catal. 2013, 305, 19-26. 
[134] Z. Guan, S. Lu, C. Li, Chinese J. Catal. 2015, 36, 1535-1542. 
[135] P. Sharma, R. K. Sharma, RSC Adv. 2015, 5, 102481-102487. 
[136] H. U. Blaser, H. P. Jalett, D. M. Monti, A. Baiker, J. T. Wehrli, Stud. Surf. Sci. Catal. 1991, 67, 147-155. 
[137] M. von Arx, T. Mallat, A. Baiker, J. Catal. 2000, 193, 161-164. 
[138] B. Török, K. Felföldi, G. Szakonyi, K. Balázsik, M. Bartók, Catal. Lett. 1998, 52, 81-84. 
[139] K. Balázsik, B. Török, K. Felföldi, M. Bartók, Ultrasonics Sonochem. 1999, 5, 149-155. 
[140] B. Török, Gy. Szöllösi, K. Balázsik, K. Felföldi, I. Kun, M. Bartók, Ultrasonics Sonochem. 1999, 6, 97-103. 
[141] B. Toukoniitty, E. Toukoniitty, P. Mäki-Arvela, J.-P. Mikkola, T. Salmi, D. Yu. Murzin, P. J. Kooyman, 

Ultrasonics Sonochem. 2006, 13, 68-75. 
[142] D. J. Ostgard, R. Hartung, J. G. E. Krauter, S. Seebald, P. Kukula, U. Nettekoven, M. Studer, H.-U. 

Blaser, Catalysis of Organic Reactions, (szerk.: J. R. Sowa Jr.), CRC Press, Taylor & Francis Group, 
Boca Raton, 553-559, 2005. 

[143] A. Pfaltz, T. Heinz, Top. Catal. 1997, 4, 229-239. 
[144] H. U. Blaser, H. P. Jalett, W. Lottenbach, M. Studer, J. Am. Chem. Soc. 2000, 122, 12675-12682. 
[145] G. Bond, P. B. Wells, J. Catal. 1994, 150, 329-334. 
[146] A. Solladié-Cavallo, F. Hoernel, M. Schmitt, F. Garin, Tetrahedron Lett. 2002, 43, 2671-2673. 
[147] D. Ferri, T. Bürgi, J. Am. Chem. Soc. 2001, 123, 12074-12084. 
[148] A. Vargas, T. Bürgi, A. Baiker, J. Catal. 2004, 226, 69-82. 
[149] A. Vargas, D. Ferri, A. Baiker, J. Catal. 2005, 236, 1-8. 
[150] M. von Arx, M. Wahl, T. A. Jung, A. Baiker, Phys. Chem. Chem. Phys. 2005, 7, 273-277. 
[151] G. D. H. Dijkstra, R. M. Kellogg, H. Wynberg, J. S. Svendsen, I. Marko, K. B. Sharpless, J. Am. Chem. 

Soc. 1989, 111, 8069-8076. 
[152] G. D. H. Dijkstra, R. M. Kellogg, H. Wynberg, J. Org. Chem. 1990, 55, 6121-6131. 
[153] T. Bürgi, A. Baiker, J. Am. Chem. Soc. 1998, 120, 12920-12926. 
[154] B. J. Oleksyn, Acta Cryst. 1982, B38, 1832-1834. 
[155] A. Urakawa, D. M. Meier, H. Rüegger, A. Baiker, J. Phys. Chem. A 2008, 112, 7250-7255. 
[156] R. A. Olsen, D. Borchardt, L. Mink, A. Agarwal, L. J. Mueller, F. Zaera, J. Am. Chem. Soc. 2006, 128, 

15592-15595. 
[157] M. Bartók, K. Felföldi, B. Török, T. Bartók, Chem. Commun. 1998, 2605-2606. 
[158] S. Diezi, T. Mallat, A. Szabo, A. Baiker, J. Catal. 2004, 228, 162-173. 
[159] S. Diezi, S. Reimann, N. Bonalumi, T. Mallat, A. Baiker, J. Catal. 2006, 239, 255-262. 
[160] A. Vargas, D. Ferri, N. Bonalumi, T. Mallat, A. Baiker, Angew. Chem. Int. Ed. 2007, 46, 3905-3908. 
[161] A. Lindholm, P. Mäki-Arvela, E. Toukoniitty, T. A. Pakkanen, J. T. Hirvi, T. Salmi, D. Yu. Murzin, R. 

Sjöholm, R. Leino, J. Chem. Soc., Perkin Trans. 1 2002, 2605-2612. 
[162] I. Busygin, E. Toukoniitty, R. Sillanpää, D. Yu. Murzin, R. Leino, Eur. J. Org. Chem. 2005, 2811-2821. 
[163] S. P. Griffiths, P. Johnston, W. A. H. Vermeer, P. B. Wells, J. Chem. Soc., Chem. Commun. 1994, 

2431-2342. 
[164] A. Tungler, T. Máthé, T. Tarnai, K. Fodor, G. Tóth, J. Kajtár, I. Kolossváry, B. Herényi, R. A. Sheldon, 

Tetrahedron: Asymmetry 1995, 6, 2395-2402. 
[165] G. Farkas, K. Fodor, A. Tungler, T. Máthé, G. Tóth, R. A. Sheldon, J. Mol. Catal. A: Chem. 1999, 

138, 123-127. 
[166] G. Wang, T. Heinz, A. Pfaltz, B. Minder, T. Mallat, A. Baiker, J. Chem. Soc., Chem. Commun. 1994, 

2047-2048. 
[167] T. Heinz, G. Wang, A. Pfaltz, B. Minder, M. Schürch, T. Mallat, A. Baiker, J. Chem. Soc., Chem. 

Commun. 1995, 1421-1422. 
[168] B. Minder, M. Schürch, T. Mallat, A. Baiker, T. Heinz, A. Pfaltz, J. Catal. 1996, 160, 261-268. 
[169] M. Schürch, T. Heinz, R. Aeschimann, T. Mallat, A. Pfaltz, A. Baiker, J. Catal. 1998, 173, 187-195. 
[170] E. Orglmeister, T. Mallat, A. Baiker, Adv. Synth. Catal. 2005, 347, 78-86. 
[171] X. Zuo, H. Liu, Tetrahedron 1999, 55, 7787-7804. 
[172] B. Török, K. Balázsik, M. Török, Gy. Szöllösi, M. Bartók, Ultrasonics Sonochem. 2000, 7, 151-155. 
[173] W.-R. Huck, T. Mallat, A. Baiker, Adv. Synth. Catal. 2003, 345, 255-260. 
[174] K. Szöri, M. Sutyinszki, K. Felföldi, M. Bartók, Appl. Catal. A: Gen. 2002, 237, 275-280. 
[175] K. Szőri, K. Balázsik, K. Felföldi, M. Bartók, J. Catal. 2006, 241, 149-154. 
[176] C. LeBlond, J. Wang, J. Liu, A. T. Andrews, Y.-K. Sun, J. Am. Chem. Soc. 1999, 121, 4920-1921. 
[177] P. Sharma, R. K. Sharma, New J. Chem. 2016, 40, 9038-9041. 
[178] M. Studer, S. Burkhardt, A. F. Indolese, H.-U. Blaser, Chem. Commun. 2000, 1327-1328. 

dc_1403_17

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



 98 

[179] P. Herold, A. F. Indolese, M. Studer, H. P. Jalett, U. Siegrist, H. U. Blaser, Tetrahedron 2000, 56, 
6497-6499. 

[180] H.-U. Blaser, M. Studer, Acc. Chem. Res. 2007, 40, 1348-1356. 
[181] F. Cederbaum, C. Lamberth, C. Malan, F. Naud, F. Spindler, M. Studer, H.-U. Blaser, Adv. Synth. 

Catal. 2004, 346, 842-848. 
[182] M. Schürch, N. Künzle, T. Mallat, A. Baiker, J. Catal. 1998, 176, 569-571. 
[183] M. Maris, D. Ferri, L. Königsmann, T. Mallat, A. Baiker, J. Catal. 2006, 237, 230-236. 
[184] C. Mondelli, C. Bucher, A. Baiker, R. Gilmour, J. Mol. Catal. A: Chem. 2010, 327, 87-91. 
[185] M. C. Holland, F. Meemken, A. Baiker, R. Gilmour, J. Mol. Catal. A: Chem. 2015, 396, 335-345. 
[186] K. Balázsik, K. Szöri, K. Felföldi, B. Török, M. Bartók, Chem. Commun. 2000, 555-556. 
[187] K. Felföldi, K. Balázsik, M. Bartók, J. Mol. Catal. A: Chem. 2003, 202, 163-170. 
[188] K. Felföldi, K. Szöri, M. Bartók, Appl. Catal. A: Gen. 2003, 251, 457-460. 
[189] G.-Z. Wang, T. Mallat, A. Baiker, Tetrahedron: Asymmetry 1997, 8, 2133-2140. 
[190] N. Künzle, A. Szabo, M. Schürch, G. Wang, T. Mallat, A. Baiker, Chem. Commun. 1998, 1377-1378. 
[191] W. A. H. Vermeer, A. Fulford, P. Johnston, P. B. Wells, J. Chem. Soc., Chem. Commun. 1993, 1053-1054. 
[192] M. Studer, V. Okafor, H.-U. Blaser, Chem. Commun. 1998, 1053-1054. 
[193] E. Toukoniitty, P. Mäki-Arvela, A. Kalantar Neyestanaki, T. Salmi, A. Villela, R. Leino, R. Sjöholm, E. 

Laine, J. Väyrynen, T. Ollonqvist, Stud. Surf. Sci. Catal. 2000, 130, 3363-3368. 
[194] E. Toukoniitty, P. Mäki-Arvela, M. Kuzma, A. Villela, A. Kalantar Neyestanaki, T. Salmi, R. Sjöholm, 

R. Leino, E. Laine, D. Yu. Murzin, J. Catal. 2001, 204, 281-291. 
[195] E. Toukoniitty, V. Nieminen, R. Sillanpää, I. Busygin, Top. Catal. 2016, 59, 1214-1226. 
[196] E. Toukoniitty, P. Mäki-Arvela, J. Wärnå, T. Salmi, Catal. Today 2001, 66, 411-417. 
[197] O. J. Sonderegger, T. Bürgi, A. Baiker, J. Catal. 2003, 215, 116-121. 
[198] O. J. Sonderegger, G. M.-W. Ho, T. Bürgi, A. Baiker, J. Mol. Catal. A: Chem. 2005, 229, 19-24. 
[199] M. Studer, H.-U. Blaser, S. Burkhardt, Adv. Synth. Catal. 2002, 344, 511-515. 
[200] B. Török, K. Felföldi, K. Balázsik, M. Bartók, Chem. Commun. 1999, 1725-1726. 
[201] M. Studer, S. Burkhardt, H.-U. Blaser, Chem. Commun. 1999, 1727-1728. 
[202] T. Mallat, M. Bodmer, A. Baiker, Catal. Lett. 1997, 44, 95-99. 
[203] M. von Arx, T. Mallat, A. Baiker, Tetrahedron: Asymmetry 2001, 12, 3089-3094. 
[204] T. Varga, K. Felföldi, P. Forgó, M. Bartók, J. Mol. Catal. A: Chem. 2004, 216, 181-187. 
[205] M. von Arx, T. Mallat, A. Baiker, Catal. Lett. 2002, 78, 267-271. 
[206] R. Hess, S. Diezi, T. Mallat, A. Baiker, Tetrahedron: Asymmetry 2004, 15, 251-257. 
[207] S. Diezi, M. Hess, E. Orglmeister, T. Mallat, A. Baiker, Catal. Lett. 2005, 102, 121-125. 
[208] C. Exner, A. Pfaltz, M. Studer, H.-U. Blaser, Adv. Synth. Catal. 2003, 345, 1253-1260. 
[209] E. N. Jacobsen, I. Markó, W. S. Mungall, G. Schröder, K. B. Sharpless, J. Am. Chem. Soc. 1988, 110, 

1968-1970. 
[210] M. Garland, H. P. Jalett, H. U. Blaser, Stud. Surf. Sci. Catal. 1991, 59, 177-184. 
[211] U. K. Singh, R. N. Landau, Y. Sun, C. LeBlond, D. G. Blackmond, S. K. Tanielyan, R. L. Augustine, J. 

