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Rövidítésjegyzék 
 

(+)-DIOP (+)-2,3-O-izopropilidén-2,3-dihidroxi-1,4-bisz(difenilfoszfino)bután  

(R)-(S)-BPPFA (R)-N,N-dimetil-1-[(S)-1',2-bisz(difenil-foszfino)ferrocenil]etilamin 

(R)-BINAP (R)-(-)-2,2'-bisz(difenil-foszfino)-1,1'-binaftil 

[(allil)PdCl]2 allil-palládium(II)-klorid dimer 

[P(o-tolil)3PdOAc]2 diacetáto-bisz(tri-orto-tolil-foszfin)palládium(II) 

9-BBN 9-borabiciklo[3.3.1]nonán 

AcOH ecetsav 

ATP adenozin-trifoszfát 

B2H6 diborán 

BF3*Et2O bór-trifluorid-éterát komplex 

BH3*Me2S borán-dimetil-szulfid komplex 

Bn benzilcsoport 

Boc tercier-butiloxi-karbonil csoport 

COST European Cooperation in Science and Technology 

DBBSA dibenzoil-borkősav-N,N-dimetil-félamidja 

DMAP 4-dimetilaminopiridin 

DME 1,2-dimetoxietán  

DMF N,N-dimetilformamid 

DMSO dimetilszulfoxid 

EB etídium-bromid 

ee enantiomerfelesleg (enantiomer excess) 

ekv. ekvivalens 

EtOAc etil-acetát 

HPLC nagy hatékonyságú folyadékkromatográfia (High Performance Liquid 

Chromatography) 

HRMS nagy felbontású tömegspektrometria (High Resolution Mass 

Spectroscopy) 

Ipc2BH di-(izo-pino)-kamfenil-borán 

iPr izo-propilcsoport 

JohnPhos (2-bifenil)di-tercier-butilfoszfin 

LiHMDS lítium-hexametildiszilazán 

m-CPBA meta-klórperbenzoesav 

MDR multidrog rezisztencia 

MIC legkisebb gátló koncentráció (Minimal Inhibitory Concentration ) 

MS tömegspektrometria (Mass Spectoroscopy) 

MW mikrohullám (microwave) 

NMP N-metil-2-pirrolidon 

NMR mágneses magrezonancia (Nuclear Magnetic Resonance) 

OEt etoxicsoport 

P(o-tolil)3 tri-(orto-tolil)-foszfán 

P(
t
Bu)3 tri-(tercier-butil)-foszfán 
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PCR polimeráz-láncreakció (Polymerase Chain Reaction) 

Pd(acac)2  palládium(II)-acetilacetonát  

Pd(OAc)2 palládium(II)-acetát 

Pd2(dba)3 trisz(dibenzilidénaceton)dipálladium(0) 

PdCl2(CH3CN)2 bisz(acetonitril)palládium(II)-diklorid 

PdCl2(o-tolil3P)2 bisz(tri-(orto-tolil)-foszfán)palládium(II)-diklorid 

PdCl2(PPh3)2 bisz(trifenilfoszfin)palládium(II)-diklorid 

Ph fenilcsoport 

Rh123 Rhodamin123 

RND Gram-negatív baktériumokban található effluxpumpa család (Resistance 

Nodulation Division) 

RT szobahőmérséklet (room temperature) 

Sia2BH bisz(1,2-dimetilpropil)borán 

TBAF tetrabutil-ammónium-fluorid  

t-BuOH tercier-butanol 

t-butil tercier-butil 

THF tetrahidrofurán 

XantPhos 4,5-bisz(difenilfoszfino)-9,9-dimetilxantén 

XPhos 2-diciklohexilfoszfino-2′,4′,6′-triizopropilbifenil 

  



Bevezetés 

 

6 

1. Bevezetés 
 

Világszintű felmérések alapján a halálos kimenetelű megbetegedések listáján a második 

helyen a rák, ill. a rosszindulatú daganatos betegségek állnak. Ezek megfékezésére 

sugárterápia és sebészeti beavatkozások mellett kemoterápiás kezeléseket is alkalmaznak. A 

gyógymódok sikerességét erősen befolyásolja az egyre gyakrabban jelentkező, kemoterápiás 

szerekkel szembeni rezisztencia, ami csökkenti a gyógyulás ill. a túlélés esélyét. A multidrog 

rezisztencia (MDR) a hatóanyagok akkumulációját gátolja, amiért a sejtmembránban található 

transzporterfehérjék tehetők felelőssé. Kiemelkedő figyelem övezi az egyik legnagyobb 

család az ún. ABC-transzporterek csoportját, melyek az ATP hidrolízisből felszabaduló 

energiát hasznosítva effluxpumpaként csökkentik a hatóanyag koncentrációját, még mielőtt az 

a célzott helyen kifejthetné hatását [1] [2]. Az MDR az antibiotikumok hatásosságát is 

veszélyeztetheti azáltal, hogy a baktériumok effluxpumpái az antibiotikum citoplazmába 

kerülését megakadályozzák [3]. 

A fehérjék szerkezet-felderítése mellett mind külföldön, mind a hazai egyetemeken 

intenzív kutatás indult a célzott transzporterfehérjék működését gátló szubsztrátumok, az ún. 

revertálószerek kifejlesztésére is. 

A gazdag irodalommal rendelkező fenotiazin és fenotiazin-vázat tartalmazó származékok 

széleskörű biológiai alkalmazhatósága ismert és folyamatosan bővül [4].
 
Az elsősorban 

neuroleptikumként használt fenotiazin-származékok az utóbbi időben MDR-gátló 

tulajdonságot is mutattak számos erre irányuló biológiai vizsgálaton. A már forgalomban lévő 

fenotiazin-származékok (1. ábra) ígéretes effluxpumpa-gátlóként viselkedtek. 

 

 

 

1. ábra Néhány ismert MDR-gátló hatású fenotiazin-származék 

Kutatócsoportunkban már régóta fontos kutatási terület a hídfő-nitrogént tartalmazó 

kondenzált azólium-sók szintézise és reakcióképességük vizsgálata. Messmer és munkatársai 

megállapították, hogy a különbözően szubsztituált tetrazólium-sók (1) nukleofilekkel 



Bevezetés 

 

7 

készségesen reagálnak [5], majd retro-elektrociklizációt követően az intermedier (2) gyűrűje 

felnyílik és - a nukleofil jellegétől függő – különböző geometriájú tetrazolil-diéneket (3) 

szolgáltat a reakció (2. ábra).  

 

2. ábra Tetrazolil-diének szintézise nukleofilekkel történő gyűrűnyitással 

Ha fenotiazinnal mint nukleofillel reagáltatják a tetrazólium-sókat (1), akkor fenotiazinnal 

szubsztituált tetrazolil-diénekhez juthatunk jó termeléssel. 

A fenotiazinnal szubsztituált tetrazolil-diének szerkezeti hasonlóságot mutatnak a 

forgalomban kapható, már tesztelt MDR-gátló fenotiazin-származékokkal. Csupán a 

fenotiazin-váz nitrogénjéhez kapcsolódó szénláncban térnek el. Felmerült az igény, hogy a 

molekula egyes részein különböző szubsztituensek bevitelével ill. módosításokkal olyan új 

származékokat szintetizáljunk (3. ábra), melyek potenciális MDR-gátló hatással 

rendelkezhetnek. 

 

3. ábra Fenotiazin-vázzal szubsztituált tetrazolil-diének módosítási lehetőségei 

Ebbe a munkába kapcsolódtam be az MTA Természettudományi Kutatóközpontjában. 

Kutatómunkám során a 3. ábrán szereplő alapvegyület nyilakkal jelzett (I-IV.) módosítási 

lehetőségeit tűztük ki célul. Először is a tetrazol-részhez kapcsoldó aril-szubsztituenseket 

kívántuk változtatni (I.), majd a kettőskötések redukcióját (II.) terveztük, valamint a 

fenotiazin-váz 2-es szénatomján különböző aminok és savamidok beépítése (III.) mellett a 

triciklusos fenotiazin-gyűrű kénatomjának szelektív oxidációját (IV.) is tervbe vettük. A 

fenotiazinnal szubsztituált tetrazolil-diének néhány származékának előállítására a 

kutatócsoportban már kidolgoztak eljárást [6], így kézenfekvő volt azt kiindulópontnak 
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választani és a módszert kiterjesztni. A fenotiazin-származékok körében eddig ismeretes 

biológiai eredmények alapján, szerkezet-hatás összefüggéseket figyelembe véve terveztük a 

váz tudatos módosítását, mely új és nem várt kémiai eredményekhez vezetett. Mind hazai, 

mind pedig külföldi biológusokkal folyamatos kooperációban dolgozva a COST program 

keretein belül, alkalmunk nyílt az új származékok biológiai hatását vizsgálni, mely 

eredmények segítettek a szintetikus munka folytatásában. 

Dolgozatom a fenotiazinnal szubsztituált tetrazolil-diének körének kiterjesztésére és azok 

módosítására irányul. Az „Irodalmi áttekintés” fejezetben a vizsgált vegyületek ismertetése 

mellett az elvégzett átalakításokba (katalitikus hidrogénezés, hidroborálás-oxidáció, 

Buchwald-Hartwig keresztkapcsolás, azaborinin-gyűrű képződése, szekunder alkoholok 

rezolválása és farmakológiai ismeretek) nyújtok rövid betekintést, valamint a kísérleti 

munkához kapcsolódó irodalmat mutatom be. A „Saját munka” részben a doktori munka 

tárgyát képező kísérleti munkát összegzem, majd a „Kísérletek részletes leírása” az elvégzett 

reakciók leírásait valamint a szintetizált vegyületek fizikai tulajdonságait ill. spektroszkópiai 

adatait tartalmazza.  
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2. Irodalmi áttekintés 
 

2.1.  Tetrazolo-piridinium-sók előállítása és reakciókészsége 

nukleofilekkel, hetaril-diének szintézise 
 

 Kutatócsoportunkban aktívan kutatott terület a hídfő-nitrogént tartalmazó azolo-

piridinium-sók szintézise és azok reakciókészségének tanulmányozása. Messmer és 

munkatársai [7] [8] szubsztituált 2-amino-piridint (4) reagáltattak p-szubsztituált fenil-

diazónium-sóval (5), majd a kapott 2-piridiltriazéneket (6) 2,4,4,6-tetrabrómciklohexa-2,5-

dienonnal (7) ciklodehidrogénezési folyamatban, diklórmetán oldószerben, 40 °C-on gyűrűbe 

zárták és 3-aril-tetrazolo-piridinium-tetrafluoroborátokat (1) izoláltak (4. ábra). 

 

4. ábra 3-Aril-tetrazolo-piridinium-tetrafluoroborátok szintézise 

 A tetrazólium-sók (1) reakcióképességének ismertetése a doktori munkámból adódóan 

kizárólag a gyűrűfelnyílási mechanizmusokkal kapcsolatos irodalmak bemutatására 

szorítkozik. 

Nátrium-borohidrid és alkoholátok gyűrűfelnyitási eseteit behatóan vizsgálták [9] [10]. 

Ezek a reakciók diéneket szolgáltattak, melyek cikloaddíciós reakciók (pl. Diels-Alder 

reakció) fontos kiindulási anyagai lehetnek [11] [12]. A nukleofil reagens a tetrazólium-só (1) 

pozitív töltéssel rendelkező, hídfő-nitrogénatom melletti szénatomján támad, majd a piridin-

gyűrű felnyílása retro-elektrociklizációs folyamatban eredményezi az adott geometriájú 

tetrazolil-diént (8) [10] [13] (5. ábra). 
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5. ábra Tetrazólium-só gyűrűfelnyílása alkoholáttal  

Krönhke és munkatársai [14] az azínium-sók terén hasonló gyűrűfelnyílási reakciót észleltek: 

szubsztituált kinolizinium-sókat (9) reagáltattak piperidinnel (10) és butadién-származékot 

nyertek (11) (6. ábra).  

 

6. ábra Kinolizinium-só és piperidin reakciója 

A tetrazólium-sók N-nukleofilekkel szembeni viselkedését kutatócsoportunkban intenzíven 

kutatják. Különös figyelmet fordítottak szekunder aminokra (aziridin, 2-metil-aziridin, 

dimetil-amin ill. morfolin) [9]. A biológiai szempontból sokoldalú fenotiazin-származék (12) 

nátrium-hidriddel in situ generált Na-sója mint nukleofil ágens tetrazolo-piridinium-sókkal (1) 

THF-ben jó termeléssel, könnyen izolálható 1E,3Z-butadienil-aminokat eredményezett (13) 

[6] (7. ábra). 

 

7. ábra Tetrazólium-sók gyűrűfelnyílása különbözően szubsztituált fenotiazinokkal 
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2.2.  Fenotiazin-származékok  
 

2.2.1. Fenotiazin-származékok szintézis-lehetőségei 
 

 Az első fenotiazin gyűrűvázat tartalmazó vegyületet Lauth publikálta 1876-ban [15], majd 

difenil-amint elemi kénnel forralva Bernthsen 1883-ban elsőként állított elő szintetikus úton 

fenotiazint [16]. Sokrétű biológiai alkalmazhatóságuk [4] a váz módosítására ösztönözte a 

kutatókat. Az évek során számos tanulmány és összefoglaló közlemény született, melyek a 

fenotiazin-váz kiépítésére irányuló reakciókat is tárgyalják [17] [18]. Silberg és társai [19] 

retroszintetikus megközelítéssel, egyszerű molekulákból kiindulva rendszerezték a váz 

kialakításáról publikált közleményeket. Az alapváz kiépítésére ismert és gyakran használt 

szintézisutak a következők: 

1. A szubsztituált difenil-szulfidok (15) ciklizációja széles körben elterjedt módja a 

fenotiazin-származékok (14, 16) előállításának. A nukleofil két ponton is támadhat, így 

vagy Ullmann-típusú ciklizációs termék (14) vagy Smiles átrendeződésen ill. nitrénen 

keresztül (Cadogan mechanizmus) képződő termék (16) izolálható (8. ábra). 

Természetesen a reakciók kimenetelét több tényező (pH, nukleofil karaktere stb.) együttes 

hatása határozza meg, és azok variálásával a kívánt termék állítható elő [19]. 

 

8. ábra Difenil-szulfidok ciklizációjának lehetőségei 

Nodiff és munkatársainak [20] publikációja azonban jól példázza, hogy az előbb említett, 

sokszor általánosított mechanizmusok nem mindig érvényesek. Azt tapasztalták, hogy a 

difenil-szulfid származékok (17a-b) brómatomja vízmentes kálium-karbonáttal, DMF-ben 

refluxáltatva a várt Ullmann reakció útján képződő termékek (12b, 16a) helyett Smiles 

átrendeződést indukált, ekkor a 18a és 18b termékeket kapták (9. ábra). 
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9. ábra Difenil-szulfid származékok gyűrűzárása halogénatom által indukált Smiles átrendeződéssel 

2. A difenil-aminok „tionálása”, azaz a kénatom-beépülés megvalósítható elemi kénnel jód 

jelenlétében [21] vagy tionáló ágensként tionil-kloridot alkalmazva [22]. A „zöld” ipari 

szintézisek iránti növekvő igény arra sarkallta a kutatókat, hogy a gyűrűzárást 

környezetbarát módon végezzék. Jiang és munkatársai [23] speciálisan kezelt zeolit 

katalizátorral, közepesen jó termeléssel izoláltak fenotiazin-származékokat. A molekula 

szintézisében szintén nagy előrelépést jelentett a mikrohullámú reaktorok megjelenése. Így 

bisz(3,5-di-t-butil-fenil)aminból (19) 2,4,6,8-tetraszubsztituált heterociklushoz (20) 

jutottak a korábbi termelési értékekkel összevethető hozammal (10. ábra). Lényegesen 

lecsökkent a reakcióidő, több óra helyett néhány perc alatt végbement a reakció [24]. 

 

10. ábra Bisz(3,5-di-t-butil-fenil)amin elemi kénnel történő gyűrűzárása mikrohullámú reaktorban 

 

2.2.2. 2- és 3-Aminofenotiazin szintézise 
 

 A szénatomok szubsztituáltságát tekintve – a leggyakoribb funkciós csoportokat 

kiválasztva – klóratom, trifluormetil-, nitro-, metoxi-, acil- vagy szulfonilcsoportokat 

tartalmazó származékokra számos példát találhatunk [25]. Az irodalomban viszont a 

preparatív szempontból könnyen továbbalakítható, aminocsoporttal rendelkező fenotiazin-

származékok kapcsán kevés irodalom áll a rendelkezésünkre. Jelentőségük abban rejlik, hogy 

további származékok előállításához kiindulási anyagként használható. Többlépéses 

szintézisúton keresztül Gritsenko és kutatócsoportjának [26] sikerült hatékony módszert 

kidolgozni hármas pozícióba aminocsoport bevitelére. A fenotiazint (12a) HNO3/AcOH 
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elegyével nitrálták, ekkor a nitrocsoport mellett a kénatom is szulfoxiddá oxidálódott, majd a 

képződött terméket (21) katalitikus hidrogénezéssel Raney-nikkel katalizátor jelenlétében 3-

aminofenotiazinná (22) alakították (11. ábra). 

 

11. ábra 3-Aminofenotiazin előállítása  

A reakció során azt találták, hogy a termék mind szabad bázis, mind pedig hidroklorid só 

formájában stabil, ha oldószernyomokat nem tartalmaz. A megfelelő tisztaságú származék 

előállítását nehezíthetik a kis százalékban jelenlévő melléktermékek, melyek további 

oxidációs lépést katalizálhatnak [26]. Ugyanabban az évben az orosz kutatócsoport savamid-

rész hidrolízésével előállított 2-aminofenotiazinról is beszámolt [27]. Nitrocsoport 

redukciójával, nitrogén inert atmoszférában, SnCl2 redukáló ágens jelenlétében 2-amino-

származékokat is szintetizáltak [28]. 

 

2.2.3. Szulfoxidok és szulfonok szintézisei  
 

 A gyűrű-szénatomokon kívül a kénatom, ahogy azt a 21 vegyület esetében is látható, 

oxidálószer jelenlétében szulfoxiddá, vagy továbboxidálódva, szulfonná alakulhat. Amellett, 

hogy ennek az átalakításnak köszönhetően újabb származékokkal bővíthető a vegyületcsalád, 

analitikai szempontból is kedvező tulajdonsággal rendelkeznek. Az MDR-gátló hatású 

klórpromazinról (1. ábra) kiderült, hogy farmakológiai hasznosíthatóságuk mellett a 

színváltozással járó oxidált formái vanadometriás titrálásokban indikátorként is szerepet 

játszhatnak [29].  

 Gilman és társai [30] már az ’50-es években összefoglalták, hogy kálium-permanganát, 

30%-os H2O2-oldat etanolban, nátrium-nitrit vagy salétromsav szulfoxidok képződését segítik 

elő. Azok szulfonná alakítása pedig kálium-permanganát, 30%-os H2O2-oldat/AcOH ill. 

hipoklórossav reagensekkel megvalósítható. Ezek ismeretében N-acil-fenotiazin (23) nitrálási 

reakciójában megfigyelték [30], hogy a kiindulási anyag szulfoxidja (24) (minor) és az 

acilcsoport hidrolízésével 3-nitro-10H-fenotiazin-5-oxid (21) (major) termékek keletkeztek a 

várt 3-nitro-származék helyett (12. ábra).  
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12. ábra N-Acil-fenotiazin-származék szulfoxiddá alakítása 

 

2.2.4. N-szubsztituált fenotiazinok és szerkezetük 
 

 A gyógyászati célokra szánt vegyületek körét - szerkezet-hatás összefüggések alapján – 

úgy bővítették, hogy a fenotiazin-váz amin-részéhez kapcsolódó hidrogénatomot más 

csoportokra cserélték. A bevezetőben már példaként említett MDR-gátló vegyületek (1. ábra) 

nitrogénjéhez is N-heterociklust tartalmazó alkillánc kapcsolódik. N-alkilezés és N-acilezés 

révén heteroatomot vagy heterociklust tartalmazó alkil- és acil-részt alakítottak ki, melyek a 

biológiai aktivitásért tehetők felelőssé, így a hatóanyagnak szánt származékok könnyen 

átjuthatnak a biológiai membránokon [31] [32]. (A fenotiazin-származékok biológiai 

fontosságát a 2.7. fejezet részletezi). További példa, hogy gyenge termeléssel ugyan, de 

ribofuranóz egységet is sikerült a nitrogénhez kapcsolni [33].  

 Az antipszichotikus aktivitással rendelkező pipotiazin (30) (13. ábra) szintézisére 

Sarmiento és munkatársai alternatív utat dolgoztak ki [34].  

 

13. ábra A pipotiazin szintézise 

 



Irodalmi áttekintés 

 

15 

Ez a szintézis tipikus példája a fenotiazin-gyűrű N-szubsztitúciójának: N,N-dimetil-10H-

fenotiazin-2-szulfonamidot (25) acileztek 3-klórpropionol-kloriddal (26), majd a kapott N-

acilezett termék (27) szabad klóratomját alkilezési reakcióba vitték 2-(piperidin-4-il)-etanollal 

(28), végül az alkilezett intermedier (29) ketocsoportját diboránnal redukálták, így jutottak a 

végtermékhez (30) (13. ábra). 

 Farmakológiai szempontból a fenotiazinok sokoldalú biológiai aktivitása és a vázhoz 

kapcsolódó szubsztituensek jellege ill. pozíciója között összefüggés van [35]. Ragg és 

munkatársai 
13

C-NMR spektroszkópiai mérésekkel vizsgálták az acilcsoporttal szubsztituált 

fenotiazin és hasonló triciklusos vegyületek térszerkezetét [36]. N-acil-szubsztituált 

fenotiazinok esetében megállapították, hogy a nitrogén magános elektronpárja és az aromás 

gyűrűk π-elektronjai között a delokalizáció gátolt. A gyűrűrendszer atomjai nem egy síkban 

helyezkednek el, S-N tengely mentén hajlik a váz. A nem síkalkatú váz pillangóra emlékeztet, 

így az irodalomban pillangó alakú, azaz „butterfly-shaped” molekulának nevezik.  

 

2.3. Konjugált 1,3-butadiének redukciója 
 

A doktori munkám során a butadiének kettőskötéseinek redukcióját célul tűztük ki, 

melyhez az egyik legáltalánosabban alkalmazott redukciós módszert, a katalitikus 

hidrogénezést választottuk. A szintetikus munka előrehaladtával hidrogénezés mellett a 

diénlánc redukcióját hidroborálás-oxidációval is megoldottuk. A konjugált 1,3-butadiének 

redukciójának lehetőségei közül csak az előbb említett két út (katalitikus hidrogénezés, 

hidroborálás-oxidáció) bemutatását tárgyalom. 

 

2.3.1. Konjugált 1,3-butadiének heterogén fázisú katalitikus hidrogénezése Pd-

tartalmú katalizátorokkal 
 

Doktori munkámból kifolyólag a hidrogénezési körülmények közül hangsúlyozott szerepet 

kap a butadiének redukciója heterogén fázisú Pd-tartalmú katalizátorokkal. 

Irfan és munkatársai [37] Pd/C katalizátorral végzett hidrogénezési reakciók kimenetelét 

hagyományos és mikrohullámú besugárzás által generált melegítési technikákat alkalmazva 

összevetették. Az (E,E)-1,4-difenil-1,3-butadién (31(E,E)) modellvegyület redukcióját 

behatóan vizsgálták. Az oldószer, a katalizátor-hordozó és a hőmérséklet, mint állandó 

paraméterek mellett a keverés intenzitásának függvényében a teljesen redukált (32) ill. a 
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részlegesen telítődött termékek (33) arányának változását tanulmányozták (14. ábra). Az 14. 

ábrán kiemelt reakciók (3. és 6. reakció) >99%-os termeléssel szolgáltatták a teljesen redukált 

terméket (32). 

 

Reakció Melegítési mód Fordulatszám 
Konverzió/Szelektivitás (%) 

31(E,E)-32-33 

1 hagyományos - 36-43-21 

2 hagyományos 800 1-84-15 

3 hagyományos 1200 0->99-0 

4 MW - 26-51-23 

5 MW alacsony 1-80-19 

6 MW magas 0->99-0 

 

14. ábra Hagyományos és mikrohullámú melegítéssel kivitelezett hidrogénezési reakciók eredményei 

A két melegítési módszert összehasonlítva a kísérletek alapján a hidrogénezési reakciók 

szelektivitásában és reakciósebességében nem találtak különbséget. Megállapították, hogy a 

fordulatszám fontos befolyásoló tényező a gáz-folyadék fázisok közti anyagtranszferben, s 

egyben a redukció sebességét is meghatározza [37]. 

A heterogén fázisú Pd-katalizátorok terén Ikawa és munkatársai [38] új katalizátor-hordozó 

rendszer fejlesztéséről számoltak be. A bombyx mori (selyemhernyó) természetes selymének 

központi vázát képező fehérjét, a fibroint választották hordozónak, mivel a fehérjét alkotó 

aminosavak elektronban gazdag funkciós csoportjai a katalizátor fémhez tudnak kapcsolódni. 

A Pd/Fibroin katalizátor előállítására módszert fejlesztettek ki Pd(OAc)2 katalizátorból 

kiindulva (15. ábra), majd olefinek és azidok redukcióját tesztelték aromás karbonil, halogén 

ill. O-benzil védőcsoport jelenlétében [38]. A katalizátor előnye, hogy nem pirofóros, levegőn 

stabil és szűréssel könnyen elválasztható a reakcióelegytől. 

 

15. ábra A Pd/Fibroin előállításának mechanizmusa 

A butadiének kemoszelektív hidrogénezésére példa, hogy Pd/Fibroin katalizátorral (2E,4E)-

1,5-difenilpenta-2,4-dién-1-ont (34) kvantitatív termeléssel 1,5-difenilpentán-1-onná (35) 

alakítottak a karbonilcsoport redukciója nélkül [38] (16. ábra).  
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16. ábra A (2E,4E)-1,5-difenilpenta-2,4-dién-1-on katalitkus hidrogénezése 

A nitrogén-, foszfor-, kén-, arzéntartalmú molekulák ill. ólom-, vas- és kloridionok 

jelenléte gátolhatja a katalizátorok aktivitását. Számos klasszikus esetben (pl. Rosenmund-féle 

redukció savkloridokra, acetilének redukciója Lindlar-katalizátorral) ezek a katalizátormérgek 

a szelektivitást előnyösen befolyásolják [39]. Japán kutatócsoport [40] Ph2S katalizátorméreg 

jelenlétében, Pd/C katalizátorral végzett hidrogénezési reakciókat hajtottak végre. A 

reakciókból megállapították, hogy olefinek, diének, acetilének katalitikus hidrogénezése során 

a Ph2S (a szubsztrátra vonatkoztatva 0,01 ekvivalens mennyiségben) csekély mértékben 

dezaktiválja a katalizátort. 1,5-Difenilpenta-2,4-dién-1-on (34) hidrogénezése Pd/C-Ph2S 

reagensekkel kemoszelektívnek bizonyult és a Pd/Fibroin katalizátorral végzett redukcióhoz 

hasonlóan ez a reakció is kvantitatív termeléssel eredményezte a 35 terméket (17. ábra). A 

katalizátor-rendszer funkciós csoport toleranciát is mutatott. Az O-benzil-észter védőcsoportot 

tartalmazó butadién (36) redukciója a teljesen telített alkil-benzil-észtert (37) szolgáltatta, az 

észtercsoport hidrolízése nélkül [40] (17. ábra). 

 

17. ábra Diének redukciója Pd/C katalizátorral Ph2S katalizátorméreg jelenlétében 

 

2.3.2. Hidroborálás-oxidáció, konjugált 1,3-butadiének hidroborálás-oxidációja 
 

A bóratom elektronszerkezetének fontos vonása, hogy 2p elektronhéján három elektron 

található, így planáris kétcentrumos-kételektronos kötéseket létesít más atomokkal, miközben 

a 2p pálya üresen marad [41]. Ez azonban lehetőséget ad arra, hogy Lewis-bázisok nemkötő 

elektronpárjával semleges vegyületet képezzen vagy nukleofilekkel tetraéderes aniont 

szolgáltasson. A bórvegyületeket mint szelektív redukáló ágenseket (alkáli- és alkoxi-

borohidridek, borán-komplexek, fém-borohidridek) a szintetikus szerves kémia számos 
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területén gyakran alkalmazzák karbonsav, aldehid, keton, alkén, nitril vagy észter funkció 

redukciójára [42]. 

Bórtartalmú redukálószerekkel hidroborálás-oxidációban alkének (38) alkoholokká (40) 

alakíthatóak (18. ábra).  

 

 

18. ábra Alkének hidroborálás-oxidációja alkoholokká 

A reakció mechanizmusát a következőképpen értelmezzük (19. ábra) [41]: 

1. Az elektrofil BH3 (b) üres p pályája az alkén (a) legkevésbé szubsztituált kettőskötéséhez 

kötődik, a borán pedig protont ad át a szénatomnak. A szén-hidrogén ill. a szén-bór -kötés 

szimultán jön létre. A reakció úgy fogható fel, hogy egy négycentrumos átmeneti állapot (c) 

alakul ki, melyben a bóratom negatív, míg a szénatom pozitív töltésű.  

2. Az organoborán (d) képződését oxidáció követi. A hidroperoxid anion nukleofilként támad 

a borán üres pályáira (e), ami a bór-szén kötés szakadását (f), majd az alkilcsoport 

átvándorlását eredményezi a bóratomtól az oxigénatomra. A rossz távozó csoportként ismert 

hidroxidion kilép a gyenge oxigén-oxigén -kötés hasadása következtében, végül a 

hidroxidion nukleofilként reagál a már semleges boránnal (g), megszűnik a bór-oxigén kötés 

(h) és alkohol (i) keletkezik. 

A reakció a kettőskötés anti-Markovnyikov orientációjú hidratációjaként fogható fel. A borán 

az elektrofil partner, melynek addíciója szin sztereoszelektívitású, azaz a két új csoport (BH2 

és H) az alkén eredeti -kötésének ugyanazon oldalán lép be és kapcsolódik. Az oxidációs 

lépés sztereokémiai szempontból retencióval megy végbe. Bizonyos hidroboráló ágensekkel 

regioszelektívvé is tehető a reakció. 

A reakciómechanizmus magyarázata az instabil monoalkil-boránra vonatkozik. A valóságban 

az alkén-feleslegnek köszönhetően három alkén kapcsolódik a bóratomhoz, így trialkil-borán 

képződik mint elektrofil reakciópartner. 
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19. ábra Hidroborálás-oxidáció mechanizmusa 

A szerves bórvegyületek kémiája szorosan kapcsolódik Herbert C. Brown nevéhez, akit 

1979-ben Nobel-díjjal tüntettek ki [41]. Számos bórtartalmú redukálószer fejlesztése és 

kiterjesztése kötődik hozzá.  

Kutatócsoportjuk telítetlen biciklo-vegyületek hidroborálás-oxidációjára BH3*THF 

komplexet használt. A BH3*THF-vel végzett reakcióban a konfiguráció teljes retenciójával 

sikerült alkoholt előállítaniuk kitűnő termeléssel [43]. A BH3*Me2S a BH3*THF-hez 

hasonlóan hidroborálás-oxidációra és redukcióra alkalmazható. Előnye, hogy stabil, jól 

oldódik szerves oldószerekben, kereskedelmi forgalomban különböző oldószerekkel kapható 

[44]. A -monoszubsztituált énamin (41) hidroborálásakor [(2-dialkil-amino)alkil]boránt (42) 

kaptak főtermékként, amit treo-1-morfolino-1-fenil-2-propanollá (43) alakítottak trimetil-

amin-N-oxid-dihidrát oxidáló ágenssel [45]. A reakciókörülményektől függően, az énamin 

(41) kettőskötésének redukciója nélkül a morfolin-rész távozásával sztereoszelektíven transz-

alkén (44) keletkezik [46] (20. ábra). 

 

20. ábra -Monoszubsztituált énamin hidroborálása és hidroborálás-oxidációja 

Acetálokkal mint ketonok védett formájával szembeni toleranciára mutattak példát Hunter 

és munkatársai [47]. Az észter funkciót is tartalmazó alkénből (45) alkoholt (46) nyertek, 

valamint azt is megfigyelték, hogy BH3*Me2S-sel, trimetil-szilil-trifluorszulfonát jelenlétében 
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terminális kettőskötés telítése nélkül az acetál-gyűrű kinyílik, és a 47 terméket izolálták [47] 

(21. ábra).  

 

21. ábra Acetál-részt tartalmazó alkén hidroborálás-oxidációja 

A diének hidroborálás-oxidációja az alkénekhez képest bonyolultabb, mivel a többfunkciós 

borán polimerképződést okozhat, valamint a diének az olefinekkel ellentétben kevésbé 

reaktívak addíciós reakciókban, így kihívást jelentett a módszer kifejlesztése diénekre [48]. A 

monohidroxi-vegyület és diol kontrollált képződésére Brown és Zweifel végzett kutatásokat. 

A kiindulási 1,3-butadiénnel (48) azonos ekvivalens mennyiségű B2H6/THF hidroboráló 

ágenssel izomer diolokat (49a-b) állítottak elő 100%-os konverzió mellett. Általános 

módszert dolgoztak ki: a borán addícióját követően az organoborán oxidációját NaOH/H2O2 

segítségével végezték, majd a diolt kálium-karbonáttal a szerves fázisba vitték át, ezzel 

könnyebbé vált a feldolgozás. Az izolált, 75%-os termeléssel keletkezett diol izomer-

megoszlása gázkromatográfiás analízis alapján 76:24 arányban 1,4-butándiolt (49a) és 1,3-

butándiolt (49b) tartalmazott [48] (22. ábra).  

 

22. ábra 1,3-Butadién átalakítása 1,3- és 1,4-diollá hidroborálás-oxidációval 

A reakció mechanizmusát kétlépcsősnek feltételezik, ahol az első lépés a borán 

addíciójával indul, ezután a másik kettőskötés már reaktívabb, mint a dién, így könnyebben 

reagál a második boránnal, végül a bisz-boránból oxidációval képződik a diol [48]. A diének - 

1,3-butadién, 2-metil-1,3-butadién ill. 1,3-pentadién - esetében a monohidroborálás-oxidáció 

4-12% közti hozammal ment, itt a kétszeresen hidroborált termék képződése volt a 
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kedvezményezett. A ciklikus 1,3-ciklohexadién hasonló körülmények között készségesebben 

reagált és 51%-os hozammal telítetlen alkoholt adott [48]. 

