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مقدمه:
نوبل شیمی سال  2021به طور مشترک نصیب شیمیدان آلمانی« ،بنیامین لیست» و دانشمند بریتانیایی،
«دیوید مکمیالن» شده که هر دو  ۵۳ساله هستند .این دو دانشمند «ابزار دقیق و جدیدی برای ساختن مولکول
ابداع کردهاند .کاتالیز آلی تاثیر بزرگی بر پژوهشهای دارویی گذاشته و شیمی را سبزتر کرده است».
کاتالیزور تسهیل و تسریعکنندهی واکنشهای شیمیایی است .برخی کاتالیزورها حاوی اتمهای فلز هستند از
این رو ساخت و بکارگیری آنها گران است و دفع آنها سبب آلودگی محیطزیست میشود .کاتالیزورهای
آلی فاقد این فلزات هستند و از کربن و هیدروژن و گوگرد و دیگر عناصر آلی تشکیل شدهاند و از این رو
آلودگی محیطزیستی کمتری دارند.
فرایندی که توسط لیست و مکمیالن ابداع شد درحالیکه بطور مستقیم به چشم مصرفکنندگان در بازار
نیامد اما در پشت پرده منجر به یک مسابقهی تمام عیار در بین تولیدکنندگان شد .فرایندی که «کاتالیست
ارگانیک» نام دارد به کسانی که از شیمی برای حل مسائل روزمره استفاده میکنند کمک میکند تا
کاتالیستهای دقیقتر و بهتری بسازند که با استفاده از این کاتالیزورها پسماندها کاهش یافته و تولید داروهای
کنونی سادهتر میشود .این ابداع به یک مهرهی جدید در بازی شطرنج تشبیه شده است که طبق قوانین
جدیدی حرکت میکند بنابراین کل بازی و در این مورد سنتز شیمیِ آلی به طور چمشگیری تغییر خواهد
کرد.

در سال  1835شیمیدان سوئدی «جیکوب برزلیوس» پدیدهای را توصیف کرد که در آن مواد خاصی
میتوانست منجر به تحریک واکنش شیمیایی شود .این مواد کاتالیست نام گرفت و این فرایند کاتالیزوری
خوانده شد .بعد از آن دانشمندان کاتالیستهای بسیار زیادی را کشف کردهاند که میتوانند مولکولهایی را
تولید یا بشکنند و بنابراین تولیداتی مانند پالستیک ،عطر و داروها امکانپذیر شد.
تا پیش از سال  2000پژوهشگران گمان میکردند که کاتالیستها فلز یا آنزیم هستند .کاتالیستهای
فلزی که میتوانند در حین واکنش شیمیایی به طور موقت الکترون را در خود نگه دارند یا الکترون را به
دیگر مولکولها بدهند میتوانند سمی باشند و برای محیطزیست خطرناکند .فلزات گرانقیمتی که به عنوان
کاتالیست استفاده میشود باید از معدن استخراج شوند.
آنزیمها که پروتئینهایی طبیعی هستند در واقع کاتالیستهایی هستند که مولکولهای پیچیده و حیاتیای
تشکیل میدهند مانند کلسترول و کلروفیل .پژوهشگران در دههی نود به علت کارایی بسیار زیاد آنزیمها
تالش کردند تا سویههای جدیدی از آنها را به عنوان کاتالیستهای مورد نیاز در صنعت گسترش دهند .اما
فرایند بسیار پیچیده است و در نهایت نتیجهبخش نبود و منجر به زیان مالی فراوانی شد.
در سال  ،2000دکتر لیست و دکتر مکمیالن که بهصورت مستقل از یکدیگر کار میکردند نوع جدیدی
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از کاتالیستها را گسترش دادند که از مولکولهای ارگانیک استفاده میکرد و این کاتالیستها به
کاتالیستهای ارگانیک نامتقارن معروف هستند .مولکولهایی مانند کربوهیدراتها ارگانیک هستند زیرا
تمام چیزهای زنده از آنها ساخته میشوند.

سازوکار و تاریخچهی کشف
دکتر لیست روی آنزیمهایی در موسسهی اسکریپس در سندیگو در گروهی به سرپرستیِ «کارلوس
بارباس» مشغول فعالیت بود .او در آن زمان از تحقیقاتی که در دههی هفتاد میالدی که از یک آمینواسید
ساده به نام پوالین یه عنوان کاتالیست استفاده کرده بود آگاه بود .این پژوهش در آن سالها توجه کمی به
خود جلب کرد.
او این مسئله که آیا پروالین میتواند یک واکنش آلدول را که در آن دو اتم کربن از دو مولکول متفاوت
به یکدیگر میپیوندند کاتالیز کند آزمایش کرد .این آزمایش نتیجهبخش بود و ثابت کرد که پروالین یک
کاتالیست عالی است و اینکه یک آمینو اسید میتواند آنچه را که به عنوان کاتالیز نامتقارن شناخته میشود
هدایت کند.
بسیاری از مولکولهای ارگانیک در دوحالت آینهای (مانند دو دست) وجود دارند چیزی که به نام
کایرالیتی شناخته میشود .به عنوان مثال ،یک نسخه از مولکول لیمونن  -نوع راست دست  -بوی لیمو می
دهد و تصویر آینه ای آن ،نوع چپ دست ،بوی پرتقال می دهد.
شیمیدانان و محققان داروسازی اغلب فقط یک نسخه از یک مولکول را می خواهند و کاتالیزور معمولی
هر دو نسخه را تولید میکند .داشتن هر دو میتواند منجر به اثرات فاجعه آمیز شود .در دهههای  1950و
 ،1960یک تصویر آینهای از مولکول تالیدومید باعث نقصهای مادرزادی شدید در هزاران نوزاد شد .اما
کاتالیزورهای نامتقارن فقط میتوانند یکی از این مولکولهای نامتقارن را تولید کنند و این قضیه خبر بسیار
خوبی برای کاهش پسماند و افزایش ایمنی بود.