Catal. 1995, 154, 91-97. 
[212] Y. Sun, J. Wang, C. LeBlond, R. N. Landau, D. G. Blackmond, J. Catal. 1996, 161, 759-765. 
[213] G. Martin, P. Mäki-Arvela, D. Yu. Murzin, T. Salmi, Catal. Sci. Technol. 2014, 4, 170-178. 
[214] F. Meemken, A. Baiker, J. Dupré, K. Hungerbühler, ACS Catal. 2014, 4, 344-354. 
[215] H.-U. Blaser, H.-P. Jalett, M. Garland, M. Studer, H. Thies, A. Wirth-Tijani, J. Catal. 1998, 173, 282-294. 
[216] T. Mallat, Z. Bodnar, B. Minder, K. Borszeky, A. Baiker, J. Catal. 1997, 168, 183-193. 
[217] D. G. Blackmond, J. Catal. 1998, 176, 267-270. 
[218] A. Kraynov, A. Suchopar, R. Richards, Catal. Lett. 2006, 110, 91-99. 
[219] Z. Ma, J. Kubota, F. Zaera, J. Catal. 2003, 219, 404-416. 
[220] A. Kraynov, R. Richards, Appl. Catal. A: Gen. 2006, 314, 1-8. 
[221] J. A. Slipszenko, S. P. Griffiths, P. Johnston, K. E. Simons, W. E. H. Vermeer, P. B. Wells, J. Catal. 

1998, 179, 267-276. 
[222] D. G. Blackmond, Angew. Chem. Int. Ed. 2005, 44, 4302-4320. 
[223] E. Toukoniitty, D. Yu. Murzin, J. Catal. 2006, 241, 96-102. 
[224] E. Tálas, J. L. Margitfalvi, O. Egyed, J. Catal. 2009, 266, 191-198. 
[225] G. Bond, K. E. Simons, A. Ibbotson, P. B. Wells, D. A. Whan, Catal. Today 1992, 12, 421-425. 
[226] H. U. Blaser, M. Garland, H. P. Jallet, J. Catal. 1993, 144, 569-578. 
[227] B. Minder, T. Mallat, A. Baiker, G. Wang, T. Heinz, A. Pfaltz, J. Catal. 1995, 154, 371-378. 
[228] J. Wang, Y. Sun, C. LeBlond, R. N. Landau, D. G. Blackmond, J. Catal. 1996, 161, 752-758. 

dc_1403_17

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



 99 

[229] H. U. Blaser, D. Imhof, M. Studer, Stud. Surf. Sci. Catal. 1997, 108, 175-182. 
[230] M. Bartók, K. Balázsik, T. Bartók, Z. Kele, Catal. Lett. 2003, 87, 235-240. 
[231] K. Felföldi, K. Balázsik, M. Bartók, J. Mol. Catal. A: Chem. 2003, 202, 163-170. 
[232] E. Toukoniitty, B. Ševčíková, P. Mäki-Arvela, J. Wärnå, T. Salmi, D. Yu. Murzin, J. Catal. 2003, 213, 7-16. 
[233] K. Balázsik, M. Bartók, J. Catal. 2004, 224, 463-472. 
[234] J. Kubota, F. Zaera, J. Am. Chem. Soc. 2001, 123, 11115-11116. 
[235] J. L. Margitfalvi, M. Hegedüs, J. Mol. Catal. A: Chem. 1996, 107, 281-289. 
[236] R. L. Augustine, S. K. Tanielyan, J. Mol. Catal. A: Chem. 1996, 112, 93-104. 
[237] J. L. Margitfalvi, E. Tálas, E. Tfirst, C. V. Kumar, A. Gergely, Appl. Catal. A: Gen. 2000, 191, 177-191. 
[238] E. Toukoniitty, P. Mäki-Arvela, A. N. Villela, A. K. Neyestanaki, T. Salmi, R. Leino, R. Sjöholm, E. 

Laine, J. Väyrynen, T. Ollonqvist, P. J. Kooyman, Catal. Today 2000, 60, 175-184. 
[239] M. Bartók, K. Balázsik, F. Notheisz, React. Kinet. Catal. Lett. 2002, 77, 363-370. 
[240] X. Li, R. P. K. Wells, P. B. Wells, G. J. Hutchings, J. Catal. 2004, 221, 653-656. 
[241] K. Balázsik, M. Bartók, J. Mol. Catal. A: Chem. 2004, 219, 383-389. 
[242] Z. Cakl, S. Reimann, E. Schmidt, A. Moreno, T. Mallat, A. Baiker, J. Catal. 2011, 280, 104-115. 
[243] R. Hess, T. Mallat, A. Baiker, J. Catal. 2003, 218, 453-456. 
[244] M. Sutyinszki, K. Szöri, K. Felföldi, M. Bartók, Catal. Commun. 2002, 3, 125-127. 
[245] D. J. Jenkins, A. M. S. Alabdulrahman, G. A. Attard, K. G. Griffin, P. Johnston, P. B. Wells, J. Catal. 

2005, 234, 230-239. 
[246] D. M. Meier, D. Ferri, T. Mallat, A. Baiker, J. Catal. 2007, 248, 68-76. 
[247] R. Hess, F. Krumeich, T. Mallat, A. Baiker, Catal. Lett. 2004, 92, 141-148. 
[248] A. Szabo, N. Künzle, T. Mallat, A. Baiker, Tetrahedron: Asymmetry 1999, 10, 61-76. 
[249] E. Toukoniitty, P. Mäki-Arvela, J. Kuusisto, V. Nieminen, J. Päivärinta, M. Hotokka, T. Salmi, D. Yu. 

Murzin, J. Mol. Catal. A: Chem. 2003, 192, 135-151. 
[250] D. Ferri, T. Bürgi, A. Baiker, J. Chem. Soc., Perkin Trans. 2 2000, 221-228. 
[251] B. Minder, T. Mallat, P. Skrabal, A. Baiker, Catal. Lett. 1994, 29, 115-124. 
[252] B. Török, K. Balázsik, K. Felföldi, M. Bartók, Stud. Surf. Sci. Catal. 2000, 130, 3381-3386. 
[253] D. Ferri, T. Bürgi, A. Baiker, J. Chem. Soc., Perkin Trans. 2 1999, 1305-1311. 
[254] M. von Arx, T. Bürgi, T. Mallat, A. Baiker, Chem. Eur. J. 2002, 8, 1430-1437. 
[255] J. Brunelle, V. Demers-Carpentier, R. Lafleur-Lambert, G. Mahieu, G. Goubert, S. Lavoie, P. H. 

McBreen, Top. Catal. 2011, 54, 1334-1339. 
[256] F. Meemken, A. Baiker, S. Schenker, K. Hungerbühler, Chem. Eur. J. 2014, 20, 1298-1309. 
[257] J. L. Margitfalvi, E. Tálas, M. Hegedűs, Chem. Commun. 1999, 645-646. 
[258] J. L. Margitfalvi, E. Tálas, F. Zsila, S. Kristyán, Tetrahedron: Asymmetry 2007, 18, 750-758. 
[259] E. Tálas, J. L. Margitfalvi, Catal. Commun. 2008, 9, 984-989. 
[260] M. von Arx, T. Mallat, A. Baiker, Top. Catal. 2002, 19, 75-87. 
[261] V. Morawsky, U. Prüße, L. Witte, K.-D. Vorlop, Catal. Commun. 2000, 1, 15-20. 
[262] E. Schmidt, T. Mallat, A. Baiker, J. Catal. 2010, 272, 140-150. 
[263] D. Ferri, T. Bürgi, K. Borszeky, T. Mallat, A. Baiker, J. Catal. 2000, 193, 139-144. 
[264] J. M. Bonello, R. M. Lambert, N. Künzle, A. Baiker, J. Am. Chem. Soc. 2000, 122, 9864-9865. 
[265] M. von Arx, T. Mallat, A. Baiker, Angew. Chem. Int. Ed. 2001, 40, 2302-2305. 
[266] M. von Arx, T. Mallat, A. Baiker, J. Catal. 2001, 202, 169-176. 
[267] M. Bartók, Chem. Rev. 2010, 110, 1663-1705. 
[268] P. J. Collier, T. J. Hall, J. A. Iggo, P. Johnston, J. A. Slipszenko, P. B. Wells, R. Whyman, Chem. 

Commun. 1998, 1451-1452. 
[269] K. Felföldi, T. Varga, P. Forgó, M. Bartók, Catal. Lett. 2004, 97, 65-70. 
[270] R. Hess, A. Vargas, T. Mallat, T. Bürgi, A. Baiker, J. Catal. 2004, 222, 117-128. 
[271] S. Diezi, A. Szabo, T. Mallat, A. Baiker, Tetrahedron: Asymmetry 2003, 14, 2573-2577. 
[272] E. Toukoniitty, I. Busygin, R. Leino, D. Yu. Murzin, J. Catal. 2004, 227, 210-216. 
[273] I. Busygin, E. Toukoniitty, R. Leino, D. Yu. Murzin, J. Mol. Catal. A: Chem. 2005, 236, 227-238. 
[274] F. Hoxha, L. Königsmann, A. Vargas, D. Ferri, T. Mallat, A. Baiker, J. Am. Chem. Soc. 2007, 129, 

10582-10590. 
[275] I. Busygin, J. Wärnå, E. Toukoniitty, D. Yu. Murzin, R. Leino, J. Catal. 2008, 254, 339-348. 
[276] N. Bonalumi, A. Vargas, D. Ferri, T. Bürgi, T. Mallat, A. Baiker, J. Am. Chem. Soc. 2005, 127, 8467-8477. 
[277] N. Bonalumi, A. Vargas, D. Ferri, A. Baiker, J. Phys. Chem. C 2007, 111, 9349-9358. 
[278] N. Bonalumi, A. Vargas, D. Ferri, A. Baiker, Chem. Eur. J. 2007, 13, 9236-9244. 

dc_1403_17

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



 100 

[279] I. Busygin, V. Nieminen, A. Taskinen, J. Sinkkonen, E. Toukoniitty, R. Sillanpää,D. Yu. Murzin, R. 
Leino, J. Org. Chem. 2008, 73, 6559-6569. 

[280] K. E. Simons, P. A. Meheux, A. Ibbotson, P. B. Wells, Stud. Surf. Sci. Catal. 1993, 75, 2317-2320. 
[281] D. Guillaneux, S.-H. Zhao, O. samuel, D. Rainford, H. B. Kagan, J. Am. Chem. Soc. 1994, 116, 9430-9439. 
[282] W.-R- Huck, T. Bürgi, T. Mallat, A. Baiker, J. Catal. 2003, 216, 276-287. 
[283] L. Balazs, T. Mallat, A. Baiker, J. Catal. 2005, 233, 327-332. 
[284] J. L. Margitfalvi, E. Tálas, Appl. Catal. A: Gen. 2006, 301, 187-195. 
[285] F. Zaera, J. Phys. Chem. C 2008, 112, 16196-16203. 
[286] J. Lai, Z. Ma, L. Mink, L. J. Mueller, F. Zaera, J. Phys. Chem. B 2009, 113, 11696-11701. 
[287] V. Demers-Carpentier, G. Goubert, F. Masini, R. Lafleur-Lambert, Y. Dong, S. Lavoie, G. Mahieu, J. 

Boukouvalas, H. Gao, A. M. H. Rasmussen, L. Ferrighi, Y. Pan, B. Hammer, P. H. McBreen, Science 
2011, 334, 776-780. 

[288] V. Demers-Carpentier, G. Goubert, F. Masini, Y. Dong, A. M. H. Rasmussen, B. Hammer, P. H. 
McBreen, J. Phys. Chem. Lett. 2012, 3, 92-96. 