Az észtercsoportot tartalmazó terminális alkének hidroborálás-oxidációjára használható 

[49] Sia2BH reagenst diének körében is kipróbálták [50]. A 2,2 ekvivalens Sia2BH-felesleggel 

végzett 1,3-butadién (48) dihidroborálás-oxidációja 0-5 °C-on a B2H6/THF-hez képest 

szelektív konverziót mutatott, mivel az izomerarány az 1,4-diol (49a) termék irányába 

tolódott el (49a:49b = 90:10) [50]. Az 1,3-butadién (48) monohidroborálás-oxidációjának 

termelési eredményeiben nem láttak szignifikáns növekedést a B2H6-hoz képest. Néhány 

sztérikusan gátolt 1,3-dién esetében a mono-alkoholt izolálták jó hozammal. A diol 

képződésének csökkenését itt azzal magyarázták, hogy miután a reagens az egyik 

kettőskötéssel reakcióba lép, a másik kettőskötés a sztérikus gátlás miatt inaktív lesz egy 

következő támadásra [50]. 

Brown és munkatársai a konjugált diének szerkezetéből adódó hatást mint szelektív 

monohidroborálás-oxidációt befolyásoló tényezőt vizsgálták 9-BBN reagenssel végzett 

reakciókban [51]. Korábbi tapasztalataikra hagyatkozva feltételezték, hogy a diének 

konjugációja nagyban csökkenti a hidroborálási reakciókkal szembeni reaktivitásukat. Ennek 

igazolására az 1,4-hexadién (cisz, transz keverék) (50) és konjugált cisz-1,3-pentadién (51) 

ekvimoláris keverékét 1 ekvivalens 9-BBN reagenssel reakcióba vitték. A kompetitív 

hidroborálás eredményeként gázkromatográfiás analízis alapján azt találták, hogy az 

oxidációs lépésben főtermékként cisz- és transz-4-hexén-1-ol keveréke (52) keletkezett. A 

cisz-1,3-pentadién kiindulási mennyiségének 94%-át visszakapták, csupán 6%-a reagált el és 

kismennyiségben észlelték a cisz-3-pentén-1-olt (53) [51] (23. ábra).  

 

23. ábra 1,4-Hexadién (cisz, transz keverék) hidroborálás-oxidációja 9-BBN reagenssel 

A konjugáció hatásának tudható be az is, hogy diéneknél a második hidroborálási lépés 

(második hidroxilcsoport kialakításához szükséges borán oxidációja) gyorsabb az elsőhöz 

képest, így megnehezíti a monohidroborálás-oxidáció irányítását, és diol keletkezik. Ezt a 

jelenséget 1,4-difenil-1,3-butadién (cisz, transz keverék, 31) 9-BBN hidroboráló ágenssel 

kivitelezett hidroborálás-oxidációja során észlelték (24. ábra), ekkor 12 nap refluxálás után 
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gázkromatográfiásan vizsgálva 85%-ban a kiindulási 31 molekulának és 15%-ban diol 

terméknek (54) megfelelő csúcsokat kaptak [51].  

 

24. ábra 1,4-Difenil-1,3-butadién (izomer-keverék) hidroborálás-oxidációja 9-BBN reagenssel 

 

2.4. Azaborinin-gyűrűk bemutatása, 1-nitrogén-2-bór tartalmú hattagú 

heterociklusos vegyületek 
 

A C6-2nBnNnH6 összegképletű azaborininek n darab szénatom, nitrogén- és bóratomra 

cserélésével kaphatóak [52] [53]. Ha n = 1, 2 vagy 3, akkor ezek kombinációjától függően 

elméletileg 3 monoazamonoborinin, 11 diaziadiborinin és 3 triazatriborinin lehet. Az 

azaborinineket Doerksen és munkatársai mind kísérleti, mind pedig elméleti úton is 

vizsgálták. A 17 lehetséges azaborinin-gyűrű esetében kvantumkémiai számításokat
1
 [54] 

végeztek egyensúlyi geometria, relatív stabilitás, harmónikus rezgési frekvenciák, dipólus-

momentum és statikus dipól-polarizálhatóság megválaszolására [52]. A planáris konformáció 

stabilnak bizonyult a molekulák több, mint 90%-nál. Az 1,2-azaborininről (25. ábra) kiderült, 

hogy az egyik legstabilabb izomer. A monoazamonoborininek 3 izomere (25. ábra) ismert: 

1,2-, 1,3- és 1,4-azaborinin [52]. 

 

25. ábra A három lehetséges monoazamonoborinin 

 Kranz és csoportja először szintetizált 1,4-azaborinin származékot [55]. o,o’-Dilitio-

difenil-metil-amint (55) reagáltattak BF3*Et2O reagenssel, majd mezitil-lítiummal és gyenge 

termeléssel izolálták az N-metil-B-mezitildibenzo-1,4-azaborinin (56) terméket (26. ábra), 

mely levegő és nedvesség jelenlétére nem volt érzékeny. 

                                                           
1
 Ab initio másodrendű Möller-Plesset (MP2) perturbációs elméleten alapuló számítások. 
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26. ábra N-Metil-B-mezitildibenzo-1,4-azaborinin előállítása 

A termékről (56) készített röntgendiffrakcióval végzett analízis alapján az azaborinin-gyűrű 

szerkezete a planaritástól kismértékű eltérést mutatott, csavart hajó konformációjú és a 

mezitilcsoport a gyűrűrendszerre merőlegesen helyezkedik el [55].  

Hoffmann és munkatársai [56] szilének [2+2] ciklodimerizációja során az erős 

intermolekuláris donor-akceptor kölcsönhatások megértéséhez egy modellkísérletben a 

kiindulási 8-dimetilamino-1-naftil-trisz(trimetilszilil)szililmetanol (57) dimetilamino-

csoportjának donor-tulajdonságát próbálták blokkolni. Ehhez a dimetil-amino-részt BH3*THF 

reagenssel trietilborán addukttá kívánták alakítani, azonban egy hattagú ikerionos ciklikus 

vegyületet, a 3-[bisz(trimetilszilil)szilil]-1,1-dimetil-1-aza-2-bora-2,3-dihidrofenalént (58) 

azonosították termékként (27. ábra), amely intramolekuláris bór-nitrogén donor–akceptor 

kölcsönhatás eredménye [56]. 

 

27. ábra 3-[Bisz(trimetilszilil)szilil]-1,1-dimetil-1-aza-2-bora-2,3-dihidrofenalén előállítása  

A bór és nitrogén tartalmú hattagú heterociklusok körében 1-aza-2-bora-ciklohexán (62) 

előállítására Luo és munkatársai rövid szintézist dolgoztak ki (28. ábra) [57]. N-(But-3-én-1-

il)-1,1,1-trimetil-N-(trimetilszilil)szilánamint (59) reagáltatták BH3*THF reagenssel, majd a 

kapott gyűrűzárt terméket (60) protonálták (61), végül a védőcsoport eltávolításával jutottak a 

62 termékhez. 
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28. ábra 1-Aza-2-bora-ciklohexán előállítása 

 

2.5. Keresztkapcsolási reakciók: Buchwald-Hartwig reakció szén-

nitrogén kötés kialakításához 
 

2.5.1. A keresztkapcsolásokról általában 
 

A szén-szén kötés kialakítására irányuló szintézisek területén (korábban ilyen ismert 

átalakítások a Wittig-reakció, Grignard-reakció vagy cikloaddíciók) forradalmi újítást hozott a 

-kötésű átmenetifém-organikus vegyületek alkalmazásával kivitelezett keresztkapcsolási 

reakciók megjelenése és fejlesztése. Ezzel a reakciótípussal számos gyógyszeripari szintézist 

sikerült megvalósítani mind laboratóriumi, mind ipari méretben is, így egyszerűsítve a 

korábbi reakcióutat [58] [59]. A keresztkapcsolásról szóló publikációk száma évről évre 

intenzíven nő, ez is igazolja a kutatási terület aktualitását. A szintetikus szerves kémia ezen 

szegmensének jelentőségét bizonyítja, hogy 2010-ben a kémiai Nobel-díjat Richard F. Heck, 

Ei-ichi Negishi és Akira Suzuki megosztva kapta a palládium-katalizált reakciók területén 

elért eredményeikért. 

 

2.5.2. Buchwald-Hartwig keresztkapcsolás  
 

 A keresztkapcsolási reakciók körében új fejezet kezdődött a szén-heteroatom (O, N) kötés 

kialakítására alkalmas reakciók megjelenésével. A Buchwald és Hartwig nevével fémjelzett 

szén-nitrogén kapcsolási reakciók az aromás aminok és éterek szintetikus előállítására 

irányuló aromás nukleofil szubsztitúciós reakciók lehetőségét bővítette [60].  

 Migita és munkatársai a ’80-as években figyelték meg az első palládium-katalizált aril-

amin kapcsolást szubsztituálatlan aril-halogenid és ónorganikus vegyület reakciójában [61] 
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[62]. 1994-ben Buchwald és Hartwig szinte egyszerre közölte ónorganikus amidok és aril-

halogenidek palládium-katalizált reakcióiban elért eredményeit [63] [64], majd egy évvel 

később mindketten már ónmentes katalízisről publikáltak aril-bromidok (63) és aminok (64) 

reakciója kapcsán, így anilin-származékokat (65) (29. ábra) izoláltak [65] [66].  

 

29. ábra Anilin-származékok előállítása aril-bromidok és aminok ónmentes Buchwald-Hartwig 

keresztkapcsolásával 

A Buchwald-Hartwig reakció magyarázataként - az irodalom gyakran csak Buchwald-

Hartwig aminálásnak nevezi a C-N kötés kialakítása miatt - a 30. ábrán feltüntetett 

mechanizmust javasolták. 

 

30. ábra Javasolt mechanizmus aril-bromidok és aminok Buchwald-Hartwig kapcsolásához 

 Kezdő lépésként a szerves reagens (általában halogenidek, szulfonátok stb.) oxidatív 

addíciója történik a nulla oxidációs számú átmeneti fémre. Ezáltal az átmeneti fém és a szén 

között kötés jön létre, miközben maga az átmeneti fém oxidációs száma nulláról +2-re 

változik. A szén-szén kapcsolásoknál megszokott módon a transzmetallálás helyett itt a 

primer és szekunder amin mint nukleofil addícionál a palládiumra. Az addíció során képződő 

komplex dehidrohalogéneződése bázis hatására megy végbe. Az új C-N kötést tartalmazó 

termék távozása az átmeneti fémről reduktív eliminációval történik és a nulla oxidációs számú 
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átmeneti fém újraképződésével zárul a ciklus. Alkil-halogenidek esetében mellékreakcióként 

-elimináció történhet, ami az aktuális komplex elbomlását okozhatja [65] [66]. A 

kulcslépések sorrendjének megfejtésére Singh és munkatársai kétfogú ligandummal (BINAP) 

végzett kapcsolásokat is vizsgáltak [67]. 

A reakciómechanizmus felderítése után, Buchwald és Hartwig kutatócsoportja is a 

reakciókörülményeket befolyásoló tényezők megértésére, fejlesztésére és szubsztrátok terén 

minél szélesebb körű kiterjesztésre összpontosított. A reakciólépések kedvezően 

befolyásolhatóak a katalizátorok sajátságától, a reaktánsok szubsztituenseinek elektronküldő 

vagy -szívó jellegétől, a ligandumok sztérikus ill. elektronikus tulajdonságaitól, az oldószer 

polaritásától és a hőmérséklet változtatásától függően [68] [69].  

 A C-N kötést eredményező katalitikus rendszer hat tényezőre bontható, melyek 

kombinálásával a reakció kedvezően optimalizálható [60]: 

 

1. A lehetséges Ar-X szubsztrátok 

 Az egyik leggyakoribb aromás reakciópartner az aril-halogenidek csoportja, azon belül 

aril-jodid, aril-bromid és aril-klorid. Ezek reakcióképessége a felsorolásuk sorrendjében 

csökken, tehát a szintetikus szempontból olcsó és stabil aril-kloridok általában nehezebben 

vihetők kapcsolási reakciókba, az oxidatív addícióra való hajlamuk csekély, de a ligandumok 

újabb generációival sikerült ezt a problémát kiküszöbölni [69] [70]. Továbbá pszeudo-

halogenidek: aril-szulfonsavak észterei (Ar-SO2-OR), piridin halogénnel szubsztituált 

származékai, sőt különböző heteroaromás vegyületek (furán, indol stb.) aminálását is 

kidolgozták [71] [72] [73]. 

 

2. A nukleofil partner 

 A kapcsolásokban nukleofilként használt amin reaktánsok általában alifás és ciklikus 

primer, szekunder aminok. Emellett savamidok, szulfonamidok, karbamátok, karbamidok, 

szulfoximinek, hidrazinok és guanidinek arilezésére is kiterjesztették a kapcsolást [60] [74]. 

Aktivált és nem aktivált aril-halogenidek ill. pszeudo-halogenidek (66) és savamidok (67) 

között sikerrel valósítottak meg keresztkapcsolást és jó hozammal amidokat (68) állítottak elő 

(31. ábra). 
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31. ábra Aktivált és nem aktivált aril-halogenidek ill pszeudo-halogenidek kapcsolása amidokkal 

 

Az amin funkció bevitele primer és szekunder aminok mellett ammóniával is lehetséges. 

Beller és munkatársai levegőn stabil imidazol-alapú monofoszfin ligandummal (71), aril-

kloridokból és aril-bromidokból (69) kiindulva szelektív primer aril-aminok (70) előállítására 

dolgoztak ki módszert [75] (32. ábra). A reakciókat autoklávban végezték, és a kevésbé 

reaktív szubsztrátok esetében a jó termeléshez magas hőmérsékletre ill. nagy 

ligandum/katalizátor arányra (4:1) volt szükség. 

 
 

32. ábra Aril-aminok előállítása ammóniával 

3. Palládium-források C-N kötés kialakításához 

 A Pd/C a hidrogénezési reakciók mellett keresztkapcsolásokban is hatékony katalizátornak 

mutatkozik. Aril-halogenidek aminálására szekunder aminokkal ill. funkcionalizált aromás 

aminokkal Novák Zoltán kutatócsoportjában sikeres módszert fejlesztettek ki 1-2 mol% 

katalizátor mennyiség jelenlétében [76]. 

A palládium-sók Pd(0) és Pd(II) oxidációs számú prekatalizátorok lehetnek, utóbbit in situ 

redukálják szükség szerint bázis vagy amin és foszfin együttes jelenlétében [60]. A 

legkiemelkedőbb Pd(0) katalizátor a Pd2(dba)3 és Pd(dba)2. A Pd2(dba)3 széles körben 

alkalmazott katalizátor, melyet triazol-alapú monofoszfin ligandummal (ClickPhos) (73) 

együtt aril-kloridok (72) aminálására is kiterjesztettek és aromás aminokat kaptak (65) [77] 

(33. ábra). 
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33. ábra Anilin-származékok előállítása aril-kloridokból és aminokból kiindulva, triazol-alapú ClickPhos 

ligandummal 

 A kettes oxidációs számú képviselők közül a Pd(OAc)2 egyike a legsokoldalúbb 

katalizátoroknak. A katalitikus ciklus kezdetén a Pd(OAc)2 redukálása aktív Pd(0) formává 

dialkil-biaril-foszfin ligandummal lassú folyamat a ligandum sztérikus zsúfoltsága miatt. 

Tercier bázisok vagy PhB(OH)2 redukáló ágensként alkalmazva lassan segítik elő az aktív 

Pd(0) képződését. A katalizátor redukciója -hidrogént tartalmazó primer és szekunder amin 

szubsztrátokkal jól kivitelezhető [60]. A vízzel elősegített Pd(OAc)2 aktiválást biaril-dialkil-

foszfin ligandummal (XPhos) kombinálva Fors és kutatócsoportja aril-kloridok (72) és anilin-

származékok (65) kapcsolásában sikeresen használta difenil-aminok előállítására (74) [78] 

(34. ábra). 

 

 

34. ábra Difenil-amin-származékok előállítása aril-kloridok és anilin-származékok kapcsolási reakciójával víz 

jelenlétében  

 A Pd(II)-só katalizátorok csoportjába tartozik még a szintén kiemelkedő katalitikus 

tulajdonságokat mutató Pd(acac)2 és [(allil)PdCl]2. A Pd(Cl)2, mint Pd(II)-só hatékonyságát a 

többi prekurzorral szemben jól példázza, hogy Buchwald és munkatársai aril-bromidok 

aminálásában alkalmazták bisz-foszfin ligandummal közösen, de bifenil-alapú 

monofoszfinokkal nem működött [60]. 

A katalizátorok stabilitásának javítására, levegővel és nedvességgel szembeni 

érzékenységének csökkentésére felmerült az igény, ami a palládium-komplexek megjelenését 

eredményezte. Az első komplex a Beller-Herrmann-féle palladaciklusos [P(o-
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tolil)3]2Pd(OAc)2, ami stabilnak bizonyult magas hőmérsékleten [60]. További komplexek 

még - csupán néhányat kiragadva – a PdCl2(PPh3)2, PdCl2(CH3CN)2 ill. egy Buchwald által 

kifejlesztett palladaciklusos komplex (75) (35. ábra), mely a katalizátorokkal szemben 

támasztott feltételeknek eleget tesz, viszonylag egyszerű reakciókörülmények között aril-

kloridok aminálását teszi lehetővé [79].  

 

35. ábra Palladaciklusos komplex aril-kloridok aminálásához  

 

4. Ligandumok szerepe a katalitikus ciklusban 

 A katalitikus ciklusban résztvevő ligandumok a mechanizmus oxidatív lépése előtt a 

katalizátorhoz koordinálódnak, oldatban tartják, stabilizálják a komplexet, így az oxidatív 

addíció - reduktív elimináció sebességét is erősen befolyásolják a donor-akceptor 

kölcsönhatás révén [69] [60]. A ligandumokat aszerint, hogy hány donoratomon keresztül 

kötődnek a központi fémcentrumhoz, azaz a koordinációs szám alapján egy- ill. többfogú 

ligandumoknak nevezik. A C-N kötés kialakításban a ligandum-fejlesztés napjainkban is 

intenzíven kutatott terület. Az első ligandumok trialkil-foszfinok (P(o-tolil)3, P(
t
Bu)3), majd a 

kelátképző kétfogú biarilfoszfinok (76, 77, 78, 79) kifejlesztésével tovább bővült a kör (36. 

ábra).  

 Hartwig és munkatársai sztérikusan zsúfolt, ferrocén-alapú ligandumokat választottak, ahol 

elektronküldő csoportok kapcsolódnak a foszforatomhoz. Ezek a ligandumok (80, 81, 82, 83) 

(36. ábra) a koordinálódást követően növelik a fémcentrum körüli elektronsűrűséget. 

Segítségükkel aril-klorid, -bromid mellett aril-jodid és -tozil aminálási reakcióit is 

megvalósították [71].  

 Párhuzamosan a ferrocén-alapú ligandumok megjelenésével, Buchwald és társai nagy 

térkitöltésű bifenil-alapú ligandumokról számoltak be [80]. Ezek a stabil, oxidációra nem 

hajlamos bifenil-vázú ligandumok (84, 85, 86, 87) (36. ábra) az aminálási reakciók területét 

tágították. Alkalmazásukkal enyhe körülmények között, kis katalizátor mennyiséggel, kiváló 

termeléssel aril-kloridok és nukleofil szubsztitúcióra kevésbé aktivált aril-halogenidek 

aminálását végezték el primer aminokkal is. Az XPhos (87) ismert képviselője ennek a 

ligandum-generációnak, mely sokoldalúságát szemlélteti, hogy aril-szulfonátok és vizes 

közegben végzett aminálásokban is kiváló ligandumként viselkedik [81].  
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 A foszformentes imidazol-alapú karbén-ligandumokat (88, 89) (36. ábra) Viciu és 

munkatársai tesztelte és azt tapasztalták, hogy oxigénnel, nedvességgel szemben nem 

érzékenyek, és aminálási reakciókban jól szerepelnek [82]. 

 

 

36. ábra A kapcsolásban alkalmazott néhány ligandum 

A ligandum-szerkezetek kutatása nem állt meg, egyre több potenciális váz vizsgálata folyik, 

de minden esetben a cél a kapcsolás kedvező befolyásolása és minél szélesebb kiterjesztése 

[60]. 
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5. A bázis megválasztásának fontossága 

 A katalitikus ciklus egyik kulcsszereplője a bázis, mely a deprotonálást és a keletkező 

hidrogén-halogenid megkötését végzi. Ebből adódik, hogy számított mennyiségre van 

szükség. Összehasonlításuk nehéz feladat, mivel vannak köztük alig oldódó, heterogén fázist 

adó és szerves oldószerben jól oldódó, szinte homogén fázisú reakciót szolgáltató példák. A 

leggyakrabban használt bázisok például: NaO
t
Bu, KO

t
Bu, LiHMDS, K2CO3, Cs2CO3, K3PO4, 

KOH stb. A heterogén rendszereknél a minél nagyobb fajlagos felületű bázisok az 

előnyösebbek. A reakciótervezésnél a ligandum és szubsztrátok bázis-érzékenységét is 

figyelembe kell venni a mellékreakciók elkerülése végett [60]. 

 

6. Oldószer és hőmérséklet szerepe a kapcsolásban 

 Az oldószerhatás számos reakció lefutását meghatározza. A Buchwald-Hartwig kapcsolási 

reakciók zöme szerves oldószerben játszódik, így oldatban tartja a reaktánsokat valamint a 

minél magasabb hőmérsékletet biztosítja, egyben stabilizálva a ciklus köztitermékeit [60]. 

A leggyakoribb oldószerek a toluol és az 1,4-dioxán, melyekre irodalmi példákat is mutattam 

a többi tényező bemutatásakor, de említésre méltó a DME, THF, DMSO, NMP és t-BuOH 

oldószerként alkalmazása. Az érzékeny ligandumok miatt az oldószereket abszolutizálják és 

inert gázzal oxigénmentesítik a reakció elindítása előtt, ezzel biztosítva a szükséges 

körülményeket [60]. 

A hőmérséklet széles tartományban változtatható, szobahőmérséklettől akár 140 °C-ig. Az 

oldószer forráspontja felett is lejátszódhat reakció zárt rendszerben, nyomás alatt. Az 

alkalmazott hőmérséklet értékét sokszor a ligandum stabilitása határozza meg, azaz a 

degradációját okozó hőmérséklet alatt érdemes kivitelezni a reakciót [60]. 

 

2.6. Királis szekunder alkoholok elválasztása rezolválással és előállítása 

aszimmetrikus szintézisekkel 
 

A természetben fellelhető alkaloidok, hatóanyagok gyakran egy vagy több 

kiralitáscentrumot tartalmaznak, s a királis szubsztituens térállásának megfelelően 

biológiailag aktív hatással rendelkeznek. Számos irodalmi példa mutatja, hogy az optikailag 

aktív izomerek közül csak az egyik enantiomer hasznos (Chlorocid, 90), míg a másik inaktív, 

vagy akár ellentétes hatást okozhat (Thalidomid, 91) [83] (37. ábra). A különböző biológiai 

aktivitású szerves anyagok elkülönítése az enantiomerek elválasztásával kezdődött, így 

sikerült megakadályozni néhány végzetes kimenetelű hatóanyag piacra kerülését. 
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37. ábra Chlorocid és Thalidomid szerkezete ill. az izomerek élettani hatása 

Az optikailag aktív hidroxi-vegyületek elválasztása rezolválással megoldható, így nyerhető a 

kedvező enantiomer [84] [85] [86]. A Chlorocid (90) esetében a racém termék rezolválását 

félekvivalens módszerrel ipari méretben úgy oldották meg, hogy a racém köztitermék sósavas 

sójának vizes oldatához (92) hozzáadtak fél ekvivalens mennyiségű DBBSA-t (93) ill. 

ammóniát és ezt használták rezolváló ágensként. Az R,R-aminodiol-DBBSA-só (94) kiválik, 

míg a másik, S,S-aminodiol sósavas sója (95) oldatban marad [87] (38. ábra). 

 

 

38. ábra Chlorocid köztitermékének rezolválása 

A racém alkoholok elválasztása „Holland-rezolválással” is megoldható, amikor is rokon 

szerkezetű rezolválóágensek keveréke rezolváló ágensként működik [88]. Az elválasztás 

enzimekkel, Candida antartica lipázzal is kivitelezhető [89].  

A sokszor időigényes rezolválási módszerek kikerülése és célirányosan tiszta enantiomerek 

előállítása az aszimmetrikus szintézisek fejlődését indította el. Brown és munkatársai a 

hidroborálás-oxidációt tovább vizsgálták és optikai tisztaságú alkoholok eléréséhez 

aszimmetrikus hidroborálás-oxidációt dolgoztak ki. A királis Ipc2BH (97) reagenst a 

terpénekhez tartozó (+)/(-) -pinén (96) BH3*Me2S-sel végrehajtott hidroborálásával 

szintetizálták [90] (39. ábra). 
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39. ábra A királis Ipc2BH hidroboráló ágens előállítása 

Öt- és hattagú heterociklusos olefineket királis alkohollá alakították Ipc2BH jelenlétében [91]. 

A Loganin hatóanyag aszimmetrikus szintézisébe is beépítették ezt az alkohol-képzési 

módszert [92]. 5-Metil-ciklopentadién (98) aszimmetrikus hidroborálásakor (+)- és (-)-di-3-

pinanil-boránt alkalmaztak, mely reagenst 1 M-os BH3/THF és (+)/(-) -pinén reakciójában 

generáltak, majd ezzel reagáltatták a diént (98). A reakciók során 1R,2R- ill. 1S,2S-2-metil-3-

ciklopentén-1-olt (99, 100) izoláltak gyenge termeléssel [92] (40. ábra). 

 

 

40. ábra 5-Metil-ciklopentadién aszimmetrikus hidroborálás-oxidációja 

Matsumoto és csoportja hidroborálási reakciókat tanulmányozott behatóan, és azt 

tapasztalták, hogy 1-fenil-1,3-butadién (101) katechol-boránnal (102), Rh-katalizátor/triaril-

foszfin ligandum jelenlétében - az oxidációs lépés után - anti-1,3-butándiolt szolgáltat [93]. 

Királis foszfin ligandum-komplexszel (ligandum: (S)-BPPFA, (R)-BINAP, (+)-DIOP) 1-fenil-

1,3-butadién aszimmetrikus kettős hidroborálás-oxidációja játszódott le magas regio- és 

sztereoszelektivitással [93]. A legnagyobb enantioszelektivitást (R)-BINAP-pal érték el, ekkor 

nagy enantiomerfeleslegben az 1S,3R-(-)-(anti)-diolt (103) izolálták az 1R,3R-(+)-(szin)-diol 

(104) mellett (41. ábra). Az anti-diol kedvezményezett képződésére reakciómechanizmus-

javaslatot is tettek [93]. 

[α]  = - 169°                                 [α]  = +170° 
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41. ábra 1-Fenil-1,3-butadién aszimmetrikus hidroborálás-oxidációja katechol-boránnal Rh-katalizátor és 

BINAP ligandum jelenlétében 

 

2.7. Fenotiazin-származékok biológiai alkalmazása 
 

A fenotiazin-származékok biológiai diverzitása az állatgyógyászatban antihelmetikumként 

való alkalmazásával kezdődött, majd humán farmakológiai szempontból antihisztaminként és 

neuroleptikumként kapott szerepet [4] [19]. Manapság a 2-es szén- és nitrogénatomon 

módosított, biológiai célra szánt vegyületeit in vivo és in vitro vizsgálják, hatalmas 

felhasználhatósági területet lefedve.  

Antibakteriális és gombaölő tulajdonságot tapasztaltak az imidekkel és N-karboxi-metil-

imidekkel acilezett 2-szubsztituált-N-acilezett-fenotiazok körében (105, 106, 107) [32] (42. 

ábra). Az olyan ciklikus imidek, mint szukcimid, maleinimid vagy ftálimid a 

molekulaszerkezetből adódóan –CO-N(R)-CO egységből áll, ami hidrofóbbá vagy semlegessé 

teszi az acilezett származékot, így in vivo átjuthat a biológiai membránokon. 

 

42. ábra Néhány 2-szubsztituált-N-acilezett fenotiazin-származék 

A fenotiazinok N-aril- és N-alkilaril-amid származékait humán butirilkolinészteráz reverz 

gátlásában vizsgálták. Ez az enzim a kolinerg idegátvitel ko-regulátora, és működése az 

Alzheimer-kór esetén fokozódik [94]. A szerkezet-hatás összefüggések alapján a molekulák 
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enzimspecifikus viselkedést mutatnak, valamint számítások alapján kiderült, hogy nagy 

eséllyel áthaladnak a vér-agy gáton is [94]. 

Rák- és tumorellenes hatásukat Motohashi és csoportja intenzíven kutatta [95]. Az ún. „fél-

mustár típusú fenotiazinok”, a korábban említett antibakteriális tulajdonságokkal rendelkező 

vegyületektől az alkillánc szénatom számában (3-4 szénatom hosszúságú) térnek el. Az N-

alkil szubsztituált származékok további szerkezeti módosításával, az alkillánc 2-es 

szénatomján hidroxilcsoport bevitele a vegyületcsalád antimitotikus aktivitását eredményezte. 

Ezek a származékok (108, 109, 110) (43. ábra) a mitotikus kinezin Eg5 enzimet gátolták, így 

rákos megbetegedések kezelésére alkalmasak [96]. 

 

43. ábra Néhány mitotikus kinezin Eg5 enzimet gátló fenotiazin-származék 

A potenciális MDR-gátló fenotiazinok fejlesztése az utóbbi években fellendülésnek indult. A 

„Bevezetés” című fejezetben már bemutatott klórpromazin, trifluoperazin, tioridazin (1. ábra) 

ismert Pg-p gátlószerek [97]. A tioridazin a rezisztens Mycobacterium tuberculosis ellen is 

hatásos [98]. A különböző 10-dialkil-aminobutil-fenotiazinok (111) (44. ábra) ciklikus és 

aciklusos aminocsoportok jelenlétében, multidrog rezisztens Plasmodium falciparumon 

végzett vizsgálatok során kiemelkedő gyógyszer-rezisztencia gátlást mutattak, különösen a 

chloroquin-rezisztens sejtvonalon [99]. Az NR
1
R

2
 = N(CH3)2, N(CH2CH3)2, pirrolidin 

szubsztituált származékok kétszer nagyobb aktivitást mutattak a verapamil 

referenciaanyaghoz képest, ami köztudottan érzékenyebbé teszi a tumorsejteket a 

kemoterápiás kezeléssel szemben. Az alkillánc meghosszabításával a négy szénatomból álló 

N-alkilezett vegyület kimagaslóan a leghatékonyabb származékként viselkedett.
 

 

44. ábra Gyógyszer-rezisztencia gátlást mutató 10-dialkil-aminobutil-fenotiazinok 
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A fenotiazin-váz 2-es szénatomján H, Cl, OH, OCH3, COCH3 csoportokkal szubsztituált 111 

molekula a biológiai vizsgálatok alapján antivirális hatású is [100]. Némely fenotiazin-

származék gyulladáscsökkentő hatásáról ismert [4]. Néhány N-alkilezett fenotiazin fotofizikai 

tulajdonságainak felderítésekor bizonyították, hogy a neuroaktív sajátságú promazinok (pl. 

klórpromazin) (1. ábra) fototoxikus mellékhatásokat generál pszichózissal kapcsolatos 

betegek kezelésekor [101]. 
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3. Saját eredmények 
 

Munkám elején a már tárgyalt tetrazólium-sók gyűrűfelnyílási reakcióiból kiindulva célul 

tűztük ki új, eddig még nem ismert fenotiazin-származékok előállítását. A szintetizált 

fenotiazinnal szubsztituált butadiének szerkezeti módosítását terveztük, elsősorban a 

kettőskötések redukciójára koncentráltunk, mely vegyületek akár potenciális MDR-gátló 

tulajdonsággal is rendelkezhetnek. 

 

3.1. N-butadienil-vegyületek szintézise 3-aril-tetrazolo[1,5-a]piridin-4-

ium tetrafluoroborátok gyűrűfelnyílásával 
 

A „Bevezetés” és „Irodalmi áttekintés” fejezetekben ismertetésre került, hogy 

kutatócsoportunkban régebbi időkre tekint vissza a hídfő-nitrogént tartalmazó azólium-sók 

reakciókészségének és a gyűrűfelnyitási reakcióinak a vizsgálata [5] [9]. Korábban már szó 

esett arról, hogy különbözően szubsztituált 3-aril-tetrazolo[1,5-a]piridin-4-ium 

tetrafluoroborátok (1a-e) N-nukleofilekkel gyűrűnyitási reakciókba vihetők [7] [8].  

Kiindulópontként ezt a reakciót választottuk, és munkánkat kiterjesztettük a nátrium-

hidriddel generált nukleofil nátrium-sójával történő gyűrűnyitásának vizsgálatára. Ehhez 

triciklusos aminokat, karbazolt (112) és fenotiazint (12a-d) alkalmaztunk nukleofil 

partnerként. Enyhe reakciókörülmények között (szobahőmérsékleten, légköri nyomáson) a 

tetrazólium-sók (1a-e) para-helyzetű szubsztituensének változtatásával, a korábban már 

kidolgozott reakcióutat és feldolgozási módszert használtuk [6], és így bővítettük a 

származékok körét. Várakozásainknak megfelelően 1E,3Z-geometriájú butadiénekhez (113a-

d, 13a-k) jutottunk, amit a 
1
H-NMR-ből leolvasott csatolási értékek is alátámasztottak (45. 

ábra). Az N-butadienil-karbazolok (113a-d) és -fenotiazinok (13a-k) előállítására és 

szintézisének optimalizálására kiemelt figyelmet fordítottunk, mivel a további átalakítások 

kiindulási anyagaként szolgáltak. 



Saját eredmények 

 

38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45. ábra Fenotiazin-származékokkal és karbazollal szubsztituált tetrazolil-diének szintézisének eredményei 
 

3.2. Butadiének redukciója 
 

3.2.1. Katalitikus hidrogénezés Pd/C katalizátorral 
 

A fenotiazin és származékainak biológiai sokszínűségét az irodalmi áttekintés példázza. A 

biológiai aktivitásról beszámoló publikációkban nagy jelentőséget tulajdonítanak a fenotiazin 

nitrogénatomjához kapcsolodó alkilláncnak, azon belül is a három ill. négy szénatom 

hosszúságú alkil-rész bizonyult a legkedvezőbbnek [4] [99]. A tetrazólium-sók (1a-e) 

gyűrűnyitási reakcióival értékes kiindulási anyagokat (13a-k, 113a-d) nyertünk, melyekből 

további szintetikus átalakítási lehetőségekre nyílt mód. 