دو سال پیش از آن دکتر مکمیالن مقام خود در دانشگاه هاروارد را که در آن بر روی کاتالیزورهای
نامتقارن کار میکرد رها کرده بود .او متوجه شد که این کاتالیزورهای فلزی به ندرت در دنیای واقعی مورد
استفاده قرار میگیرند زیرا بسیار گرانقمیت هستند و نگهداری آنها نیز بسیار سخت است .بعضی از
کاتالیستهای فلزی باید در محیطی عاری از اکسیژن و رطوبت باشند که در مقیاس بزرگ مسئلهی سختی
برای مدیریت کردن است.
از طرف دیگر دکتر مکمیالن در آن زمان در دانشگاه کالیفرنیا روی گسترش و تولید کاتالیستی ارگانیک
که دوام بیشتری داشته باشد کار میکرد که مانند فلزات بتواند به صورت موقت الکترون را در خود نگه دارد.
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او تواناییِ این مولکول ارگانیک را برای هدایت واکنش دیلز-آلدر که میتوان حلقهای از اتمهای کربن
تشکیل دهد تست کرد.
مانند آزمایش دکتر لیست ،واکنش دکتر مکمیالن کامالً جواب داد .او گفت که به خاطر میآورد که
باال و پایین میپرید و بسیار خوشحال بود .نتایج او نشان داد که برخی از این مولکولهای آلی به عنوان کاتالیز
نامتقارن عالی هستند و بیش از  90درصد تصویر آینهای مورد نظر را تولید میکنند.
در سال  ،2000دکتر لیست و دکتر مک میالن هر کدام مقاالت خود را منتشر کردند .دکتر مک میالن
اصطالح کاتالیزور ارگانیک را ابداع کرد تا محققان دیگر به دنبال کاتالیزورهای آلی جدید باشند.
دکتر یون گفت :این یک لحظه هیجان انگیز بود .این ایده آنقدر واضح و ظریف بود که برای افراد دیگر
بسیار آسان بود که آن مفهوم اصلی را در انواع دیگر واکنش ها به کار ببرند .یوهان آکویست ،رئیس کمیته
نوبل شیمی ،با تکرار این نکته در روز چهارشنبه هنگام تحویل جایزه ،گفت که «بسیاری از مردم تعجب
کردهاند که چرا زودتر به آن فکر نکردهایم».
جان لورش ،مدیر مؤسسه ملی علوم پزشکی عمومی مؤسسه ملی بهداشت ،این فرآیند را «نجاری
مولکولی» نامید .به گفتهی لورش« :میتوانید تصور کنید که اگر بخواهید خانههایی با اشکال و اندازههای
مختلف بسازید ،اگر تمام چیزی که داشتید تخته و چکش و میخ بود ،کار دشوار و کندی بود ».آنها مجموعه
کامال متفاوتی از ابزارها را توسعه دادند که به شما امکان میدهد انواع مختلف مواد را به روشهای مختلف
به روشی سریع به یکدیگر بپیوندید تا انواع مختلف ساختار بسازید.
از زمان اکتشافات همزمان دکتر لیست و دکتر مک میالن ،این دو دانشمند و سایر محققین تعداد زیادی
مولکول مورد استفاده در داروها ،مواد شیمیایی کشاورزی و مواد کارآمد و بادوام طراحی کرده اند .به گفتهی
کمیتهی نوبل« :تحقیقات آنها همچنین سرعت تولید داروهای موجود ،مانند پاروکستین ضد افسردگی و
اوسلتامیویر ضد ویروسی را که عفونت های تنفسی را درمان می کند ،افزایش داده است».
دکتر لیست که از تعطیالت آمستردام به کنفرانس نوبل دعوت شده بود ،گفت که در ابتدا نگران بود
ایدهاش «احمقانه» باشد .او گفت« :به معنای واقعی کلمه احساس میکردم که تنها کسی هستم که روی این
موضوع کار میکنم" .وقتی دیدم این ایده کار می کند ،احساس کردم که این کار می تواند کشف بزرگی
باشد".
دیوید مکمیالن
دیوید مکمیالن شیمیدان و استاد دانشگاه در دانشگاه پرینستون است و بین سالهای  2010تا  2015رئیس
دانشکدهی شیمی در این دانشگاه بوده است .او مدرک دکتری خود در رشته شیمی آلی را از دانشگاه کالیفرنیا
در سال  1996دریافت کرد و سپس دورهی پسادکتری خود را در هاروارد پشت سر گذاشت .پژوهشهایش بر
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مفاهیمی نوآورانه در سنتز شیمی آلی متمرکز است.
در جدول زیر تعداد مقاالت و دیگر شاخصهای علمی دیوید مکمیالن آورده شده است.
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بنیامین لیست
بنیامین لیست یک شیمیدان آلمانی است .او در فرانکفورت بدنیا آمده و در موسسهی ماکس پالنک
مدیر گروهی است که در زمینهی زغالسنگ فعالیت دارند .تیم پژوهشی او روی «ساخت استراتژیهای
جدید برای گسترش یک واکنش شیمیایی کامل فعالیت دارد ».او در سال  1997از دانشگاه گوئس
فرانکفورت مدرک دکتریاش را گرفت سپس به عنوان استادیار در دانشگاه کالیفرنیا مشغول به کار شد.
او همچنین استاد افتخاریِ دانشگاه کولن در آلمان است .در جدول زیر تعداد مقاالت و دیگر شاخصهای
کمیِ فعالیتهای علمی لیست دیده میشود.
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