[289] F. Zaera, Chem. Soc. Rev. 2014, 43, 7624-7663. 
[290] G. Goubert, M. N. Groves, Y. Dong, J.-C. Lemay, P. H. McBreen, B. Hammer, J. Phys. Chem. C 2015, 

119, 7319-7326. 
[291] N. Maeda, K. Hungerbühler, A. Baiker, J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 19567-19569. 
[292] F. Meemken, N. Maeda, K. Hungerbühler, A. Baiker, Angew. Chem. Int. Ed. 2012, 51, 8212-8216. 
[293] N. Maeda, S. Sano, T. Mallat, K. Hungerbühler, A. Baiker, J. Phys. Chem. C 2012, 116, 4182-4188. 
[294] F. Meemken, K. Hungerbühler, A. Baiker, Angew. Chem. Int. Ed. 2014, 53, 8640-8644. 
[295] F. Meemken, P. Müller, K. Hungerbühler, A. Baiker, Rev. Sci. Instrum. 2014, 85, art. no. 084101. 
[296] F. Meemken, A. Baiker, S. Schenker, K. Hungerbühler, Chem. Eur. J. 2014, 20, 1298-1309. 
[297] V. Nieminen, A. Taskinen, E. Toukoniitty, M. Hotokka, D. Yu. Murzin, J. Catal. 2006, 237, 131-142. 
[298] A. Taskinen, V. Nieminen, M. Hotokka, D. Yu. Murzin, J. Phys. Chem. C 2007, 111, 5128-5140. 
[299] A. Vargas, G. Santarossa, M. Iannuzzi, A. Baiker, J. Phys. Chem. C 2008, 112, 10200-10208. 
[300] S. Kristyan, J. Phys. Chem. C 2009, 113, 21700-21712. 
[301] A. Vargas, G. Santarossa, A. Baiker, J. Phys. Chem. C 2011, 115, 1969-1977. 
[302] A. Vargas, A. Baiker, J. Catal. 2006, 239, 220-226. 
[303] M. Wahl, M. von Arx, T. A. Jung, A. Baiker, J. Phys. Chem. B 2006, 110, 21777-21782. 
[304] D. Ferri, T. Bürgi, A. Baiker, Chem. Commun. 2001, 1172-1173. 
[305] S. R. Calvo, R. J. LeBlanc, C. T. Willimas, P. B. Balbuena, Surf. Sci. 2004, 563, 57-73. 
[306] E. Schmidt, D. Ferri, A. Vargas, A. Baiker, J. Phys. Chem. C 2008, 112, 3866-3874. 
[307] G. Vayner, K. N. Houk, Y.-K. Sun, J. Am. Chem. Soc. 2004, 126, 199-203. 
[308] S. Diezi, D. Ferri, A. Vargas, T. Mallat, A. Baiker, J. Am. Chem. Soc. 2006, 128, 4048-4057. 
[309] T. A. Martinek, T. Varga, F. Fülöp, M. Bartók, J. Catal. 2007, 246, 266-276. 
[310] T. Bürgi, F. Atamny, A. Knop-Gericke, M. Hävecker, T. Schedel-Niedrig, R. Schlögl, A. Baiker, Catal. 

Lett. 2000, 66, 109-112. 
[311] M. Castonguay, J.-R. Roy, A. Rochefort, P. H. McBreen, J. Am. Chem. Soc. 2000, 122, 518-524. 
[312] S. Lavoie, M.-A. Laliberté, P. H. McBreen, J. Am. Chem. Soc. 2003, 125, 15756-15757. 
[313] A. Vargas, T. Bürgi, A. Baiker, J. Catal. 2004, 222, 439-449. 
[314] I. Busygin, O. P. Tkachenko, V. Nieminen, V. Yu. Borovkov, R. Sillanpää, E. Toukoniitty, L. M. 

Kustov, D. Yu. Murzin, R. Leino, J. Phys. Chem. C 2007, 111, 9374-9383. 
[315] M.-A. Laliberté, S. Lavoie, B. Hammer, G. Mahieu, P. H. McBreen, J. Am. Chem. Soc. 2008, 130, 

5386-5387. 
[316] A. Vargas, S. Reimann, S. Diezi, T. Mallat, A. Baiker, J. Mol. Catal. A: Chem. 2008, 282, 1-8. 
[317] S. Guan, O. Donovan-Sheppard, C. Reece, D. J. Willock, A. J. Wain, G. A. Attard, ACS Catal. 2016, 6, 

1822-1832. 
[318] G. Goubert, A. M. H. Rasmussen, Y. Dong, M. N. Groves, P. H. McBreen, B. Hammer, Surf. Sci. 

2014, 629, 123-131. 
[319] N. Bonalumi, T. Bürgi, A. Baiker, J. Am. Chem. Soc. 2003, 125, 13342-13343. 
[320] V. Demers-Carpentier, A. M. H. Rasmussen, G. Goubert, L. Ferrighi, Y. Dong, J.-C. Lemay, F. 

Masini, Y. Zeng, B. Hammer, P. H. McBreen, J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 9999-10002. 
[321] G. Goubert, P. H. McBreen, ACS Catal. 2014, 4, 847-854. 
[322] K. Svane, Y. Dong, M. N. Groves, V. Demers-Carpentier, J.-C. Lemay, M. Ouellet, B. Hammer, P. H. 

McBreen, Catal. Sci. Technol. 2015, 5, 743-753. 
[323] J. L. Margitfalvi, E. Tfirst, J. Mol. Catal. A: Chem. 1999, 139, 81-95. 

dc_1403_17

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



 101 

[324] J. L. Margitfalvi, M. Hegedüs, E. Tfirst, Tetrahedron: Asymmetry 1996, 7, 571-580. 
[325] K. E. Simons, P. A. Meheux, S. P. Griffits, I. M. Sutherland, P. Johnston, P. B. Wells, A. F. Carley, M. K. 

Rajumon, M. W. Roberts, A. Ibbotson, TRecl. Trav. Chim. Pays-Bas 1994, 113, 465-474. 
[326] T. Bürgi, A. Baiker, J. Catal. 2000, 194, 445-451. 
[327] J. T. Wehrli, A. Baiker, D. M. Monti, H. U. Blaser, H. P. Jalett, J. Mol. Catal. 1989, 57, 245-257. 
[328] B. Panella, A. Vargas, A. Baiker, J. Catal. 2009, 261, 88-93. 
[329] N. Künzle, R. Hess, T. Mallat, A. Baiker, J. Catal. 1999, 186, 239-241. 
[330] R. Wandeler, N. Künzle, M. S. Schneider, T. Mallat, A. Baiker, J. Catal. 2000, 200, 377-388. 
[331] X. You, X. Li, S. Xiang, S. Zhang, Q. Xin, X. Li, C. Li, Stud. Surf. Sci. Catal. 2000, 130, 3375-3380. 
[332] E. Toukoniitty, D. Yu. Murzin, Catal. Lett. 2004, 93, 171-176. 
[333] E. Toukoniitty, P. Mäki-Arvela, N. Kumar, T. Salmi, D. Yu. Murzin, Catal. Lett. 2004, 95, 179-183. 
[334] T. Salmi, D. Yu. Murzin, J.-P. Mikkola, J. Wärnå, P. Mäki-Arvela, E. Toukoniitty, S. Toppinen, Ind. 

Eng. Chem. Res. 2004, 43, 4540-4550. 
[335] D. M. Meier, T. Mallat, D. Ferri, A. Baiker, J. Catal. 2006, 244, 260-263. 
[336] F. Gao, L. Chen, M. Garland, J. Catal. 2006, 238, 402-411. 
[337] E. Toukoniitty, P. Mäki-Arvela, A. K. Neyestanaki, T. Salmi, R. Sjöholm, R. Leino, E. Laine, P. J. 

Kooyman, T. Ollonqvist, J. Väyrynen, Appl. Catal. A: Gen. 2001, 216, 73-83. 
[338] E. Toukoniitty, P. Mäki-Arvela, A. K. Neyestanaki, T. Salmi, D. Yu. Murzin, Appl. Catal. A: Gen. 

2002, 235, 125-138. 
[339] E. Toukoniitty, V. Nieminen, A. Taskinen, J. Päivärinta, M. Hotokka, D. Yu. Murzin, J. Catal. 2004, 

224, 326-339. 
[340] N. Künzle, T. Mallat, A. Baiker, Appl. Catal. A: Gen. 2003, 238, 251-257. 
[341] A. Tungler, M. Kajtar, T. Mathe, G. Toth, E. Fogassy, J. Petro, Catal. Today 1989, 5, 159-171. 
[342] A. Tungler, T. Mathé, J. Petró, T. Tarnai, J. Mol. Catal. 1990, 61, 259-267. 
[343] A. Tungler, É. Sípos, V. Háda, Arkivoc 2004, (vii), 223-242. 
[344] A. Tungler, É. Sípos, V. Háda, Curr. Org. Chem. 2006, 10, 1569-1583. 
[345] Y. Nitta, Y. Ueda, T. Imanaka, Chem. Lett. 1994, 23, 1095-1098. 
[346] Y. Nitta, K. Kobiro, Chem. Lett. 1995, 24, 165. 
[347] Y. Nitta, K. Kobiro, Chem. Lett. 1996, 25, 897-898. 
[348] Y. Nitta, K. Kobiro, Y. Okamoto, Stud. Surf. Sci. Catal. 1997, 108, 191-198. 
[349] Y. Nitta, A. Shibata, Chem. Lett. 1998, 27, 161-162. 
[350] Y. Nitta, Y. Okamoto, Chem. Lett. 1998, 27, 1115-1116. 
[351] A. Tungler, Y. Nitta, K. Fodor, G. Farkas, T. Máthé, J. Mol. Catal. A: Chem. 1999, 149, 135-140. 
[352] K. Borszeky, T. Mallat, A. Baiker, Catal. Lett. 1996, 41, 199-202. 
[353] T. J. Hall, P. Johnston, W. A. H. Vermeer, S. R. Watson, P. B. Wells, Stud. Surf. Sci. Catal. 1996, 101, 

221-230. 
[354] K. Borszeky, T. Mallat, A. Baiker, Tetrahedron: Asymmetry 1997, 8, 3745-3753. 
[355] K. Borszeky, T. Mallat, A. Baiker, Catal. Lett. 1999, 59, 95-97. 
[356] K. Borszeky, T. Bürgi, Z. Zhaohui, T. Mallat, A. Baiker, J. Catal. 1999, 187, 160-166. 
[357] W.-R. Huck, T. Mallat, A. Baiker, J. Catal. 2000, 193, 1-4. 
[358] W.-R. Huck, T. Mallat, A. Baiker, Catal. Lett. 2002, 80, 87-92. 
[359] G. Fogassy, A. Tungler, A. Lévai, J. Mol. Catal. A: Chem. 2003, 192, 189-194. 
[360] É. Sípos, G. Fogassy, A. Tungler, P. V. Samant, J. L. Figueiredo, J. Mol. Catal. A: Chem. 2004, 212, 

245-250. 
[361] P. B. Wells, R. P. K. Wells, Chiral Catalyst Immobilization and Recycling, (szerk.: D. E. De Vos, I. F. J. 

Vankelecom, P. A. Jacobs), Wiley-VCH Verlag, Weinheim, 6. fejezet, 123-154, 2000. 
[362] A. Kulkarni, B. Török, Curr. Org. Synth. 2011, 8, 187-207. 
[363] G. Kyriakou, S. K. Beaumont, R. M. Lambert, Langmuir 2011, 27, 9687-9695. 
[364] A. Tungler, G. Fogassy, J. Mol. Catal. A: Chem. 2001, 173, 231-247. 
[365] É. Sípos, A. Tungler, G. Fogassy, J. Mol. Catal. A: Chem. 2004, 216, 171-180. 
[366] Y. Nitta, J. Synth. Org. Chem. Jpn. 2006, 60, 827-835. 
[367] H.-U. Blaser, A. Schnyder, H. Steiner, F. Rössler, P. Baumeister, Handbook of Heterogeneous Catalysis, 

(szerk.: G. Ertl, H. Knözinger, F. Schüth, J. Weitkamp), 2. kiadás, Wiley-VCH Verlag, Weinheim, 14.10.2. 
fejezet, 3284-3308, 2008. 

[368] Y. Nitta, T. Kubota, Y. Okamoto, Bull. Chem. Soc. Jpn. 2000, 73, 2635-2641. 
[369] Y. Nitta, T. Kubota, Y. Okamoto, Bull. Chem. Soc. Jpn. 2001, 74, 2161-6165. 
[370] Y. Nitta, T. Kubota, Y. Okamoto, J. Mol. Catal. A: Chem. 2004, 212, 155-159. 

dc_1403_17

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



 102 

[371] Y. Nitta, J. Watanabe, T. Okuyama, T. Sugimura, J. Catal. 2005, 236, 164-167. 
[372] T. Kubota, H. Kubota, T. Kubota, E. Moriyasu, T. Uchida, Y. Nitta, T. Sugimura, Y. Okamoto, Catal. 

Lett. 2009, 129, 387-393. 
[373] T. Y. Kim, M. Yokota, T. Uchida, T. Sugimura, Catal. Lett. 2009, 131, 279-284. 
[374] T. Y. Kim, T. Uchida, H. Ogawa, Y. Nitta, T. Okuyama, T. Sugimura, S. Hirayama, T. Honma, M. 

Sugiura, T. Kubota, Y. Okamoto, Top. Catal. 2010, 53, 116-122. 
[375] T. Kubota, H. Ogawa, Y. Okamoto, T. Misaki, T. Sugimura, Appl. Catal. A: Gen. 2012, 437-438, 18-23. 
[376] T. Kubota, H. Sato, T. Uchida, T. Y. Kim, K. Omata, T. Misaki, Y. Okamoto, T. Sugimura, Catal. Lett. 