113 R 
Termelés 

(%) 

a Br 62 

b Cl 61 

c CH3 63 

d OCH3 63 

 

 

 

13 Q R 
Termelés 

(%) 

a H Br 76 

b* H Cl 81 

c H CH3 81 

d* H OCH3 74 

e H F 57 

f CF3 Br 76 

g* CF3 OCH3 39 

h 
2-metil- 

1,3-dioxolán 
OCH3 91 

i Cl Br 55 

j Cl CH3 64 

k* Cl OCH3 59 

 

12 Q 

a H 

b Cl 

c CF3 

d 
2-metil- 

1,3-dioxolán 

 

1 R 

a Br 

b Cl 

c CH3 

d OCH3 

e F 

 

(a *-gal jelölt származékok már ismert 

vegyületek, reprodukált termelési eredmények) 
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A szerkezet-hatás összefüggések alapján, az ismert és új N-butadiének (13a-k, 113a-d) 

kettőskötéseinek telítése kézenfekvőnek tűnt az optimális négy szénatomos alkillánc 

kialakításához. Ehhez irodalmi példák alapján igyekeztünk redukciós módszert találni. Első 

próbálkozásaink között 10-((1E,3Z)-4-(2-(4-brómfenil)-2H-tetrazol-5-il)buta-1,3-dien-1-il)-

10H-fenotiazint (13a) Pd/Fibroin katalizátorral metanolban [38], valamint szamárium-

jodid/víz/trietil-amin reagensekkel THF-ben [102] kívántuk elvégezni a redukciót, azonban 

termék (114) nem keletkezett, csak a kiindulási anyagot kaptuk vissza (46. ábra). 

 

46. ábra A 13a tetrazolil-dién redukciója Pd/Fibroin katalizátorral és szamárium-jodid/víz/trietil-amin 

reagensekkel 

Gorshkov és munkatársai [103] kettőskötést tartalmazó fenotiazin-származékok körében 

Raney-nikkel katalizátorral végzett, gyenge termeléssel lejátszódó redukcióról publikáltak 

eredményeket, de diénekre nem terjesztették ki. Igyekeztünk minél egyszerűbb megoldást 

találni, ezért irodalmi reakciókörülményeket módosítva [104] - túlnyomórészt szabadalmi 

leiratok alapján – heterogén fázisú Pd/C katalizátorra gondoltunk és választásunk a 10%-os 

Selcat Q-6 típusú csontszénre leválasztott Pd-katalizátorra esett. A korábbi, sikertelen 

próbálkozások után ezzel a katalizátorral metanol/diklórmetán oldószerelegyben, 

szobahőmérsékleten, légköri nyomáson sikerült a szintetizált N-butadienil-fenotiazinok és -

karbazolok (13a-h, 113a-d) kettőskötéseit teljesen redukálni, és jó termeléssel jutottunk a 

megfelelő N-tetrazolilbutil-fenotiazinokhoz és -karbazolokhoz (115a-g, 116a-d) (47. ábra). 

Megfigyeltük, hogy trietil-amin jelenlétében a kiindulási diének nem bomlanak el, és a 

redukció 100%-os konverzióval végbemegy. További előny, hogy a fenotiazin kénatomja nem 

minden esetben viselkedett katalizátorméregként. A kísérletek során azt is tapasztaltuk, hogy 

a para-helyzetű klór- ill. brómfenil-származékok a katalitikus hidrogénezési reakciókban 

dehalogéneződést szenvedtek, és az így keletkező sav megkötésére szolgált a trietil-amin. 
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47. ábra Fenotiazin-származékokkal és karbazollal szubsztituált tetrazolil-diének katalitikus hidrogénezési 

eredményei 

 

3.2.2. Azaborinin-gyűrű képződése hidroborálási körülmények között 
 

A katalitikus hidrogénezések során észlelt dehalogéneződés miatt szintetikus szempontból 

fontos funkciós csoportot veszítettünk, ami további redukciós módszerek keresésére sarkallt 

13 R 115 Q R’ 
Termelés 

(%) 

a/b Br/Cl a H H 10/43 

c CH3 b H CH3 20 

d OCH3 c H OCH3 65 

e F d H F 57 

f Br e CF3 H 15 

g OCH3 f CF3 OCH3 99 

h OCH3 g 
2-metil- 

1,3-dioxolán 
OCH3 53 

 

113 R 116 Q R’ 
Termelés 

(%) 

a/b Br/Cl a H H 98/80 

c CH3 b H CH3 52 

d OCH3 c H OCH3 57 
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bennünket. Bélanger és munkatársai [105] énaminok redukcióját BH3*Me2S redukáló 

ágenssel sikeresen megoldották, így ezt a módszert kívántuk mi is követni és alkalmazni. Első 

kísérletünk a 10-((1E,3Z)-4-(2-(4-brómfenil)-2H-tetrazol-5-il)buta-1,3-dien-1-il)-10H-

fenotiazin (13a) redukciójára irányult. Ehhez a 13a vegyület reakcióját a kiindulási vegyületre 

vonatkoztatott 4 ekvivalens mennyiségű BH3*Me2S jelenlétében, absz. THF oldószerben 

hajtottuk végre (48. ábra). A reakció lejátszódását vékonyréteg-kromatográfiával követtük és 

a kiindulási szuszpenzió tisztulása szemmel látható bizonyítéka volt a reakció 

végbemenetelének. A feldolgozást követően tömegspektroszkópia és elemanalízis alapján 

nem a várt telített vegyület keletkezett, hanem 13-mal nagyobb tömegszámú csúcsot kaptunk, 

amiből arra következtettünk, hogy a redukálószerből eredő BH2-csoportot is tartalmaz a 

termék. Az ismeretlen vegyületből (118a) kristályt növesztettünk, majd a 

röntgenkrisztallográfiai adatokkal a szerkezetet bizonyítottuk (118a, 49. ábra).  

Feltételezésünk alapján a redukáló ágens BH2-csoportja a diénlánc C1-C2 kettőskötéséhez 

addícionálódik (117), közben a C3-C4 kötés redukálódik, amit a B-N kötés kialakulása követ 

a BH2-csoport és a tetrazolrész 4-es helyzetű nitrogénatomja között. Így egy új, eddig 

ismeretlen ikerionos szerkezetű, hídfő-nitrogént tartalmazó heterociklust, tetrazolo[5,1-

f][1,2]azaborinint (118a) azonosítottunk (48. ábra). Az egykristály-röntgendiffrakciós 

vizsgálatok alapján a szerkezet egy aszimmetriacentrummal rendelkezik: az azaborinin-gyűrű 

(118a) 6-os jelzésű szénatomja a kiralitáscentrum. A központi kristálycellában mindkét 

enantiomer megtalálható. A röntgendiffrakciós vizsgálatok a szerkezetben fellelhető 

hidrogén-kötések és kötéstávolságok felderítésére is kiterjedtek (49. ábra). 

 

48. ábra A 13a tetrazolil-dién reakciója BH3*Me2S reagenssel, tetrazolo[5,1-f][1,2]azaborinin képződése 
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49. ábra A 118a vegyület egykristály-röntgendiffrakciós vizsgálattal meghatározott ORTEP diagramja 

Az igazolt azaborinin-szerkezet képződését további származékok (13b-d,i,k) hidroborálásakor 

is tapasztaltuk és sikeresen izoláltuk (50. ábra). Az új azaborinin-gyűrűt tartalmazó 

vegyületek (118a-f) szerkezetét az NMR-csoporttal kooperációban szilárd fázisú és oldat 
1
H- 

11
B- ill. 

13
C-NMR mérésekkel is alátámasztottuk.  

 

50. ábra A 13b-d,i,k butadiének hidroborálásával nyert azaborinin-vegyületek szintézise és termelési eredményei 

 

A folyadék fázisú NMR vizsgálatok során megállapítottuk, hogy C7 és C8 szénatomokhoz 

kapcsolódó diasztereotóp metiléncsoport protonjainak csatolási állandói intramolekuláris 

gyűrűformára jellemzők. A bóratomhoz kapcsolódó két proton homonukleáris csatolási 

állandói (
3
JBHax-H6 = 6,0 Hz és 

3
JBHeq-H6 = 4,0 Hz) is a hattagú, bóratomot tartalmazó 

azaborinin-vázat támasztatják alá (51. ábra). Az ekvatoriális és axiális protonok csúcsai a 

proton és bórlecsatolt proton spektrumok alifás tartományában jól láthatóak. 

 

118 Q R 
Termelés 

(%) 

b H Cl 25 

c H CH3 32 

d H OCH3 22 

e Cl Br 18 

f Cl OCH3 46 
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51. ábra A 118a-d vegyületek 
1
H-NMR spektrum részletei (alul) és 

11
B lecsatolással (felül) CDCl3-ban 

A szilárd fázisban meghatározott 
13

C és 
11

B izotróp kémiai eltolódások és az oldatban mért 

13
C és 

10
B kémiai eltolódások között nem tapasztaltunk lényeges eltérést, ami igazolja a várt 

azaborinin-vázat. Az oldat NMR vizsgálatok során a megszokott 
11

B helyett 
10

B méréseket 

végeztünk a zavaró háttérjelek kiküszöbölése érdekében [106]. A 
11

B/MAS NMR 

spektrumban megjelenő összetett jelalak értelmezéséhez a SIMPSON programcsomagot [107] 

használtuk fel. A kétféle mágneses térerő (9,4 és 14,1 T) alkalmazása nagyban segítette az 

izotróp kémiai eltolódás (δizo = –12ppm) pontos meghatározását (52. ábra). 

 

52. ábra A 118a vegyület oldat és szilárd fázisú bór NMR spektrumai. Mérési frekvencia (balra), MAS forgatási 

sebesség ill. oldószer (jobbra) 

A 118a vegyület esetében, folyadék és szilárd fázisú 
13

C spektrumok aromás részleteinek 

összehasonlításakor azt tapasztaltuk, hogy bizonyos rezonanciák (C9a’’ és C10a’’) a szilárd 

spektrumban megkettőzödtek (149,0 és 144,0ppm 
13

C-CP/MAS NMR spektrumban). A 

118a 

118d 

118c 

118b 
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folyadék fázisban a lejátszódó gyors cserefolyamatok miatt C9a’’ és C10a’’ jele azonos 

kémiai eltolódásnál (146,2ppm) jelentkezett. 

 

3.2.3. Hidroborálás-oxidáció 
 

Az azaborinin vegyületek (118a-f) azonosítása után a reakcióképességük megismeréséhez 

vizsgálatokat folytattunk és továbbra is célunk volt, hogy a kezünkben lévő tetrazolil-diéneket 

redukáljuk. 

Előkísérletként a 13a vegyület hidroborálásakor keletkező azaborinin intermediert (118a) 

nem izoláltuk, hanem szobahőmérsékleten metanolt adtunk hozzá és levegőn 3 hétig hagytuk 

keveredni a reakcióelegyet. Meglepődve tapasztaltuk, hogy a kiindulási azaborinin elfogyott 

és vékonyréteg-kromatográfia alapján új vegyület jelent meg. A feldolgozást követően az 

analitikai vizsgálatok alapján 4-(2-(4-brómfenil)-2H-tetrazol-5-il)-1-(10H-fenotiazin-10-il)-

butan-2-olt (119a) izoláltunk gyenge termeléssel (53. ábra).  

 

53. ábra 4-(2-(4-Brómfenil)-2H-tetrazol-5-il)-1-(10H-fenotiazin-10-il)-butan-2-ol szintézise hidroborálás-

oxidációval, oxidációs lépésként metanolos kevertetést alkalmazva 

A termék (119a) pontos szerkezetének meghatározásában röntgenkrisztallográfiai analízis és 

NMR spektrumok voltak segítségünkre (54. ábra). 
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54. ábra A 119a vegyület ORTEP diagramja 

A monohidroxi-vegyület (119a) képződése hidroborálás-oxidációként értelmezhető, ahol az 

oxidációs lépést a metanol és levegő együttesen biztosítja. Ez a monohidroxi-termék azonban 

nem a klasszikus értelemben vett hidroborálás-oxidáció reakciómechanizmusa szerint alakul 

ki, hanem feltételezésünk szerint, a borán feleslegnek köszönhetően a C3-C4 kettőskötés 

redukcióját a második borán addíciója követi a C1-C2 kettőskötésen, majd egy gyűrűzárással 

azaborinin köztitermék képződik. Az oxidációs lépésben felnyílik a hattagú gyűrű és a 

korábban addíciónálódott BH2 helyére hidroxilcsoport lép be. A szintetizált monohidroxi-

vegyület (119a) nem egyezik meg a mechanizmus szerint várható, 1,3-butadiéneknél 

megszokott végtermékekkel, ahol a két kettőskötés miatt két hidroxilcsoportnak kellene 

beépülni [48] vagy részleges redukció mellett csak egy hidroxilcsoport megjelenését várnánk 

[51]. A feltélezett reakciómechanizmus megértéséhez, alátámasztásához irodalmi 

módszerekre hagyatkozva az oxidációs lépésben metanolt adtunk a 13a vegyülettel végzett 

reakcióelegyhez, majd 10%-os NaOH-oldat és 30%-os H2O2-oldat segítségével [47] az előbb 

említett 2-butanol-származékhoz (119a) jutottunk. Ezzel a módszerrel „egy-edényes” 

reakcióban, a reakcióidő jelentős csökkentésével és a termelés javításával állítottuk elő a 119a 

vegyületet. A kidolgozott eljárást N-butadienil-fenotiazinok (13a-g,i-k) hidroborálás-

oxidációjára is kiterjesztettük és közel azonos termeléssel nyertük a monohidroxi-

származékokat (119a-j) (55. ábra). 
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55. ábra Fenotiazin-származékokkal szubsztituált tetrazolil-diének hidroborálás-oxidációja, az oxidációt 30%-os 

H2O2-oldattal biztosítva 

A reakciót a 13k (R = OCH3, Q = Cl) butadién hidroborálás-oxidációja során behatóan 

vizsgáltuk. A főtermékként izolált 119j molekula mellett oszlopkromatográfiás tisztítás során 

melléktermékként monohidroxidot, ami egyben a fenotiazin kénatomján is oxidálódott 

(szulfoxidot, T = 25%) (120) valamint az elméletileg várható 2,4-diol-vegyületet (T = 6%) 

(121) is elkülönítettünk (56. ábra). 

 

56. ábra A 13k butadién hidroborálás-oxidációja során izolált két melléktermék: szulfoxid-származék és 2,4-

diol-vegyület  

A két melléktermék szerkezetét kétdimenziós NMR spektrumok (
1
H, 

13
C, gHSQC, 

1
H-

13
C 

gHMBC és 
1
H-

15
N gHMBC) alapján igazoltuk. A szulfoxid (120) esetében a C2 helyzetű 

hidroxilcsoport mellett újabb kiralitáscentrum jött létre a kén oxidációjával. Emiatt két 

 

119 Q R 
Termelés 

(%) 

a H Br 84 

b H Cl 73 

c H CH3 54 

d H OCH3 67 

e H F 78 

f CF3 Br 41 

g CF3 OCH3 16 

h Cl Br 40 

i Cl CH3 57 

j Cl OCH3 65 
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diasztereomerpárhoz (4 izomer) tartozó jelkészlet jelent meg. A diol-vegyület (121) 

vizsgálatakor a hidroxilcsoportok pozíciójának meghatározásában a gHMBC spektrumok 

keresztcsúcsai segítettek. Ezek alapján az alkillánc C2 és C4 szénatomjához kapcsolódnak. A 

két hidroxilcsoport miatt a C2 és C4 szénatomok természetesen kiralitáscentrumok, emiatt itt 

is 4 izomerrel kell számolni. Érdekes, hogy sem a metanolos kevertetéskor, sem a 30%-os 

H2O2-oldat alkalmazása során nem tapasztaltuk a 4-butanol-származék jelenlétét. A két 

melléktermék (120, 121) a főtermékhez (119j) képest kisebb mennyiségben keletkezett, és 

jelenlétük azt mutatja, hogy a feltélezett mechanizmus nem az egyedüli reakció, ami ilyenkor 

lejátszódik, hanem a reagensek által biztosított körülmények szulfoxid és diol-származékok 

keletkezését is elősegíthetik.  

Következtetésként azonban levonható, hogy az azaborinin-gyűrűn keresztül lejátszódó 

hidroborálás-oxidáció a főreakció, amit a termelési eredmények is igazolnak. Ez a fajta 

reakciómechanizmus nincs szoros összefüggésben a fenotiazin-vázzal, mivel a karbazollal 

szubsztituált tetrazolil-dién (113d) hidroborálás-oxidációjakor is 2-butanol-származékhoz 

(131) jutottunk (57. ábra). 

 

57. ábra Karbazollal szubsztituált tetrazolil-dién hidroborálás-oxidációja 

 

3.3. Reakcióút kidolgozása 2-aminofenotiazinokhoz 
 

A fenotiazinok farmakológiai tulajdonságai lényegesen függnek a szerkezeti 

változtatásoktól [4]. A gazdag irodalom azonban az amino-fenotiazinokra nem terjed ki, 

nagyon kevés publikáció foglalkozik a 2-aminofenotiazinok szintézisével. Az egyik módszer 

szerint nitrocsoport redukciójával lehet amin funkciót kiépíteni a fenotiazin-váz 2-es vagy 3-

as pozíciójában [26] [28]. A másik lehetséges út, amikor a fenotiazin-váz gyűrűzárása előtt 

kiépített savamidot vagy karbamátot hidrolizálják [27] [108]. Érdeklődésünket felkeltette egy 

egyszerűbb, néhány lépéses szintézisút kidolgozása 2-aminofenotiazinok előállítására. 



Saját eredmények 

 

48 

Ennek megvalósításához a forgalomban kapható 2-klórfenotiazin (12b) szolgált kiindulási 

anyagként. A 12b vegyület klóratomját Buchwald-Hartwig keresztkapcsolási reakcióban 

kívántuk aminra cserélni, azonban a szabad amin-résszel rendelkező 12b vegyület az első 

kapcsolási körülmények között bomlástermékek keverékét adta. Módosításra szorult a 

tervezett út, amit a 2-klórfenotiazin (12b) nitrogénatomjának védésével értünk el. 

A választott N-benzil védőcsoportot, irodalmi recept alapján alakítottuk ki benzil-bromiddal 

[109], majd rátérhettünk a védett 2-klórfenotiazin (123) és aminok Buchwald-Hartwig 

keresztkapcsolására. A halogének kapcsolási reakciókban mutatott reaktivitási sorrendjében a 

klóratom a kevésbé reaktív aril-halogenidek közé tartozik. Buchwald és munkatársai - 

speciálisan - a klóratomok reakcióba vitelére nagy figyelmet fordítottak a ligandumok 

fejlesztésekor. A nagy térkitöltésű bifenil-alapú ligandumok alkalmazása aril-kloridok és 

különböző aminok reakcióját teszi lehetővé jó, sok esetben kiváló termeléssel [81]. 

Ligandumok terén először biaril-származékok közül XantPhost (77) (36. ábra) használtunk, 

majd a bifenil-alapú foszfinok felé fordultunk és JohnPhost (85) (36. ábra) alkalmaztunk, de 

egyik esetben sem sikerült a kapcsolás. Ezután választásunk az XPhosra (87) (36. ábra) esett 

[81], melynek előnye, hogy az orto-helyzetű foszforatomhoz kapcsolódó, elektronküldő 

ciklohexil szubsztituensek növelik az elektronsűrűséget a foszforatomon és sztérikusan 

zsúfolttá teszik a molekulát, ami a reduktív eliminációnak kedvez. Ezek a nagy térkitöltésű 

ciklohexil szubsztituensek az esetleges ciklometallálást gátolhatják, és egyben elősegíthetik az 

egy ligandumot tartalmazó palládium-komplex képződését. Katalizátorként az általunk 

szintetizált és levegőn stabil Pd2(dba)3-t [110], bázisként NaO
t
Bu-t használva, absz. toluolban 

refluxáltatva sikeres aminálást vittünk véghez primer ill. szekunder aminokkal (124a-d) [77]. 

A keresztkapcsolásokról szóló publikációk alapján általánosan megállapítható, hogy a 

szekunder aminok készségesebben reagálnak a primer aminnokhoz képest, azonban a mi 

esetünkben a termelési adatokat tartalmazó ábrán ez az analógia nem követhető (58. ábra). 
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58. ábra N-benzil védett 2-aminofenotiazin-származékok előállításához kidolgozott szintézisút 

A védőcsoport eltávolításához a 124d vegyületből kiindulva különböző körülményeket 

próbáltunk alkalmazni és azokat optimalizálni (59. ábra). Katalitikus hidrogénezéssel nem 

sikerült debenzilezni, azonban alumínium(III)-triklorid Lewis-savval, absz. toluolban, 70 °C-

on, inert atmoszférában maximum 40%-os termeléssel sikeresen szabad amint izoláltunk 

(125b) [111]. A legjobb eredményt sósav-etanollal értük el, de a tisztítás nagyon 

körülményesnek bizonyult. 

 

Sorszám Reakciókörülmények 
Termelés (%) 

125b  

a 10%-os Selcat Q-6 Pd/C, MeOH, RT - 

b 10%-os Selcat Q-6 Pd/C, MeOH, 130-140 °C, nyomás alatt - 

c 10%-os Selcat Q-6 Pd/C, 4,4% HCOOH/MeOH, 0→50 °C - 

d AlCl3, absz. toluol, 70 °C, Ar alatt 19 

e AlCl3, absz. toluol, 40 °C, Ar alatt 24 

f AlCl3, absz. toluol, RT, Ar alatt 40 

g AlCl3, absz. CH2Cl2, RT, Ar alatt 26 

h 
HCl/EtOH (2.6 M→5 M), CH2Cl2, RT→78 °C, 
Ar alatt, 1 hét 

60 

 

59. ábra Az N-benzilezett 2-morfolino-fenotiazin debenzilezési körülményei 

 

124 HNR
1
R

2
 

Termelés 
(%) 

a 
 

79 

b 
 

39 

c 
 

86 

d 
 

87 
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A gyenge termelés és a nehéz tisztítási körülmények arra ösztönöztek minket, hogy 

kedvezőbb szintézisutat dolgozzunk ki. Az álláspontunkat, miszerint védőcsoportra van 

szükség, továbbra is fenntartottuk, és ehhez egy könnyebben eltávolítható védőcsoportra 

gondoltunk. A benzil védőcsoport során korábban tapasztalt nehézségek elkerülése végett di-

t-butil-dikarbonáttal (126) védtük a fenotiazin nitrogénatomját és N-Boc-fenotiazinhoz (127) 

jutottunk [112]. Ezután a korábbi tervet követve a keresztkapcsolás következett, és sikeresen 

primer, szekunder aminokat valamint savamidokat építettünk be a váz 2-es pozíciójába a 

klóratom helyére (128a-e) (60. ábra) [65] [77] [113].  

 

128 HNR
1
R

2
 

Pd-katalizátor 
(mol%) 

Bázis 
(2 ekv.) 

XPhos 
(mol%) 

Termelés 
(%) 

a 
 

7,5 
Pd2(dba)3 

NaO
t
Bu 10 60 

b 
 

5 
Pd2(dba)3 

NaO
t
Bu 15 88 

c 
 

7,5 
Pd(OAc)2 

NaO
t
Bu 10 63 

d 

 

7,5 
Pd2(dba)3 

K2CO3 10 78 

e 

 

7,5 
Pd2(dba)3 

Cs2CO3 10 57 

60. ábra Az N-Boc védett fenotiazin-származék és aminok/savamidok Buchwald-Hartwig keresztkapcsolási 

körülményei 

A korábban megoldatlan zárólépést, azaz a védőcsoport eltávolítását analógia alapján trifluor-

ecetsavval diklórmetánban rövid reakcióidő alatt megvalósítottuk [114] és jó termeléssel 

jutottunk 2-aminofenotiazinokhoz és 2-fenotiazin-amidokhoz (125a-e) (61. ábra). 

A 124d vegyület debenzilezése legjobb esetben 60%-kal ment, míg a Boc védőcsoport 

eltávolításakor 62%-kal nyertünk a 125b terméket. Ez nem jelent szignifikáns javulást a 

termelési értékekben, de a többi amin/amid esetében is alkalmazhattuk a Boc-eltávolítási 

körülményeket anélkül, hogy a kiindulási anyagok (128a-e) elbomlottak volna. Így a korábbi 
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irodalmi adatokkal ellentétben összesen 3 lépésben aminokkal és amidokkal szubsztituált 

fenotiazinokat (125a-e) állítottunk elő, egyszerű és általánosan is kiterjeszthető 

szintézissorral. A szintézisút jelentősége abból ered, hogy kevés publikáció foglalkozik ezen 

vegyületek szintézisével, és a közölt reakcióutak bonyolult lépéseken keresztül vezetnek a 

kívánt 2- vagy 3-aminofenotiazinokhoz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
61. ábra 2-Aminofenotiazinok és 2-fenotiazin-amidok előállítása Boc védőcsoport eltávolításával 

Gritsenko és munkatársai a fenotiazin 2-es pozíciójában savamid-részlet hidrolízisével 2-

aminofenotiazinhoz jutottak [27]. Ezt a módszert alkalmazva, a 2-fenotiazin-formamid/-

acetamid (125d,e) hidrolízisét 10%-os HCl-oldattal 1,4-dioxánban elvégeztük és rövid idő 

alatt lejátszódott a reakció. Azt tapasztaltuk, hogy szabad aminként a 2-aminofenotiazin rövid 

időn belül bomlásnak indul, ezért HCl-sóvá alakítottuk, és így stabil származékot, 2-

aminofenotiazin hidroklorid sóját (129) kaptunk jó termeléssel [115]. A reakciólépések 

számának redukálására tett törekvésünk, azaz a még védett savamid (128d, R
1
=H) hidrolízise 

is a 129 terméket eredményezte közepes termeléssel (62. ábra).  

125 HNR
1
R

2
 

Termelés 
(%) 

a 

 
50 

b 
 

62 

c 
 

80 

d 

 

53 

e 

 

58 
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62. ábra 2-Aminofenotiazin hidroklorid sójához vezető szintézis 

 

3.4. 2-Klórfenotiazinnal szubsztituált 1,3-butadiének és aminok ill. 

savamidok Buchwald-Hartwig reakciói 
 

A 2-klórfenotiazinból (12b) kiindulva egyszerű szintézisút segítségével a fenotiazin-váz 

2-es helyzetű klóratomját Buchwald-Hartwig keresztkapcsolási körülmények között primer, 

szekunder aminokkal ill. savamidokkal reakcióba vittük és új fenotiazin-származékokat 

(125a-e) szintetizáltunk. A munkánk várható biológiai értékére való tekintettel a Buchwald-

Hartwig-aminálást a 2-klórfenotiazinnal szubsztituált 1,3-butadiénre (13k) is szerettük volna 

kiterjeszteni. A fenotiazin-váz 2-es pozíciójában korábban aminokat, savamidokat még nem 

építettek be [4], és a kutatócsoportunkban korábban izolált 1,3-butadiének biológiai 

eredményei [6] a molekula további módosítása felé irányították a figyelmünket. 

A korábbi tapasztalatok birtokában olyan kapcsolási körülmények megvalósítására 

törekedtünk, amelyek minél általánosabbak, és olcsó, vagy akár laborban is előállítható 

reagenseket igényelnek. A legjobb termelést és konverziót adó módszer kidolgozásában 

számos, a témában megjelent publikáció is segítségünkre volt [65] [77] [81] [113], melyek 

kiindulópontot adtak a kapcsolás paramétereinek befolyásolásában, azaz a reagensek 

megválasztásában ill. azok mennyiségi optimalizálásában. Aril-halogenidként a 2-klór-10-

((1E,3Z)-4-(2-(4-metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)buta-1,3-dien-1-il)-10H-fenotiazint (13k), 

kapcsoló partnernek pedig primer, szekunder aminokat és savamidokat választottunk (63. 

ábra). Pd-katalizátorok közül túlnyomórészt az általunk szintetizált Pd2(dba)3 [110] és néhány 

esetben Pd(OAc)2 bizonyult megfelelőnek. A különböző ligandumcsaládok közül a már 

használt, Buchwald-kutatócsoport által kifejlesztett bifenil-alapú foszfinokhoz tartozó XPhost 

128 R
1
 

d H 

e CH3 

 



Saját eredmények 

 

53 

(87) (36. ábra) használtuk minden esetben. Változatosság a bázisok terén látható: NaO
t
Bu-t, 

K2CO3-t vagy Cs2CO3-t alkalmaztunk. A reakciókat absz. toluolban végeztük. A 13 új 

származék (130a-m) kapcsán a reakciókörülményeket a paraméterek változtatásával 

optimalizáltuk a teljes konverzió és minél magasabb termelési eredmények eléréséhez. Sok 

esetben a 2-aminofenotiazinok és 2-fenotiazin-amidok előállítása során szerzett tapasztalatok 

segítettek az egyes kapcsolások megtervezésében. Az optimalizált körülményeket, a 

reagensek pontos mennyiségét (mol% vagy ekvivalens) az 1. táblázatban foglaljuk össze. Az 

alkalmazott módszer - a szubsztráttól függően - a 2-klórfenotiazinnál kidolgozott kapcsolási 

körüményekkel lényegében hasonló. A reakciók során azt tapasztaltuk, hogy a szekunder 

aminokkal gyorsan és jó termeléssel játszódnak le a kapcsolások (130e-j). Primer aminok 

esetében is hasonló eredményekre jutottunk, de több időt igényelt az optimális módszer 

kidolgozása (130a-d). Savamidok kapcsolása nem mondható klasszikus Buchwald-Hartwig 

aminálásnak, azonban viszonylag jónak mondható termeléssel mentek végbe és amidokat 

eredményeztek (130k-m).  

 

 

63. ábra 2-Klór-10-((1E,3Z)-4-(2-(4-metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)buta-1,3-dien-1-il)-10H-fenotiazin és primer 

ill. szekunder aminok valamint savamidok Buchwald-Hartwig keresztkapcsolása 
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Általában 2 ekv. NaO
t
Bu-t és 15 mol% XPhost használtunk. Kivétel: 

a
 10 mol% XPhos. 

b
 2 ekv. K2CO3. 

c
 2 ekv. Cs2CO3. 

1. táblázat 2-Klórfenotiazinnal szubsztituált tetrazolil-diének és primer ill. szekunder aminok valamint 

savamidok keresztkapcsolásának reakciókörülményei és termelési eredményei 

A két halogénatomot (klór- és brómatomot) is tartalmazó 10-((1E,3Z)-4-(2-(4-brómfenil)-

2H-tetrazol-5-il)buta-1,3-dien-1-il)-2-klór-10H-fenotiazin (13i) és morfolin reakciója a kétféle 

130 HNR
1
R

2
 

Pd-katalizátor 
(mol%) 

T (°C) t (h) 
Termelés 

(%) 

a 

 

7,5 Pd2(dba)3 110 19 56 

b 
 

7,5 Pd2(dba)3 110 1,5 65 

c 
 

7,5 Pd2(dba)3 110 1,5 74 

d 

 

7,5 Pd2(dba)3 80 0,5 52
b
 

e 
 

7,5 Pd2(dba)3 110 3 56 

f 

 

7,5 Pd2(dba)3 110 24 71 

g 
 

5 Pd(OAc)2 110 2 73
a
 

h 
 

7,5 Pd(OAc)2 110 3 72 

i 
 

7,5 Pd(OAc)2 110 2,5 86 

j 
 

5 Pd(OAc)2 110 1,5 76
a
 

k 

 

7,5 Pd2(dba)3 
110 (2 h), 

120 (6 h lezárt lombikban) 
8 65

b
 

l 
 

7,5 Pd2(dba)3 120 (lezárt lombikban) 19 86
c
 

m 

 

7,5 Pd2(dba)3 
110 (3 h), 

120 (17 h lezárt lombikban) 
20 45

b
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halogénatom reakcióképessége közötti különbségre mutat rá. A tetrazolil-részhez kapcsolódó 

para-brómbenzol 1,2 ekvivalens morfolin jelenlétében 4-morfolino-benzol származékká (131) 

alakult, azonban a morfolin mennyiségének növelésével a 131 termék mellett a kevésbé 

reaktív klóratom is morfolinra cserélődött le, és diszubsztituált terméket (132) is izoláltunk 

(64. ábra). Ez azt bizonyítja, hogy ennél a molekulánál (13i) a brómatom könnyebben vihető 

keresztkapcsolási reakcióba és a szubsztrát mennyiségével a reakció eltolható a dimorfolin-

származék (132) irányába. Csak a klóratomon kapcsolt származék képződését egyik esetben 

sem észleltük. 

 

64. ábra 10-((1E,3Z)-4-(2-(4-Brómfenil)-2H-tetrazol-5-il)buta-1,3-dien-1-il)-2-klór-10H-fenotiazin reakciója 

különböző mennyiségű morfolinnal 

 

3.5. 2-Aminofenotiazin-származékokkal és 2-fenotiazin-amidokkal 

szubsztituált monohidroxi-vegyületek szintézise 
 

A „3.2.3. Hidroborálás-oxidáció” alfejezetben bemutatott monohidroxi-vegyületek (119a-

j, 122) patkány hepatocita sejtkultúrán végzett biológiai vizsgálatakor (lásd részletesebben 

„3.8.2. Patkány hepatocita sejtkultúrán végzett P-gp gátlási vizsgálatok” alfejezetben) 

ígéretes MDR-gátlókként viselkedtek. Így az eddig kívánt, telített alkilláncot tartalmazó 
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származékok szintézise helyett a hidroxilcsoport megtartása mellett döntöttük. A Buchwald-

Hartwig aminálások termelési eredményein felbuzdulva további módosítást terveztünk a már 

hidroxi-származékok körében. Guan és munkatársai [99] a fenotiazinok alkilláncát (az 

alkillánc 4-6 szénatom hosszúságú volt) különböző aminokkal szubsztituálták és az MDR-

vizsgálatok során kimagasló gátlást tapasztaltak, aktivitásuk a referenciaanyagként használt 

verapamilt többszörösen felülmúlta. A szubsztitúciót csak az alkilláncon végezték el, a 

fenotiazin-vázra nem terjedt ki.  

