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királis vegyületek előállítására és felhasználására egyre na-
gyobb figyelem irányult az elmúlt évtizedekben. [1] A termé-

szetes forrásokból nyerhető enantiomertiszta, királis mono- és
biciklusos monoterpének gyakran használt értékes kiindulási anya-
gai bioaktív vegyületeknek, aszimmetrikus szintézisek királis se-
gédanyagainak és katalizátorainak. [2] A belőlük előállítható
3-amino-1,2-diolok változatosan felhasználható építőelemek, me-
lyek az 1,2- és 1,3-aminoalkoholok előnyös tulajdonságait egy-
aránt hordozzák, és lehetőséget nyújtanak változatos 5, illetve
6 tagú 1,3-heterociklusok szintézisére is. [3]

Munkánk során célul tűztük ki a kereskedelmi forgalomban is
könnyen hozzáférhető monoterpénvázas alkének, alkoholok és
aldehidek átalakításaival széles körben használható 3-amino-
1,2-diol funkciós csoportokat tartalmazó vegyületkönyvtárak lét-
rehozását és ezek alkalmazhatóságának vizsgálatát királis katali-
zátorok és 1,3-heterociklusok szintézisében.

Pinán- és karánvázas trifunkciós ligandumok 
előállítása királis alkénekből

(+)- és (-)-α-pinénből, illetve (+)-3-karénből (1) kiindulva, új, op-
tikailag aktív monoterpénvázas epoxi-alkoholokon (2) keresztül

primer-, szekunder-, illetve tercier-aminocsoportot tartalmazó 3-
amino-1,2-diolok (3) sztereoszelektív szintézisét valósítottuk meg.
[4,5] Az aminodiolok gyűrűzárási készségének vizsgálata során
lényeges különbséget állapítottunk meg a két alapváz esetén: a pi-
nánvázas vegyületekből kiinduló gyűrűzárások során minden
esetben a monoterpénvázzal spiro-helyzetben kapcsolódó oxazo-
lidin-gyűrűk keletkezését (4), [4,6] míg a karánvázas vegyületek-
ből kiindulva kondenzált 1,3-oxazinok (5) kialakulását figyeltük
meg (1. ábra). [5] Az epoxi-alkoholokból kiindulva lehetőségünk
nyílt nukleozid analógok szintézisére is. [7]

Regioizomer pinánvázas 3-amino-1,2-diolok 
előállítása (–)-mirtenolból

A regioizomer pinánvázas aminodiolok (8) szintézise során (–)-
mirtenolból (6) sztereoszelektív Overman-átrendeződéssel egy al-
lil-triklóracetamidhoz jutottunk, melynek allil-helyzetű kettős kö-
tésének ozmium-tetroxid/NMO rendszerrel való dihidroxilálása
ugyancsak sztereoszelektíven ment végbe. [6] Az N-triklóracetil-
csoport eltávolítását követően a kapott primer aminodiol külön-
böző N-szubsztituált aminodiolok (8) kiindulási anyagául szol-
gált (2. ábra). Az így nyert trifunkciós vegyületek gyűrűzárása
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során a monoterpénvázzal kondenzált oxazolidinek (9) regiosze-
lektív keletkezését tapasztaltuk.

Limonén- és karánvázas 3-amino-1,2-diolok
előállítása (-)-(S)-perillaldehidből

A kereskedelmi forgalomban kapható (S)-perillaldehidből egy lé-
pésben 7,8-dihidroperilladehidet, illetve (1R)-2-karén-3-aldehidet
(10) állítottunk elő, melyekből kiindulva reduktív aminálással,
majd az amin funkciós csoport védését követő ozmium-tetroxid/
NMO jelenlétében végrehajtott dihidroxilálással négy lépésben ki-
rális aminodiolokhoz (12) jutottunk (3. ábra). [9] A karánvázas
vegyületek esetében egy, míg a limonénvázas származékok eseté-
ben két epimer aminodiol keletkezését tapasztaltuk. Az így nyert
aminodiolok gyűrűzárása során minden esetben a kondenzált
1,3-oxazinok (13) kialakulását figyeltük meg (3. ábra).

Szisztematikusan vizsgáltuk az előállított optikailag aktív mo-
noterpénvázas tri- és bifunciós ligandumok mint királis katali-
zátorok alkalmazhatóságát dietil-cink benzaldehidre történő
aszimmetrikus addíciós modellreakciójában. A királis 1-aril-1-pro-
panolok szintézise során a monoterpénváz és az aminocsoport
szubsztituenseinek megfelelő megválasztásával (S) és (R) szelek-
tivitást mutató katalizátorokat egyaránt sikerült kifejlesztenünk.
A legjobb katalitikus aktivitást a (+)-3-karénből (96% ee, (S)-sze-
lektivitás) és az (S)-perilladehidből (94% ee, (R)-szelektivitás) elő-
állított 1,3-oxazinok esetében tapasztaltuk. [4–9] ���
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Előszó 

A tudományos kutatást vonzóan és sokrétűen feldolgozó
könyvben [1] a szerző azt kérdezi, hogy mi hajtja a kutatókat.
Arra a következtetésre jut, és sok példa alapján meggyőzően bi-
zonyítja, hogy számos esetben a hajtóerő az ambíció és a kíván-
csiság. 

Jelen dolgozatban az említettek mellett egy olyan egyszerűbb,
mondjuk úgy, prózaiabb hajtó- és/vagy mozgatóerőt szeretnénk

bemutatni, amely szintén iniciálója lehet egy jelentős tudomá-
nyos, jelen esetben kémiai felfedezésnek. Ez történetesen két tu-
dományos kutató közötti fogadás.

A fentiekhez feltétlenül hozzá kell tenni, hogy az említett fo-
gadásról írásos bizonyíték vagy dokumentáció nem áll fenn, és
arról a hírek szóban vagy mások írásaiban, mondhatnánk, le-
gendaszerűen terjedtek. Ami nem vitatható, az a két fél léte és
szakmai kapcsolata, és persze maga a felfedezés. 
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Kémiai kutatás fogadásból

Aerogélek és légiesen ultrakönnyű
(LUK) aerogél-szerkezetek

(–)-(S)-7,8-dihidro-
perillaldehid

(1R)-2-karén-
3-aldehid