2016, 146, 2430-2440. 
[377] H. Sato, T. Mameda, K. Nakai, T. Misaki, Y. Haruyama, S. Sonobe, T. Kubota, Y. Okamoto, T. 

Sugimura, Res. Chem. Intermed. 2016, 42, 31-45. 
[378] Z. Guan, S. Lu, C. Li, J. Catal. 2014, 311, 1-5. 
[379] T. S. B. Trung, Y. Kim, S. Kang, S. Kim, H. Lee, Appl. Catal. A: Gen. 2015, 505, 319-325. 
[380] T. S. B. Trung, Y. Kim, S. Kang, H. Lee, S. Kim, Catal. Commun. 2015, 66, 21-24. 
[381] I. Kun, B. Török, K. Felföldi, M. Bartók, Appl. Catal. A: Gen. 2000, 203, 71-79. 
[382] A. Solladié-Cavallo, F. Hoernel, M. Schmitt, F. Garin, J. Mol. Catal. A: Chem. 2003, 195, 181-188. 
[383] R. Bisignani, S. Franceschini, O. Piccolo, A. Vaccari, J. Mol. Catal. A: Chem. 2005, 232, 161-164. 
[384] M. Casagrande, S. Franceschini, M. Lenarda, O. Piccolo, A. Vaccari, J. Mol. Catal. A: Chem. 2006, 

246, 263-267. 
[385] M. Maris, W.-R. Huck, T. Mallat, A. Baiker, J. Catal. 2003, 219, 52-58. 
[386] M. Maris, T. Mallat, E. Orglmeister, A. Baiker, J. Mol. Catal. A: Chem. 2004, 219, 371-376. 
[387] Q.-H. Xia, S.-C. Shen, J. Song, S. Kawi, K. Hidajat, J. Catal. 2003, 219, 74-84. 
[388] D. Impalà, S. Franceschini, O. Piccolo, A. Vaccari, Catal. Lett. 2008, 125, 243-249. 
[389] S. Tan. J. R. Monnier, C. T. Williams, Top. Catal. 2012, 55, 512-517. 
[390] C. Chen, E. Zhan, N. Ta, Y. Li, W. Shen, Catal. Sci. Technol. 2013, 3, 2620-2626. 
[391] W.-R. Huck, T. Mallat, A. Baiker, New J. Chem. 2002, 26, 6-8. 
[392] R. Strobel, F. Krumeich, W. J. Stark, S. E. Pratsinis, A. Baiker, J. Catal. 2004, 222, 307-314. 
[393] T. Sugimura, H. Ogawa, Chem. Lett. 2010, 39, 232-233. 
[394] M. Nakatsuji, T. Misaki, Y. Okamoto, T. Sugimura, Bull. Chem. Soc. Jpn. 2016, 89, 1187-1191. 
[395] E. Schmidt, C. Bucher, G. Santarossa, T. Mallat, R. Gilmour, A. Baiker, J. Catal. 2012, 289, 238-248. 
[396] W.-R. Huck, T. Mallat, A. Baiker, Catal. Lett. 2003, 87, 241-247. 
[397] W.-R. Huck, T. Bürgi, T. Mallat, A. Baiker, J. Catal. 2003, 219, 41-51. 
[398] Y. Nitta, Chem. Lett. 1999, 28, 635-636. 
[399] Y. Nitta, Top. Catal. 2000, 13, 179-185. 
[400] T. Sugimura, J. Watanabe, T. Okuyama, Y. Nitta, Tetrahedron: Asymmetry 2005, 16, 1573-1575. 
[401] T. Sugimura, J. Watanabe, T. Uchida, Y. Nitta, T. Okuyama, Catal. Lett. 2006, 112, 27-30. 
[402] T. Sugimura, T. Uchida, J. Watanabe, T. Kubota, Y. Okamoto, T. Misaki, T. Okuyama, J. Catal. 2009, 

262, 57-64. 
[403] T. Misaki, H. Otsuka, T. Uchida, T. Kubota, Y. Okamoto, T. Sugimura, J. Mol. Catal. A: Chem. 2009, 

312, 48-52. 
[404] T. Mameda, K. Nakai, T. Misaki, Y. Okamoto, T. Sugimura, Catal. Today 2015, 245, 129-133. 
[405] H.-Z. Ma, B. Wang, Q.-Z. Shi, Synth. Commun. 2003, 33, 175-182. 
[406] M. Gomes Jr., R. Hernández-Valdés, C. E. S. J. Marques, M. L. Bastos, D. A. G. Aranda, O. A. C. 

Antunes, React. Kinet. Catal. Lett. 2006, 87, 19-24. 
[407] R. Hernández Valdés, L. Puzer, M. Gomes Jr., C. E. S. J. Marques, D. A. G. Aranda, M. L. Bastos, A. 

L. Gemal, O. A. C. Antunes, Catal. Commun. 2004, 5, 631-634. 
[408] N. J. Colston, R. P. K. Wells, P. B. Wells, G. J. Hutchings, Catal. Lett. 2005, 103, 117-120. 
[409] N. J. Coulston, E. L. Jeffery, R. P. K. Wells, P. McMorn, P. B. Wells, D. J. Willock, G. J. Hutchings, J. 

Catal. 2006, 243, 360-367. 
[410] N. J. Coulston, R. P. K. Wells, P. B. Wells, G. J. Hutchings, Catal. Today 2006, 114, 353-356. 
[411] C. Chen, E. Zhan, Y. Li, W. Shen, J. Mol. Catal. A: Chem. 2013, 379, 117-121. 
[412] H.-U. Blaser, H. Hönig, M. Studer, C. Wedemeyer-Exl, J. Mol. Catal. A: Chem. 1999, 139, 253-257. 
[413] K. Borszeky, T. Mallat, A. Baiker, Tetrahedron: Asymmetry 1999, 10, 4781-4789. 
[414] K. Borszeky, T. Mallat, R. Aeschiman, W. B. Schweizer, A. Baiker, J. Catal. 1996, 161, 451-458. 
[415] T. Mameda, T. Misaki, Y. Okamoto, T. Sugimura, React. Kinet. Mech. Catal. 2015, 114, 55-61. 
[416] K. Nakai, T. Misaki, Y. Okamoto, T. Sugimura, Bull. Chem. Soc. Jpn. 2015, 88, 300-302. 
[417] T. Y. Kim, T. Sugimura, J. Mol. Catal. A: Chem. 2010, 327, 58-62. 

dc_1403_17

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



 103 

[418] W.-R. Huck, T. Bürgi, T. Mallat, A. Baiker, J. Catal. 2001, 200, 171-180. 
[419] X. Sun, J. R. Monnier, C. T. Williams, Catal. Lett. 2013, 143, 881-886. 
[420] T. Sugimura, T. Y. Kim, Catal. Lett. 2009, 130, 564-567. 
[421] D. Ferri, T. Bürgi, A. Baiker, J. Chem. Soc., Perkin Trans. 2 2002, 437-441. 
[422] M. Maris, T. Bürgi, T. Mallat, A. Baiker, J. Catal. 2004, 226, 393-400. 
[423] D. M. Meier, A. Urakawa, N. Turrà, H. Rüegger, A. Baiker, J. Phys. Chem. A 2008, 112, 6150-6158. 
[424] S. Tan, C. T. Williams, J. Phys. Chem. C 2013, 117, 18043-18052. 
[425] H. Ogawa, T. Mameda, T. Misaki, Y. Okamoto, T. Sugimura, Chem. Lett. 2013, 42, 813-815. 
[426] Y. Nitta, Bull. Chem. Soc. Jpn. 2001, 74, 1971-1972. 
[427] N. Künzle, J.-W. Solèr, T. Mallat, A. Baiker, J. Catal. 2002, 210, 466-470. 
[428] E. Dervil, S. Odiot, J. Mol. Struct. 1979, 51, 107-115. 
[429] D. P. N. Satchell, J. L. Wardell, Trans. Faraday Soc. 1965, 61, 1199-1201. 
[430] G. M. Barrow, E. A. Yerger, J. Am. Chem. Soc. 1954, 76, 5211-5216. 
[431] I. Pálinkó, B. Török, M. Rózsa-Tarjányi, J. T. Kiss, Gy. Tasi, J. Mol. Struct. 1995, 348, 57-60. 
[432] D. Ferri, T. Bürgi, A. Baiker, J. Catal. 2002, 210, 160-170. 
[433] D. M. Meier, A. Urakawa, A. Baiker, Phys. Chem. Chem. Phys. 2009, 11, 10132-10139. 
[434] S. Tan, X. Sun, C. T. Williams, Phys. Chem. Chem. Phys. 2011, 13, 19573-19579. 
[435] X. Sun, C. T. Williams, Chem. Commun. 2012, 17, 13-17. 
[436] F. Meemken, N. Maeda, K. Hungerbühler, A. Baiker, ACS Catal. 2012, 2, 464-467. 
[437] H.-Y. Jiang, C.-F. Yang, C. Li, H.-Y. Fu, H. Chen, R.-X. Li, X.-J. Li, Angew. Chem. Int. Ed. 2008, 47, 

9240-9244. 
[438] H.-Y. Jiang, H. Chen, R.-X. Li, Catal. Commun. 2010, 11, 584-587. 
[439] C. Li, L. Zhang, Y. Du, X.-L. Zheng, H.-Y. Fu, H. Chen, R.-X. Li, Catal. Commun. 2012, 28, 5-8. 
[440] C. Li, L. Zhang, H. Liu, X. Zheng, H. Fu, H. Chen, R. Li, Catal. Commun. 2014, 54, 27-30. 
[441] C. Li, L. Zhang, G. Zheng, X. Zheng, H. Fu, H. Chen, R. Li, Tetrahedron: Asymmetry 2014, 25, 821-824. 
[442] P. B. Wells, K. E. Simons, J. A. Slipszenko, S. P. Griffiths, D. F. Ewing, J. Mol. Catal. A: Chem. 1999, 

146, 159-166. 
[443] C. Mondelli, A. Vargas, G. Santarossa, A. Baiker, J. Phys. Chem. C 2009, 113, 15246-15259. 
[444] M. Yamashita, J. B. Fenn, J. Phys. Chem. 1984, 88, 4451-4459. 
[445] R. Bakhtiar, C. E. C. A. Hop, J. Phys. Org. Chem. 1999, 12, 511-527. 
[446] L. S. Santos, Eur. J. Org. Chem. 2008, 235-253. 
[447] K. L. Viske, Z. Ahmadi, J. S. McIndoe, Coord. Chem. Rev. 2014, 279, 96-114. 
[448] C. Iacobucci, S. Reale, F. De Angelis, Angew. Chem. Int. Ed. 2016, 55, 2980-2993. 
[449] R. Jones, L. Gödörházy, D. Szalay, J. Gerencsér, Gy. Dormán, L. Ürge, F. Darvas, QSAR Comb. Sci. 

2005, 24, 722-727. 
[450] S. Saaby, K. R. Knudsen, M. Ladlow, S. V. Ley, Chem. Commun. 2005, 2909-2911. 
[451] B. Desai, C. O. Kappe, J. Comb. Chem. 2005, 7, 641-643. 
[452] R. V. Jones, L. Godorhazy, N. Varga, D. Szalay, L. Urge, F. Darvas, J. Comb. Chem. 2006, 8, 110-116. 
[453] E. B. R. Prideaux, F. T. Winfield, J. Chem. Soc. 1930, 1587-1595. 
[454] K. S. Pandey, Shriprakash, M. Pandey, K. M. Rao, R. Vaidyanathaswamy, Biosci. Biotech. Biochem. 

1994, 58, 1879-1881. 
[455] L. F. Tietze, G. Brasche, K. M. Gericke, Domino Reactions in Organic Synthesis, Wiley-VCH Verlag, 

Weinheim, 2006. 
[456] H. Pellissier, Adv. Synth. Catal. 2012, 354, 237-294. 
[457] H. Clavier, H. Pellissier, Adv. Synth. Catal. 2012, 354, 3347-3403. 
[458] B. M. Choudary, N. S. Chowdari, S. Madhi, M. L. Kantam, Angew. Chem. Int. Ed. 2001, 40, 4619-4623. 
[459] S. Yang, J. He, Chem. Commun. 2012, 48, 10349-10351. 
[460] L. Deiana, L. Ghisu, S. Afewerki, O. Verho, E. V. Johnston, N. Hedin, Z. Bacsik, A. Córdova, Adv. 