Az általunk szintetizált, hidroborálás-oxidációból nyert vegyületek közül a legjobb gátlást 

produkáló monohidroxi-származék (119j) klóratomja lehetőséget rejt magában amin funkció 

kiépítésére. A célunk eléréséhez 3 szintézissort is terveztünk. Az „I. út” az eddig elért 

eredményeket kiaknázva a kapcsolt tetrazolil-diének (130a-i,k-m) hidroborálás-oxidációjával 

szolgáltatná a megfelelő monohidroxi-vegyületeket (133a-l) (65. ábra). 

 

133 HNR
1
R

2
 Termelés (%) 133 HNR

1
R

2
 Termelés (%) 

a 

 

- g 
 

33 

b 

 

 
 

26 h 
 

49 

c 
 

 

30 i 
 

44 

d 
 

 

46 j 

 
- 

e  
 

23 k 
 

- 

f 

 

49 l 

 

- 

65. ábra 2-Aminofenotiazin-származékokkal és 2-fenotiazin-amidokkal szubsztituált tetrazolil-diének 

hidroborálás-oxidációja és termelési eredményei 

„I. út” 
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Jelen esetben a hidroborálás-oxidációk során azt tapasztaltuk, hogy a fenotiazin-váz 2-es 

pozíciójában aminokkal szubsztituált N-butadienil-fenotiazinok közepes ill. gyenge 

termeléssel alakíthatóak át a hidroxi-származékká (133e-i, 133a-d), míg az amidok csak 

bomlástermékek keverékét (133j-l) eredményezték (65. ábra). Ez az út tehát nem járható, így 

további megoldást kerestünk. 

A gyenge termelési eredmények javítását az „I. út” lépéseinek felcserélésétől vártuk. A 

13k molekula hidroborálás-oxidációját nagy méretben elvégeztük és modellreakcióként a 

hidroxi-vegyülettel (119j) és morfolinnal kívántuk a tervezett reakciósort tesztelni („II. út”), 

de sajnálatunkra a 133g vegyületet <10%-os termeléssel izoláltuk (66. ábra), ezért egyéb 

aminokra nem láttuk érdemesnek kipróbálni a módszert. 

66. ábra 1-(2-Klór-10H-fenotiazin-10-il)-4-(2-(4-metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)butan-2-ol és morfolin Buchwald-

Hartwig keresztkapcsolása 

Az előbbi két reakciósorból tanulva, úgy gondoltuk, hogy a legjobb termelés eléréséhez a 

már rutinszerűen végzett tetrazolil-dién 13k hidroborálás-oxidációjából kellene kiindulni, 

majd a „II. út” módosításával, azaz védőcsoport beiktatásával lehetne a Buchwald-Hartwig 

keresztkapcsolást kivitelezni. Gyakran látható, hogy szabad alkohol funkciót tartalmazó aril-

halogenidek Buchwald-Hartwig aminálásakor a hidroxilcsoportot védik, így a kiindulási 

vegyület bomlása nélkül megy végbe a kapcsolás [116] [117] [118]. A hidroxilcsoportot 

benzil-bromiddal („III. út, A eset”) [119] és t-butil-difenil-klórszilánnal („III. út, B eset”) 

[120] analógiák alapján védtük, a védett klórvegyületeket (134, 136) keresztkapcsolási 

reakciókba vittük (135, 137), végül sósavas etanolban debenzileztünk [121] ill. TBAF/absz. 

THF oldattal eltávolítottuk a t-butil-difenilszilil védőcsoportot [122] (67. ábra). A kapcsolási 

körülmények aminoktól/savamidoktól függően az előzményekre hagyatkozva nagyobb 

katalizátor, ligandum és bázis mennyiségekkel játszódtak le. Összehasonlítva a kétféle 

védőcsoporttal elvégzett szintézisutat („III. út, A és B eset”) (2. táblázat), a benzilcsoport 

eltávolításakor nehézségekbe ütköztünk, míg a szililezést követőn mind a kapcsolást, mind a 

„II. út” 



Saját eredmények 

 

58 

deszililezést jobb hozammal értük el. Ezzel egy olyan reakcióutat sikerült megvalósítani, ami 

széles körben alkalmazható és az izolált termékek (133) könnyen tisztíthatóak. 

 

 

 

 

 

 

67. ábra A „III. út A és B esete’’: benzil és t-butil-difenilszilil védőcsoporttal végrehajtott 

szintézisutak 

„III. út” 
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2. táblázat A „III. út” benzil és t-butil-difenilszilil védőcsoporttal végrehajtott szintézisutak (A és B eset) 

eredményei 

 

3.6. Szulfoxid- és szulfon-származékok szintézise 
 

A 2-aminofenotiazin-származékokkal szubsztituált 1,3-butadiének hidroborálás-oxidációja 

során a 2-es pozícióban dietil-amin részletet tartalmazó vegyületből (130e) a megfelelő 

monohidroxi-származék (133e) gyenge termeléssel keletkezett, és háromszoros mennyiségben 

egy olyan terméket is izoláltunk, mely NMR mérések alapján két jelrendszerrel rendelkezett 

ill. a tömegspektrometriás vizsgálatok szerint a várt molekulatömeghez képest 16-tal nagyobb 

csúcsot eredményezett (68. ábra). Az ismeretlen melléktermék (138a) a fenotiazin-váz 

kénatomján egyszeresen oxidálódott szulfoxid-származék. Ez megmagyarázza a két 

jelrendszert, mivel így a hidroxilcsoport mellett egy újabb kiralitáscentrum alakult ki és a 

tömegspetkrumban látható csúcs egy oxigénnel nagyobb molekulatömeget jelent a 

kismennyiségben képződött monohidroxi-származékhoz (130e) képest. A szulfoxid 

képződésére a hidroborálás-oxidáció mechanizmusának vizsgálatakor is láttunk példát. A 

III. út, A eset 

HNR
1
R

2
 

Buchwald-Hartwig 
keresztkapcsolás 

135 (%) 

Debenzilezés 
133 (%) 

 

135a: 67 133c:kvant. 

 

135b: 64 133d: - 

 
135c: 99 133h: 33 

 
135d: 80 133m: 62 

 

135e: 29
a
 133j: - 

Általában 2 ekv. NaO
t
Bu-t alkalmaztunk. Kivétel: 

a 
2 ekv. 

K2CO3. 

 

 

III. út, B eset 

HNR
1
R

2
 

Buchwald-Hartwig 
keresztkapcsolás 

137 (%) 

Deszililezés 
133 (%) 

 

137a: 84 133a: 91 

 
137b: 93

a,b
 133b: 84 

 
137c: 57

b
 133n: 49 

 
137d: 57 133e: 86 

 
137e: 91 133g: 87 

 
137f: 73 133h: 64 

 
137g: 64

c
 133j: 90 

 
137h: 44

d
 133k: 96 

Általában 10 mol% Pd2(dba)3-t, 2 ekv. NaO
t
Bu-t és absz. toluolt 

alkalmaztunk. Kivétel: 
a 
10 mol% Pd(OAc)2.

 b 
absz. 1,4-dioxán.

. c 

2 ekv. Cs2CO3. 
d 
2 ekv. K2CO3. 



Saját eredmények 

 

60 

szulfoxidok (120 vagy 138a) képződését a borán-felesleg elbontásához használt metanol, 

majd NaOH és H2O2 együtt segíti elő. Irodalmi analógiák alapján etanol/hidrogén-peroxid 

reagensekből in situ generált perecetsav [30] szulfoxiddá oxidálhatja a kénatomot, és 

feltehetőleg itt is hasonló folyamat eredményezi a 138a termék képződését. 

 

68. ábra N,N-Dietil-10-((1E,3Z)-4-(2-(4-metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)buta-1,3-dien-1-il)-10H-fenotiazin-2-amin 

hidroborálás-oxidációja 

Mind a monohidroxi-származéktól (133e) elválasztott ill. megtisztított szulfoxidot (138a), 

mind a 2-aminofenotiazinnal és 2-fenotiazin-amiddal szubsztituált monohidroxi-vegyületeket 

(133a-n) MDR-gátlási vizsgálatoknak vetettük alá. A biológiai tesztek során a 138a vegyület 

az egyik legkiemelkedőbb aktivitást mutatta MDR-inhibitorként (lásd részletesebben „3.8.2. 

Patkány hepatocita sejtkultúrán végzett P-gp gátlási vizsgálatok” alfejezetben).  

Ez az eredmény a már tesztelt és aktívnak bizonyult monohidroxi-származékok (133e,g,h) 

szulfoxiddá alakítását kínálta, mivel ezen származékok biológiai aktivitásáról már jelent meg 

irodalom [4]. Analógiát követve [123] oxidáló ágensként a biztonságosan alkalmazható és 

finomhangolható m-CPBA reagenst választottuk. Az m-CPBA mennyiségének 

optimalizálásához modellreakciókat végeztük. Fenotiazinnal ill. 2-klórfenotiazinnal 

szubsztituált monohidroxi-vegyületek kénatomját jó termeléssel oxidáltuk szulfoxiddá ill. 

szulfonná (120, 139-141) 1,3 ekvivalens m-CPBA-val absz. diklórmetánban (69. ábra).  
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69. ábra Fenotiazinnal ill. 2-klórfenotiazinnal szubsztituált monohidroxi-származékok oxidációja szulfoxiddá ill. 

szulfonná 

A minél rövidebb reakcióút eléréséhez a 120 szulfoxid Buchwald-Hartwig aminálását 

kíséreltük meg szekunder aminokkal, de a várakozásainkkal ellentétben gyenge termelési 

értékeket (138a-c) vagy dehalogéneződést tapasztaltunk (70. ábra).  

 

138 HNR
1
R

2
 Termelés (%) 

a 
 

- 
dehalogéneződéssel 139 (T = 39%) keletkezett

a
 

b 
 

78
b
 

c 
 

22 

Általában 7,5 mol% Pd2(dba)3-t, 15 mol% XPhost és 2 ekv. NaO
t
Bu-t alkalmaztunk.  

Kivétel: 
a
 2 ekv. Cs2CO3. 

b
 5 mol% Pd2(dba)3 és 10 mol% XPhos. 

70. ábra Szulfoxid-származék (120) és szekunder aminok Buchwald-Hartwig keresztkapcsolása 

Termék R n n’ t  
Termelés 

(%) 

139 H 0 1 20 min 86 

140 H 1 2 24 h 82 

120 Cl 0 1 20 min 78 

141 Cl 1 2 24 h 87 
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A szulfoxid-származékok mellett szulfon-származékok szintézisét is terveztük esetleges 

biológiai aktivitás-növekedést eredményezve, mivel az irodalmi adatok alapján kedvező 

tulajdonságúak lehetnek [4]. Kísérleteinket a már előállított hidroxi-származék (133g) 

szulfoxiddá, majd szulfonná alakításásával kezdtük. A 133g vegyület 1,3 ekvivalens m-

CPBA-val végzett oxidációjakor kiváló termeléssel 10-(2-hidroxi-4-(2-(4-metoxifenil)-2H-

tetrazol-5-il)butil)-2-morfolin-10H-fenotiazin-5-oxidot (138b) izoláltunk, melyet további 

oxidációs lépésben a megfelelő szulfon-származékká kívántunk módosítani (71. ábra). A 

138b molekula további oxidációja azonban a feldolgozást követően nem szulfon-származékot, 

hanem a morfolin nitrogén atomján oxidálódott N-oxidot (142) eredményezett kiváló 

termeléssel. 

 

71. ábra 4-(2-(4-Metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)-1-(2-morfolin-10H-fenotiazin-10-il)butan-2-ol oxidációja 

szulfoxiddá, majd N-oxiddá 

Ennek az eredménynek a tükrében a tervezett szulfon-származékok szintézisét módosítottuk. 

A korábban kidolgozott t-butil-difenilszilil védőcsoporttal végrehajtott reakcióutat („III. út, B 

eset”) választottuk a szulfon-származékok előállításához, jó termelési értékeket várva. A már 

nagy mennyiségben szintetizált védett vegyületet (136) jó hozammal alakítottuk szulfoxiddá 

(143), majd szulfonná (144) (72. ábra). 

 

 

72. ábra 10-(2-((t-Butil-difenilszilil)oxi)-4-(2-(4-metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)butil)-2-klór-10H-fenotiazin 

oxidációja szulfoxiddá, majd szulfonná 

A védett szulfonból (144) kiinduló kerülőút lehetővé tette, hogy dietil-aminnal, morfolinnal és 

N-metilpiperazinnal Buchwald-Hartwig keresztkapcsolást valósítsunk meg (145a-c), majd a 
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védőcsoport eltávolításával a megfelelő szulfon-származékokhoz (146a-c) juthassunk (73. 

ábra). Így tisztán, jó termeléssel nyertünk új, eddig az irodalomban nem ismert vegyületeket. 

 

Sorszám HNR
1
R

2
 

Termelés 
145 (%) 

Termelés 
146 (%) 

a 
 

145a: 58 146a: 78 

b 
 

145b: 92 146b: 82 

c 
 

145c: 92 146c: 88 

73. ábra Védett szulfon-származék ill. szekunder aminok Buchwald-Hartwig keresztkapcsolása és a kapcsolt 

szulfon-származékok deszililezésének eredményei 

 

3.7. A biológiailag aktív monohidroxi-vegyületek rezolválása 
 

A 2-aminofenotiazinnal szubsztituált monohidroxi-vegyületek (133e,g,h), azok megfelelő 

szulfoxid- (138a-c) ill. szulfon-származékai (146a-c) közül biológiai teszteken a 133e,g,h 

vegyületeknél szembetűnően nagyfokú MDR-gátlást tapasztaltunk. Ezek a származékok a 

hidroborálás-oxidációval kialakuló hidroxilcsoportjuk jelenléte miatt királisak, így a két 

antipód együttes aktivitását láttuk. Felmerült a kérdés, vajon a kapcsolt monohidroxi-

származékok (133e,g,h) két enantiomerje között van-e jelentős biológiai aktivitásbeli 

különbség. 

Ennek megválaszolására két út is járhatónak tűnt:  

a, aszimmmetrikus hidroborálással állítjuk elő a monohidroxi-származékot és a bemutatott 

„III. út, B eset” alapján jutunk a megfelelő vegyületekhez vagy  

b, a racém 1-(2-klór-10H-fenotiazin-10-il)-4-(2-(4-metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)-butan-2-

olt (rac-119j) rezolváljuk és ezután követjük a már jól kidolgozott „III. út, B eset” 

szintézisutat. 

Választásunk az utóbbira esett, mivel szekunder alkoholok rezolválására gazdag irodalom állt 

rendelkezésünkre. Kiss és munkatársai által, szekunder alkoholok rezolválására kifejlesztett 

módszer mellett döntöttünk [124], melyet sikerrel alkalmaztunk a rac-119j molekula 
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rezolválására. Így szerencsénkre az egyedi körülményeket igénylő aszimmetrikus 

hidroborálás-oxidáció alkalmazása nélkül választottuk el az antipódokat. Az analógiát 

követve első lépésként a racém monohidroxi-vegyületet (rac-119j) maleinsav-anhidriddel 

(147) félészterré (rac-148) alakítottuk kvantitatív reakcióval (74. ábra). 

 

 

74. ábra A racém 1-(2-klór-10H-fenotiazin-10-il)-4-(2-(4-metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)-butan-2-ol félészterré 

alakítása maleinsav-anhidriddel 

A rac-148 félésztert ún. „félekvivalens módszerrel”, azaz fél ekvivalens S-(-)-1-feniletil-amin 

(149) királis bázis segítségével diasztereomer sóvá alakítottuk absz. etil-acetátban, 

szobahőmérsékleten (75. ábra). Örömünkre az (-)-diasztereomer só (150) rossz oldhatósága 

miatt kivált a reakcióelegyből kristályként, míg az (+)-monoészter és oldott (-)-diasztereomer 

só együtt (151) feldúsult az oldatban. A kivált 150 sót kétszer átkristályosítottuk etil-

acetátból, közben az optikai tisztaság növekedését optikai forgatóképesség-méréssel követtük. 

Ezután a diasztereomer sót felszabadítottuk 10%-os HCl-oldattal diklórmetán/metanol 

oldatban, majd a (-)-monoésztert ((-)-148) lúgos körülmények között hidrolizáltuk, így 

jutottunk az (-)-hidroxi-vegyülethez ((-)-119j). A másik enantiomer kinyeréséhez a szűrés 

után visszamaradt anyalúgot (151) bepároltuk, sósavas hidrolízissel (kétszer megismételtük) 

felszabadítottuk a (+)-monoésztert ((+)-148), majd lúgos hidrolízissel kaptuk a (+)-hidroxi-

vegyületet ((+)-119j). A tisztítások során a racém kiindulási vegyület (rac-119j) 30-40%-át 

elveszítettük, viszont a módszer sikeresnek tekinthető, mivel a (-)-119j enantiomert 99,9+%-

os enantiomer-felesleggel izoláltuk, a másik antipódot ((+)-119j) pedig ee: 74-98% mellett 

nyertük (75. ábra). 
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75. ábra A racém 1-(2-klór-10H-fenotiazin-10-il)-4-(2-(4-metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)-butan-2-ol rezolválása 

 

A kezünkben lévő, tiszta enantiomerekből ((-)-119j, (+)-119j) a racém származékra 

kifejlesztett „III. út, B eset” szintézisutat elvégeztük (76. ábra). A 133e,g,h racém vegyületek 

enantiomerjeit ((-)-133e,g,h és (+)-133e,g,h) a HPLC-vizsgálatok alapján, a kezdeti optikai 

tisztaság megtartásával állítottuk elő. Az egyes lépések követésében a HPLC-vizsgálatok 

mellett az optikai forgatóképesség is segítségünkre volt. Érdekes megfigyelés, hogy a 

szililezéssel a vegyületek forgatási értékeinek előjele ellenkezőre változott, a kapcsolások 

után is hasonlóan viselkedtek, de a deszililezés után a vegyületek forgatási előjelei ismét az 

eredeti előjellel rendelkeztek. 
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76. ábra A (-)- és (+)-monohidroxi-vegyületekből kiinduló „III. út, B eset” eredményei 

 

3.8. Biológiai vizsgálatok 
 

A doktori munka az EU által támogatott COST program BM0701 „ATENS” ill. OTKA-

NK 77784 projektekhez kapcsolódik és célja olyan új fenotiazin-származékok szintézise, 

melyek potenciális MDR-gátló tulajdonságokkal rendelkeznek. A vegyületek biológiai 

aktivitását az Intézetben működő Farmakobiológiai Csoport tesztelte és a lisszaboni 

egyetemen (Unit of Mycobacteriology, Institute of Hygiene and Tropical Medicine, UNL, 

témavezető: prof. Leonard Amaral) végzett külföldi kiküldetésem során személyesen is 

vizsgálhattam. 

Az itthoni biológusokkal szoros együttműködésben dolgoztunk, és a biológiai eredmények a 

szintetikus munkára is hatással voltak, irányt mutattak a váz további módosítási lehetőségeire. 

 

3.8.1. Baktériumtörzseken végzett MDR-gátlási vizsgálatok 
 

A baktériumokra vonatkozóan a rezisztenciáért sok esetben a sejtfalban található 

effluxpumpák tehetők felelőssé, melyek energia felhasználásával képesek a számukra toxikus 

anyagokat, gyógyszereket kijuttatni a sejtből, még mielőtt azok kifejthetnék hatásukat. A 

baktériumok efflux rendszerének vizsgálatára kifejlesztettek egy módszert, amelyet később 

tumorsejtekre is adaptáltak. A módszer tumorsejtekre történő átültetése azon alapszik, hogy az 

 

HNR
1
R

2
 

Termelés 
(-)-137 (%) 

Termelés 
(-)-133 (%) 

Termelés 
(+)-137 (%) 

Termelés 
(+)-133 (%) 

 

(-)-137 d: 45 
 

(-)-133e: 66 
ee:99,6% 

(+)-137 d: 65 
 

(+)-133 e: 88 
ee: 74% 

 

(-)-137 e: 82 
 

(-)-133g: 98 
ee: 99,9% 

(+)-137 e: 79 
 

(+)-133 g: 84 
ee: 73,4% 

 

(-)-137 f: 71 
 

(-)-133h: 95 
ee: 99,8% 

(+)-137 f: 75 
 

(+)-133 h: 83 
ee: 72% 
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alkalmazott etídium-bromid elsődleges és másodlagos effluxpumpák szubsztrátja is egyben 

[125]. A másodlagos transzporterek, melyek a baktériumok legjellemzőbb effluxpumpái, 

proton vagy nátriumionok által generált transzmembrán-elektrokémiai gradienst használnak a 

pumpák működtetéséhez, ezáltal a toxikus anyagok sejtből történő eltávolításához is.  

Az effluxpumpák működését irodalmi adatok alapján általában 7-es pH-n végzik, azonban 

például az Eschericia coliban leírt RND pumpa [126] működési mechanizmusa felveti azt a 

lehetőséget, hogy az effluxpumpákat 7-es pH helyett savas ill. lúgos pH-n lenne érdemes 

vizsgálni, mivel a baktérium különböző pH-jú környezeten halad át, miközben 

antibiotikummal vagy toxikus ágenssel találkozik. A pH változtatásából származó új 

információk ezen a példán mutathatóak be (77. ábra) [127]. Az 5-ös és 8-as pH-n végzett EB 

akkumulációs vizsgálatoknál a görbék emelkedése mutatja a szubsztrát felvételét a 

baktériumsejtbe. Negyed óra után α-D-glükózt adtak a mintákhoz, ezzel energiát biztosítva az 

efflux transzportereknek. Jól látható, hogy savas pH-n egyáltalán nincs EB akkumuláció, 

mivel a magas proton koncentráció elegendő energiát biztosít a pumpák működéséhez. 

Azonban lúgos pH-n szembetűnő a változás, az α-D-glükóz hozzáadása után az EB 

akkumuláció csökken, effluxjelenséget tapasztaltak, vagyis az EB intracelluláris 

koncentrációja csökken. Ha nem juttatnak energiaforrást, α-D-glükózt a rendszerbe, akkor az 

akkumuláció az előzőleg mért érték közelében marad. A mérések során az EB mennyiségi 

változását fluoreszenciásan követik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Az akkumulációs periódus (15 perc) után α-D-glükózt adtak a mintához. 

 pH 8 - α-D-glükóz,  pH 8 + α-D-glükóz,  pH 5 - α-D-glükóz,  pH 5 + α-D-glükóz 
 

77. ábra Etídium-bromid (0,5 mg/l) efflux Enterococcus faecalis ATCC 29212 esetében 0,6% α-D-

glükóz jelenlétében és nélkül különböző pH-n 

Ezt az elvet követve vizsgálatom 40, általunk szintetizált vegyület efflux rendszerekre 

gyakorolt hatásának meghatározását foglalta magában 4 vad típusú baktériumtörzsön. A két 
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Gram-pozitív vizsgálati törzs az Enterococcus faecalis ATCC 29212 és a Staphylococcus 

aureus ATCC 25923, a két Gram-negatív törzs pedig a Salmonella Enteriditis NCTC 13349 

és az Escherichia coli K12-AG 100 volt. A munkát a vegyületek legkisebb gátló koncentráció 

értékének meghatározásával kezdtem a négy különböző baktériumtörzsön. A MIC ismerete 

támpontot nyújtott abban, melyik koncentrációt érdemes választani az efflux vizsgálatokhoz, 

mivel a MIC érték felénél nem magasabb koncentráció a legoptimálisabb az akkumulációs 

vizsgálatokhoz. Ennek meghatározását 96 lyukú mikrotiter lemezen, Müller-Hinton tápleves 

használatával, felező hígítással végeztem. 

Az EB, mint fluoreszens szubsztrát transzportja a sejtmembránon keresztül követhető élő 

sejtekben. Ez a vegyület sokfajta effluxpumpa (elsődleges és másodlagos effluxpumpa) 

általános szubsztrája, így akkumulációs vizsgálatokra alkalmas. Vizes oldatban (azaz a sejten 

kívül) gyenge fluoreszens jelet ad, azonban ennek a fluoreszens jelnek az intenzitása erősen 

javul apoláros és hidrofób környezetben. Ezt a tulajdonságot kiaknázva, „real-time”, azaz 

valós idejű akkumulációs vizsgálatban alkalmazható a Corbett Research által kifejlesztett 

Rotor-Gene 3000™ PCR készülék segítségével. Ebben a vizsgálatban a Rotor-Gene 3000™ 

mint fotométer játszik szerepet és a fluoreszens jelet detektálja másodpercenként. A 

készülékkel végzett módszert a kutatócsoportban dolgozták ki és az előzetes vizsgálataik 

alapján 60 perc lett az ideális mérési idő [128] [129]. Elvégeztem az akkumulációs 

vizsgálatokat α-D-glükóz jelenlétében mind a négy baktériumtörzsön, 7-es pH-n (½ MIC 

µg/ml). A kapott eredményekből a vegyületek aktivitását úgy számoltam ki, hogy a kezelt 

baktériumsejt akkumulációjának utolsó mérési pontjából kivontam a kontroll baktériumsejt 

akkumulációjának utolsó mérési pontját, melyet az oldószer kontrollal előtte már korrigáltam. 

A kiértékelésnek köszönhetően a 40 vegyületből kiválasztottam néhányat (119d, 119g, 122, 

130a, 133g, 133h, 133j, 133k, 138a) és azokat 5-ös és 8-as pH-n is vizsgáltam. Az 

akkumulációs vizsgálatok – adott pH-n – a várt aktivitást hozták. Az eredményeket a 2. 

közleményben foglaltuk össze, részletesen ez a publikáció tartalmazza az alkalmazott 

protokolt ill. eredményeket. 

 

3.8.2. Patkány hepatocita sejtkultúrán végzett P-gp gátlási vizsgálatok 
 

A Lisszabonban végzett biológiai vizsgálatok mellett, a Farmakobiológiai csoporttal is 

tanulmányoztuk a vegyületeink MDR-gátló tulajdonságát. A csoportban protokolt dolgoztak 

ki P-gp függő transzportaktivitás vizsgálatára patkány hepatocita sejtkultúrán, a jó P-gp 
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gátlóként ismert verapamil referenciaanyag jelenlétében, mely azon alapszik, hogy a lipofil 

kation, Rh123 akkumulációját fluoreszenciásan követik és mérik [130] [131]. A vizsgálatok 

során nyert információk nagyban hozzájárultak a szintetikus preparatív munka kimeneteléhez, 

ezen adatokból sikerült szerkezet-hatás összefüggéseket meghatározni.  

A vizsgált vegyületeket 10, 20 ill. 50 µM-os koncentrációban alkalmaztuk, és a mért 

aktivitási értékeket úgy értelmeztük, hogy a verapamil által mutatott gátlást 100%-osnak 

tekintettük, ahhoz viszonyítottunk (78. ábra). Már az első mérések során kitűnt, hogy a dienil-

származék (130g) és a hidrogénezéssel előállított telített vegyület (115c) mellett a 

hidroborálással nyert monohidroxi-vegyület (119d) jó P-gp gátlást eredményezett, 

kiemelkedő aktivitást pedig a hidroxilcsoport mellett, a fenotiazin-váz 2-es pozíciójában 

amin-részt is tartalmazó származékok (133e, 133g) esetében tapasztaltunk. A vizsgálatok 

során az is kiderült, hogy az emelkedett aktivitást csak akkor észleltük, ha a különböző 

szerkezetű fenotiazin-származék (dienil, telített alkillánccal rendelkező ill. 2-

aminofenotiazinnal szubsztituált monohidroxi-vegyület) tetrazol-részletéhez 4-metoxifenil 

kapcsolódott.  

 

78. ábra Rh123 akkumulációja patkány hepatocita sejtkultúrában  

Az eredmények kiértékelése további szintetikus átalakítási lehetőségek felé irányítottak 

minket. A 2-aminofenotiazinnal és 2-fenotiazin-amiddal szubsztituált monohidroxi-

vegyületek (133) közül kiválasztottuk a legígéretesebb származékokat (133e,g,h) és tovább 
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módosítottuk a szerkezetüket. Következő lépésként a fenotiazin-váz kénatomját szelektíven 

oxidáltuk és a megfelelő szulfoxid- ill. szulfon-származékokhoz jutottunk. Így ismét 

alkalmunk nyílt a molekula-részletek változtatásából eredő, lehetséges aktivitásbeli 

különbségek összehasonlítására, ekkor már egy összetettebb rendszert vizsgálva. A 

fenotiazin-váz kénatomjának egyszeres és kétszeres oxidációjával sikerült a molekulák pozitív 

MDR-gátló hatását tovább fokozni (133g, 138a, 146b) (79. ábra).  

 

79. ábra A 133g, 138b és 146b származékok összehasonlító vizsgálatának eredménye  

A szintetizált, többszörösen módosított vegyületek az alkillánchoz kapcsolódó hidroxilcsoport 

miatt kiralitáscentrummmal rendelkeznek, így tehát racém vegyületeket vizsgáltunk. A racém 

fenotiazin-származékokról született eredmények felhívták a figyelmet az esetleges, 

enatiomerek között fennálló aktivitásbeli különbség eldöntésének fontosságára. A legaktívabb 

racém származék enantiomerjeit előállítottuk és a biológiai vizsgálatok során azt tapasztaltuk, 

hogy szignifikáns különbség nem áll fenn a racém elegy és a megfelelő enantiomerek 

aktivitása között. A sejten belüli fehérjekötődésben fontos szerepe lehet a hidroxilcsoportnak, 

de a tetrazolhoz kapcsolódó 4-metoxifenil, a fenotiazin-váz 2-es helyzetű amin funkciója és a 

kénatom oxidációs állapota együtt érvényesül, ezzel magyarázva vegyületeink kiemelkedő 

MDR-gátló viselkedését. A vizsgálati módszert, az egyes vegyületekre vonatkozó 

eredményeket és azok kiértékelését a 3. közlemény tartalmazza részletesen és egy újabb 

publikációt nyújtottunk be közlésre.  
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4. Kísérletek részletes leírása 
 

Az olvadáspontokat mikroszkópos olvadáspontmérő készüléken (Büchi) határoztuk meg és 

korrigálatlanok. Az infravörös spektrumokat Thermo Nicolet Avatar 320 FT-IR 

spektrométeren vettük fel és a jellemző hullámszám értékeket (cm
-1

) adtuk meg. A 
1
H-, 

11
B-, 

13
C-, 

15
N- és 

19
F-NMR spektrumokat Varian NMR készüléken (200 MHz, 300 MHz és 400 

MHz) mértük. A méréseket +25 °C-on végeztük CDCl3 vagy DMSO-d6 oldószerben. 
1
H- és 

13
C-NMR spektrumoknál az alkalmazott oldószer kémia eltolódását használtuk 

referenciajelként. A 
1
H-NMR spektumok leírásában a következő jelöléseket alkalmaztuk a 

multiplicitás jelölésére: s, szingulett; d, dublett; t, triplett; q, quartett; br. s, széles jel. Az 

elemanalízis méréseket a csoporthoz tartozó Elementar Vario EL III készüléken végeztük. 

A HRMS méréseket az intézetben üzemeltetett Q-TOF Premier tömegspektrométeren (Waters 

Corporation, 34 Maple St, Milford, MA, USA) pozitív elektrospray üzemmódban hajtották 

végre. Az enantiomer-tisztaság meghatározásához Jasco PU-980 pumpával, Rheodyne 7125 

mintaadagolóval (20 l injektálási térfogat), Jasco MD 2010 Plus UV/Vis diodasoros 

detektorral (a detektálás 260 nm hullámhosszon történt) és ChromPass kromatográfiás 

számítógépes programmal felszerelt HPLC készüléket alkalmaztunk. Királis állófázisként 

Chiralpak AD oszlopot (250 x 4,6 mm I.D. Daicel Chemical Ind. Tokyo, Japan) vagy LUX-

Amylose-2 oszlopot (250 x 4,6 mm I.D. Phenomenex Inc., USA) használtunk és 

mozgófázisként n-hexán:2-propanol (0,1% dietil-aminnal) különböző arányú elegyét 

alkalmaztuk 1ml/perc áramlási sebesség mellett. A enantiomerek optikai forgatóképességét 

AA-10R és JASCO P-2000 típusú polarimétereken, λ = 589 nm-en határoztuk meg. Az 

oszlopkromatográfiás elválasztáshoz alumínium-oxid vagy szilika gél (60 H, Merck) 

állófázist használtunk. A reakciókat vékonyréteg-kromatográfiával követtük (Merck szilika 

gél 60 F254, TLC lap, 0,25 mm rétegvastagságú). 

 

3-(4-Brómfenil)-3H-tetrazolo[1,5-a]piridin-4-ium tetrafluoroborát (1a): 
Irodalmi op.: 207 °C; mért op.: 208 °C [13]. 

 

3-(4-Klórfenil)-3H-tetrazolo[1,5-a]piridin-4-ium tetrafluoroborát (1b): 

Irodalmi op.: 198 °C; mért op.: 202 °C [13]. 

 

3-(p-Tolil)-3H-tetrazolo[1,5-a]piridin-4-ium tetrafluoroborát (1c): 

Irodalmi op.: >300 °C; mért op.: >300 °C [132]. 

 

3-(4-Metoxifenil)-3H-tetrazolo[1,5-a]piridin-4-ium tetrafluoroborát (1d): 

Irodalmi op.: 179 °C; mért op.: 182 °C [13]. 
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3-(4-Fluorfenil)-3H-tetrazolo[1,5-a]piridin-4-ium tetrafluoroborát (1e): 

Irodalmi op.: 205 °C; mért op.: 207 °C [133]. 

 

Általános előirat fenotiazinnal ill. fenotiazin-származékokkal szubsztituált tetrazolil-diének 

(13a-k) szintéziséhez:  

 

60%-os Nátrium-hidridet (6,67 mmol) és megfelelő fenotiazin-származékot (6,06 mmol, 12a-

d) feloldottunk absz. THF-ben (50 ml), a reakcióelegyet szobahőmérsékleten kevertettük, 

majd apránként - 20 perc alatt - hozzáadtuk a megfelelő tetrazólium-sót (5,51 mmol, 1a-e). 

Szobahőmérsékleten 2 napot keveredett az elegy. A reakció lejátszódása után a reakcióelegyet 

bepároltuk, a párlási maradékot etil-acetát:víz = 1:1 elegyével (50 ml) felszuszpendáltuk, a 

szuszpenziót kevertettük fél órát, majd a nyers terméket kiszűrtük. A szűrésből származó 

vizes anyalúgot 3 x 15 ml etil-acetáttal extraháltuk, Na2SO4-on szárítottuk, szűrtük és 

bepároltuk. A párlási maradékot 3 x 10 ml dietil-éterrel mostuk. A nyers terméket ill. a párlási 

maradékot egyesítettük, etil-acetátból vagy acetonitrilből átkristályosítottuk és szűrést 

követően sárga kristályos terméket kaptunk. 

 

10-((1E,3Z)-4-(2-(4-Brómfenil)-2H-tetrazol-5-il)buta-1,3-dien-1-il)-10H-fenotiazin (13a): 

1. közlemény, 2675. oldal, 3b vegyület. 

 

10-((1E,3Z)-4-(2-(4-Klórfenil)-2H-tetrazol-5-il)buta-1,3-dien-1-il)-10H-fenotiazin (13b): 

Irodalmi op.: 176-177 °C, mért op.: 198-202 °C [6]. 

 

10-((1E,3Z)-4-(2-(p-Tolil)-2H-tetrazol-5-il)buta-1,3-dien-1-il)-10H-fenotiazin (13c): 

1. közlemény, 2676. oldal, 3d vegyület. 

 

10-((1E,3Z)-4-(2-(4-Metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)buta-1,3-dien-1-il)-10H-fenotiazin 

(13d): 

Irodalmi op.: 134-136 °C, mért op.: 194-199 °C [6]. 

 

10-((1E,3Z)-4-(2-(4-Fluorfenil)-2H-tetrazol-5-il)buta-1,3-dien-1-il)-10H-fenotiazin (13e): 

3. közlemény, 4264. oldal, 2e vegyület. 

 

10-((1E,3Z)-4-(2-(4-Brómfenil)-2H-tetrazol-5-il)buta-1,3-dien-1-il)-2-(trifluormetil)-10H-

fenotiazin (13f): 

1. közlemény, 4264. oldal, 2f vegyület. 

 

10-((1E,3Z)-4-(2-(4-Metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)buta-1,3-dien-1-il)-2-(trifluormetil)-

10H-fenotiazin (13g): 

Irodalmi op.: 110-112 °C, mért op.: 110-113 °C [6]. 

 

10-((1E,3Z)-4-(2-(4-Metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)buta-1,3-dien-1-il)-2-(2-metil-1,3-

dioxolán-2-il)-10H-fenotiazin (13h):  

3. közlemény, 4264. oldal, 2h vegyület. 

 

10-((1E,3Z)-4-(2-(4-Brómfenil)-2H-tetrazol-5-il)buta-1,3-dien-1-il)-2-klór-10H-fenotiazin 

(13i): 

3. közlemény, 4264. oldal, 2i vegyület. 
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2-Klór-10-((1E,3Z)-4-(2-(p-tolil)-2H-tetrazol-5-il)buta-1,3-dien-1-il)-10H-fenotiazin (13j): 

A termék előállításhoz 2-klórfenotiazint (1,72 g, 7,39 mmol, 12b) és 3-(p-tolil)-3H-

tetrazolo[1,5-a]piridin-4-ium tetrafluoroborátot (2,00 g, 6,71 mmol, 1c) reagáltattunk. A 

feldolgozást követően a nyers terméket acetonitrilből (45 ml) átkristályosítottuk és sárga 

kristályokat izoláltunk. Termelés: 1,92 g (64%); op.: 177-180 °C. Elemanalízis várt: C, 64,93; 

H, 4,09; N, 15,78; C24H18ClN5S mért: C, 64,70; H, 4,07; N, 15,57%; m/z (EI+) várt: 443,95 

C24H18ClN5S, mért [M+H]
+
: 444,30; νmax (KBr)/cm

-1
: 3340, 2923, 1622, 1512, 997. δH (300 

MHz, CDCl3) 2,44 (3H, s), 6,24 (1H, d, J = 11,2 Hz), 6,60 (1H, t, J = 11,3 Hz), 7,12-7,37 

(8H, m), 7,52-7,55 (2H, m), 7,65 (1H, dd, J = 13,9, 11,4 Hz), 7,93 (2H, m). δC (75 MHz, 

CDCl3) 21,4, 104,6, 107,3, 119,7 (2C), 122,6, 122,7, 125,8, 126,0, 127,9, 128,4, 129,0, 129,2, 

130,2 (2C), 130,3, 133,6, 134,9, 136,0, 139,6, 140,3, 141,3, 143,3, 164,5. 

 

2-Klór-10-((1E,3Z)-4-(2-(4-metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)buta-1,3-dien-1-il)-10H-

fenotiazin (13k): 

Irodalmi op.: 114-116 °C, mért op.: 115-116 °C [6]. 

 

Általános előirat karbazollal szubsztituált tetrazolil-diének (113a-d) előállításához:  

 

60%-os Nátrium-hidridet (6,67 mmol) és karbazolt (6,06 mmol, 112) feloldottunk absz. THF-

ben (50 ml), az oldatot szobahőmérsékleten kevertettük, apránként - 20 perc alatt - hozzáadtuk 

a megfelelő tetrazólium-sót (5,51 mmol, 1a-d) és az elegyet további 2 napig kevertettük 

szobahőmérsékleten. A reakció lejátszódása után a reakcióelegyet bepároltuk, a párlási 

maradékot etil-acetát:víz = 1:1 elegyével (50 ml) felszuszpendáltuk, kevertettük fél órát, majd 

kiszűrtük a nyers terméket. A kiszűrt nyers terméket 3 x 10 ml dietil-éterrel mostuk. Végül 

DMF-ben (10 ml) felszuszpendáltuk a nyers terméket és oldódásig melegítettünk. Ezután az 

oldatot lehűtöttük és néhány csepp n-hexán vagy metanol hatására kivált a kristályos 

végtermék.  

 

9-((1E,3Z)-4-(2-(4-Brómfenil)-2H-tetrazol-5-il)buta-1,3-dien-1-il)-9H-karbazol (113a): 

3. közlemény, 4264. oldal, 3a vegyület. 

 

9-((1E,3Z)-4-(2-(4-Klórfenil)-2H-tetrazol-5-il)buta-1,3-dien-1-il)-9H-karbazol (113b): 

3. közlemény, 4264. oldal, 3b vegyület. 

 

9-((1E,3E)-4-(2-(p-Tolil)-2H-tetrazol-5-il)buta-1,3-dien-1-il)-9H-karbazol (113c): 
3. közlemény, 4265. oldal, 3d vegyület. 

 

9-((1E,3Z)-4-(2-(4-Metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)buta-1,3-dien-1-il)-9H-karbazol (113d): 
3. közlemény, 4265. oldal, 3c vegyület. 

 

Általános előirat N-tetrazolilbutil-fenotiazinok előállításához (115a-g): 

 

A megfelelő N-butadienil-fenotiazint (1,00 mmol, 13a-h) metanol/diklórmetán (10 ml/2 ml). 

elegyében feloldottuk, hozzáadtuk az absz. trietil-amint (0,28 ml, 2,00 mmol) és a 10%-os 

Selcat Q-6 Pd/C katalizátort (0,3 g). Ezután a reakcióelegyet tartalmazó gömblombik 

reakcióterét hidrogénnel háromszor átöblítettük és hidrogén atmoszféra alatt az elegyet 1 

napig kevertettük szobahőmérsékleten, légköri nyomáson. A reakció lejátszódása után a 

reakcióelegyet leszűrtük dupla redősszűrőn, majd a szűrőpapír felületén megkötődött termék 

eltávolításához a papírt diklórmetánnal is mostuk. A szürletet bepároltuk, a párlási maradékot 
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vízzel (5 ml) felszuszpendáltuk, 10%-os NaHCO3-oldattal lúgosítottuk pH = 8-ig, és ezt a 

vizes fázist 3 x 10 ml diklórmetánnal extraháltuk. A szerves fázist Na2SO4-on szárítottuk, 

szűrtük és bepároltuk. A párlási maradékot dietil-éterrel beoldottuk, néhány csepp n-hexánt 

tettünk hozzá és éjszakára hűtőszekrénybe helyeztük az oldatot. Másnap a hűtés hatására 

kivált sárga ill. barna színű kristályokat szűrtük. 

 

10-(4-(2-Fenil-2H-tetrazol-5-il)butil)-10H-fenotiazin (115a):  

3. közlemény, 4265. oldal, 4a vegyület. 

 

10-(4-(2-(p-Tolil)-2H-tetrazol-5-il)butil)-10H-fenotiazin (115b): 

3. közlemény, 4265. oldal, 4c vegyület. 

 

10-(4-(2-(4-Metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)butil)-10H-fenotiazin (115c): 

3. közlemény, 4265. oldal, 4b vegyület. 

 

10-(4-(2-(4-Fluorfenil)-2H-tetrazol-5-il)butil)-10H-fenotiazin (115d): 

3. közlemény, 4265. oldal, 4d vegyület. 

 

10-(4-(2-Fenil-2H-tetrazol-5-il)butil)-2-(trifluormetil)-10H-fenotiazin (115e): 

3. közlemény, 4265. oldal, 4e vegyület. 

 

10-(4-(2-(4-Metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)butil)-2-(trifluormetil)-10H-fenotiazin (115f): 

3. közlemény, 4266. oldal, 4f vegyület. 

 

10-(4-(2-(4-Metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)butil)-2-(2-metil-1,3-dioxolán-2-il)-10H-

fenotiazin (115g): 

3. közlemény, 4266. oldal, 4g vegyület. 
 

Általános előirat N-tetrazolilbutil-karbazolok előállításához (116a-c): 

 

Az N-tetrazolilbutil-karbazolok szintézisét a megfelelő N-butadienil-karbazolból (1,00 mmol, 

113a-d) kiindulva, az N-tetrazolilbutil-fenotiazinok (115a-g) előállítására vonatkozó előirat 

alapján végeztük el. A párlási maradékot forró etanollal beoldottuk, és a néhány csepp víz 

hatására kivált fehér kristályokat szűrtük. 

 

9-(4-(2-Fenil-2H-tetrazol-5-il)butil)-9H-karbazol (116a): 

3. közlemény, 4266. oldal, 5a vegyület. 

 

9-(4-(2-(p-Tolil)-2H-tetrazol-5-il)butil)-9H-karbazol (116b): 

3. közlemény, 4266. oldal, 5c vegyület. 

 

9-(4-(2-(4-Metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)butil)-9H-karbazol (116c): 

3. közlemény, 4266. oldal, 5b vegyület. 

 

Általános előirat azaborininek (118a-f) előállításához: 

 

A megfelelő N-butadienil-fenotiazin (1,00 mmol, 13a-d,i,k) és absz. THF (10 ml) 

szuszpenziójához 0 °C-on, inert atmoszféra alatt, injekciós tűvel beadagoltuk a BH3*Me2S 

(0,40 ml, 4,00 mmol) reagenst. A reakcióelegyet intenzív kevertetés mellett hagytuk 
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szobahőmérsékletre melegedni. A sárga szuszpenzió a reakció előrehaladtával (3-24 h) tiszta 

oldattá változott. A reakció lejátszódása után a reakcióelegyet 0 °C-ra hűtöttük és vizet (10 

ml) adtunk hozzá a BH3*Me2S felesleg elbontásához. Fél óra kevertetés után 10 %-os 

Na2CO3-oldattal lúgosítottuk az elegyet, majd a vizes fázist 3 x 15 ml diklórmetánnal 

extraháltuk. Az egyesített szerves fázist Na2SO4-on szárítottuk, szűrtük, majd bepároltuk. A 

párlási maradékot flash oszlopkromatográfiás eljárással, szilika gél adszorbensen, n-

hexán:diklórmetán = 2:1 arányú eluensét alkalmazva tisztítottuk. A nyers terméket dietil-

éterrel beoldottuk és néhány csepp n-hexánt adtunk hozzá. Az oldatot éjszakára 

hűtőszekrénybe helyeztük és másnap a hűtés hatására kivált sárga színű kristályokat szűrtük. 

 

6-((10H-Fenotiazin-10-il)metil)-2-(4-brómfenil)-5,6,7,8-tetrahidro-2H-tetrazolo[5,1-

f][1,2]azaborinin-4-ium-5-uid (118a): 

1. közlemény, 2676. oldal, 4b vegyület. 

 

6-((10H-Fenotiazin-10-il)metil)-2-(4-klórfenil)-5,6,7,8-tetrahidro-2H-tetrazolo[5,1-

f][1,2]azaborinin-4-ium-5-uid (118b): 

1. közlemény, 2676. oldal, 4a vegyület. 

 

6-((10H-Fenotiazin-10-il)metil)-2-(p-tolil)-5,6,7,8-tetrahidro-2H-tetrazolo[5,1-

f][1,2]azaborinin-4-ium-5-uid (118c): 

1. közlemény, 2677. oldal, 4d vegyület. 

 

6-((10H-Fenotiazin-10-il)metil)-2-(4-metoxifenil)-5,6,7,8-tetrahidro-2H-tetrazolo[5,1-

f][1,2]azaborinin-4-ium-5-uid (118d): 

1. közlemény, 2677. oldal, 4c vegyület. 

 

2-(4-Brómfenil)-6-((2-klór-10H-fenotiazin-10-il)metil)-5,6,7,8-tetrahidro-2H-

tetrazolo[5,1-f][1,2]azaborinin-4-ium-5-uid (118e): 

3. közlemény, 4266. oldal, 7i vegyület. 

 

6-((2-Klór-10H-fenotiazin-10-il)metil)-2-(4-metoxifenil)-5,6,7,8-tetrahidro-2H-

tetrazolo[5,1-f][1,2]azaborinin-4-ium-5-uid (118f): 

3. közlemény, 4267. oldal, 7j vegyület. 

 

Általános előirat fenotiazin-származékokkal és karbazollal szubsztituált monohidroxi-

vegyületek előállításához hidroborálás-oxidációval (119a-j, 122): 

 

A megfelelő dienil-fenotiazint vagy -karbazolt (4,00 mmol, 13a-g,i-k, 113d) feloldottuk absz. 

THF-ben (80 ml) inert atmoszféra alatt. A reakcióelegyet sós jéggel 0 °C-ra hűtöttük és a 

BH3*Me2S (1,60 ml, 16,00 mmol) reagenst injekciós tű segítségével az oldathoz csepegtettük. 

A halványsárga tiszta oldat sötét sárga szuszpenzióvá változott. A reakcióegyet hagytuk 

szobahőmérsékletre melegedni és további 1 napig keveredett, és ismét tiszta oldattá változott 

a reakcióelegy. A reakció lejátszódása után ismét 0 °C-ra hűtöttük az elegyet, majd 

cseppenként metanolt (40 ml) adagoltunk az oldathoz, ezzel a borán-reagens feleslegét 

bontottuk el. Ezt az oldatot intenzíven kevertettük (45 min), mivel a metanol beadagolása 

közben heves pezsgést tapasztaltunk. A pezsgés megszűnését követően a reakcióelegyet 10%-

os NaOH-oldattal (4 ml) lúgosítottuk és még 30 percig kevertettük. Ennél a lépésnél a lúg-

oldat lassú adagolásásra volt szükség a hirtelen jelentkező hőfejlődés elkerülése végett. Az 

elegy hőmérsékletét 0 °C-on tartva, ezután a 30%-os H2O2-oldatot (2 ml) csepegtettük az 
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elegyhez és az eddig tiszta sárga oldat fehér szuszpenzióvá változott. Egy nap keveredés után 

a szuszpenziót jeges vízre (60 ml) öntöttük, fél órát hagytuk keveredni, 10%-os HCl-oldattal 

savanyítottuk pH = 2-3-ig, majd az oldatot 3 x 50 ml diklórmetánnal extraháltuk. A szerves 

fázist Na2SO4-on szárítottuk, szűrtük és bepároltuk. A párlási maradék fehér színű, amorf 

kristályos anyag lett, melyet flash oszlopkromatográfiás eljárással, szilika gél adszorbensen, 

diklórmetán ill. n-hexán:etil-acetát = 2:1 eluensét alkalmazva tisztítottuk. A nyers terméket 

dietil-éterrel beoldottuk, az oldatot hűtőszekrénybe helyeztük éjszakára és a hűtés hatására 

kivált fehér kristályokat másnap kiszűrtük. 

 

4-(2-(4-Brómfenil)-2H-tetrazol-5-il)-1-(10H-fenotiazin-10-il)butan-2-ol (119a): 

3. közlemény, 4267. oldal, 8a vegyület. 

 

Ugyanehhez a termékhez jutottunk 10-((1E,3Z)-4-(2-(4-brómfenil)-2H-tetrazol-5-il)buta-1,3-

dien-1-il)-10H-fenotiazin (13a) hidroborálásával, majd oxidációs lépésként metanolos 

kevertetést alkalmazva:  

Inert atmoszféra alatt a 13a (0,50 g, 1,05 mmol) vegyületet feloldottuk absz. THF-ben, majd 

állandó keverés mellett a reakcióelegyet 0 °C-ra hűtöttük és injekciós tű segítségével a 

BH3*Me2S reagenst (0,42 ml, 0,42 mmol) az elegyhez adagoltuk. Ezután az oldatot hagytuk 

szobahőmérsékletre melegedni, majd a reakció lejátszódása után metanolt (10 ml) adtunk 

hozzá és 3 hétig kevertettük. Az oldatot 3 hét után bepároltuk, majd a párlási maradékot flash 

oszlopkromatográfiás eljárással, szilika gél adszorbensen, diklórmetán ill. n-hexán:etil-acetát 

= 2:1 eluensét alkalmazva tisztítottuk. A terméket dietil-éterrel beoldottuk, az oldatot 

éjszakára hűtőszekrénybe helyeztük és a hűtés hatására kivált fehér kristályokat másnap 

kiszűrtük. Termelés: 0,23 g (44%). 

 

4-(2-(4-Klórfenil)-2H-tetrazol-5-il)-1-(10H-fenotiazin-10-il)butan-2-ol (119b): 

3. közlemény, 4267. oldal, 8b vegyület. 

 

1-(10H-Fenotiazin-10-il)-4-(2-(p-tolil)-2H-tetrazol-5-il)-butan-2-ol (119c): 

3. közlemény, 4267. oldal, 8d vegyület. 

 

4-(2-(4-Metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)-1-(10H-fenotiazin-10-il)butan-2-ol (119d): 

3. közlemény, 4267. oldal, 8c vegyület. 

 

4-(2-(4-Fluorfenil)-2H-tetrazol-5-il)-1-(10H-fenotiazin-10-il)butan-2-ol (119e): 

3. közlemény, 4267. oldal, 8e vegyület. 

 

4-(2-(4-Brómfenil)-2H-tetrazol-5-il)-1-(2-(trifluormetil)-10H-fenotiazin-10-il)butan-2-ol 

(119f): 

3. közlemény, 4267. oldal, 8f vegyület. 

 

4-(2-(4-Metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)-1-(2-(trifluormetil)-10H-fenotiazin-10-il)butan-2-ol 

(119g): 

3. közlemény, 4268. oldal, 8g vegyület. 

 

4-(2-(4-Brómfenil)-2H-tetrazol-5-il)-1-(2-klór-10H-fenotiazin-10-il)butan-2-ol (119h): 

3. közlemény, 4268. oldal, 8h vegyület 
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1-(2-Klór-10H-fenotiazin-10-il)-4-(2-(p-tolil)-2H-tetrazol-5-il)butan-2-ol (119i): 
A reakciót 2-klór-10-((1E,3Z)-4-(2-(p-tolil)-2H-tetrazol-5-il)buta-1,3-dien-1-il)-10H-

fenotiazinból (0,46 g, 1,00 mmol, 13g) kiindulva végeztük el és a terméket fehér kristályos 

anyagként izoláltuk. Termelés: 0,27 g (57%); op.: 108-109 °C. Elemanalízis várt: C, 62,13; H, 

4,78; N, 15,09; C24H22ClN5OS mért: C, 62,30; H, 4,98; N, 15,12%; m/z (EI+) várt: 463,98 

C24H22ClN5OS, mért [M+H]
+
: 464,20; νmax (KBr)/cm

-1
: 3373, 2919, 1518, 1457, 816. δH (300 

MHz, CDCl3) 2,06 (1H, m), 2,24 (1H, m), 2,44 (3H, s), 2,68 (1H, br. s), 3,12-3,25 (2H, m), 

3,91 (1H, m), 4,02 (1H, m), 4,18 (1H, m), 6,91-6,99 (4H, m), 7,07-7,19 (3H, m), 7,31-7,34 

(2H, m), 7,94 (2H, m). δC (75 MHz, CDCl3) 21,4, 22,1, 32,4, 54,1, 66,7, 116,6, 116,8, 119,9 

(2C), 123,3, 123,8, 125,3, 126,6, 127,8, 128,1, 128,5, 130,3 (2C), 133,7, 134,9, 140,0, 144,8, 

146,9, 166,6. 

 

1-(2-Klór-10H-fenotiazin-10-il)-4-(2-(4-metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)butan-2-ol (119j): 

3. közlemény, 4268. oldal, 8i vegyület. 

 

2-Klór-10-(2-hidroxi-4-(2-(4-metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)butil)-10H-fenotiazin-5-oxid 

(120): 

3. közlemény, 4268. oldal, 9 vegyület. 

 

Ugyanehhez a termékhez jutottunk 1-(2-klór-10H-fenotiazin-10-il)-4-(2-(4-metoxifenil)-2H-

tetrazol-5-il)butan-2-ol (3,00 g, 6,25 mmol, 119j) és m-CPBA (1,18 g, 6,86 mmol) absz. 

diklórmetánban (60 ml) végrehajtott reakciója során. A terméket etanolból átkristályosítottuk 

és a fehér kristályokat kiszűrtük. Termelés: 2,42 g (78%). 

 

4-(2-Klór-10H-fenotiazin-10-il)-1-(2-(4-metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)bután-1,3-diol 

(121): 

3. közlemény, 4268. oldal, 10 vegyület. 

 

1-(9H-Karbazol-9-il)-4-(2-(4-metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)butan-2-ol (122): 

3. közlemény, 4269. oldal, 10 vegyület. 

 

10-Benzil-2-klór-10H-fenotiazin (123): 

Irodalmi op.: 90-92 °C, mért op.: 90-91 °C [109]. 

 

Általános előirat 10-benzil-2-amino-10H-fenotiazinok előállításhoz (124a-d) Buchwald-

Hartwig keresztkapcsolással: 

 

Inertizált lombikba bemértünk Pd2(dba)3-t (5 mol%), XPhost (10 mol%), NaO
t
Bu-t (1,2 ekv.), 

10-benzil-2-klór-10H-fenotiazint (1 ekv., 123), ill. megfelelő primer vagy szekunder amint 

(1,2 ekv.), majd ezeket a reaktánsokat absz. toluollal (5 ml) beoldottuk. A reakcióelegyet 

intenzív kevertetés mellett 5 percig argonnal átbuborékoltattuk, majd refluxáltattuk. A reakció 

lejátszódása után a sötét barna oldatot bepároltuk. A párlási maradékot flash 

oszlopkromatográfiás eljárással, szilika gél vagy alumínium-oxid adszorbensen, diklórmetán, 

majd n-hexán:etil-acetát = 4:1 ill. 2:1 eluensét alkalmazva tisztítottuk. Barna olajat vagy 

amorf kristályos anyagot kaptunk végtermékként.  

 

10-Benzil-N-(2-morfolinoetil)-10H-fenotiazin-2-amin (124a): 

4. közlemény, „Supplementary material”, 6. oldal, 6a vegyület. 
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N
1
-(10-Benzil-10H-fenotiazin-2-il)-N

2
,N

2
-dimetiletán-1,2-diamin (124b): 

A reakciót 10-benzil-2-klór-10H-fenotiazinból (0,20 g, 0,62 mmol, 123) és N,N-dimetil-

etiléndiaminból (81µl, 0,74 mmol) kiindulva végeztük el. A nyers terméket 

oszlopkromatográfiás eljárással, alumínium-oxid adszorbensen, diklórmetán, majd n-

hexán:etil-acetát = 2:1 eluensét alkalmazva tisztítottuk és barna olajat kaptunk. Termelés: 

0,09 g (39%). Elemanalízis várt: C, 73,56; H, 6,71; N, 11,19; C23H25N3S mért: C, 73,60; H, 

6,65; N, 11,17%. HRMS (EI+) várt: 375,7690 C23H25N3S mért: 375,1756; m/z: 375 (17%), 

316 (9), 284 (9), 269 (6), 225 (45), 181 (15), 169 (25), 131 (30), 105 (9), 92 (12), 84 (26), 69 

(100), 58 (55); νmax (film)/cm
-1

: 3374, 2943, 1590, 1470, 1210. δH (300 MHz, CDCl3) 2,33 

(6H, s), 2,56 (2H, t, J = 5,8 Hz), 3,04-3,11 (2H, m), 5,07 (2H, s), 6,00 (1H, d, J = 1,8 Hz), 

6,18-6,21 (1H, m), 6,63 (1H, d, J = 8,1 Hz), 6,83-6,94 (3H, m), 7,07-7,33 (7H, m). δC (75 

MHz, CDCl3) 40,6, 44,7 (2C), 52,8, 57,5, 101,7, 107,4, 110,3, 115,7, 122,5, 124,6, 126,2, 

127,0 (2C), 127,1, 127,7, 128,9 (2C), 131,5, 137,4, 144,7, 146,0, 147,9. 

 

N-10-Dibenzil-10H-fenotiazin-2-amin (124c): 

A reakciót 10-benzil-2-klór-10H-fenotiazinból (0,20 g, 0,62 mmol, 123) és benzil-aminból 

(80 µl, 0,74 mmol) kiindulva végeztük el. A nyers terméket oszlopkromatográfiás eljárással, 

szilika gél adszorbensen, diklórmetán, majd n-hexán:etil-acetát = 2:1 eluensét alkalmazva 

tisztítottuk és barna olajat kaptunk. Termelés: 0,21 g (86%). Elemanalízis: várt: C, 79,15; H, 

5,62; N, 7,10; C26H22N2S mért: C, 79,10; H, 5,55; N, 7,20%. HRMS (EI+) várt: 394,1504 

C26H22N2S mért: 394,1487; m/z: 394 (35%), 303 (100), 198 (9), 185 (28), 91 (20); νmax 

(film)/cm
-1

: 3419, 3060, 2922, 1588, 1469. δH (300 MHz, CDCl3) 4,11 (2H, s), 5,01 (2H, s), 

6,02 (1H, d, J = 2,0 Hz), 6,20-6,23 (1H, m), 6,65 (1H, d, J = 8,1 Hz), 6,85-6,99 (4H, m), 7,11-

7,37 (11H, m). δC (75 MHz, CDCl3) 48,4, 52,9, 101,7, 107,3, 110,0, 115,6, 122,4, 124,3, 

126,8 (2C), 126,9, 127,0, 127,1, 127,3, 127,5 (2C), 128,6, 128,7 (2C), 128,8 (2C), 137,1, 

139,3, 144,7, 145,8, 148,1. 

 

4-(10-Benzil-10H-fenotiazin-2-il)morfolin (124d): 

4. közlemény, „Supplementary material”, 6. oldal, 6b vegyület. 

 

Általános előirat 2-aminofenotiazin-származékok és 2-fenotiazin-amidok (125a-e) 

előállításához: 

 

A Boc-védett 2-aminofenotiazin-származék vagy 2-fenotiazin-amid (1 ekv., 128a-e) és absz. 

diklórmetán (3 ml) oldatához 0 °C-on, 20 percen át hozzácsepegtettük a trifluor-ecetsavat (27 

ekv.). A reakcióelegy színtelenről sötét zöldre változott. A reakció lejátszódását követően a 

reakcióelegyet jeges vízre öntöttük, az oldat pH-ját semlegesítettük 10%-os NaHCO3-oldattal, 

majd a vizes fázist háromszor diklórmetánnal extraháltuk. Az egyesített szerves fázist 

Na2SO4-on szárítottuk, szűrtük és bepároltuk. A párlási maradékot vagy oszlopkromatográfiás 

eljárással, szilika gél adszorbensen, kloroform:metanol = 50:1, ill. 30:1 eluensét alkalmazva, 

majd dietil-éterrel kezelve tisztítottuk vagy kloroformból átkristályosítottuk. 

 

N-(2-Morfolinoetil)-10H-fenotiazin-2-amin (125a): 

4. közlemény, „Supplementary material”, 3. oldal, 4a vegyület. 

 

4-(10H-Fenotiazin-2-il)morfolin (125b): 

4. közlemény, „Supplementary material”, 4. oldal, 4b vegyület. 
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Ugyanehhez a termékhez jutottunk 4-(10-benzil-10H-fenotiazin-2-il)morfolin (0,17 g, 0,44 

mmol, 124d) debenzilezése során. Termelés: 0,08 g (60%), drapp kristály. 

 

2-(4-Metilpiperazin-1-il)-10H-fenotiazin (125c):  
4. közlemény, „Supplementary material”, 4. oldal, 4c vegyület. 

 

N-(10H-Fenotiazin-2-il)formamid (125d): 

4. közlemény, „Supplementary material”, 4. oldal, 4d vegyület. 

 

N-(10H-Fenotiazin-2-il)acetamid (125e) 

4. közlemény, „Supplementary material”, 5. oldal, 4e vegyület. 

 

t-Butil-2-klór-10H-fenotiazin-10-karboxilát (127): 

4. közlemény, „Supplementary material”, 1. oldal, 2 vegyület.  

 

Általános előirat Boc-védett 2-aminofenotiazin-származékok és 2-fenotiazin-amidok (128a-e) 

előállításához: 

 

Inertizált lombikba bemértünk Pd-katalizátort: Pd2(dba)3 vagy Pd(OAc)2 (5,0-7,5 mol%), 

XPhost (10-15 mol%), t-butil-10H-fenotiazin-10-karboxilát (1 ekv., 127), primer, szekunder 

amint vagy savamidot (2 ekv.), bázist: NaO
t
Bu, K2CO3 vagy Cs2CO3 (2 ekv.) és ezeket a 

reaktánsokat absz. toluollal (5 ml) beoldottuk. A reakcióelegyet intenzív kevertetés mellett 5 

percig argonnal átbuborékoltattuk, majd az elegyet refluxáltattuk. A reakció lejátszódása után 

a sötét barna oldatot bepároltuk. A párlási maradékot flash oszlopkromatográfiás eljárással, 

szilika gél adszorbensen, n-hexán:etil-acetát = 4:1 ill. 2:1 vagy kloroform:metanol = 20:1 

eluensét alkalmazva tisztítottuk és olajat vagy kristályos anyagot izoláltunk végtermékként.  

 

t-Butil-2-((2-morfolinoetil)amino)-10H-fenotiazin-10-karboxilát (128a): 

4. közlemény, „Supplementary material”, 2. oldal, 3a vegyület.  

 

t-Butil-2-morfolino-10H-fenotiazin-10-karboxilát (128b): 

4. közlemény, „Supplementary material”, 2. oldal, 3b vegyület. 

 

t-Butil-2-(4-metilpiperazin-1-il)-10H-fenotiazin-10-karboxilát (128c): 

4. közlemény, „Supplementary material”, 2. oldal, 3c vegyület. 

 

t-Butil-2-formamido-10H-fenotiazin-10-karboxilát (128d): 

4. közlemény, „Supplementary material”, 3. oldal, 3d vegyület.  

 

t-Butil-2-acetamido-10H-fenotiazin-10-karboxilát (128e): 

4. közlemény, „Supplementary material”, 3. oldal, 3e vegyület. 

 

2-Amino-10H-fenotiazin hidroklorid (129): 
Irodalmi op.: >250 °C, mért op.: 255-258°C [115]. 
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Általános előirat 2-aminofenotiazin-származékokkal és 2-fenotiazin-amiddal szubsztituált 

tetrazolil-diének (130a-m) előállításához Buchwald-Hartwig keresztkapcsolással: 

 

Inertizált lombikba bemértünk Pd2(dba)3-t (5,0-7,5 mol%), XPhost (10-15 mol%), 2-klór-10-

((1E,3Z)-4-(2-(4-metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)buta-1,3-dien-1-il)-10H-fenotiazint (1 ekv., 

13k), primer, szekunder amint vagy savamidot (2 ekv.) és bázist: NaO
t
Bu, K2CO3 vagy 

Cs2CO3 (2 ekv.), majd a reaktánsokat feloldottuk absz. toluolban (5 ml). A reakcióelegyet 

intenzív kevertetés mellett 5 percig argonnal átbuborékoltattuk, majd az elegyet refluxáltattuk. 

A reakció lejátszódása után (0,5-24 h) a reakcióelegyet bepároltuk, majd a párlási maradékot 

flash oszlopkromatográfiás eljárással, alumínium-oxid adszorbensen, n-hexán:etil-acetát 

(5v/v% trietil-amint tartalmazott) = 2:1 eluensét alkalmazva tisztítottuk. A nyers terméket 

vagy dietil-éterrel kezeltük vagy átkristályosítottuk (etil-acetátból, acetonitrilből vagy 

diklórmetánból), így sárga színű, kristályos végtermékhez jutottunk.  

 

N
1
-(10-((1E,3Z)-4-(2-(4-Metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)buta-1,3-dien-1-il)-10H-fenotiazin-

2-il)-N
2
,N

2
-dimetiletán-1,2-diamin (130a): 

4. közlemény, „Supplementary material”, 6. oldal, 8a vegyület. 

 

10-((1E,3Z)-4-(2-(4-Metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)buta-1,3-dien-1-il)-N-(2-morfolinoetil)-

10H-fenotiazin-2-amin (130b):  

4. közlemény, „Supplementary material”, 7. oldal, 8b vegyület. 

 

N-Benzil-10-((1E,3Z)-4-(2-(4-metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)buta-1,3-dien-1-il)-10H-

fenotiazin-2-amin (130c): 

4. közlemény, „Supplementary material”, 7. oldal, 8c vegyület. 

 

10-((1E,3Z)-4-(2-(4-Metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)buta-1,3-dien-1-il)-N-((R)-1-feniletil)-

10H-fenotiazin-2-amin (130d):  

4. közlemény, „Supplementary material”, 7. oldal, 8d vegyület. 

 

N,N-Dietil-10-((1E,3Z)-4-(2-(4-metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)buta-1,3-dien-1-il)-10H-

fenotiazin-2-amin (130e): 

4. közlemény, „Supplementary material”, 8. oldal, 8e vegyület. 