Synth. Catal. 2014, 356, 2485-2492. 
[461] Z. An, Y. Guo, L. Zhao, Z. Li, J. He, ACS Catal. 2014, 4, 2566-2576. 
[462] H. Suzuki, H. Gyoutoku, H. Yokoo, M. Shinba, Y. Sato, H. Yamada, Y. Murakami, Synlett 2000, 1196-

1198. 
[463] A. Reissert, Berichte 1897, 30, 1030-1053. 
[464] W. E. Noland, F. J. Baude, Org. Synth. 1963, 43, 40-43. 
[465] Gy. Szőllősi, Á. Mastalir, Á. Molnár, M. Bartók, React. Kinet. Catal. Lett. 1996, 57, 29-36. 
[466] Gy. Szőllősi, B. Török, L. Baranyi, M. Bartók, J. Catal. 1998, 179, 619-623. 
[467] K. Felföldi, M. Sutyinszky, N. Nagy, I. Pálinkó, Synth. Commun. 2000, 30, 1543-1553.  

dc_1403_17

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



 104 

A dolgozat összeállításához felhasznált saját közlemények 
 
[S01] M. Bartók, K. Felföldi, Gy. Szöllösi, T. Bartók, Catal. Lett. 1999, 61, 1-5. 
[S02] Gy. Szöllösi, K. Felföldi, T. Bartók, M. Bartók, React. Kinet. Catal. Lett. 2000, 71, 99-108. 
[S03] K. Balázsik, T. A. Martinek, I. Bucsi, Gy. Szőllősi, G. Fogassy, M. Bartók, G. A. Olah, J. Mol. Catal. A: 

Chem. 2007, 272, 265-274. 
[S04] M. Bartók, M. Sutyinszki, K. Felföldi, Gy. Szöllősi, Chem. Commun. 2002, 1130-1131. 
[S05] M. Bartók, M. Sutyinszki, I. Bucsi, K. Felföldi, Gy. Szöllősi, F. Bartha, T. Bartók, J. Catal. 2005, 231, 

33-40. 
[S06] M. Bartók, K. Balázsik, I. Bucsi, Gy. Szöllősi, J. Catal. 2006, 239, 74-82. 
[S07] K. Szőri, K. Balázsik, Sz. Cserényi, Gy. Szőllősi, M. Bartók, Appl. Catal. A: Gen. 2009, 362, 178-184. 
[S08] Gy. Szőllősi, K. Balázsik, I. Bucsi, T. Bartók, M. Bartók, Catal. Commun. 2013, 32, 81-85. 
[S09] T. A. Martinek, T. Varga, K. Balázsik, Gy. Szöllősi, F. Fülöp, M. Bartók, J. Catal. 2008, 255, 296-303. 
[S10] M. Bartók, K. Felföldi, Gy. Szöllösi, T. Bartók, React. Kinet. Catal. Lett. 1999, 68, 371-377. 
[S11] Gy. Szöllősi, P. Forgó, M. Bartók, Chirality 2003, 15, S82-S89. 
[S12] Gy. Szöllösi, A. Chatterjee, P. Forgó, M. Bartók, F. Mizukami, J. Phys. Chem. A 2005, 109, 860-868. 
[S13] M. Bartók, M. Sutyinszki, K. Balázsik, Gy. Szöllősi, Catal. Lett. 2005, 100, 161-167. 
[S14] Sz. Cserényi, K. Felföldi, K. Balázsik, Gy. Szöllősi, I. Bucsi, M. Bartók, J. Mol. Catal. A: Chem. 2006, 

247, 108-115. 
[S15] K. Balázsik, I. Bucsi, Sz. Cserényi, Gy. Szőllősi, M. Bartók, J. Mol. Catal. A: Chem. 2008, 280, 87-95. 
[S16] K. Balázsik, I. Bucsi, Sz. Cserényi, Gy. Szőllősi, M. Bartók, J. Mol. Catal. A: Chem. 2008, 285, 84-91. 
[S17] Gy. Szöllösi, Cs. Somlai, P. T. Szabó, M. Bartók, J. Mol. Catal. A: Chem. 2001, 170, 165-173. 
[S18] M. Bartók, T. Bartók, Gy. Szöllösi, K. Felföldi, Catal. Lett. 1999, 61, 57-60. 
[S19] M. Bartók, K. Balázsik, Gy. Szöllösi, T. Bartók, J. Catal. 2002, 205, 168-176. 
[S20] M. Bartók, Gy. Szöllösi, K. Balázsik, T. Bartók, J. Mol. Catal. A: Chem. 2002, 177, 299-305. 
[S21] Gy. Szőllősi, Sz. Cserényi, I. Bucsi, T. Bartók, F. Fülöp, M. Bartók, Appl. Catal. A: Gen. 2010, 382, 

263-271. 
[S22] Gy. Szöllősi, I. Bucsi, Sz. Cserényi, M. Bartók, Rapid Commun. Mass. Spectrom. 2005, 19, 3743-3748. 
[S23] M. Bartók, P. T. Szabó, T. Bartók, Gy. Szöllösi, Rapid Commun. Mass. Spectrom. 2000, 14, 509-514. 
[S24] M. Bartók, K. Balázsik, Gy. Szöllösi, T. Bartók, Catal. Commun. 2001, 2, 269-272. 
[S25] M. Bartók, P. T. Szabó, T. Bartók, Gy. Szöllösi, K. Balázsik, Rapid Commun. Mass. Spectrom. 2001, 

15, 65-69. 
[S26] K. Balázsik, Gy. Szöllősi, M. Bartók, Catal. Lett. 2008, 124, 46-51. 
[S27] K. Balázsik, K. Szőri, Gy. Szőllősi, M. Bartók, Chem. Commun. 2011, 47, 1551-1552. 
[S28] K. Balázsik, K. Szőri, Gy. Szőllősi, M. Bartók, Catal. Commun. 2011, 12, 1410-1414. 
[S29] Gy. Szőllősi, Zs. Makra, F. Fülöp, M. Bartók, Catal. Lett. 2011, 141, 1616-1620. 
[S30] Gy. Szőllősi, Zs. Makra, M. Fekete, F. Fülöp, M. Bartók, Catal. Lett. 2012, 142, 889-894. 
[S31] Gy. Szöllősi, B. Hermán, F. Fülöp, M. Bartók, React. Kinet. Catal. Lett. 2006, 88, 391-398. 
[S32] Gy. Szöllősi, Sz. Cserényi, F. Fülöp, M. Bartók, J. Catal. 2008, 260, 245-253. 
[S33] K. Balázsik, Sz. Cserényi, Gy. Szöllősi, F. Fülöp, M. Bartók, Catal. Lett. 2008, 125, 401-407. 
[S34] Gy. Szöllősi, Sz. Cserényi, K. Balázsik, F. Fülöp, M. Bartók, J. Mol. Catal. A: Chem. 2009, 305, 155-160. 
[S35] Sz. Cserényi, Gy. Szőllősi, K. Szőri, F. Fülöp, M. Bartók, Catal. Commun. 2010, 12, 14-19. 
[S36] Gy. Szőllősi, Sz. Cserényi, M. Bartók, Catal. Lett. 2010, 134, 264-269. 
[S37] K. Szőri, Gy. Szöllősi, M. Bartók, Adv. Synth. Catal. 2006, 348, 515-522. 
[S38] K. Szőri, Gy. Szöllősi, M. Bartók, J. Catal. 2006, 244, 255-259. 
[S39] Gy. Szöllősi, S. Niwa, T. Hanaoka, F. Mizukami, J. Mol. Catal. A: Chem. 2005, 230, 91-95. 
[S40] Gy. Szöllősi, T. Hanaoka, S. Niwa, F. Mizukami, M. Bartók, J. Catal. 2005, 231, 480-483. 
[S41] Gy. Szöllősi, K. Balázsik, M. Bartók, Appl. Catal. A: Gen. 2007, 319, 193-201. 
[S42] Gy. Szőllősi, Zs. Makra, M. Bartók, React. Kinet. Catal. Lett. 2009, 96, 319-325. 
[S43] Zs. Makra, Gy. Szőllősi, M. Bartók, Catal. Today 2012, 181, 56-61. 
[S44] Zs. Makra, Gy. Szőllősi, Catal. Commun. 2014, 46, 113-117. 
[S45] Gy. Szöllősi, B. Hermán, K. Felföldi, F. Fülöp, M. Bartók, J. Mol. Catal. A: Chem. 2008, 290, 54-59. 
[S46] Gy. Szőllősi, B. Hermán, K. Felföldi, F. Fülöp, M. Bartók, Adv. Synth. Catal. 2008, 350, 2804-2814. 
[S47] Gy. Szőllősi, B. Hermán, E. Szabados, F. Fülöp, M. Bartók, J. Mol. Catal. A: Chem. 2010, 333, 28-36. 
[S48] Gy. Szőllősi, M. Bartók, Arkivoc 2012, (v), 16-27. 
[S49] Gy. Szőllősi, Catal. Lett. 2012, 142, 345-351. 
[S50] B. Hermán, Gy. Szőllősi, K. Felföldi, F. Fülöp, M. Bartók, Catal. Commun. 2009, 10, 1107-1110. 

dc_1403_17

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



 105 

[S51] Gy. Szőllősi, B. Hermán, F. Fülöp, M. Bartók, J. Catal. 2010, 276, 259-267. 
[S52] Gy. Szőllősi, I. Busygin, B. Hermán, R. Leino, I. Bucsi, D. Yu. Murzin, F. Fülöp, M. Bartók, ACS Catal. 

2011, 1, 1316-1326. 
[S53] Gy. Szöllősi, T. Varga, K. Felföldi, Sz. Cserényi, M. Bartók, Catal. Commun. 2008, 9, 421-424. 
[S54] Gy. Szöllősi, E. Szabó, M. Bartók, Adv. Synth. Catal. 2007, 349, 405-410. 
[S55] Gy. Szőllősi, K. Szőri, M. Bartók, J. Catal. 2008, 256, 349-352. 
[S56] K. Szőri, Gy. Szőllősi, M. Bartók, New J. Chem. 2008, 32, 1354-1358. 
[S57] K. Szőri, Gy. Szöllősi, K. Felföldi, M. Bartók, React. Kinet. Catal. Lett. 2005, 84, 151-156. 
[S58] Gy. Szöllösi, I. Kun, M. Bartók, Chirality 2001, 13, 619-624. 
[S59] Gy. Szőllősi, Z. Németh, K. Hernádi, M. Bartók, Catal. Lett. 2009, 132, 370-376. 
[S60] K. Szőri, R. Puskás, Gy. Szőllősi, I. Bertóti, J. Szépvölgyi, M. Bartók, Catal. Lett. 2013, 143, 539-546. 
[S61] B. Hermán, Gy. Szöllősi, F. Fülöp, M. Bartók, Appl. Catal. A: Gen. 2007, 331, 39-43. 
[S62] Gy. Szőllősi, Zs. Makra, L. Kovács, F. Fülöp, M. Bartók, Adv. Synth. Catal. 2013, 355, 1623-1629. 
[S63] Gy. Szőllősi, L. Kovács, Zs. Makra, Catal. Sci. Technol. 2015, 5, 697-707. 
[S64] L. Kovács, Gy. Szőllősi, F. Fülöp, J. Flow. Chem. 2015, 5, 210-215. 
[S65] Gy. Szőllősi, Magyar Kém. Foly. 2007, 113, 145-152. 
[S66] Gy. Szőllősi, Magyar Kém. Foly. 2014, 120, 77-82. 
[S67] Gy. Szőllősi, M. Bartók, Magyar Kém. Lap. 2016, 71, 178-181. 
[S68] I. M. Mándity, S. B. Ötvös, Gy. Szőllősi, F. Fülöp, Chem. Rec. 2016, 16, 1018-1033. 

 
 

Az értekezésben használt saját közlemények a fenti sorrendben (S01-S68) hozzáférhetők 
honlapomon: http://www.staff.u-szeged.hu/~szollosi/: Az MTA doktori értekezésben 
felhasznált publikációk gyűjteménye címről letölthető pdf állományban, amelyik a Szollosi 
jelszóval nyítható. 
 
  

dc_1403_17

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.staff.u-szeged.hu/~szollosi/


 106 

9. Saját közlemények jegyzéke 
 

9.1. Az értekezésben felhasznált közlemények (időrendi sorrendben) 

 

001. M. Bartók*, K. Felföldi, Gy. Szöllösi, T. Bartók, 
Rigid cinchona conformers in enantioselective catalytic reactions: new cinchona-modified 
platinum catalysts in the Orito reaction. 
Catal. Lett. 1999, 61, 1-5.     If: 2,051 
 

002. M. Bartók*, T. Bartók, Gy. Szöllösi, K. Felföldi, 
Electrospray ionization mass spectrometry in heterogeneous catalyzed organic reactions: 
unknown compounds in the pyruvate hydrogenation. 
Catal. Lett. 1999, 61, 57-60.    If: 2,051 
 

003. M. Bartók*, K. Felföldi, Gy. Szöllösi, T. Bartók, 
Heterogeneous asymmetric reactions, 14. Epicinchona alkaloids in the enantioselective 
hydrogenation of ethyl pyruvate over Pt/alumina. What determines the sense of 
enantioselection? 
React. Kinet. Catal. Lett. 1999, 68, 371-377.  If: 0,514. 
 

004. Gy. Szöllösi, K. Felföldi, T. Bartók, M. Bartók*, 

Heterogeneous asymmetric reactions, 22. -Isocinchona alkaloids in enantioselective 
hydrogenations. 
React. Kinet. Catal. Lett. 2000, 71, 99-108.   If: 0,557. 
 

005. M. Bartók*, P. T. Szabó, T. Bartók, Gy. Szöllösi, 
Identification of ethyl pyruvate and dihydrocinchonidine adducts by electrospray ionization 
mass spectrometry. 
Rapid Commun. Mass Spectrom. 2000, 14, 509-514. If: 2,184. 
 

006. Gy. Szöllösi, Cs. Somlai, P. T. Szabó, M. Bartók*, 
Heterogeneous asymmetric reactions Part 21. Amino acid derived modifiers in the 
enantioselective hydrogenation of ethyl pyruvate over supported platinum catalyst. 
J. Mol. Catal. A: Chem. 2001, 170, 165-173.   If: 1,520. 
 

007. M. Bartók*, K. Balázsik, Gy. Szöllösi, T. Bartók, 
Solvent and support effects in the case of acetic acid and alumina: oxonium cations in 
asymmetric hydrogenation of ethyl pyruvate over dihydrocinchonidine modified platinum. 
Catal. Commun. 2001, 2, 269-272.    If: –. 
 

008. M. Bartók*, P. T. Szabó, T. Bartók, Gy. Szöllösi, K. Balázsik, 
Identification of new types of aluminium compounds by electrospray ionization mass 
spectrometry: oxonium cations. 
Rapid Commun. Mass Spectrom. 2001, 15, 65-69.  If: 2,478. 
 

009. Gy. Szöllösi*, I. Kun, M. Bartók, 
Heterogeneous asymmetric reactions. Part 24. Heterogeneous catalytic enantioselective 
hydrogenation of the C=N group over cinchona alkaloid modified palladium catalyst. 
Chirality 2001, 13, 619-624.    If: 1,554. 

  

dc_1403_17

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



 107 

010. M. Bartók*, M. Sutyinszki, K. Felföldi, Gy. Szöllősi, 
Unexpected change of the sense of the enantioselective hydrogenation of ethyl pyruvate 
catalyzed by a Pt-alumina-cinchona alkaloid system. 
Chem. Commun. 2002, 1130-1131.    If: 4,038 
 

011. M. Bartók*, K. Balázsik, Gy. Szöllösi, T. Bartók, 
Electrospray ionization-mass spectrometry in the enantioselective hydrogenation of ethyl 
pyruvate catalyzed by dihydrocinchonidine modified Pt/Al2O3 in acetic acid. 
J. Catal. 2002, 205, 168-176.    If: 3,118 
 

012. M. Bartók*, Gy. Szöllösi, K. Balázsik, T. Bartók, 
Heterogeneous asymmetric reactions. Part 25. On the pretreatment and prehydrogenation  
of Pt-alumina catalyst in the hydrogenation of ethyl pyruvate. 
J. Mol. Catal. A: Chem. 2002, 177, 299-305.   If: 1,729 
 

013. Gy. Szöllősi*, P. Forgó, M. Bartók, 
Hydrogenation of cinchona alkaloids over supported Pt catalyst. 
Chirality 2003, 15, S82-S89.    If: 1,793 
 

014. M. Bartók*, M. Sutyinszki, I. Bucsi, K. Felföldi, Gy. Szöllősi, F. Bartha, T. Bartók, 

Enantioselective hydrogenation of ethyl pyruvate catalyzed by - and -isocinchonine-
modified Pt/Al2O3 in toluene: inversion of enantioselectivity. 
J. Catal. 2005, 231, 33-40.     If: 4,780 
 

015. Gy. Szöllösi*, A. Chatterjee, P. Forgó, M. Bartók, F. Mizukami, 
Structure–property relationship in py-hexahydrocinchonidine diastereomers: ab initio  
and NMR study. 
J. Phys. Chem. A 2005, 109, 860-868.   If: 2,898 
 

016. M. Bartók*, M. Sutyinszki, K. Balázsik, Gy. Szöllősi, 
Enantioselective hydrogenation of ethyl pyruvate catalysed by cinchonine-modified  
Pt/Al2O3: tilted adsorption geometry of cinchonine. 
Catal. Lett. 2005, 100, 161-167.    If: 2,088 
 

017. Gy. Szöllősi*, I. Bucsi, Sz. Cserényi, M. Bartók*, 
Study of fragmentation pattern and adsorption of 9-O-(triphenylsilyl)-10,11-
dihydrocinchonidine on platinum by hydrogen/deuterium exchange using electrospray 
ionization ion-trap tandem mass spectrometry. 
Rapid Commun. Mass Spectrom. 2005, 19, 3743-3748. If: 3,087 
 

018. Gy. Szöllősi*, S. Niwa, T. Hanaoka, F. Mizukami, 

Enantioselective hydrogenation of ,-unsaturated carboxylic acids over cinchonidine 
modified Pd catalysts: effect of substrate structure on the adsorption mode. 
J. Mol. Catal. A: Chem. 2005, 230, 91-95.   If: 2,348 
 

019. Gy. Szöllősi*, T. Hanaoka, S. Niwa, F. Mizukami, M. Bartók, 
Increased enantioselectivity in the presence of benzylamine in the heterogeneous 

hydrogenation of ,-unsaturated carboxylic acids. 
J. Catal. 2005, 231, 480-483.    If: 4,780 
 

020. K. Szőri, Gy. Szöllősi, K. Felföldi, M. Bartók*, 
A novel asymmetric heterogeneous catalytic reaction: hydrogenation of ethyl  
2-acetoxyacrylate on cinchonidine modified Pd and Pt catalyst. 
React. Kinet. Catal. Lett. 2005, 84, 151-156.  If: 0,670  

dc_1403_17

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



 108 

021. K. Szőri, Gy. Szöllősi*, M. Bartók, 
Dynamic kinetic resolution over cinchona-modified platinum catalyst: hydrogenation of  
racemic ethyl 2-fluoroacetoacetate. 
Adv. Synth. Catal. 2006, 348, 515-522.   If: 4,762 
 

022. M. Bartók*, K. Balázsik, I. Bucsi, Gy. Szöllősi, 

Inversion of enantioselectivity in the hydrogenation of ketopantolactone on a Pt--ICN chiral 
catalyst. 
J. Catal. 2006, 239, 74-82.     If: 4,533 

 
023. K. Szőri, Gy. Szöllősi*, M. Bartók, 

Asymmetric hydrogenation of racemic 2-fluorocyclohexanone over cinchona modified 
Pt/Al2O3 catalyst. 
J. Catal. 2006, 244, 255-259.    If: 4,533 
 

024. Sz. Cserényi, K. Felföldi, K. Balázsik, Gy. Szöllősi, I. Bucsi, M. Bartók*, 
C9-O-substituted derivatives of cinchona alkaloids as chiral modifiers in the Orito-reaction: 
effects of structure of modifier on sense of enantioselectivity. 
J. Mol. Catal. A: Chem. 2006, 247, 108-115.   If: 2,511 
 

025. Gy. Szöllősi, B. Hermán, F. Fülöp, M. Bartók*, 
Continuous enantioselective hydrogenation of activated ketones on a Pt-CD chiral catalyst:  
use of H-Cube reactor system. 
React. Kinet. Catal. Lett. 2006, 88, 391-398.  If: 0,514 
 

026. K. Balázsik, T. A. Martinek, I. Bucsi, Gy. Szőllősi, G. Fogassy, M. Bartók*, G. A. Olah, 
A new rigid cinchona modified (α-IQ) platinum catalyst for the enantioselective 
hydrogenation of activated ketones: data to the origin of enantioselection. 
J. Mol. Catal. A: Chem. 2007, 272, 265-274.   If: 2,707 
 

027. Gy. Szöllősi*, K. Balázsik, M. Bartók, 
Enantioselective hydrogenation of itaconic acid over cinchona alkaloid modified supported 
palladium catalyst. 
Appl. Catal. A: Gen. 2007, 319, 193-201.   If: 3,166 
 

028. Gy. Szöllősi*, E. Szabó, M. Bartók, 
Enantioselective hydrogenation of N-acetyldehydroamino acids over supported palladium 
catalysts. 
Adv. Synth. Catal. 2007, 349, 405-410.   If: 4,977 
 

029. B. Hermán, Gy. Szőllősi*, F. Fülöp, M. Bartók, 

Enantioselective hydrogenation of ,-unsaturated carboxylic acids in fixed-bed reactor. 
Appl. Catal. A: Gen. 2007, 331, 39-43.   If: 3,166 
 

030. Gy. Szőllősi*, 
Prokirális telítetlen karbonsavak enantioszelektív hidrogénezése módosított heterogén 
katalizátorokon. 
Magyar Kém. Foly. 2007, 113, 145-152.   If: − 
 

031. T. A. Martinek, T. Varga, K. Balázsik, Gy. Szöllősi, F. Fülöp, M. Bartók*, 

Enantioselective hydrogenation of ketopantolactone using Pt--ICN chiral catalyst: 
correlation between the solution-state concentration of a nucleophilic β-isocinchonine-
ketopantolactone complex and the enantioselectivity. 
J. Catal. 2008, 255, 296-303.    If: 5,167  

dc_1403_17

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



 109 

032. Gy. Szöllősi*, Sz. Cserényi, F. Fülöp, M. Bartók*, 
New data to the origin of rate enhancement on Pt-cinchona catalysed enantioselective 
hydrogenation of activated ketones using continuous-flow fixed-bed reactor system. 
J. Catal. 2008, 260, 245-253.    If: 5,167 
 

033. K. Balázsik, I. Bucsi, Sz. Cserényi, Gy. Szöllősi, M. Bartók*, 
Methylethers of cinchona alkaloids in Pt-catalyzed hydrogenation of ethyl pyruvate and 
ketopantolactone: effect of stereochemical factors on the enantioselectivity. 
J. Mol. Catal. A: Chem. 2008, 280, 87-95.   If: 2,814 
 

034. K. Balázsik, I. Bucsi, Sz. Cserényi, Gy. Szöllősi, M. Bartók*, 
Methylethers of cinchona alkaloids in Pt-catalyzed hydrogenation of methyl benzoylformate 
and pyruvaldehyde dimethyl acetal. Part 2: Effect of stereochemical factors on the 
enantioselectivity. 
J. Mol. Catal. A: Chem. 2008, 285, 84-91.   If: 2,814 
 

035. K. Balázsik, Gy. Szöllősi, M. Bartók*, 
New data of nonlinear phenomenon in the heterogeneous enantioselective hydrogenation 
of activated ketones. 
Catal. Lett. 2008, 124, 46-51.    If: 1,867 
 

036. K. Balázsik, Sz. Cserényi, Gy. Szöllősi, F. Fülöp, M. Bartók*, 
New data on the Orito reaction: effect of substrate structure on nonlinear phenomenon. 
Catal. Lett. 2008, 125, 401-407.    If: 1,867 
 

037. Gy. Szőllősi*, B. Hermán, K. Felföldi, F. Fülöp, M. Bartók, 
Effect of the substituent position on the enantioselective hydrogenation of methoxy-
substituted 2,3-diphenylpropenoic acids over palladium catalyst. 
J. Mol. Catal. A: Chem. 2008, 290, 54-59.   If: 2,814 
 

038. Gy. Szőllősi*, B. Hermán, K. Felföldi, F. Fülöp, M. Bartók, 
Up to 96 % enantioselectivities in the hydrogenation of fluorine substituted (E)-2,3-
diphenylpropenoic acids over cinchonidine-modified palladium catalyst. 
Adv. Synth. Catal. 2008, 350, 2804-2814.   If: 5,649 
 

039. Gy. Szőllősi*, T. Varga, K. Felföldi, Sz. Cserényi, M. Bartók, 
Enantioselective hydrogenation of fluorinated unsaturated carboxylic acids over cinchona 
alkaloid modified palladium catalyst. 
Catal. Commun. 2008, 9, 421-424.    If: 2,791 
 