 

10-((1E,3Z)-4-(2-(4-Metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)buta-1,3-dien-1-il)-N,N-difenil-10H-

fenotiazin-2-amin (130f): 

4. közlemény, „Supplementary material”, 8. oldal, 8f vegyület. 

 

4-(10-((1E,3Z)-4-(2-(4-Metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)buta-1,3-dien-1-il)-10H-fenotiazin-2-

il)morfolin (130g): 

4. közlemény, „Supplementary material”, 8. oldal, 8g vegyület. 

 

10-((1E,3Z)-4-(2-(4-Metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)buta-1,3-dien-1-il)-2-(4-metilpiperazin-

1-il)-10H-fenotiazin (130h): 

4. közlemény, „Supplementary material”, 9. oldal, 8h vegyület. 

 

10-((1E,3Z)-4-(2-(4-Metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)buta-1,3-dien-1-il)-2-(piperidin-1-il)-

10H-fenotiazin (130i): 

4. közlemény, „Supplementary material”, 9. oldal, 8i vegyület. 
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10-((1E,3Z)-4-(2-(4-Metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)buta-1,3-dien-1-il)-2-(pirrolidin-1-il)-

10H-fenotiazin (130j):  

4. közlemény, „Supplementary material”, 9. oldal, 8j vegyület. 

 

N-(10-((1E,3Z)-4-(2-(4-Metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)buta-1,3-dien-1-il)-10H-fenotiazin-

2-il)formamid (130k): 

4. közlemény, „Supplementary material”, 10. oldal, 8k vegyület. 

 

N-(10-((1E,3Z)-4-(2-(4-Metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)buta-1,3-dien-1-il)-10H-fenotiazin-

2-il)acetamid (130l): 

4. közlemény, „Supplementary material”, 10. oldal, 8l vegyület. 

 

N-(10-((1E,3Z)-4-(2-(4-Metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)buta-1,3-dien-1-il)-10H-fenotiazin-

2-il)benzamid (130m): 

4. közlemény, „Supplementary material”, 10. oldal, 8m vegyület. 

 

Általános előirat 10-((1E,3Z)-4-(2-(4-brómfenil)-2H-tetrazol-5-il)buta-1,3-dien-1-il)-2-klór-

10H-fenotiazin (13i) és morfolin Buchwald-Hartwig keresztkapcsolásához: 

 

Inertizált lombikba bemértünk Pd2(dba)3-t (5 mol%), XPhost (10 mol%), 10-((1E,3Z)-4-(2-(4-

brómfenil)-2H-tetrazol-5-il)buta-1,3-dien-1-il)-2-klór-10H-fenotiazint (1 ekv., 13i), morfolint 

(1,2 vagy 2 ekv.) és NaO
t
Bu-t (1,5 ekv.), majd a reaktánsokat beoldottuk absz. toluollal (5 

ml). A reakcióelegyet intenzív kevertetés mellett 5 percig argonnal átbuborékoltattuk, majd 

refluxáltattuk. A reakció lejátszódása után (2,5 h) a reakcióelegyet bepároltuk, majd a párlási 

maradékot flash oszlopkromatográfiás eljárással, szilika gélen, n-hexán:etil-acetát = 2:1 

eluensét alkalmazva tisztítottuk. A nyers terméket dietil-éterrel kezeltük vagy 

átkristályosítottuk (acetonitrilből vagy diklórmetánból), így kristályos végtermékhez 

jutottunk.  
 

4-(4-(5-((1E,3Z)-4-(2-Klór-10H-fenotiazin-10-il)buta-1,3-dien-1-il)-2H-tetrazol-2-

il)fenil)morfolin (131):  

4. közlemény, „Supplementary material”, 11. oldal, 10 vegyület.  

 

4-(4-(5-((1E,3Z)-4-(2-Morfolin-10H-fenotiazin-10-il)buta-1,3-dien-1-il)-2H-tetrazol-2-

il)fenil)morfolin (132):  

4. közlemény, „Supplementary material”, 11. oldal, 11 vegyület.  

 

Általános előirat N-(2-hidroxibutil)-2-aminofenotiazin-származékokhoz (133b-i) a megfelelő 

fenotiazin-származékokkal szubsztituált tetrazolil-diének hidroborálás-oxidációjával (130b-i) 

(„I. út”): 

 

A reakciókat a 2-aminofenotiazin-származékokkal szubsztituált tetrazolil-diénekből (1 ekv., 

130b-i) kiindulva végeztük a 119a-j ill. 122 vegyületek előállítására vonatkozó előirat 

alapján.  
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Általános előirat N-(2-hidroxibutil)-2-aminofenotiazin-származékokhoz (133c,h,m) benzil 

védőcsoport eltávolításán keresztül (III. út, „A” eset): 

 

Inertizált lombikban az O-benzil védett 2-aminofenotiazin-származék (0,08 mmol, 135a,c,d) 

és etanol (1,2 ml) tiszta sárga oldatához hozzácsepegtettük cc. HCl-t (1,2 ml). Ezután az 

elegyet forráspontig melegítettük és 4-6 napig intenzív kevertetés mellett refluxáltattuk. A 

reakció lejátszódás után az oldatot bepároltuk, majd a párlási maradékot vízzel (2 ml) 

felszuszpendáltuk, melyet telített NaHCO3-oldattal semlegesítettünk. A vizes fázist 3 x 3 ml 

diklórmetánnal extraháltuk, az egyesített szerves fázist Na2SO4-on szárítottuk, szűrtük és 

bepároltuk. A nyers terméket oszlopkromatográfiás eljárással, szilika gél adszorbensen, n-

hexán:etil-acetát = 2:1 ill. 1:1 eluensét alkalmazva tisztítottuk.  

 

Általános előirat N-(2-hidroxibutil)-2-aminofenotiazin/-2-fenotiazin-amid-származékokhoz 

(133a,b,e,g,h,j,k,n) t-butil-difenilszilil védőcsoport eltávolításán keresztül (III. út, „B” eset): 

 

Inertizált lombikba bemértük az O-t-butil-difenilszilil védett 2-aminofenotiazin-/2-fenotiazin-

amid-származékot (0,14 mmol, 1 ekv., 137a-h), majd absz. THF-fel (1 ml) beoldottuk. A 

reakcióelegyet intenzív kevertetés mellett 0 °C-ra hűtöttük, majd hozzácsepegtettük a TBAF 

(0,20 mmol, 1,5 ekv)/absz. THF (1 ml) oldatát. Hagytuk szobahőmérsékletre melegedni az 

elegyet, majd a reakció lejátszódása után (8-48 h) a reakcióelegyet bepároltuk. A nyers 

terméket oszlopkromatográfiás eljárással, szilika gél adszorbensen, kloroform:metanol = 50:1, 

majd 20:1 eluensét alkalmazva tisztítottuk.  

 

Az „I. út”, „II. út” és „III. út, A és B eset” során szintetizált hidroxi-származékok (133a-n) 

analitikai adatainál szerepel az alkalmazott út, a reakció időtartama ill. a termelési 

eredmények. 

 

1-(2-((2-(Dimetilamino)etil)amino)-10H-fenotiazin-10-il)-4-(2-(4-metoxifenil)-2H-

tetrazol-5-il)butan-2-ol (133a): 

A „III. út, B eset” alapján N
1
-(10-(2-((t-butil-difenilszilil)oxi)-4-(2-(4-metoxifenil)-2H-

tetrazol-5-il)butil)-10H-fenotiazin-2-il)-N
2
,N

2
-dimetiletán-1,2-diaminból (0,10 g, 0,13 mmol, 

137a) kiindulva végeztük el a reakciót és drapp színű, amorf kristályos anyagot kaptunk. A 

reakció 48 h alatt játszódott le. Termelés: 63 mg (91%); op.: 56-58 °C. Elemanalízis várt: C, 

63,25; H, 6,26; N, 18,44; C28H33N7O2S mért: C, 63,01; H, 6,18; N, 18,38%; m/z (EI+) várt: 
531,24 C28H33N7O2S, mért [M+H]

+
: 532,20; νmax (KBr)/cm

-1
: 3368, 2930, 1601, 1516, 1464. 

δH (300 MHz, CDCl3) 2,05 (1H, m), 2,21 (1H, m), 2,24 (6H, s), 2,47 (1H, m), 2,54 (2H, t, J = 

7,8 Hz), 3,09-3,22 (4H, m), 3,85 (3H, s), 3,87 (1H, m), 4,07 (1H, m), 4,18 (1H, m), 4,25 (1H, 

m), 6,25-6,27 (2H, m), 6,89-7,19 (7H, m), 7,97 (2H, m). δC (75 MHz, CDCl3) 21,9, 32,2, 41,1, 

45,1 (2C), 53,8, 55,6, 57,8, 66,5, 101,9, 107,8, 113,0, 114,6 (2C), 116,1, 121,3 (2C), 122,8, 

126,9, 127,6, 128,0, 128,2, 130,4, 145,5, 146,7, 148,6, 160,4, 166,5. 

 

4-(2-(4-Metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)-1-(2-((2-morfolinoetil)amino)-10H-fenotiazin-10-

il)butan-2-ol (133b): 

Az „I. út” alapján 10-((1E,3Z)-4-(2-(4-metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)buta-1,3-dien-1-il)-N-(2-

morfolinoetil)-10H-fenotiazin-2-aminból (0,30 g, 0,54 mmol, 130b) kiindulva végeztük el a 

reakciót. Termelés: 82 mg (26%), sárga, amorf kristályos anyag. 

A „III. út, B eset” alapján 10-(2-((t-butil-difenilszilil)oxi)-4-(2-(4-metoxifenil)-2H-tetrazol-5-

il)butil)-N-(2-morfolinoetil)-10H-fenotiazin-2-aminból (0,10 g, 0,12 mmol, 137b) kiindulva 

végeztük el a reakciót és sárga színű, amorf kristályos anyagot izoláltunk. A reakció 28 h alatt 
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játszódott le. Termelés: 59 mg (84%); op.: 65-68 °C. Elemanalízis várt: C, 62,81; H, 6,15; N, 

17,09; C30H35N7O3S mért: C, 63,19; H, 6,06; N, 16,90%; m/z (EI+) várt: 573,25 C30H35N7O3S, 

mért [M+H]
+
: 574,10; νmax (KBr)/cm

-1
: 3374, 2933, 1601, 1515, 1464. δH (300 MHz, CDCl3) 

2,03 (1H, m), 2,20 (1H, m), 2,34-2,43 (4H, m), 2,58 (2H, t, J = 5,9 Hz), 2,85 (1H, br. s), 3,07-

3,19 (4H, m), 3,68 (4H, t, J = 4,3 Hz), 3,86 (3H, s), 3,88 (1H, m), 4,04 (1H, m), 4,20 (1H, m), 

4,22 (1H, m), 6,24-6,26 (2H, m), 6,89-7,02 (5H, m), 7,13 (2H, m), 7,95 (2H, m). δC (75 MHz, 

CDCl3) 22,1, 32,5, 40,3, 53,5 (2C), 54,0, 55,9, 57,2, 66,7, 67,1 (2C), 102,1, 108,1, 113,5, 

114,9 (2C), 116,4, 121,6 (2C), 123,1, 127,2, 127,9, 128,2, 128,5, 135,0, 145,7, 147,0, 148,8, 

160,6, 166,7. 

 

1-(2-(Benzilamino)-10H-fenotiazin-10-il)-4-(2-(4-metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)butan-2-ol 

(133c):  

Az „I. út” alapján N-benzil-10-((1E,3Z)-4-(2-(4-metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)buta-1,3-dien-

1-il)-10H-fenotiazin-2-aminból (0,20 g, 0,38 mmol, 130c) kiindulva végeztük el a reakciót. 

Termelés: 64 mg (30%), barna olaj. 

A „III. út, A eset” alapján N-benzil-10-(2-(benziloxi)-4-(2-(4-metoxifenil)-2H-tetrazol-5-

il)butil)-10H-fenotiazin-2-aminból (0,05 g, 0,08 mmol, 135a) kiindulva végeztük el a reakciót 

és barna olajat kaptunk. A reakció 4 nap alatt játszódott le. Termelés: 42 mg (kvant.). 

Elemanalízis várt: C, 67,61; H, 5,49; N, 15,26; C31H30N6O2S mért: C, 67,42; H, 5,83; N, 

15,06%. HRMS (EI+) várt: 550,2151 C31H30N6O2S mért: 550,2151; m/z: 534 (87%), 506 (22), 

464 (6), 385 (98), 352 (26), 330 (9), 303 (100), 267 (13), 213 (28), 185 (63), 160 (15), 123 

(49), 91 (74); νmax (film)/cm
-1

: 3381, 2928, 1600, 1515, 1257. δH (300 MHz, CDCl3) 1,97 (1H, 

m), 2,11 (1H, m), 2,66 (1H, br. s), 3,06-3,17 (2H, m), 3,78 (1H, dd, J = 13,0, 9,0 Hz) 3,87 

(3H, s), 3,95 (1H, dd, J = 13,0, 3,2 Hz), 4,07 (1H, m), 4,15 (1H, br. s), 4,29 (2H, s), 6,22-6,29 

(2H, m), 6,87-7,03 (5H, m), 7,09-7,19 (2H, m), 7,26-7,36 (5H, m), 7,96 (2H, m). δC (75 MHz, 

CDCl3) 22,1, 32,3, 48,6, 54,0, 55,9, 66,6, 102,1, 108,3, 113,7, 114,8 (2C), 116,3, 121,5 (2C), 

123,1, 127,2, 127,5 (2C), 127,8, 128,1, 128,5, 128,9 (2C), 130,7, 139,4, 145,9, 146,6, 148,4 

(2C), 160,6, 166,7. 

 

4-(2-(4-Metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)-1-(2-(((R)-1-feniletil)amino)-10H-fenotiazin-10-

il)butan-2-ol (133d):  

Az „I. út” alapján 10-((1E,3Z)-4-(2-(4-metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)buta-1,3-dien-1-il)-N-

((R)-1-feniletil)-10H-fenotiazin-2-aminból (0,40 g, 0,73 mmol, 130d) kiindulva végeztük el a 

reakciót és drapp, amorf kristályos anyagot kaptunk, mely két diasztereomer keveréke. 

Termelés: 0,19 g (46%); op.: 63-68 °C. Elemanalízis várt: C, 68,06; H, 5,71; N, 14,88; 

C32H32N6O2S mért: C, 68,15; H, 6,05; N, 14,65%; m/z (EI+) várt: 564,23 C32H32N6O2S, mért 

[M+H]
+
: 565,30; νmax (KBr)/cm

-1
: 3374, 2924, 1600, 1515, 1466. δH (400 MHz, DMSO-d6) 

1,38 [1,37] (3H, d, J = 6,5 Hz, CH3), 1,70 (1H, m, H3y), 2,00 [2,09] (1H, m, H3x), 2,88 (1H, 

m, H4y), 3,00 (1H, m, H4x), 3,66 (1H, m, H1y), 3,80 (1H, m, H1x), 3,83 [3,90] (1H, m, H2), 

3,85 (3H, s, OCH3), 4,43 [4,46] (1H, qd, J = 6,5, 6,2 Hz, NH-CH), 4,91 [4,95] (1H, d, J = 5,8 

Hz, OH), 6,09 [6,12] (1H, dd, J = 8,6, 2,0 Hz, H3’’), 6,19 [6,21] (1H, d, J = 6,2 Hz, NH), 6,27 

(1H, d, J = 2,0 Hz, H1’’), 6,71 (1H, d, J = 8,6 Hz, H4’’), 6,86 (1H, dd, J = 7,8, 7,5 Hz, H7’’), 

7,00 (1H, d, J = 7,8 Hz, H9’’), 7,05 (1H, d, J = 7,8 Hz, H6’’), 7,11 (1H, dd, J = 7,8, 7,5 Hz, 

H8’’), 7,15 (1H, m, H4’’’), 7,16 (2H, m, H3’ + H5’), 7,27 (2H, m, H3’’’ + H5’’’), 7,35 (2H, 

m, H2’’’ + H6’’’), 7,90 (2H, m, H2’ + H6’). δC (100 MHz, DMSO-d6) 21,0 (C4), 24,5 [24,6] 

(CH3), 33,0 (C3), 52,2 [52,1] (HN-CH), 52,7 (C1), 55,6 (OCH3), 65,4 [65,3] (C2), 101,7 

[101,5] (C1’’), 107,4 [107,6] (C3’’), 108,8 (C4a’’), 115,0 (C3’ + C5’), 115,9 (C9’’), 121,3 

(C2’ + C6’), 122,0 (C7’’), 125,6 (C5a’’), 125,8 (C2’’’ + C6’’’), 126,4 (C4’’’), 126,9 (C6’’ + 
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C8’’), 127,3 (C4’’), 128,3 (C3’’’ + C5’’’), 129,6 (C1’), 145,3 (C9a’’), 146,0 (C1’’’), 146,1 

(C10a’’), 148,1 (C2’’), 160,1 (C4’), 166,5 (Ctetrazol). 

 

1-(2-(Dietilamino)-10H-fenotiazin-10-il)-4-(2-(4-metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)butan-2-ol 

(133e): 

Az „I. út” alapján N,N-dietil-10-((1E,3Z)-4-(2-(4-metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)buta-1,3-dien-

1-il)-10H-fenotiazin-2-aminból (0,21 g, 0,42 mmol, 130e) kiindulva végeztük el a reakciót. 

Termelés: 0,05 g (23%), fehér színű, amorf kristályos anyag. 

A „III. út, B eset” alapján 10-(2-((t-butil-difenilszilil)oxi)-4-(2-(4-metoxifenil)-2H-tetrazol-5-

il)butil)-N,N-dietil-10H-fenotiazin-2-aminból (0,11 g, 0,15 mmol, 137d) kiindulva végeztük 

el a reakciót és fehér színű, amorf kristályos anyagot izoláltunk. A reakció 2 h alatt játszódott 

le. Termelés: 0,14 g (86%); op.: 51-53 °C. HPLC vizsgálat: Chiralpack AD oszlopon, n-

hexán:2-propanol (0,1% dietil-aminnal) = 70:30 arányú elegyét mozgófázisként használtuk, 

retenciós idők: 9,5 perc, 22,1 perc. Elemanalízis várt: C, 65,09; H, 6,24; N, 16,27; 

C28H32N6O2S mért: C, 65,01; H, 6,23; N, 15,90%; m/z (EI+) várt: 516,23 C28H32N6O2S, mért 

[M+H]
+
: 517,50; νmax (KBr)/cm

-1
: 2967, 2929, 1598, 1516, 1467. δH (400 MHz, DMSO-d6) 

1,03 (6H, t, J = 7,1 Hz, N(CH2)2(CH3)2), 1,76 (1H, dddd, J = 13,5, 9,3, 8,2, 5,4 Hz, H3y), 2,12 

(1H, m, H3x), 2,94 (1H, ddd, J = 15,3, 8,2, 7,4 Hz, H4y), 3,03 (1H, ddd, J = 15,3, 9,1, 5,4 Hz, 

H4x), 3,28 (4H, q, J = 7,1 Hz, N(CH2)2(CH3)2), 3,79 (1H, m, H1y), 3,83 (3H, s, OCH3), 3,96 

(1H, m, H1x), 4,00 (1H, m, H2), 5,02 (1H, d, J = 5,4 Hz, OH), 6,27 (1H, m, H3’’), 6,29 (1H, 

m, H1’’), 6,86 (1H, d, J = 8,0 Hz, H4’’), 6,88 (1H, t, J = 7,5 Hz, H7’’), 7,05 (1H, d, J = 7,5 

Hz, H9’’), 7,10 (1H, d, J = 7,5 Hz, H6’’), 7,14 (1H, m, H8’’), 7,16 (2H, m, H3’ + H5’), 7,88 

(2H, m, H2’ + H6’). δC (100 MHz, DMSO-d6) 12,4 (N(CH2)2(CH3)2, 2C), 21,0 (C4), 33,1 

(C3), 43,8 (N(CH2)2(CH3)2, 2C), 53,0 (C1), 55,6 (OCH3), 65,6 (C2), 100,5 (C1’’), 106,5 

(C3’’), 108,5 (C4a’’), 114,9 (C3’ + C5’), 116,1 (C9’’), 121,3 (C2’ + C6’), 122,1 (C7’’), 125,8 

(C5a’’), 126,9 (C6’’ + C8’’), 127,6 (C4’’), 129,6 (C1’), 145,4 (C9a’’), 146,4 (C10a’’), 147,5 

(C2’’), 160,0 (C4’), 166,4 (Ctetrazol). 

 

1-(2-(Difenilamino)-10H-fenotiazin-10-il)-4-(2-(4-metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)butan-2-ol 

(133f):  
Az „I. út” alapján 10-((1E,3Z)-4-(2-(4-metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)buta-1,3-dien-1-il)-N,N-

difenil-10H-fenotiazin-2-aminból (0,25 g, 0,42 mmol, 130f) kiindulva végeztük el a reakciót 

és drapp színű, amorf kristályos anyagot kaptunk. Termelés: 0,13 g (49%), op: 70-74 °C. 

Elemanalízis várt: C, 70,57; H, 5,26; N, 13,72; C36H32N6O2S mért: C, 70,51; H, 5,37; N, 

13,55%; HRMS (EI+) várt: 612,2307 C36H32N6O2S mért: 612,2289; m/z: 612 (23%), 584 (62), 

569 (3), 488 (7), 463 (42), 436 (2), 408 (2), 379 (100), 365 (42), 347 (28), 332 (19), 304 (5), 

292 (9), 269 (14), 255 (12), 239 (5), 225 (9), 210 (13), 186 (6), 167 (12), 136 (4), 122 (38), 

108 (22), 91 (15), 77 (23), 63 (5), 51 (9); νmax (KBr)/cm
-1

: 2929, 1580, 1516, 1456, 1256. δH 

(400 MHz, DMSO-d6) 1,69 (1H, m), 2,00 (1H, m), 2,88 (1H, m), 2,98 (1H, m), 3,61 (1H, dd, 

J = 13,5, 6,2 Hz), 3,74 (1H, dd, J = 13,5, 5,6 Hz), 3,83 (1H, m), 3,84 (3H, s), 4,94 (1H, d, J = 

5,7 Hz), 6,53-6,56 (2H, m), 6,93-7,03 (9H, m), 7,14-7,26 (8H, m), 7,89 (2H, m). δC (100 

MHz, DMSO-d6) 21,0, 32,9, 52,9, 55,6, 65,3, 112,0, 115,0 (2C), 116,3, 118,0, 118,2, 121,2 

(2C), 122,6 (2C), 122,9, 123,6 (4C), 124,5, 127,1, 127,4, 127,8, 129,4 (4C), 129,6, 145,0, 

146,0, 147,0 (2C), 147,1, 160,1, 166,4. 
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4-(2-(4-Metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)-1-(2-morfolin-10H-fenotiazin-10-il)butan-2-ol 

(133g): 

Az „I. út” alapján 4-(10-((1E,3Z)-4-(2-(4-metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)buta-1,3-dien-1-il)-

10H-fenotiazin-2-il)morfolinból (0,20 g, 0,49 mmol, 130g) kiindulva végeztük el a reakciót. 

Termelés: 85 mg (33%), fehér kristály. 

A „II. út” alapján: inertizált lombikba bemértünk Pd(OAc)2-t (6,96 mg, 0,03 mmol, 10 

mol%), XPhost (29,76 mg, 0,06 mmol, 20 mol%), NaO
t
Bu-t (82 mg, 0,88 mmol, 2,8 ekv.), 1-

(2-klór-10H-fenotiazin-10-il)-4-(2-(4-metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)butan-2-ol (0,15 g, 0,31 

mmol, 1 ekv., 119j) ill. morfolint (33 µl, 0,38 mmol, 1,2 ekv.), majd absz. toluollal (3 ml) 

beoldottuk a reaktánsokat. A reakcióelegyet intenzív kevertetés mellett 5 percig argonnal 

átbuborékoltattuk, majd refluxig melegítettük. 24 óra után sem értünk el teljes konverziót. A 

reakcióelegyet bepároltuk, majd a nyers terméket flash oszlopkromatográfiás eljárással, 

szilika gél adszorbensen, diklórmetán, majd n-hexán:etil-acetát = 2:1, ill. 1:1 eluensét 

alkalmazva tisztítottuk. Termelés: 0,02 g (<10%), fehér kristály. 

A „III. út, B eset” alapján 4-(10-(2-((t-butil-difenilszilil)oxi)-4-(2-(4-metoxifenil)-2H-

tetrazol-5-il)butil)-10H-fenotiazin-2-il)morfolinból (0,40 g, 0,52 mmol, 137e) kiindulva 

végeztük el a reakciót és fehér kristályos anyagot izoláltunk. A reakció 8 h alatt lejátszódott. 

Termelés: 0,24 g (87%); op.: 64-68°C. HPLC vizsgálat: Chiralpak AD oszlopon, n-hexán:2-

propanol (0,1% dietil-aminnal) = 70:30 arányú elegyét mozgófázisként alkalmaztuk, retenciós 

idők: 11,8 perc, 17,4 perc. Elemanalízis várt: C, 63,38; H, 5,70; N, 15,84; C28H30N6O3S mért: 

C, 63,37; H, 5,80; N, 15,48%; m/z (EI+) várt: 530,21 C28H30N6O3S, mért [M+H]
+
: 531,40; 

νmax (KBr)/cm
-1

: 3307, 2959, 1596, 1516, 1466. δH (300 MHz, CDCl3) 2,06 (1H, m), 2,21 (1H, 

m), 2,77 (1H, br. s), 3,09-3,18 (6H, m), 3,83-4,19 (6H, m), 3,89 (3H, s), 3,95 (1H, br. s), 6,45-

6,58 (2H, m), 6,91-7,20 (7H, m), 7,97 (2H, m). δC (75 MHz, CDCl3) 22,0, 32,4, 49,9 (2C), 

54,2, 55,9, 66,6, 67,0 (2C), 105,1, 111,2, 114,9 (2C), 116,5, 117,2, 121,5 (2C), 123,3, 127,4, 

127,7, 127,9, 128,3, 130,6, 145,6, 146,7, 151,7, 160,6, 166,6. 
 

4-(2-(4-Metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)-1-(2-(4-metilpiperazin-1-il)-10H-fenotiazin-10-

il)butan-2-ol (133h): 

Az „I. út” alapján 10-((1E,3Z)-4-(2-(4-metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)buta-1,3-dien-1-il)-2-(4-

metilpiperazin-1-il)-10H-fenotiazinból (0,25 g, 0,47 mmol, 130h) kiindulva végeztük el a 

reakciót és barna olajat kaptunk. Termelés: 0,12 g (49%). 

A „III. út, A eset” alapján 10-(2-(benziloxi)-4-(2-(4-metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)butil)-2-(4-

metilpiperazin-1-il)-10H-fenotiazinból (0,32 g, 0,50 mmol, 135c) kiindulva végeztük el a 

reakciót. A reakció 2 nap alatt lejátszódott és végtermékként barna olajat kaptunk. Termelés: 

0,09 g (33%). 
A „III. út, B eset” alapján 10-(2-((t-butil-difenilszilil)oxi)-4-(2-(4-metoxifenil)-2H-tetrazol-5-

il)butil)-2-(4-metilpiperazin-1-il)-10H-fenotiazinból (0,40 g, 0,56 mmol, 137f) kiindulva 

végeztük el a reakciót és barna olajat izoláltunk. A reakcióidő 8 h volt. Termelés: 0,19 g 

(64%). HPLC vizsgálat: Chiralpak AD oszlopon, n-hexán:2-propanol (0,1% dietil-aminnal) = 

70:30 arányú elegyét mozgófázisként használtuk, retenciós idők: 17,3 perc, 23,8 perc. 

Elemanalízis várt: C, 64,06; H, 6,12; N, 18,03; C29H33N7O2S mért: C, 64,06; H, 6,18; N, 

17,91%; HRMS (EI+) várt: 543,2416 C29H33N7O2S mért: 543,2434; m/z: 543 (54%), 515 (70), 

464 (26), 394 (47), 310 (83), 239 (29), 207 (38), 167 (18), 108 (56), 70 (87); νmax (film)/cm
-1

: 

2966, 2843, 1594, 1514, 1257. δH (300 MHz, CDCl3) 2,06 (1H, m), 2,26 (1H, m), 2,34 (3H, 

s), 2,54 (4H, t, J = 5,1 Hz), 2,80 (1H, br. s), 3,10-3,24 (6H, m), 3,87 (1H, m), 3,88 (3H, s), 

4,07 (1H, dd, J = 13,5, 3,6 Hz), 4,20 (1H, m), 6,52-6,56 (2H, m), 6,90-7,20 (7H, m), 7,98 (2H, 

m). δC (75 MHz, CDCl3) 22,1, 32,4, 46,3, 49,6 (2C), 54,2, 55,2 (2C),, 55,9, 66,7, 105,4, 111,5, 
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114,9 (2C), 116,5, 116,7, 121,6 (2C), 123,2, 127,3, 127,9, 128,0, 128,2, 130,9, 145,6, 146,7, 

151,8, 160,6, 166,6. 

 

4-(2-(4-Metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)-1-(2-(piperidin-1-il)-10H-fenotiazin-10-il)butan-2-

ol (133i): 

Az „I. út” alapján 10-((1E,3Z)-4-(2-(4-metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)buta-1,3-dien-1-il)-2-

(piperidin-1-il)-10H-fenotiazinból (0,20 g, 0,39 mmol, 130i) kiindulva végeztük el a reakciót 

és drapp színű, amorf kristályos anyagot kaptunk. Termelés: 99 mg (44%); op.: 63-67 °C. 

Elemanalízis várt: C, 65,88; H, 6,10; N, 15,90; C29H32N6O2S mért: C, 65,81; H, 6,31; N, 

15,50%; HRMS (EI+) várt: 528,2307 C29H32N6O2S mért: 528,2314; m/z: 528 (79%), 500 (50), 

485 (2), 379 (22), 346 (17), 307 (4), 295 (100), 281 (95), 263 (29), 225 (11), 205 (16), 179 

(5), 137 (4), 122 (30), 106 (11), 92 (4), 80 (10), 65 (4); νmax (KBr)/cm
-1

: 2931, 1595, 1516, 

1464, 1256. δH (300 MHz, CDCl3) 1,56 (2H, m), 1,68 (4H, m), 2,05 (1H, m), 2,24 (1H, m), 

2,78 (1H, br. s), 3,06-3,25 (6H, m), 3,84 (1H, m), 3,86 (3H, s), 4,04-4,21 (2H, m), 6,52-6,57 

(2H, m), 6,93-7,20 (7H, m), 7,99 (2H, m). δC (75 MHz, CDCl3) 21,9, 24,9, 25,8 (2C), 32,2, 

51,0 (2C), 53,8, 55,6, 66,4, 105,6, 111,8, 114,6 (2C), 115,8, 116,2, 121,3 (2C), 122,9, 127,0, 

127,7, 127,8, 127,9, 132,0, 145,4, 146,3, 152,5, 160,4, 166,4. 

 

N-(10-(2-Hidroxi-4-(2-(4-metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)butil)-10H-fenotiazin-2-

il)formamid (133j): 

A „III. út, B eset” alapján N-(10-(2-((t-butil-difenilszilil)oxi)-4-(2-(4-metoxifenil)-2H-

tetrazol-5-il)butil)-10H-fenotiazin-2-il)formamidból (0,10 g, 0,14 mmol, 137g) kiindulva 

végeztük el a reakciót. A reakció 46 h alatt játszódott le és szürke színű, amorf kristályos 

anyagot kaptunk termékként. Termelés: 60 mg (90%); E/Z izomerek; op.: 75-78 °C. 

Elemanalízis várt: C, 61,46; H, 4,95; N, 17,20; C25H24N6O3S mért: C, 61,16; H, 4,61; N, 

17,02%; m/z (EI+) várt: 488,16 C25H24N6O3S, mért [M+H]
+
: 489,20; νmax (KBr)/cm

-1
: 3266, 

1685, 1591, 1515, 1461. δH (300 MHz, CHCl3) 2,07 (1H, m), 2,21 (1H, m), 2,84 (1H, br. s), 

3,16 (2H, m), 3,86 (3H, s), 3,88 (1H, m), 4,07 (1H, m), 4,17 (1H, m), 6,67 [6,70] (1H, s), 

6,91-7,58 (9H, m), 7,96 (2H, m), 8,33 [8,64] (1H, d, J = 1,1, [J = 11,0] Hz). δC (75 MHz, 

CHCl3) 22,1, 32,5, 54,1, 55,9, 66,6, 108,7 [108,0], 114,6 [113,4], 114,9 (2C), 116,4, 116,5, 

121,5 (2C), 123,5, 123,8, 127,7, 127,8, 128,0, 128,7, 136,9, 145,3 [145,0], 146,0 [146,9], 

159,1, 162,3 [160,7], 166,6 [166,4]. 

 

N-(10-(2-Hidroxi-4-(2-(4-metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)butil)-10H-fenotiazin-2-

il)acetamid (133k): 

A „III. út, B eset” alapján N-(10-(2-((t-butil-difenilszilil)oxi)-4-(2-(4-metoxifenil)-2H-

tetrazol-5-il)butil)-10H-fenotiazin-2-il)acetamidból (0,10 g, 0,14 mmol, 137h) kiindulva 

végrehajtottuk a reakciót és szürke színű, amorf kristályos anyagot izoláltunk. A reakcióidő 

46 h volt. Termelés: 65 mg (96%); op.: 99-100 °C. Elemanalízis várt: C, 62,13; H, 5,21; N, 

16,72; C26H26N6O3S mért: C, 62,04; H, 4,99; N, 16,56%; m/z (EI+) várt: 502,18 C26H26N6O3S, 

mért [M+H]
+
: 503,30; νmax(KBr)/cm

-1
: 3306, 2934, 1666, 1515, 1462. δH (400 MHz, DMSO-

d6) 1,77 (1H, dddd, J = 14,1, 9,0, 8,4, 5,4 Hz, H3y), 2,00 (3H, s, CH3), 2,12 (1H, m, H3x), 

2,94 (1H, ddd, J = 14,8, 8,4, 7,4 Hz, H4y), 3,05 (1H, ddd, J = 14,8, 8,4, 5,4 Hz, H4x), 3,77 

(1H, dd, J = 13,6, 6,5 Hz, H1y), 3,84 (3H, s, OCH3), 3,92 (1H, dd, J = 13,6, 5,8 Hz, H1x), 

4,00 (1H, m, H2), 5,04 (1H, d, J = 5,5 Hz, OH), 6,92 (1H, m, H7’’), 7,03 (1H, d, J = 8,0 Hz, 

H4’’), 7,08 (1H, d, J = 8,1 Hz, H9’’), 7,12 (1H, dd, J = 7,8, 1,3 Hz, H6’’), 7,15-7,16 (4H, m, 

H3’ + H5’ + H3’’ + H8’’), 7,40 (1H, d, J = 1,3 Hz, H1’’), 7,87 (2H, m, H2’ + H6’), 9,90 (1H, 

s, NH). δC (100 MHz, DMSO-d6) 20,9 (C4), 23,9 (O=C-CH3), 33,0 (C3), 52,9 (C1), 55,6 

(OCH3), 65,3 (C2), 107,1 (C1’’), 113,2 (C3’’), 115,0 (C3’ + C5’), 116,2 (C9’’), 117,6 (C2’’), 
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121,3 (C2’ + C6’), 122,6 (C7’’), 124,6 (C5a’’), 127,0 (C6’’), 127,1 (C4’’), 127,3 (C8’’), 

129,6 (C1’), 139,2 (C4a’’), 144,9 (C9a’’), 145,5 (C10a’’), 160,0 (C4’), 166,4 (Ctetrazol), 168,3 

(O=C-CH3). 