040. Gy. Szőllősi*, K. Szőri, M. Bartók, 
Heterogeneous enantioselective hydrogenation of arecaidine over cinchona alkaloid 
modified palladium catalyst: a novel route to enantioenriched nipecotic acid derivatives. 
J. Catal. 2008, 256, 349-352.    If: 5,167 
 

041. K. Szőri, Gy. Szőllősi*, M. Bartók, 
Extension of the scope of the cinchona alkaloid modified palladium catalysts: the 
enantioselective hydrogenation of 5,6-dihydro-2H-pyran-3-carboxylic acid. 
New J. Chem. 2008, 32, 1354-1358.   If: 2,942 
 

042. K. Szőri, K. Balázsik, Sz. Cserényi, Gy. Szőllősi*, M. Bartók*, 
Inversion of enantioselectivity in the 2,2,2-trifluoroacetophenone hydrogenation over Pt-
alumina catalyst modified by cinchona alkaloids. 
Appl. Catal. A: Gen. 2009, 362, 178-184.   If: 3,564  

dc_1403_17

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



 110 

043. Gy. Szöllősi, Sz. Cserényi, K. Balázsik, F. Fülöp, M. Bartók*, 
New data in the enantioselective hydrogenation of ethyl pyruvate on Pt-cinchona chiral 
catalyst using continuous-flow fixed-bed reactor system: the origin of rate enhancement. 
J. Mol. Catal. A: Chem. 2009, 305, 155-160.   If: 3,135 
 

044. Gy. Szőllősi*, Zs. Makra, M. Bartók, 
Enantioselective hydrogenation of (E)-2-methyl-2-butenoic acid over cinchonidine modified 
Pd catalyst: effect of the structure of achiral amine additives. 
React. Kinet. Catal. Lett. 2009, 96, 319-325.  If: 0,557 
 

045. B. Hermán, Gy. Szőllősi*, K. Felföldi, F. Fülöp, M. Bartók, 
Enantioselective hydrogenation of propenoic acids bearing heteroaromatic substituents over 
cinchonidine modified Pd/alumina. 
Catal. Commun. 2009, 10, 1107-1110.   If: 3,000 
 

046. Gy. Szőllősi*, Z. Németh, K. Hernádi, M. Bartók, 
Preparation and characterization of TiO2 coated multi-walled carbon nanotube-supported Pd 

and its catalytic performance in the asymmetric hydrogenation of ,-unsaturated 
carboxylic acids. 
Catal. Lett. 2009, 132, 370-376.    If: 2,021 
 

047. Gy. Szőllősi, Sz. Cserényi, I. Bucsi, T. Bartók, F. Fülöp, M. Bartók*, 
Origin of the rate enhancement and enantiodifferentiation in the heterogeneous 
enantioselective hydrogenation of 2,2,2-trifluoroacetophenone over Pt/alumina using 
continuous-flow fixed-bed reactor system. 
Appl. Catal. A: Gen. 2010, 382, 263-271.   If: 3,384 
 

048. Sz. Cserényi, Gy. Szőllősi, K. Szőri, F. Fülöp, M. Bartók*, 
Reversal of the ee in enantioselective hydrogenation of activated ketones in continuous-flow 
fixed-bed reactor system. 
Catal. Commun. 2010, 12, 14-19.    If: 2,827 
 

049. Gy. Szőllősi, Sz. Cserényi, M. Bartók*, 
Novel evidence on the role of the nucleophilic intermediate complex in the Orito-reaction: 
unexpected inversion in the enantioselective hydrogenation of 2,2,2-trifluoroacetophenone 
on Pt-cinchona chiral catalyst using continuous-flow fixed-bed reactor. 
Catal. Lett. 2010, 134, 264-269.    If: 1,907 
 

050. Gy. Szőllősi*, B. Hermán, E. Szabados, F. Fülöp, M. Bartók, 
Reactions of chlorine substituted (E)-2,3-diphenylpropenoic acids over cinchonidine-
modified Pd: enantioselective hydrogenation versus hydrodechlorination. 
J. Mol. Catal. A: Chem. 2010, 333, 28-36.   If: 2,872 
 

051. Gy. Szőllősi*, B. Hermán, F. Fülöp, M. Bartók, 
Cinchona methyl ethers as modifiers in the enantioselective hydrogenation of (E)-2,3-
diphenylpropenoic acids over Pd catalyst. 
J. Catal. 2010, 276, 259-267.    If: 5,415 
 

052. K. Balázsik, K. Szőri, Gy. Szőllősi, M. Bartók*, 
The first case of competitive heterogeneously catalyzed enantioselective hydrogenation of 
ketones. 
Chem. Commun. 2011, 47, 1551-1552.   If: 6,169 

  

dc_1403_17

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



 111 

053. K. Balázsik, K. Szőri, Gy. Szőllősi*, M. Bartók*, 
New phenomenon in competitive hydrogenation of binary mixtures of activated ketones 
over unmodified and cinchonidine-modified Pt/alumina catalyst. 
Catal. Commun. 2011, 12, 1410-1414.   If: 2,986 
 

054. Gy. Szőllősi*, Zs. Makra, F. Fülöp, M. Bartók*, 
The first case of competitive heterogeneously catalyzed hydrogenation using continuous-
flow fixed-bed reactor system: hydrogenation of binary mixtures of activated ketones on Pt-
alumina and on Pt-alumina-cinchonidine catalysts. 
Catal. Lett. 2011, 141, 1616-1620.    If: 2,242 
 

055. Gy. Szőllősi*, I. Busygin, B. Hermán, R. Leino, I. Bucsi, D. Yu. Murzin, F. Fülöp, M. Bartók, 
Inversion of the enantioselectivity in the hydrogenation of (E)-2,3-diphenylpropenoic acids 
over Pd modified by cinchonidine silyl ethers. 
ACS Catal. 2011, 1, 1316-1326.    If: − 
 

056. Gy. Szőllősi*, Zs. Makra, M. Fekete, F. Fülöp, M. Bartók*, 
Heterogeneous enantioselective hydrogenation in a continuous-flow fixed-bed reactor 
system: hydrogenation of activated ketones and their binary mixtures on Pt-alumina-
cinchona alkaloid catalysts. 
Catal. Lett. 2012, 142, 889-894.    If: 2,244 
 

057. Zs. Makra, Gy. Szőllősi, M. Bartók*, 

Achiral amine additives in the enantioselective hydrogenation of aliphatic ,-unsaturated 
acids over cinchonidine-modified Pd/Al2O3 catalyst. 
Catal. Today 2012, 181, 56-61.    If: 2,980 
 

058. Gy. Szőllősi*, M. Bartók, 
Substituent position-driven reaction pathways in the heterogeneous one-pot 
reduction/asymmetric hydrogenation of nitro-substituted (E)-2,3-diphenylpropenoic acids 
over Pd catalyst. 
Arkivoc 2012, (v), 16-27.     If: 1,057 
 

059. Gy. Szőllősi*, 
Heterogeneous enantioselective hydrogenation of hydroxy-substituted (E)-2,3-
diphenylpropenoic acids over Pd/Al2O3 modified by cinchonidine. 
Catal. Lett. 2012, 142, 345-351.    If: 2,244 
 

060. Gy. Szőllősi*, K. Balázsik, I. Bucsi, T. Bartók, M. Bartók*, 
Modifier-substrate interactions of various types in the Orito reaction: reversal of the 

enantioselection in the hydrogenation of ketopantolactone on Pt modified by -
isocinchonine and O-phenylcinchonidine. 
Catal. Commun. 2013, 55, 81-85.    If: 3,320 
 

061. K. Szőri, R. Puskás, Gy. Szőllősi*, I. Bertóti, J. Szépvölgyi, M. Bartók*, 
Palladium nanoparticle-graphene catalysts for asymmetric hydrogenation. 
Catal. Lett. 2013, 143, 539-546.    If: 2,291 
 

062. Gy. Szőllősi*, Zs. Makra, L. Kovács, F. Fülöp, M. Bartók, 
Preparation of optically enriched 3-hydroxy-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-ones by 
heterogeneous catalytic cascade reaction over supported platinum catalyst. 
Adv. Synth. Catal. 2013, 355, 1623-1629.   If: 5,542 

  

dc_1403_17

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



 112 

063. Zs. Makra, Gy. Szőllősi*, 
Hydrogenation of (E)-2-methyl-2-butenoic acid over cinchona-modified Pd catalyst in the 
presence of achiral amines: solvent and modifier effect. 
Catal. Commun. 2014, 46, 113-117.   If: 3,699 
 

064. Gy. Szőllősi*, 
Királisan módosított fémfelülettel katalizált aszimmetrikus kaszkád reakciók. 
Magyar Kém. Foly. 2014, 120, 77-82.   If: − 
 

065. Gy. Szőllősi*, L. Kovács, Zs. Makra, 
Three consecutive steps over chirally modified Pt surface: asymmetric catalytic cascade 
reaction of 2-nitrophenylpyruvates. 
Catal. Sci. Technol. 2015, 5, 697-707.   If: 5,287 
 

066. L. Kovács, Gy. Szőllősi*, F. Fülöp, 
Pt-cinchonidine catalysed asymmetric catalytic cascade reaction of 2-nitrophenylpyruvates 
in flow system. 
J. Flow Chem. 2015, 5, 210-215.    If: 1,942 
 

067. Gy. Szőllősi*, M. Bartók*, 
Enantioszelektív hidrogénezések módosított fémkatalizátorokon. 
Magyar Kém. Lap. 2016, 71, 178-181.   If: – 
 

068. I. M. Mándity, S. B. Ötvös, Gy. Szőllősi, F. Fülöp*, 
Harnessing the versatility of continuous-flow processes: selective and efficient reactions. 
Chem. Rec. 2016, 16, 1018-1033.    If: 3,459 

        összesített If: 188,31 
* levelező szerző 

kékkel kiemelve a kiválasztott 20 közlemény 

 

 

9.2. Az értekezésben nem használt közlemények 

 

069. Gy. Szöllősi, Á. Mastalir, Á. Molnár, M. Bartók*, 

Hydrogenation of ,-unsaturated ketones on metal catalysts. 
React. Kinet. Catal. Lett. 1996, 57, 29-36.   If: 0,429 
 

070. Gy. Szöllösi, M. Bartók*, 
Vapour-phase heterogeneous catalytic transfer hydrogenation of alkyl methyl ketones on 
MgO: Prevention of the deactivation of MgO in the presence of carbon tetrachloride. 
Appl. Catal. A: Gen. 1998, 169, 263-269.   If: 1,553 
 

071. B. Török, Gy. Szöllösi, M. Rózsa-Tarjáni, M. Bartók*, 
Preparation, characterization and application of K-10 montmorillonite modified with chiral 
ammonium halides. 
Mol. Cryst. Liquid Cryst. 1998, 311, 289-294.  If: – 
 

072. Gy. Szöllösi*, B. Török, M. Bartók, 
Monitoring of optical isomers of chiral alcohols and derivatives by chiral gas 
chromatography. Effect of derivatization on the enantio-differentiation. 
Chromatographia 1998, 48, 81-85.    If: 1,844 

  

dc_1403_17

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



 113 

073. Gy. Szöllösi, B. Török, G. Szakonyi, I. Kun, M. Bartók*, 
Ultrasonic irradiation as activity and selectivity improving factor in the hydrogenation of 
cinnamaldehyde over Pt/SiO2 catalysts. 
Appl. Catal. A: Gen. 1998, 172, 225-232.   If: 1,553 
 

074. Gy. Szöllösi, B. Török, L. Baranyi, M. Bartók*, 
Chemoselective hydrogenation of cinnamaldehyde to cinnamyl alcohol over Pt/K-10 catalyst. 
J. Catal. 1998, 179, 619-623.    If: 2,997 
 

075. M. Bartók*, Gy. Szöllösi, J. Apjok, 
Mechanism of hydrogenolysis and isomerization of oxacycloalkanes, XVI. Transformation of 
tetrahydrofuran on platinum catalysts. 
React. Kinet. Catal. Lett. 1998, 64, 21-28.   If: 0,404 
 

076. M. Bartók*, Gy. Szöllösi, Á. Mastalir, I. Dékány, 
Hydrogenation reactions on heterogenized Wilkinson complexes. 
J. Mol. Catal. A: Chem. 1999, 139, 227-234.   If: 1,744 
 