 

4-(2-(4-Metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)-1-(2-(pirrolidin-1-il)-10H-fenotiazin-10-il)butan-2-

ol (133m): 

A „III. út, A eset” alapján 10-(2-(benziloxi)-4-(2-(4-metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)butil)-2-

(pirrolidin-1-il)-10H-fenotiazinból (0,25 g, 0,41 mmol, 135d) kiindulva végrehajtottuk a 

reakciót és barna színű, amorf kristályos anyagot kaptunk. A reakció 6 nap játszódott le. 

Termelés: 0,13 g (62%); op.: 154-157 °C. Elemanalízis várt: C, 65,35; H, 5,88; N, 16,33; 

C28H30N6O2S mért: C, 64,99; H, 6,01; N, 15,93%; m/z (EI+) várt: 514,64 C28H30N6O2S, mért 

[M+Na]
+
: 536,30; νmax (KBr)/cm

-1
: 3345, 2852, 1598, 1515, 1257. δH (300 MHz, CDCl3) 1,96-

2,09 (5H, m), 2,21 (1H, m), 2,85 (1H, br. s), 3,13-3,22 (6H, m), 3,88 (3H, s), 3,91 (1H, m), 

4,09 (1H, dd, J = 13,5, 3,3 Hz), 4,23 (1H, m), 6,14-6,21 (2H, m), 6,89-7,29 (7H, m), 7,98 (2H, 

m). δC (75 MHz, CDCl3) 22,1, 25,6 (2C), 32,4, 48,0 (2C), 54,1, 55,9, 66,7, 100,8, 107,3, 

111,4, 114,8 (2C), 116,4, 121,5 (2C), 123,0, 127,1, 127,8, 128,3, 128,5, 130,7, 145,9, 146,9, 

148,3, 160,6, 166,7. 

 

1-(2-(Butilamin)-10H-fenotiazin-10-il)-4-(2-(4-metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)butan-2-ol 

(133n): 

A „III. út, B eset” alapján N-butil-10-(2-((t-butil-difenilszilil)oxi)-4-(2-(4-metoxifenil)-2H-

tetrazol-5-il)butil)-10H-fenotiazin-2-aminból (0,11 g, 0,16 mmol, 137c) kiindulva végeztük el 

a reakciót és drapp színű, amorf kristályos anyagot izoláltunk. A reakcióidő 48 h volt. 

Termelés: 40 mg (49%); op.: 114-115 °C. Elemanalízis várt: C, 65,09; H, 6,24; N, 16,27; 

C28H32N6O2S mért: C, 65,01; H, 6,39; N, 15,93%; m/z (EI+) várt: 516,23 C28H32N6O2S, mért 

[M+H]
+
: 517,50; νmax (KBr)/cm

-1
: 3403, 2956, 1601, 1517, 1466. δH (300 MHz, CDCl3) 0,94 

(3H, t, J = 7,2 Hz), 1,36 (2H, m), 1,56 (2H, m), 2,13 (1H, m), 2,20 (1H, m), 2,86 (1H, br. s), 

3,02-3,26 (5H, m), 3,81 (1H, m), 3,84 (3H, s), 4,04 (1H, dd, J = 13,2, 3,0 Hz), 4,19 (1H, m), 

6,22-6,24 (2H, m), 6,89-7,19 (7H, m), 7,97 (2H, m). δC (75 MHz, CDCl3) 13,9, 20,2, 21,9, 

31,5, 32,2, 43,8, 53,7, 55,6, 66,4, 101,7, 107,6, 112,8, 114,6 (2C), 116,1, 121,3 (2C), 122,8, 

126,9, 127,6, 128,0, 128,2, 130,4, 145,5, 146,6, 148,7, 160,4, 166,4. 

 

10-(2-(Benziloxi)-4-(2-(4-metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)butil)-2-klór-10H-fenotiazin (134): 

Az 1-(2-klór-10H-fenotiazin-10-il)-4-(2-(4-metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)butan-2-ol (0,3 g, 

0,63 mmol, 119j)/absz. DMF (5 ml) elegyét 0 °C-ra hűtöttük inert atmoszféra alatt, majd 

intenzív kevertetés mellett a reakcióelegyhez adtuk apránként a 60%-os nátrium-hidridet (0,30 

g, 7,65 mmol). A tiszta oldat szuszpenzió lett, majd nagyon lassan, 0 °C-on hozzácsepegtettük 

a benzil-bromidot (0,66 ml, 5,63 mmol). A reakcióelegy világosodott, de továbbra is 

szuszpenzió maradt. A reakcióelegyet hagytuk szobahőmérsékletre melegedni. A reakció 

lejátszódása után (2,5 h) a DMF-et vákuummotor segítségével eltávolítottuk. A párlási 

maradékhoz 20 ml vizet adtunk, az oldat pH-ját telített NH4Cl-oldattal semlegesítettük. A 

vizes fázist 3 x 10 ml diklórmetánnal extraháltuk, majd az egyesített szerves fázist Na2SO4-on 

szárítottuk, szűrtük és bepároltuk. A nyers terméket flash oszlopkromatográfiás eljárással, 

szilika gél adszorbensen, diklórmetán ill. n-hexán:etil-acetát = 4:1 eluensét alkalmazva 

tisztítottuk. A kromatografált terméket n-hexánból átkristályosítottuk és fehér kristályt 

kaptunk. Termelés: 0,27 g (75%); op.: 114-116 °C. Elemanalízis várt: C, 65,31; H, 4,95; N, 

12,28; C31H28ClN5O2S mért: C, 65,22; H, 4,89; N, 12,11%; νmax (KBr)/cm
-1

: 3410, 2960, 

1515, 1454, 1252. δH (300 MHz, CDCl3) 2,11 (1H, m), 2,54 (1H, m), 3,02-3,11 (2H, m), 3,85 

(3H, s), 3,92 (1H, m), 4,07 (2H, m), 4,58 (1H, d, J = 11,1 Hz), 4,67 (1H, d, J = 11,1 Hz), 
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6,79-7,30 (14H, m), 7,90 (2H, m). δC (75 MHz, CDCl3) 22,4, 31,2, 51,8, 55,8, 72,9, 73,8, 

114,7 (2C), 116,2, 116,3, 121,4 (2C), 122,7, 123,4, 124,5, 125,7, 127,6, 127,9 (2C), 128,3 

(2C), 128,5, 129,3, 130,5, 130,8, 133,6, 138,3, 144,7, 146,8, 160,5, 166,4. 

 

Általános előirat O-benzil védett 2-aminofenotiazin-származékokkal és 2-fenotiazin-amiddal 

szubsztituált vegyületek előállításához (135a-e): 

 

Inertizált lombikba bemértünk Pd2(dba)3-t (7,5 mol%), XPhost (15 mol%), bázist: NaO
t
Bu 

vagy K2CO3 (2 ekv.), 10-(2-(benziloxi)-4-(2-(4-metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)butil)-2-klór-

10H-fenotiazint (1 ekv., 134) ill. megfelelő amint vagy savamidot (2 ekv.), majd a 

reaktánsokat absz. toluollal beoldottuk. A reakcióelegyet intenzív kevertetés mellett 5 percig 

argonnal átbuborékoltattuk, majd refluxáltattuk. A reakció lejárta után (1,5-43 h) a 

reakcióelegyet bepároltuk, majd a nyers terméket flash oszlopkromatográfiás eljárással, 

szilika gél adszorbensen, diklórmetán, majd n-hexán:etil-acetát = 2:1, ill. 1:1 eluensét 

alkalmazva tisztítottuk.  
 

N-Benzil-10-(2-(benziloxi)-4-(2-(4-metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)butil)-10H-fenotiazin-2-

amin (135a): 

A reakciót 10-(2-(benziloxi)-4-(2-(4-metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)butil)-2-klór-10H-

fenotiazin (0,30 g, 0,52 mmol, 134) és benzil-amin (0,11 ml, 1,00 mmol) reakciójából nyertük 

barna színű, amorf kristályos anyagként. A reakcióidő 1,5 h volt. Termelés: 0,25 g (67%); op.: 

40-45 °C. Elemanalízis várt: C, 71,22; H, 5,66; N, 13,11; C38H36N6O2S mért: C, 71,28; H, 

5,70; N, 13,05%; HRMS (EI+) várt: 640,2620 C38H36N6O2S mért: 640,2592; m/z: 640 (2%), 

612 (14), 491 (75), 458 (2), 401 (5), 342 (2), 317 (75), 226 (25), 186 (27), 123 (27), 91 (100); 

νmax (KBr)/cm
-1

: 2927, 2853, 1515, 1453, 1256. δH (400 MHz, DMSO-d6) 1,90 (1H, m, H3y), 

2,13 (1H, m, H3x), 2,90 (1H, m, H4y), 2,98 (1H, m, H4x), 3,85 (3H, s, OCH3), 3,88 (1H, m, 

H1y), 3,90 (1H, m, H2), 4,05 (1H, m, H1x), 4,25 (2H, m, NH-CH2), 4,43 (1H, d, J = 12,0 Hz 

O-CH1y), 4,67 (1H, d, J = 12,0 Hz, O-CH1x), 6,25-6,28 (2H, m, H3’’ + NH), 6,37 (1H, d, J = 

2,1 Hz, H1’’), 6,83 (1H, d, J = 8,2 Hz, H4’’), 6,90 (1H, dd, J = 7,8, 7,4 Hz, H7’’), 7,05 (1H, 

d, J = 8,3 Hz, H9’’), 7,10-7,25 (10H, m, H3’ + H5’ + H6’’ + H8’’ + H4’’’ + H2’’’’ + H3’’’’ + 

H4’’’’ + H5’’’’ + H6’’’’), 7,28 (2H, m, H3’’’ + H5’’’), 7,33 (2H, m, H2’’’ + H6’’’), 7,90 (2H, 

m, H2’ + H6’). δC (100 MHz, DMSO-d6) 20,7 (C4), 30,5 (C3), 46,5 (NH-CH2), 50,7 (C1), 

55,6 (OCH3), 71,3 (O-CH2), 73,3 (C2), 101,1 (C1’’), 107,2 (C3’’), 109,1 (C4a’’), 115,0 (C3’ 

+ C5’), 116,2 (C9’’), 121,3 (C2’ + C6’), 122,2 (C7’’), 126,0 (C5a’’), 126,6 (C4’’’), 127,0 

(C8’’), 127,1 (C2’’’ + C6’’’), 127,3 (C4’’), 127,6 (C6’’ + C4’’’’), 127,8 (C2’’’’ + C6’’’’), 

128,0 (C3’’’’ + C5’’’’), 128,2 (C3’’’ + C5’’’), 129,6 (C1’), 138,5 (C1’’’’), 140,0 (C1’’’), 

145,4 (C10a’’), 146,1 (C9a’’), 148,9 (C2’’), 160,1 (C4’), 166,2 (Ctetrazol). 

 

10-(2-(Benziloxi)-4-(2-(4-metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)butil)-N-((R)-1-feniletil)-10H-

fenotiazin-2-amin (135b): 

A terméket 10-(2-(benziloxi)-4-(2-(4-metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)butil)-2-klór-10H-

fenotiazin (0,30 g, 0,52 mmol, 134) és (R)-1-feniletil-amin (0,13 ml, 1,04 mmol) reakciójából 

izoláltuk. A reakció 1,5 h alatt lejátszódott. Termelés: 0,22 g (64%), barna olaj; két 

diasztereomer keveréke. Elemanalízis várt: C, 71,53; H, 5,85; N, 12,83; C39H38N6O2S mért: 

C, 71,67; H, 5,95; N, 12,53%; HRMS (EI+) várt: 654,2777 C39H38N6O2S mért: 654,2794; m/z: 

654 (79%), 626 (21), 584 (50), 505 (40), 463 (61), 433 (16), 399 (6), 379 (88), 331 (84), 281 

(60), 226 (30), 167 (26), 137 (24), 108 (100); νmax (film)/cm
-1

: 3408, 2927, 1600, 1515, 1454. 

δH (400 MHz, DMSO-d6) 1,38 [1,39] (3H, d, J = 7,1 Hz, CH3), 1,90 (1H, m, H3y), 2,10 (1H, 

m, H3x), 2,95 (2H, m, H4y + H4x), 3,83 (1H, m, H1y), 3,99 (1H, m, H1x), 3,85 (3H, s, 
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OCH3), 3,91 (1H, m, H2), 4,41 (1H, d, J = 11,5 Hz, O-CH1y), 4,45 (1H, m, HN-CH), 4,64 

(1H, d, J = 11,5 Hz, O-CH1x), 6,16 (1H, dd, J = 8,2, 2,2 Hz, H3’’), 6,21 [6,20] (1H, d, J = 8,5 

Hz, NH), 6,29 (1H, d, J = 2,2 Hz, H1’’), 6,76 (1H, d, J = 8,2 Hz, H4’’), 6,89 (1H, ddd, J =8,0, 

7,3, 2,2 Hz, H7’’), 7,02 (1H, dd, J = 8,6, 1,4 Hz, H9’’), 7,10-7,38 (14H, m, H3’ + H5’ + H6’’ 

+ H8’’ + H2’’’ + H3’’’ + H4’’’ + H5’’’ + H6’’’ + H2’’’’ + H3’’’’ + H4’’’’ + H5’’’’ + 

H6’’’’), 7,90 (2H, m, H2’ + H6’). δC (100 MHz, DMSO-d6) 20,6 (C4), 24,6 (CH3), 30,4 (C3), 

50,7 (C1), 52,1 (HN-CH), 55,6 (OCH3), 71,3 (O-CH2), 73,2 (C2), 101,6 (C1’’), 107,7 (C3’’), 

108,9 (C4a’’), 115,0 (C3’ + C5’), 116,1 (C9’’), 121,3 (C2’ + C6’), 122,2 (C7’’), 125,7 

(C5a’’), 125,8 (C2’’’ + C6’’’), 125,9 (C4’’’’), 126,4 (C4’’’), 127,0 (C8’’), 127,3 (C6’’), 127,4 

(C4’’), 127,8 (C2’’’’ + C6’’’’), 128,0 (C3’’’’ + C5’’’’), 128,3 (C3’’’ + C5’’’), 129,6 (C1’), 

138,5 (C1’’’’), 145,3 (C9a’’), 145,9 (C1’’’), 146,1 (C10a’’), 148,1 (C2’’), 160,1 (C4’), 166,2 

(Ctetrazol). 

 

10-(2-(Benziloxi)-4-(2-(4-metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)butil)-2-(4-metilpiperazin-1-il)-

10H-fenotiazin (135c): 

A reakciót 10-(2-(benziloxi)-4-(2-(4-metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)butil)-2-klór-10H-

fenotiazinnal (0,20 g, 0,35 mmol, 134) és N-metilpiperazinnal (78 µl, 0,70 mmol) végeztük el. 

A reakció 18 h alatt lejátszódott és barna olajat kaptunk. Termelés: 0,44 g (99%). 

Elemanalízis várt: C, 68,22; H, 6,20; N, 15,47; C36H39N7O2S mért: C, 68,28; H, 6,53; N, 

15,20%; m/z (EI+) várt: 633,81 C36H39N7O2S, mért [M+H]
+
: 634,60; νmax (film)/cm

-1
: 3061, 

2937, 2839, 1583, 1515. δH (300 MHz, CDCl3) 2,11 (1H, m), 2,25 (3H, s), 2,28 (1H, m), 2,53 

(4H, t, J = 5,1 Hz), 2,91-3,14 (6H, m), 3,88 (3H, s), 3,97 (1H, dd, J = 12,6, 4,8 Hz), 4,05-4,18 

(2H, m), 4,60 (1H, d, J = 11,2 Hz), 4,78 (1H, d, J = 11,2 Hz ), 6,48-6,53 (2H, m), 6,80-7,26 

(12H, m), 7,89-7,94 (2H, m). δC (75 MHz, CDCl3) 21,5, 31,4, 43,2, 49,6 (2C), 52,1, 55,3 (2C), 

55,9, 72,9, 74,2, 105,0, 111,2, 114,8 (2C), 116,1, 121,5 (2C), 122,8, 126,0, 127,1, 127,2, 

127,8 (2C), 127,9, 128,0, 128,1 (2C), 128,2, 128,4, 138,6, 145,4, 146,9, 151,7, 160,5, 166,6. 

 

10-(2-(Benziloxi)-4-(2-(4-metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)butil)-2-(pirrolidin-1-il)-10H-

fenotiazin (135d): 

A reakciót 10-(2-(benziloxi)-4-(2-(4-metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)butil)-2-klór-10H-

fenotiazinnal (0,30 g, 0,52 mmol, 134) és pirrolidinnel (87 µl, 1,04 mmol) végeztük el. A 

reakció 1,5 h alatt lejátszódott és drapp színű, amorf kristályos anyagot kaptunk. Termelés: 

0,26 g (80%); op.: 43-44 °C. Elemanalízis várt: C, 69,51; H, 6,00; N, 13,90; C35H36N6O2S 

mért: C, 69,86; H, 6,06; N, 13,81%; HRMS (EI+) várt: 604,2620 C35H36N6O2S mért: 

604,2593; m/z: 604 (59%), 535 (40), 455 (64), 422 (13), 322 (9), 281 (100), 212 (94), 180 

(29), 138 (11), 108 (69); νmax (KBr)/cm
-1

: 2838, 1599, 1515, 1459, 1255. δH (300 MHz, 

DMSO-d6) 1,95 (4H, t, J = 6,3 Hz), 2,13 (1H, m), 2,31 (1H, m), 3,08 (2H, m), 3,19 (4H, t, J = 

6,3 Hz), 3,88 (3H, s), 4,00 (1H, m), 4,18 (2H, m), 4,60 (1H, d, J = 11,2 Hz), 4,80 (1H, d, J = 

11,2 Hz), 6,10-6,18 (2H, m), 6,81-7,29 (12H, m), 7,91 (2H, m); δC (75 MHz, DMSO-d6) 21,5, 

25,6 (2C), 31,4, 48,0 (2C), 52,0, 55,9, 72,9, 74,3, 100,4, 106,9, 110,6, 114,8 (2C), 115,9, 

121,5 (2C), 122,6, 127,0, 127,5, 127,7, 127,8, 127,9, 128,3, 128,4 (2C), 128,5 (2C), 138,7, 

145,9, 146,9, 148,2, 160,5, 166,7. 

 

N-(10-(2-(Benziloxi)-4-(2-(4-metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)butil)-10H-fenotiazin-2-

il)formamid (135e): 

A reakciót 10-(2-(benziloxi)-4-(2-(4-metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)butil)-2-klór-10H-

fenotiazinnal (0,30 g, 0,52 mmol, 134) és formamiddal (42 µl, 1,04 mmol) végeztük el. A 

reakció 43 h alatt lejátszódott. Termelés: 87 mg (29%), drapp színű, amorf kristályos anyag, 

mely amid-rotamerek keveréke; op.: 63-67 °C. Elemanalízis várt: C, 66,42; H, 5,23; N, 14,52; 
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C32H30N6O3S mért: C, 66,34; H, 5,49; N, 14,12%; m/z (EI+) várt: 578,68 C32H30N6O3S, mért 

[M+H]
+
: 579,30; νmax (KBr)/cm

-1
: 2930, 2855, 1694, 1591, 1516. δH (400 MHz, DMSO-d6) 

1,97 (1H, m, H3y), 2,18 (1H, m, H3x), 3,00 (2H, m, H4y + H4x), 3,86 (3H, s, OCH3), 3,98 

(1H, m, H2), 3,99 (1H, m, H1y), 4,16 (1H, m, H1x), 4,52 [4,50] (1H, m, O-CHy), 4,73 [4,70] 

(1H, m, O-CHx), 6,95 [6,93] (1H, m, H7’’), 7,08-7,30 (8H, m, H4’’ + H6’’ + H8’’ + H2’’’ + 

H3’’’ + H4’’’ + H5’’’ + H6’’’), 7,12 (1H, m, H9’’), 7,15 (1H, m, H3’’), 7,16 (2H, m, H3’ + 

H5’), 7,51 [7,00] (1H, s, H1’’), 7,86 (2H, m, H2’ + H6’), 8,2 [8,8] (1H, d, J = 1,1, [J = 11,0] 

Hz, O=C-H), 10,2 [10,1] (1H, d, J = 1,1, [J = 11,0] Hz, NH). δC (100 MHz, DMSO-d6) 20,7 

(C4), 30,5 (C3), 50,8 (C1), 55,5 (OCH3), 71,3 (O-CH2), 73,4 (C2), 107,4 [105,8] (C1’’), 

111,8 (C4a’’), 113,5 (C3’’), 115,0 (C3’ + C5’), 116,4 (C9’’), 119,4 (C4’’), 121,2 (C2’ + C6’), 

122,8 [119,4] (C7’’), 127,3 (C8’’ + C6’’), 127,4 (C5a’’), 127,5 (C4’’’), 127,7 (C2’’’ + C6’’’), 

128,0 (C3’’’ + C5’’’), 129,6 (C1’), 138,4 [138,1] (C1’’’), 144,8 [144,7] (C9a’’), 145,4 [145,2] 

(C10a’’), 146,3 (C2’’), 160,0 (C4’), 162,6 (C=O), 166,2 (Ctetrazol). 

 

10-(2-((t-Butil-difenilszilil)oxi)-4-(2-(4-metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)butil)-2-klór-10H-

fenotiazin (136): 

Az 1-(2-klór-10H-fenotiazin-10-il)-4-(2-(4-metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)butan-2-olt (3,50 g, 

7,29 mmol, 119j) feloldottuk absz. diklórmetánban (175 ml) inert körülmények között, majd 

az oldathoz apránként hozzáadtuk az imidazolt (1,49 g, 21,88 mmol). A reakcióelegyet 0 °C-

ra hűtöttük, és becsepegtettük a t-butil-difenil-klórszilánt (7,30 ml, 28,13 mmol). A tiszta 

oldat a becsepegtetés után fehér szuszpenzióvá változott. A reakcióelegyet hagytuk 

szobahőmérsékletre melegedni. A reakció lejátszódása után (4 nap) diklórmetánt (175 ml) és 

metanolt (22 ml) adtunk a reakcióelegyhez. A kitisztult oldatot vízzel extraháltuk (150 ml), 

majd az oldat pH-ját telített NaHCO3-oldattal semlegesítettük. Ezután ismét vízzel (150 ml), 

majd telített NaCl-oldattal (150 ml) extraháltuk a szerves fázist. Az egyesített szerves fázist 

Na2SO4-on szárítottuk, szűrtük és bepároltuk. A párlási maradékot oszlopkromatográfiás 

eljárással, szilika gél adszorbensen, n-hexán:etil-acetát = 6:1 eluensét alkalmazva tisztítottuk. 

A nyers terméket n-hexánból átkristályosítottuk és fehér kristályokat izoláltunk. Termelés: 

4,71 g (90%); op.: 116-117 °C. HPLC vizsgálat: Chiralpak AD oszlopon, n-hexán:2-propanol 

(0,1% dietil-aminnal) = 98:2 arányú elegyét mozgófázisként alkalmaztuk, retenciós idők: 12,4 

perc, 14,4 perc. Elemanalízis várt: C, 66,88; H, 5,61; N, 9,75; C40H40ClN5O2SSi mért: C, 

66,86; H, 5,45; N, 9,67%; νmax (KBr)/cm
-1

: 3070, 2931, 1516, 1456, 1255. δH (300 MHz, 

CDCl3) 1,09 (9H, s), 2,13 (1H, m), 2,25 (1H, m), 3,05 (2H, t, J = 7,8 Hz), 3,80-3,82 (2H, m), 

3,86 (3H, s), 4,31 (1H, m), 6,14 (1H, m), 6,59 (1H, m), 6,80-6,83 (3H, m), 6,90-7,00 (4H, m), 

7,32-7,45 (6H, m), 7,71-7,77 (4H, m), 7,87 (2H, m). δC (75 MHz, CDCl3) 19,6, 20,7, 27,3 

(3C), 32,7, 52,0, 55,9, 68,8, 114,7 (2C), 116,1, 116,3, 121,4 (2C), 122,8, 123,2, 124,5, 125,7, 

127,5, 127,8, 128,0 (2C), 128,1 (2C), 128,3, 130,1, 130,2, 130,8, 133,4 (2C), 134,0, 136,1 

(2C), 136,2 (2C), 144,3, 147,2, 160,4, 166,7. 

 

Általános előirat O-t-butil-difenilszilil védett 2-aminofenotiazin-származékokkal és 2-

fenotiazin-amidokkal szubsztituált vegyületek előállításához (137a-h): 

 

Inertizált lombikba bemértünk Pd-katalizátort: Pd2(dba)3 vagy Pd(OAc)2 (10 mol %), XPhost 

(20 mol%), bázist: NaO
t
Bu, K2CO3 vagy Cs2CO3 (2 ekv.), 10-(2-((t-butil-difenilszilil)oxi)-4-

(2-(4-metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)butil)-2-klór-10H-fenotiazint (1 ekv., 136) ill. megfelelő 

amint vagy savamidot (2 ekv.), majd absz. toluollal vagy absz. 1,4-dioxánnal beoldottuk a 

reaktánsokat. A reakcióelegyet intenzív kevertetés mellett 5 percig argonnal 

átbuborékoltattuk, majd refluxáltattuk. A reakció lejátszódás után (3,5-31 h) a reakcióelegyet 

bepároltuk, majd a nyers terméket flash oszlopkromatográfiás eljárással, szilika gél 
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adszorbensen, diklórmetán, majd n-hexán:etil-acetát = 2:1 ill. 1:1 eluensét alkalmazva 

tisztítottuk.  

 

N
1
-(10-(2-((t-Butil-difenilszilil)oxi)-4-(2-(4-metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)butil)-10H-

fenotiazin-2-il)-N
2
,N

2
-dimetiletán-1,2-diamin (137a): 

A terméket 10-(2-((t-butil-difenilszilil)oxi)-4-(2-(4-metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)butil)-2-

klór-10H-fenotiazin (0,20 g, 0,28 mmol, 136) és N,N-dimetil-etiléndiamin (61 µl, 0,56 mmol) 

reakciójából kaptuk. A reakció 4 h alatt lejátszódott. Termelés: 0,18 g (84%), barna színű, 

amorf kristályos anyag; op.: 56-58 °C. Elemanalízis várt: C, 68,63; H, 6,68; N, 12,73; 

C44H51N7O2SSi mért: C, 68,43; H, 6,38; N, 12,53%; m/z (EI+) várt: 769,36 C44H51N7O2SSi, 

mért [M+H]
+
: 770,30; νmax (KBr)/cm

-1
: 3382, 2932, 1601, 1516, 1459. δH (300 MHz, CDCl3) 

1,08 (9H, s), 2,14 (1H, m), 2,22 (1H, m), 2,23 (6H, s), 2,52 (2H, t, J = 5,8 Hz), 2,98-3,07 (4H, 

m), 3,81-3,84 (2H, m), 3,86 (3H, s), 4,10 (1H, m), 4,36 (1H, m), 5,86 (1H, d, J = 1,8 Hz), 

6,10-6,17 (2H, m), 6,75-6,84 (3H, m), 6,97-7,03 (3H, m), 7,35-7,47 (6H, m), 7,72-7,80 (4H, 

m), 7,90 (2H, m). δC (75 MHz, CDCl3) 19,6, 20,7, 27,3 (3C), 32,6, 41,4, 45,4 (2C), 51,8, 55,8, 

58,2, 69,0, 101,7, 107,2, 112,5, 114,7 (2C), 115,7, 121,5 (2C), 122,4, 126,9, 127,3, 127,5, 

127,9 (2C), 128,0 (2C), 128,3, 130,0, 130,1, 130,8, 133,6, 134,5, 136,2 (2C), 136,3 (2C), 

145,1, 147,2, 148,8, 160,4, 166,9. 

 

10-(2-((t-Butil-difenilszilil)oxi)-4-(2-(4-metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)butil)-N-(2-

morfolinoetil)-10H-fenotiazin-2-amin (137b): 

A terméket 10-(2-((t-butil-difenilszilil)oxi)-4-(2-(4-metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)butil)-2-

klór-10H-fenotiazin (0,10 g, 0,14 mmol, 136) és N-etilaminomorfolin (37 µl, 0,27 mmol) 

reakciójából kaptuk. A reakció 31 h alatt lejátszódott. Termelés: 0,18 g (78%), fehér színű, 

amorf kristályos anyag; op.: 64-67 °C. Elemanalízis várt: C, 68,03; H, 6,58; N, 12,07; 

C46H53N7O3SSi mért: C, 67,90; H, 6,98; N, 11,97%; m/z (EI+) várt: 811,30 C46H53N7O3SSi, 

mért [M+H]
+
: 812,60; νmax (KBr)/cm

-1
: 2957, 2855, 1601, 1516, 1460. δH (300 MHz, CDCl3) 

1,08 (9H, s), 2,15 (1H, m), 2,25 (1H, m), 2,48 (4H, t, J = 3,9 Hz), 2,60 (2H, t, J = 5,4 Hz), 

2,95-3,15 (4H, m), 3,74 (4H, t, J = 3,9 Hz), 3,82 (2H, m), 3,85 (3H, s), 4,10 (1H, br. s), 4,36 

(1H, m), 5,87 (1H, d, J = 1,8 Hz), 6,10-6,17 (2H, m), 6,76-6,85 (3H, m), 7,00-7,03 (3H, m), 

7,33-7,47 (6H, m), 7,73-7,88 (6H, m). δC (75 MHz, CDCl3) 19,6, 20,7, 27,3 (3C), 32,6, 40,2, 

51,8, 53,6 (2C), 55,9, 57,4, 67,2 (2C), 69,0, 101,6, 107,3, 112,8, 114,7 (2C), 115,7, 121,4 

(2C), 122,5, 126,9, 127,2, 127,5, 127,9 (2C), 128,0 (2C), 128,3, 130,0, 130,1, 130,8, 133,5, 

134,6, 136,2 (2C), 136,3 (2C), 145,1, 147,3, 148,5, 160,4, 166,9. 

 

N-Butil-10-(2-((t-butil-difenilszilil)oxi)-4-(2-(4-metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)butil)-10H-

fenotiazin-2-amin (137c): 

A terméket 10-(2-((t-butil-difenilszilil)oxi)-4-(2-(4-metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)butil)-2-

klór-10H-fenotiazin (0,20 g, 0,28 mmol, 136) és n-butil-amin (55 µl, 0,56 mmol) reakciójával 

állítottuk elő. A reakció 21 h alatt lejátszódott. Termelés: 0,12 g (57%), drapp színű, amorf 

kristályos anyag; op.: 46-50 °C. Elemanalízis várt: C, 69,99; H, 6,67; N, 11,13; 

C44H50N6O2SSi mért: C, 70,38; H, 6,79; N, 10,83%; m/z (EI+) várt: 754,35 C44H50N6O2SSi, 

mért [M+H]
+
: 754,00; νmax (KBr)/cm

-1
: 3408, 2957, 1601, 1516, 1460. δH (300 MHz, CDCl3) 

0,97 (3H, t, J = 7,2 Hz), 1,08 (9H, s), 1,40 (2H, m), 1,55 (2H, m), 2,13 (1H, m), 2,23 (1H, m), 

2,95-3,06 (4H, m), 3,26 (1H, br. s), 3,83 (2H, m), 3,85 (3H, s), 4,35 (1H, m), 5,74 (1H, s), 

6,09-6,18 (2H, m), 6,74-6,84 (3H, m), 7,00-7,03 (3H, m), 7,32-7,48 (6H, m), 7,73-7,89 (6H, 

m). δC (75 MHz, CDCl3) 13,9, 19,4, 20,3, 20,5, 27,0 (3C), 31,6, 32,3, 43,7, 51,6, 55,6, 68,6, 

101,4, 106,5, 112,0, 114,4 (2C), 115,4, 121,2 (2C), 122,2, 126,7, 127,0, 127,3, 127,6 (2C), 
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127,8 (2C), 128,0, 129,7, 129,8, 130,5, 133,2, 134,3, 136,0 (2C), 136,1 (2C), 145,0, 146,7, 

148,3, 160,1, 166,6. 

 

10-(2-((t-Butil-difenilszilil)oxi)-4-(2-(4-metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)butil)-N,N-dietil-

10H-fenotiazin-2-amin (137d): 

A terméket 10-(2-((t-butil-difenilszilil)oxi)-4-(2-(4-metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)butil)-2-

klór-10H-fenotiazin (1,00 g, 1,39 mmol, 136) és dietil-amin (0,17 ml, 2,79 mmol) 

reakciójából izoláltuk fehér, amorf kristályos anyagként. A reakció 3,5 h alatt lejátszódott. 