077. B. Török*, Gy. Szöllösi, K. Balázsik, K. Felföldi, I. Kun, M. Bartók, 
Ultrasonics in heterogeneous metal catalysis. Sonochemical chemo- and enantioselective 
hydrogenations over supported platinum catalysts. 
Ultrasonics Sonochem. 1999, 6, 97-103.   If: 1,732 
 

078. Gy. Szöllösi, M. Bartók*, 
Catalytic transfer hydrogenation of 2-butanone on MgO. New active surface sites generated 
by treatment with chloroform. 
Catal. Lett. 1999, 59, 179-185.    If: 2,051 
 

079. Gy. Szöllösi*, M. Bartók, 
Role of basic and acidic centers of MgO and modified MgO in catalytic transfer 
hydrogenation of ketones studied by infrared spectroscopy. 
J. Mol. Struct. 1999, 482-483, 13-17.   If: 0,868 
 

080. B. Török*, K. Balázsik, Gy. Szöllösi, K. Felföldi, M. Bartók, 
Ultrasonics in asymmetric syntheses. Sonochemical enantioselective hydrogenation of 
prochiral C=O groups over platinum catalysts. 
Chirality 1999, 11, 470-474.    If: 1,327 
 

081. Gy. Szöllösi*, I. Kun, B. Török, M. Bartók, 
Chemoselective hydrogenation of C=O group in unsaturated aldehydes over clay-supported 
platinum catalysts. 
Stud. Surf. Sci. Catal. 1999, 125, 539-546.   If: 0,655 
 

082. B. Török*, K. Balázsik, I. Kun, Gy. Szöllösi, G. Szakonyi, M. Bartók*, 
Homogeneous and heterogeneous asymmetric reactions. Part 13. Clay-supported noble 
metal catalysts in enantioselective hydrogenations. 
Stud. Surf. Sci. Catal. 1999, 125, 515-522.   If: 0,655 
 

083. Gy. Szöllösi, M. Bartók*, 
Hydrogenation of unsaturated ketones: selective catalytic transfer hydrogenation of 5-
hexen-2-one over MgO. 
J. Mol. Catal. A: Chem. 1999, 148, 265-273.   If: 1,744 

  

dc_1403_17

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



 114 

084. Gy. Szöllösi, M. Bartók*, 
Catalytic transfer hydrogenation of 2-butanone over oxide catalysts. 
React. Kinet. Catal. Lett. 1999, 68, 197-205.  If: 0,514 
 

085. Gy. Szöllösi*, I. Kun, B. Török, M. Bartók, 
Ultrasonics in chemoselective heterogeneous metal catalysis. Sonochemical hydrogenation 
of unsaturated carbonyl compounds over platinum catalysts. 
Ultrasonics Sonochem. 2000, 7, 173-176.   If: 0,947 
 

086. B. Török*, B, K. Balázsik, M. Török, Gy. Szöllösi, M. Bartók, 

Asymmetric sonochemical reactions. Enantioselective hydrogenation of -ketoesters over 
platinum catalysts. 
Ultrasonics Sonochem. 2000, 7, 151-155.   If: 0,947 
 

087. T. Bartók, Gy. Szöllösi, K. Felföldi, M. Bartók*, J. Thiel, 
New results on the mass spectra of cinchona alkaloids. 
J. Mass Spectrom. 2000, 35, 711-717.   If: 2,638 
 

088. Á. Mastalir*, Z. Király, Gy. Szöllősi, M. Bartók, 
Preparation of organophilic Pd-montmorillonite, an efficient catalyst in alkyne 
semihydrogenation. 
J. Catal. 2000, 194, 146-152.    If: 3,030 
 

089. T. Bartók, K. Felföldi, Gy. Szöllösi, M. Bartók*, J. Thiel, Z. Dega-Szafran, 
Mass spectra of iso-cinchona- and halogenated cinchona alkaloids. 
Eur. J. Mass Spectrom. 2000, 6, 347-355.   If: – 
 

090. I. Kun, Gy. Szöllösi, M. Bartók*, 
Crotonaldehyde hydrogenation over clay-supported platinum catalysts. 
J. Mol. Catal. A: Chem. 2001, 169, 235-246.   If: 1,520 
 

091. Á. Mastalir*, Z. Király, Gy. Szöllösi, M. Bartók, 
Stereoselective hydrogenation of 1-phenyl-1-pentyne over low-loaded Pd-montmorillonite 
catalysts. 
Appl. Catal. A: Gen. 2001, 213, 133-140.   If: 2,258 
 

092. Gy. Szöllösi*, I. Kun, Á. Mastalir, M. Bartók, I. Dékány, 
Preparation, characterization and application of platinum catalysts immmobilized on clays. 
Solid State Ionics 2001, 141-142, 273-278.   If: 1,534 
 

093. Gy. Szöllösi*, M. Bartók, 
Enantioselective Michael addition catalyzed by cinchona alkaloids. 
Chirality 2001, 13, 614-618.    If: 1,554 
 

094. Gy. Szöllősi, Á. Mastalir, M. Bartók*, 
Effect of ion-exchange by an organic cation on platinum immobilization on clays. 
React. Kinet. Catal. Lett. 2001, 74, 241-249.  If: 0,475 
 

095. Á. Mastalir*, Gy. Szöllösi, Z. Király, Zs. Rázga, 
Preparation and characterization of platinum nanoparticles immobilized in 
dihydrocinchonidine-modified montmorillonite and hectorite. 
Appl. Clay Sci. 2002, 22, 9-16.    If: 1,400 

  

dc_1403_17

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



 115 

096. M. Bartók*, T. Bartók, Gy. Szöllősi, K. Felföldi, 
The formation and investigation of acetyl pyridinium-ethyl pyruvate adducts by electrospray 
ionization mass spectrometry. 
J. Mass Spectrom. 2002, 37, 1034-1038.   If: 2,781 
 

097. Gy. Szöllősi*, G. London, L. Balázspiri, Cs. Somlai, M. Bartók, 
Enantioselective direct aldol addition of acetone to aliphatic aldehydes. 
Chirality 2003, 15, S90-S96.    If: 1,793 
 

098. Gy. Szöllősi, Á. Mastalir*, Z. Király, I. Dékány, 
Preparation of Pt nanoparticles in the presence of a chiral modifier and catalytic applications 
in chemoselective and asymmetric hydrogenations. 
J. Mater. Chem. 2005, 15, 2464-2469.   If: 3,688 
 

099. I. Bucsi, Gy. Szöllősi, T. Bartók, M. Bartók*, 
Identification of novel chiral aluminium containing oxonium cations in the enantioselective 
hydrogenation of ethyl pyruvate catalyzed using cinchonidine modified Pt-alumina in acetic 
acid. 
React. Kinet. Catal. Lett. 2005, 85, 361-366.  If: 0,670 
 

100. G. London, Gy. Szöllősi*, M. Bartók, 

Organocatalytic direct aldol reaction between acetone and -substituted -keto esters. 
J. Mol. Catal. A: Chem. 2007, 267, 98-101.   If: 2,707 
 

101. K. Szőri, K. Balázsik, K. Felföldi, I. Bucsi, Sz. Cserényi, Gy. Szöllősi, E. Vass, M. Hollósi, M. 
Bartók*, 
New data on the effect of steric constraints on the chiral induction in the Orito reaction: 
hydrogenation of activated steroid ketones. 
J. Mol. Catal. A: Chem. 2008, 294, 14-19.   If: 2,814 
 

102. D. Yu. Murzin*, Gy. Szőllősi, 
Unusual behavior of modifier mixtures in heterogeneous catalysis: beyond nonlinear 
phenomena. 
Reac. Kinet. Mech. Catal. 2011, 103, 1-9.   If: 0,829 
 

103. M. Sipiczki, A. Mayer, Gy. Szőllősi, J. T. Kiss, P. Sipos, I. Pálinkó*, 
Organic-inorganic hybdid functional materials - synthesis, characterisation and catalytic 
applications. 
New Trends in Coord., Bioinorg., and Appl. Inorg. Chem. 2011, 496-503. If: − 
 

104. M. Sipiczki, D. F. Srankó, Gy. Szőllősi, Á. Kukovecz, Z. Kónya, P. Sipos, I. Pálinkó*, 
Preparation, characterization and some reactions of organocatalysts immobilized between 
the layers of a CaFe-layered double hydroxide. 
Top. Catal. 2012, 55, 858-864.    If: 2,608 
 

105. K. Balázsik, Gy. Szőllősi*, O. Berkesi, G. Szalontai, F. Fülöp, M. Bartók*, 
Heterogeneous asymmetric hydrogenation of N-heterocyclic compounds: hydrogenation of 
tetrahydroisoquinoline derivatives. 
Top. Catal. 2012, 55, 880-888.    If: 2,608 
 

106. Gy. Szőllősi, A. Csámpai, Cs. Somlai, M. Fekete, M. Bartók*, 
Unusual enantioselectivities in heterogeneous organocatalyzed reactions: reversal of 
direction using proline di- versus tri-peptides in the aldol addition. 
J. Mol. Catal. A: Chem. 2014, 382, 86-92.   If: 3,615  

dc_1403_17

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



 116 

107. Gy. Szőllősi, M. Fekete, A. A. Gurka, M. Bartók*, 

Reversal of enantioselectivity in aldol reaction: new data on proline/-alumina organic-
inorganic hybrid catalysts. 
Catal. Lett. 2014, 144, 478-486.    If: 2,307 
 

108. A. Gurka, I. Bucsi, L. Kovács, Gy. Szőllősi*, M. Bartók*, 
Reversal of the enantioselectivity in aldol addition over immobilized di- and tripeptides: 
studies under continuous flow conditions. 
RSC Adv. 2014, 4, 61611-61618.    If: 3,840 
 

109. T. Firkala, E. Tálas*, S. Kristyán, Gy. Szőllősi, E. Drotár, J. Mink, J. Mihály, 
Surface Enhanced Raman Spectroscopic (SERS) behavior of substituted propenoic acids used 
in heterogeneous catalytic asymmetric hydrogenation. 
J. Raman Spectrosc. 2015, 46, 1102-1109.   If: 2,395 
 

110. A. A. Gurka, K. Szőri, Gy. Szőllősi, M. Bartók, G. London*, 
Tuning the sense of product stereochemistry in aldol reactions of acetone and aromatic 
aldehydes in the presence of water with a single chiral catalyst. 
Tetrahedron Lett. 2015, 56, 7201-7205.   If: 2,347 
 

111. K. Szőri, B. Réti, Gy. Szőllősi, K. Hernádi, M. Bartók*, 
Comparative study of graphite-oxide and graphene-oxide supported proline organocatalysts 
in asymmetric aldol addition. 
Top. Catal. 2016, 59, 1227-1236.    If: 2,355 

        összesített If: 262,04 
* levelező szerző 

 
  

dc_1403_17

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



 117 

Köszönetnyilvánítás 

 

Elsőként köszönetet szeretnék mondani Prof. Bartók Mihály akadémikusnak, akinek 

kutatócsoportjában PhD hallgató korom óta lehetőséget kaptam arra, hogy kutatómunkát 

végezzek, megszerettetve velem már a kezdetektől a szerves katalízist. Köszönöm a professzor 

úrnak, hogy hozzá mindig fordulhattam akár szakmai, akár más jellegű akadályokba ütköztem. 

 

Köszönöm a kutatócsoport jelenlegi vezetőjének Prof. Fülöp Ferenc akadémikusnak a 

lehetőséget, hogy a csoportban folytathattam munkámat, a bizalmat és biztatást, amit az évek 

során tőle kaptam. 

 

Köszönöm az Organikus Katalízis Kutatócsoport majd Sztereokémiai Kutatócsoport 

munkatársainak, akikkel volt szerencsém együtt dolgozni. Köszönöm a Szegedi 

Tudományegyetem Szerves Kémiai Tanszékén dolgozó minden munkatársnak 1994 óta, akik 

mindig segítőkészek voltak bármilyen gonddal fordultam feléjük. Köszönöm azoknak a 

hallgatóknak, akik nagy merészséggel engem választottak témavezetőjüknek, hiszen 

lendületüket és lelkesedésüket átadták nekem is. Köszönöm külföldi partnereimnek az 

együttműködést, kiemelve a japán kutatócsoport vezetőjét és tagjait, Prof. Fujio Mizukamit, 

valamint Dr. Shuichi Niwát, akik hasznossá és kellemessé tették kétéves ottlétemet. 

 

Végül, de nem utolsó sorban köszönöm családomnak, szüleimnek, feleségemnek, 

testvéreimnek és családjaiknak, hogy mindig biztos támaszpontént számíthattam rájuk. 

 

dc_1403_17

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



 

dc_1403_17

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)