Termelés: 0,92 g (87%); op.: 56-57 °C. HPLC vizsgálat: LUX-Amylose-2 oszlopon, n-

hexán:2-propanol (0,1% dietil-aminnal) = 75:25 arányú elegyét mozgófázisként alkalmaztuk, 

retenciós idők: 9,6 perc, 10,2 perc. Elemanalízis várt: C, 69,99; H, 6,67; N, 11,13; 

C44H50N6O2SSi mért: C, 69,68; H, 6,68; N, 10,75%; m/z (EI+) várt: 754,35 C44H50N6O2SSi, 

mért [M+H]
+
: 755,50; νmax (KBr)/cm

-1
: 2964, 2856, 1598, 1516, 1466. δH (300 MHz, CDCl3) 

1,07 (9H, s), 1,09 (6H, t, J = 6,9 Hz), 2,13 (1H, m), 2,27 (1H, m), 3,07 (2H, t, J = 7,2 Hz), 

3,23 (4H, q, J = 6,9 Hz), 3,86 (2H, m), 3,88 (3H, s), 4,36 (1H, m), 5,91 (1H, d, J = 8,4 Hz), 

6,06 (1H, d, J = 2,4 Hz), 6,23 (1H, dd, J = 8,4, 2,7 Hz), 6,67-6,75 (2H, m), 6,85 (1H, d, J = 

8,7 Hz), 6,98-7,00 (3H, m), 7,32-7,45 (6H, m), 7,73-7,79 (4H, m), 7,88 (2H, m). δC (75 MHz, 

CDCl3) 12,8 (2C), 19,6, 20,9, 27,2 (3C), 32,7, 44,8 (2C), 52,2, 55,9, 69,2, 100,8, 107,4, 111,0, 

114,7 (2C), 115,8, 121,4 (2C), 122,3, 126,8, 127,3, 127,5, 127,9 (2C), 128,0 (2C), 128,2, 

129,9, 130,1, 130,8, 133,4, 134,6, 136,1 (2C), 136,3 (2C), 144,8, 147,8, 148,2, 160,4, 166,9. 

 

4-(10-(2-((t-Butil-difenilszilil)oxi)-4-(2-(4-metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)butil)-10H-

fenotiazin-2-il)morfolin (137e): 

A terméket 10-(2-((t-butil-difenilszilil)oxi)-4-(2-(4-metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)butil)-2-

klór-10H-fenotiazin (0,60 g, 0,83 mmol, 136) és morfolin (0,15 ml, 1,67 mmol) reakciójából 

nyertük fehér színű, amorf kristályos anyagként. A reakció 18 h alatt lejátszódott. Termelés: 

0,59 g (91%); op.: 63-66 °C. HPLC vizsgálat: LUX-Amylose-2 oszlopon, n-hexán:2-propanol 

(0,1% dietil-aminnal) = 75:25 arányú elegyét mozgófázisként alkalmaztuk, retenciós idők: 

18,6 perc, 19,5 perc. Elemanalízis várt: C, 68,72; H, 6,29; N, 10,93; C44H48N6O3SSi mért: C, 

68,98; H, 6,52; N, 10,53%; m/z (EI+) várt: 768,33 C44H48N6O3SSi, mért [M+H]
+
: 769,60; νmax 

(KBr)/cm
-1

: 2958, 2855, 1595, 1516, 1461. δH (300 MHz, CDCl3 + DMSO-d6) 1,06 (9H, s), 

2,08 (1H, m), 2,22 (1H, m), 2,92-3,03 (6H, m), 3,77 (4H, t, J = 4,8 Hz), 3,85 (2H, m), 3,87 

(3H, s), 4,31 (1H, m), 6,09 (1H, m), 6,24 (1H, d, J = 2,1 Hz), 6,44 (1H, dd, J = 8,4, 2,1 Hz), 

6,76-6,79 (2H, m), 6,89 (1H, d, J = 8,4 Hz), 6,96-7,05 (3H, m), 7,30-7,46 (6H, m), 7,69-7,77 

(4H, m), 7,83 (2H, m). δC (75 MHz, CDCl3 + DMSO-d6) 12,8, 24,3, 32,0 (3C), 37,4, 54,3 

(2C), 56,8, 60,7, 71,6 (2C), 73,6, 103,1, 109,4, 113,7 (2C), 114,6, 114,8, 120,3 (2C), 121,6, 

125,4, 126,1, 126,5, 126,8 (2C), 126,9 (2C), 128,9, 129,1, 129,4, 132,0, 133,2, 134,9 (2C), 

135,0 (2C), 143,6, 145,8, 150,5 (2C), 159,4, 165,5. 

 

10-(2-((t-Butil-difenilszilil)oxi)-4-(2-(4-metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)butil)-2-(4-

metilpiperazin-1-il)-10H-fenotiazin (137f): 

A terméket 10-(2-((t-butil-difenilszilil)oxi)-4-(2-(4-metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)butil)-2-

klór-10H-fenotiazin (0,60 g, 0,83 mmol, 136) és N-metilpiperazin (0,19 ml, 1,67 mmol) 

reakciójából kaptuk drapp, amorf kristályos anyagként. A reakció 18 h alatt lejátszódott. 

Termelés: 0,48 g (73%); op.: 58-60 °C. HPLC vizsgálat: LUX-Amylose-2 oszlopon, n-

hexán:2-propanol (0,1% dietil-aminnal) = 75:25 arányú elegyét mozgófázisként alkalmaztuk, 

retenciós idők: 20,5 perc, 23,5 perc. Elemanalízis várt: C, 69,11; H, 6,57; N, 12,54; 

C45H51N7O2SSi mért: C, 68,79; H, 6,63; N, 12,24%; m/z (EI+) várt: 781,36 C45H51N7O2SSi, 

mért [M+H]
+
: 782,30; νmax (KBr)/cm

-1
: 2932, 2855, 1596, 1516, 1461. δH (300 MHz, CDCl3) 
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1,07 (9H, s), 2,11 (1H, m), 2,28 (1H, m), 2,36 (3H, s), 2,53 (4H, t, J = 4,8 Hz), 3,02-3,07 (6H, 

m), 3,83 (2H, m), 3,85 (3H, s), 4,34 (1H, m), 5,99 (1H, m), 6,27 (1H, d, J = 2,1 Hz), 6,44 (1H, 

dd, J = 8,4, 2,1 Hz), 6,73-6,77 (2H, m), 6,90 (1H, d, J = 8,4 Hz), 6,96-7,01 (3H, m), 7,31-7,45 

(6H, m), 7,73-7,79 (4H, m), 7,86 (2H, m). δC (75 MHz, CDCl3) 19,6, 20,8, 27,2 (3C), 32,7, 

46,4, 49,5 (2C), 52,1, 55,3 (2C), 55,9, 69,1, 104,8, 110,8, 114,7 (2C), 115,9, 116,0, 121,5 

(2C), 122,6, 126,9, 127,0, 127,6, 127,9 (2C), 128,1 (2C), 129,9, 130,2, 130,8, 133,3, 134,6, 

136,1 (2C), 136,3 (2C), 144,7, 147,3, 151,6 (2C), 160,4, 166,9. 

 

N-(10-(2-((t-Butil-difenilszilil)oxi)-4-(2-(4-metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)butil)-10H-

fenotiazin-2-il)formamid (137g): 

A terméket 10-(2-((t-butil-difenilszilil)oxi)-4-(2-(4-metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)butil)-2-

klór-10H-fenotiazin (0,20 g, 0,28 mmol, 136) és formamid (22 µl, 0,56 mmol) reakciójából 

nyertük drapp színű, amorf kristályos anyagként. A reakció 22 h alatt lejátszódott. Termelés: 

0,14 g (67%); E/Z izomerek keveréke; op.: 68-71 °C. Elemanalízis várt: C, 67,74; H, 5,82; N, 

11,56; C41H42N6O3SSi mért: C, 67,36; H, 5,85; N, 11,37%; m/z (EI+) várt: 726,28 

C41H42N6O3SSi, mért [M+H]
+
: 727,50; νmax (KBr)/cm

-1
: 3309, 2930, 2856, 1697, 1561. δH 

(300 MHz, DMSO-d6) 0,95 (9H, s), 2,05 (2H, m), 2,96 (2H, m), 3,84 (3H, s), 3,94 (2H, m), 

4,19 (1H, m), 6,35 [6,40] (1H, d, J = 8,1 Hz), 6,84-6,87 (2H, m), 7,03 (2H, m), 7,10-7,15 (3H, 

m), 7,29-7,40 (7H, m), 7,57-7,59 (4H, m), 7,78 (2H, m), 8,24 [8,72] (1H, d, J = 1,1, [J = 11,0] 

Hz, O=C-H), 10,1 [10,0] (1H, d, J = 1,1, [J = 11,0] Hz, NH). δC (75 MHz, DMSO-d6) 18,8, 

19,9, 26,8 (3C), 32,2, 51,5, 55,6, 68,6, 107,1, 113,5, 114,9 (2C), 115,7, 118,7, 121,1 (2C), 

122,7, 124,8, 127,2 (2C), 127,3, 127,6 (2C), 127,7 (2C), 129,6, 129,7, 129,9, 132,8 (2C), 

135,3 (2C), 135,4 (2C), 138,1, 143,9, 145,9, 159,6, 160,0, 165,9. 

 

N-(10-(2-((t-Butil-difenilszilil)oxi)-4-(2-(4-metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)butil)-10H-

fenotiazin-2-il)acetamid (137h): 

A terméket 10-(2-((t-butil-difenilszilil)oxi)-4-(2-(4-metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)butil)-2-

klór-10H-fenotiazin (0,20 g, 0,28 mmol, 136) és acetamid (33 mg, 0,56 mmol) reakciójából 

kaptuk drapp színű, amorf kristályos anyagként. A reakció 22 h alatt lejátszódott. Termelés: 

0,09 g (44%); op.: 73-76 °C. Elemanalízis várt: C, 68,08; H, 5,99; N, 11,34; C42H44N6O3SSi 

mért: C, 68,04; H, 5,69; N, 11,16%; m/z (EI+) várt: 740,30 C42H44N6O3SSi, mért [M+H]
+
: 

741,70; νmax (KBr)/cm
-1

: 2958, 2930, 2856, 1516, 1463. δH (400 MHz, DMSO-d6) 0,97 (9H, s, 
t
Bu), 1,90 (1H, m, H3y), 2,00 (3H, s, O=C-CH3), 2,10 (1H, m, H3x), 2,97 (2H, m, H4y + 

H4x), 3,84 (3H, s, OCH3), 3,93 (2H, m, H1y + H1x), 4,20 (1H, m, H2), 6,34 (1H, d, J = 6,8 

Hz, H9’’), 6,86-6,87 (2H, m, H7’’ + H8’’), 7,01 (1H, d, J = 8,1 Hz, H4’’), 7,06 (1H, dd, J = 

6,8, 2,0 Hz, H6’’), 7,13 (1H, dd, J = 8,1, 2,0 Hz, H3’’), 7,16 (2H, m, H3’ + H5’), 7,31 (4H, m, 

H3’’’ + H5’’’ + H3’’’’ + H5’’’’), 7,37 (1H, s, H1’’), 7,40 (2H, m, H4’’’ + H4’’’’), 7,60 (4H, 

m, H2’’’ + H6’’’ + H2’’’’ + H6’’’’), 7,81 (2H, m, H2’ + H6’), 9,90 (1H, s, NH). δC (100 

MHz, DMSO-d6) 18,8 (C-
t
Bu), 19,8 (C4), 23,9 (O=C-CH3), 26,8 (

t
Bu, 3C), 32,1 (C3), 51,4 

(C1), 55,6 (OCH3), 68,3 (C2), 106,8 (C1’’), 113,3 (C3’’), 114,9 (C3’ + C5’), 115,7 (C9’’), 

117,8 (C2’’), 121,2 (C2’ + C6’), 122,7 (C7’’), 124,9 (C5a’’), 127,2 (C4’’ + C6’’ + C8’’), 

127,6 (C3’’’ + C5’’’), 127,7 (C3’’’’ + C5’’’’), 129,6 (C1’), 129,7 (C4’’’), 129,8 (C4’’’’), 

132,8 (C1’’’ + C1’’’’), 135,4 (C2’’’ + C6’’’ + C2’’’’ + C6’’’’), 139,2 (C4a’’), 143,9 (C9a’’), 

145,8 (C10a’’), 160,0 (C4’), 165,9 (Ctetrazol), 168,2 (O=C-CH3). 

 

2-(Dietilamino)-10-(2-hidroxi-4-(2-(4-metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)butil)-10H-fenotiazin-

5-oxid (138a): 

A terméket N,N-dietil-10-((1E,3Z)-4-(2-(4-metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)buta-1,3-dien-1-il)-

10H-fenotiazin-2-amin (0,21 g, 0,42 mmol, 130e) hidroborálás-oxidációjakor izoláltuk 
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melléktermékként. Sárga kristályos anyag, mely két diasztereomer-pár keveréke. Termelés: 

0,15 g (67%); op.: 76-80 °C. Elemanalízis várt: C, 63,14; H, 6,06; N, 15,78; C28H32N6O3S 

mért: C, 63,01; H, 5,90; N, 15,66%; m/z (EI+) várt: 532,23 C28H32N6O3S, mért [M-N2]
+
: 

504,00; νmax (KBr)/cm
-1

: 3301, 2968, 1590, 1516, 1466. δH (400 MHz, DMSO-d6) 1,12 (6H, 

m, N(CH2)2(CH3)2), 1,84 (1H, m, H3y), 2,06 (1H, m, H3x), 2,98 (1H, m, H4y), 3,03 (1H, m, 

H4x), 3,43 (4H, m, N(CH2)2(CH3)2), 3,86 (3H, s, OCH3), 4,07 (1H, m, H2), 4,30 (1H, m, 

H1y), 4,44 (1H, m, H1x), 5,00 (1H, br. s, OH), 6,58 (1H, m, H3’’), 6,89 [6,56] (1H, m, H1’’), 

7,16 (2H, m, H3’ + H5’), 7,19 (1H, m, H9’’), 7,57 (1H, m, H7’’), 7,60 (1H, m, H8’’), 7,61 

[7,87] (1H, m, H4’’), 7,81 (1H, m, H6’’), 7,93 (2H, m, H2’ + H6’). δC (100 MHz, DMSO-d6) 

12,3 (N(CH2)2(CH3)2, 2C), 21,1 (C4), 32,3 (C3), 44,0 (N(CH2)2(CH3)2, 2C), 54,4 [54,3] (C1), 

55,6 (OCH3), 67,4 [67,2] (C2), 98,9 [97,9] (C1’’), 106,3 [106,4] (C3’’), 113,1 [113,0] (C4a’’), 

115,0 (C3’ + C5’), 117,8 [118,6] (C4’’), 121,2 (C9’’), 121,3 (C2’ + C6’), 126,6 [126,8] 

(C5a’’), 129,6 (C6’’), 129,7 (C1’), 131,7 (C7’’), 131,8 (C8’’), 140,0 [139,0] (C9a’’), 141,7 

[140,7] (C10a’’), 150,7 (C2’’), 160,1 (C4’), 166,4 (Ctetrazol). 

 

Általános előirat 2-klór-10-(2-hidroxi-4-(2-(4-metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)butil)-10H-

fenotiazin-5-oxid (120) és szekunder aminok Buchwald-Hartwig kapcsolásához: 
 

Inertizált lombikba bemértünk Pd-katalizátort: Pd2(dba)3 (5-7,5 mol%), XPhost (10-15 

mol%), bázist: NaO
t
Bu vagy Cs2CO3 (2 ekv.), 2-klór-10-(2-hidroxi-4-(2-(4-metoxifenil)-2H-

tetrazol-5-il)butil)-10H-fenotiazin-5-oxidot (1 ekv., 120) ill. megfelelő szekunder amint (2 

ekv.), majd absz. toluollal beoldottuk a reaktánsokat. A reakcióelegyet intenzív kevertetés 

mellett 5 percig argonnal átbuborékoltattuk, majd 70 °C-ra melegítettük. A reakció 

lejátszódása után az elegyet bepároltuk, majd a párlási maradékot flash oszlopkromatográfiás 

eljárással, szilika gél adszorbensen, n-hexán:etil-acetát = 2:1, majd 1:1 eluensét alkalmazva 

tisztítottuk. A nyers terméket metanolból átkristályosítottuk és a kivált halvány sárga 

kristályokat szűrtük. 

 

10-(2-Hidroxi-4-(2-(4-metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)butil)-2-morfolino-10H-fenotiazin-5-

oxid (138b): 

A kapcsolási reakciót Pd2(dba)3 (27 mg, 0,03 mmol, 5 mol%), XPhos (29 mg, 0,06 mmol, 10 

mol%) ill. NaO
t
Bu (0,12 g, 1,21 mmol, 2 ekv.) jelenlétében 2-klór-10-(2-hidroxi-4-(2-(4-

metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)butil)-10H-fenotiazin-5-oxiddal (0,30 g, 0,60 mmol, 1 ekv., 120) 

és morfolinnal (0,11 ml, 1,21 mmol, 2 ekv.) végeztük el. A reakcióidő 24 h volt és halvány 

sárga kristályokat kaptunk. Termelés: 0,26 g (78%); op.: 88-90 °C. Elemanalízis: várt: C, 

61,52; H, 5,53; N, 15,37; C28H30N6O4S mért: C, 61,15; H, 5,64; N, 14,99%; m/z (EI+) várt: 
546,20 C28H30N6O4S, mért [M+H]

+
: 547,40; νmax (KBr)/cm

-1
: 3274, 2926, 1589, 1516, 1256. 

δH (400 MHz, DMSO-d6) 1,86 (1H, m, H3y), 2,06 (1H, m, H3x), 2,97 (1H, m, H4y), 3,06 

(1H, m, H4x), 3,29 (4H, m, N-(CH2)2), 3,74 (4H, m, O-(CH2)2), 3,84 (3H, s, OCH3), 4,05 

(1H, m, H2), 4,34 (1H, m, H1y), 4,48 (1H, m, H1x), 5,17 (1H, br. s, OH), 6,89 (1H, m, H3’’), 

6,97 [7,25] (1H, m, H1’’), 7,16 (2H, m, H3’ + H5’), 7,22 (1H, m, H7’’), 7,58 [7,61] (1H, m, 

H8’’), 7,70 (1H, m, H4’’), 7,85 (1H, m, H6’’), 7,86 [7,65] (1H, m, H9’’), 7,92 (2H, m, H2’ + 

H6’). δC (100 MHz, DMSO-d6) 21,0 (C4), 32,0 (C3), 47,4 (N-(CH2)2, 2C), 54,0 [54,2] (C1), 

55,6 (OCH3), 65,9 (O-(CH2)2, 2C), 67,2 [67,3] (C2), 102,0 [102,7] (C1’’), 109,1 [109,3] 

(C3’’), 115,0 (C3’ + C5’), 116,5 (C4a’’), 118,5 [118,0] (C9’’), 121,3 (C2’ + C6’), 121,5 

(C7’’), 127,2 (C5a’’), 129,6 (C1’), 129,8 (C6’’), 131,1 (C4’’), 132,1 [132,3] (C8’’), 138,8 

(C9a’’), 140,4 (C10a’’), 154,2 (C2’’), 160,1 (C4’), 166,4 (Ctetrazol). 
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Ugyanehhez a termékhez jutottunk 4-(2-(4-metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)-1-(2-morfolino-

10H-fenotiazin-10-il)butan-2-ol (40 mg, 0,08 mmol, 1 ekv., 133g) és m-CPBA (17 mg, 0,11 

mmol, 1,3 ekv.) absz. diklórmetánban (1 ml) végrehajtott reakciója során. Termelés: 0,04 g 

(98%), halvány sárga kristály. 

 

10-(2-Hidroxi-4-(2-(4-metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)butil)-2-(4-metilpiperazin-1-il)-10H-

fenotiazin-5-oxid (138c): 

A reakciót Pd(OAc)2 (10 mg, 0,05 mmol, 7,5 mol%), XPhos (43 mg, 0,09 mmol, 15 mol%) 

ill. NaO
t
Bu (0,12 g, 1,21 mmol, 2 ekv.) jelenlétében 2-klór-10-(2-hidroxi-4-(2-(4-

metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)butil)-10H-fenotiazin-5-oxiddal (0,30 g, 0,61 mmol, 1 ekv., 120) 

és N-metilpiperazinnal (0,14 ml, 1,21 mmol, 2 ekv.) végeztük. A reakcióidő 2,5 h volt és 

halvány sárga kristályokat izoláltunk. Termelés: 73 mg (22%); op.: 211-214 °C. Elemanalízis 

várt: C, 62,23; H, 5,94; N, 17,52; C29H33N7O3S mért: C, 62,20; H, 5,69; N, 17,21%; m/z (EI+) 

várt: 559,24 C29H33N7O3S, mért [M+H]
 +

: 560,20; νmax (KBr)/cm
-1

: 3285, 2950, 1589, 1516, 

1255. δH (400 MHz, DMSO-d6) 1,85 (1H, m, H3y), 2,04 (1H, m, H3x), 2,22 (3H, s, CH3), 

2,42 (4H, m, H3C-N-(CH2)2), 3,00 (1H, ddd, J = 15,4, 8,6, 7,6 Hz, H4y), 3,06 (1H, ddd, J = 

15,4, 9,4, 5,4 Hz, H4x), 3,34 (4H, m, N-(CH2)2), 3,85 (3H, s, OCH3), 4,03 (1H, m, H2), 4,36 

(1H, dd, J = 14,4, 8,2 Hz, H1y), 4,44 (1H, dd, J = 14,4, 3,5 Hz, H1x), 4,86 (1H, d, J = 3,5 Hz, 

OH), 6,86 (1H, dd, J = 8,5, 1,3 Hz, H3’’), 6,94 (1H, d, J = 1,3 Hz, H1’’), 7,18 (2H, m, H3’ + 

H5’), 7,22 (1H, dd, J = 7,9, 7,1 Hz, H7’’), 7,59 (1H, ddd, J = 8,4, 7,1, 1,4 Hz, H8’’), 7,67 

(1H, d, J = 8,5 Hz, H4’’), 7,85 (1H, dd, J = 7,9, 1,4, H6’’), 7,86 (1H, d, J = 8,4 Hz, H9’’), 

7,90 (2H, m, H2’ + H6’). δC (100 MHz, DMSO-d6) 21,0 (C4), 32,0 (C3), 45,7 (CH3), 47,1 (N-

(CH2)2, 2C), 54,0 (C1), 54,3 (H3C-N-(CH2)2, 2C), 55,6 (OCH3), 67,2 (C2), 102,0 (C1’’), 

109,3 (C3’’), 115,0 (C3’ + C5’), 116,0 (C4a’’), 118,6 (C9’’), 121,3 (C2’ + C6’), 121,6 (C7’’), 

127,2 (C5a’’), 129,6 (C1’), 129,7 (C6’’), 131,1 (C4’’), 132,0 (C8’’), 138,8 (C9a’’), 141,3 

(C10a’’), 154,0 (C2’’), 160,1 (C4’), 166,4 (Ctetrazol). 

 

Általános előirat szulfoxid- és szulfon-származékok (139-141) előállításához: 

 

A megfelelő monohidroxi- vagy szulfoxid-vegyületet (119d, 120 vagy 139, 1 mmol, 1 ekv.) 

beoldottuk absz. diklórmetánnal (10 ml), majd intenzív kevertetés mellett a reakcióelegyet 0 

°C-ra hűtöttük. A színtelen oldathoz hozzácsepegtettük az m-CPBA (0,22 g, 1,30 mmol, 1,3 

ekv.)/absz. diklórmetán (5 ml) oldatát. Rózsaszínesedett az oldat, majd fehér szuszpenzió lett. 

A reakció lejátszódása után (0,3-24 h), az elegyet 0 °C-ra hűtöttük, vizet adtunk hozzá és 45 

percig kevertettük. Az oldat pH-ját 10%-os Na2CO3-oldattal lúgosítottuk és a vizes fázist 

háromszor diklórmetánnal extraháltuk. A szerves fázist Na2SO4-on szárítottuk, szűrtük és 

bepároltuk. A párlási maradékot oszlopkromatográfiás eljárással, szilika gél adszorbensen, n-

hexán:etil-acetát = 1:1 eluensét alkalmazva tisztítottuk. A nyers terméket átkristályosítottuk 

(etil-acetátból, metanolból vagy etanolból) és a kivált fehér kristályokat kiszűrtük.  

 

10-(2-Hidroxi-4-(2-(4-metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)butil)-10H-fenotiazin-5-oxid (139): 

A reakciót 4-(2-(4-metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)-1-(10H-fenotiazin-10-il)butan-2-olból (0,50 

g, 1,12 mmol, 119d) kiindulva végeztük el. A nyers terméket etil-acetátból 

átkristályosítottunk, majd kiszűrtük a fehér kristályokat. Termelés: 0,45 g (86%); op.: 167-169 

°C. Elemanalízis várt: C, 62,46; H, 5,02; N, 15,17; C24H23N5O3S mért: C, 62,25; H, 4,70; N, 

14,89%; m/z (EI+) várt: 461,15 C24H23N5O3S, mért [M+H]
+
: 462,20; νmax (KBr)/cm

-1
: 3374, 

2926, 1585, 1515, 1462. δH (400 MHz, DMSO-d6) 1,84 (1H, m, H3y), 2,06 (1H, m, H3x), 

2,96 (1H, m, H4y), 3,07 (1H, m, H4x), 3,86 (3H, s, OCH3), 4,06 (1H, m, H2), 4,42 (1H, m, 

H1y), 4,51 (1H, m, H1x), 5,16 (1H, br. s, OH), 7,18 (2H, m, H3’ + H5’), 7,28 [7,29] (2H, m, 
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H3’’ + H7’’), 7,67 [7,65] (2H, m, H2’’ + H8’’), 7,92 (2H, m, H2’ + H6’), 7,93 [7,76] (4H, m, 

H1’’ + H4’’ + H6’’ + H9’’). δC (100 MHz, DMSO-d6) 21,0 (C4), 32,1 (C3), 53,3 (C1), 55,6 

(OCH3), 67,2 (C2), 115,0 (C3’ + C5’), 118,3 [117,7] (C1’’ + C9’’), 121,3 (C2’ + C6’), 122,0 

[121,8] (C3’’ + C7’’), 125,3 [125,9] (C4a’’ + C5a’’), 129,6 (C1’), 130,1 [130,0] (C4’’ + 

C6’’), 132,5 [132,7] (C2’’ + C8’’), 139,2 [138,5] (C9a’’ + C10a’’), 160,1 (C4’), 166,4 

(Ctetrazol). 

 

Ugyanehhez a termékhez jutottunk 2-klór-10-(2-hidroxi-4-(2-(4-metoxifenil)-2H-tetrazol-5-

il)butil)-10H-fenotiazin-5-oxid (0,30 g, 0,61 mmol, 120) és dietil-amin (0,12 ml, 1,21 mmol) 

kapcsolási reakciójában. Termelés: 0,11 g (39%), fehér kristály. 

 

10-(2-Hidroxi-4-(2-(4-metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)butil)-10H-fenotiazin-5,5-dioxid 

(140): 

A reakciót 10-(2-hidroxi-4-(2-(4-metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)butil)-10H-fenotiazin-5-

oxidból (0,30 g, 0,65 mmol, 139) kiindulva végeztük el. A nyers terméket metanolból 

átkristályosítottuk, majd kiszűrtük a fehér kristályokat. Termelés: 0,26 g (82%); op.: 143-144 

°C. Elemanalízis várt: C, 60,36; H, 4,85; N, 14,67; C24H23N5O4S mért: C, 60,96; H, 4,83; N, 

14,31%; m/z (EI+) várt: 477,15 C24H23N5O4S, mért [M+H]
+
: 478,30; νmax (KBr)/cm

-1
: 3486, 

2926, 1592, 1517, 1473. δH (400 MHz, DMSO-d6) 1,83 (1H, m, H3y), 2,05 (1H, m, H3x), 

2,97 (1H, m, H4y), 3,07 (1H, m, H4x), 3,85 (3H, s, OCH3), 4,11 (1H, m, H2), 4,37 (1H, m, 

H1y), 4,43 (1H, m, H1x), 5,17 (1H, br. s, OH), 7,17 (2H, m, H3’ + H5’), 7,34 (2H, m, H3’’ + 

H7’’), 7,70 (2H, m, H2’’ + H8’’), 7,81 (2H, m, H1’’ + H9’’), 7,90 (2H, m, H2’ + H6’), 7,96 

(2H, m, H4’’ + H6’’). δC (100 MHz, DMSO-d6) 21,0 (C4), 32,4 (C3), 52,6 (C1), 55,6 (OCH3), 

66,6 (C2), 115,0 (C3’ + C5’), 118,0 (C1’’ + C9’’), 121,3 (C2’ + C6’), 122,0 (C3’’ + C7’’), 

122,4 (C4’’ + C6’’), 123,8 (C4a’’ + C5a’’), 129,6 (C1’), 133,3 (C2’’ + C8’’), 141,0 (C9a’’ + 

C10a’’), 160,1 (C4’), 166,3 (Ctetrazol). 

 

2-Klór-10-(2-hidroxi-4-(2-(4-metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)butil)-10H-fenotiazin-5,5-

dioxid (141): 

A reakciót 2-klór-10-(2-hidroxi-4-(2-(4-metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)butil)-10H-fenotiazin-5-

oxidból (0,90 g, 1,82 mmol, 120) kiindulva végeztük el. A nyers terméket etanolból 

átkristályosítottuk, majd kiszűrtük a fehér kristályokat. Termelés: 0,81 g (87%); op.: 138-142 

°C. Elemanalízis várt: C, 56,30; H, 4,33; N, 13,68; C24H22ClN5O4S mért: C, 56,61 H, 3,99; N, 

13,56%; m/z (EI+) várt: 511,11 C24H22ClN5O4S, mért [M+H]
+
: 512,20; νmax (KBr)/cm

-1
: 3519, 

2926, 1587, 1515, 1468. δH (400 MHz, DMSO-d6) 1,85 (1H, dddd, J = 14,2, 9,4, 9,0, 4,9 Hz, 

H3y), 2,05 (1H, dddd, J = 14,2, 7,0, 6,5, 5,4 Hz, H3x), 2,99 (1H, ddd, J = 15,6, 9,0, 7,0 Hz, 

H4y), 3,10 (1H, ddd, J = 15,6, 9,4, 5,4 Hz, H4x), 3,84 (3H, s, OCH3), 4,10 (1H, m, H2), 4,37 

(1H, dd, J = 15,5, 5,1 Hz, H1y), 4,42 (1H, dd, J =15,5, 7,6 Hz, H1x), 5,20 (1H, d, J = 5,4 Hz, 

OH), 7,16 (2H, m, H3’ + H5’), 7,36 (1H, m, H3’’), 7,37 (1H, m, H7’’), 7,72 (1H, ddd, J = 8,7, 

7,2, 1,9 Hz, H8’’), 7,79 (1H, d, J = 8,7 Hz, H9’’), 7,90 (2H, m, H2’ + H6’), 7,95 (1H, d, J = 

1,7 Hz, H1’’), 7,96 (1H, d, J = 8,3 Hz, H3’’), 7,98 (1H, dd, J = 7,8, 1,9 Hz, H6’’). δC (100 

MHz, DMSO-d6) 20,9 (C4), 32,3 (C3), 52,9 (C1), 55,6 (OCH3), 66,6 (C2), 115,0 (C3’ + C5’), 

118,0 (C1’’), 118,2 (C9’’), 121,3 (C2’ + C6’), 122,1 (C3’’), 122,4 (C2’’), 122,5 (C6’’), 122,6 

(C7’’), 124,0 (C5a’’), 124,1 (C4’’), 129,6 (C1’), 133,5 (C8’’), 138,0 (C4a’’), 140,7 (C9a’’), 

142,2 (C10a’’), 160,1 (C4’), 166,3 (Ctetrazol). 
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4-(10-(2-Hidroxi-4-(2-(4-metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)butil)-5-oxid-10H-fenotiazin-2-

il)morfolin-4-oxid (142): 

A 10-(2-hidroxi-4-(2-(4-metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)butil)-2-morfolino-10H-fenotiazin-5-

oxidot (40 mg, 0,07 mmol, 1 ekv., 138b) absz. diklórmetánban (1 ml) feloldottuk, majd m-

CPBA (19 mg, 0,11 mmol, 1,5 ekv.)/absz. diklórmetán (0,5 ml) oldatát 0 °C-on a 

reakcióelegyhez csepegtettük. A tiszta lila oldat fehér szuszpenzióvá változott. A reakció 

lejátszódása után a reakcióelegyet 0 °C-ra hűtöttük, vizet (1,5 ml) adtunk hozzá és 45 percig 

kevertettük. Ezután 10%-os Na2CO3-oldattal lúgosítottuk az oldatot és 3 x 0,5 ml 

diklórmetánnal extraháltuk a vizes fázist. A szerves fázist Na2SO4-on szárítottuk, szűrtük és 

bepároltuk. A nyers terméket oszlopkromatográfiás eljárással, szilika gél adszorbensen, 

kloroform:metanol = 15:1, majd 10:1 eluensét alkalmazva tisztítottuk és szürke kristályos 

terméket kaptunk. Termelés: 34 mg (83%); op.: 152-154 °C. Elemanalízis várt: C, 59,77; H, 

5,37; N, 14,94; C28H30N6O5S mért: C, 59,80; H, 5,30; N, 14,84%; m/z (EI+) várt: 562,20 

C28H30N6O5S, mért [M+H]
+
: 563,50; νmax (KBr)/cm

-1
: 2963, 2927, 1588, 1515, 1260. δH (400 

MHz, DMSO-d6) 1,86 (1H, m, H3y), 2,08 (1H, m, H3x), 2,87 (2H, m, H3y’’’ + H5y’’’), 2,96 

(1H, m, H4y), 3,07 (1H, m, H4x), 3,79 (2H, m, H2y’’’ + H6y’’’), 3,85 (3H, s, OCH3), 4,08 

(1H, m, H2), 4,14 (2H, m, H3x’’’ + H5x’’’), 4,44 (2H, m, H2x’’’ + H6x’’’), 4,47 (1H, m, 

H1y), 4,55 (1H, m, H1x), 5,17 (1H, d, J = 6,2 Hz, OH), 7,16 (2H, m, H3’ + H5’), 7,32 [7,31] 

(1H, m, H7’’), 7,68 [7,71] (1H, m, H8’’), 7,91 (2H, m, H2’ + H6’), 7,95 [7,78] (1H, m, H9’’), 

7,97 [8,06] (1H, m, H6’’), 8,02 [8,07] (1H, m, H3’’), 8,07 [7,96] (1H, m, H4’’), 8,72 [8,77] 

(1H, m, H1’’). δC (100 MHz, DMSO-d6) 21,0 (C4), 32,2 (C3), 53,3 (C1), 55,6 (OCH3), 61,7 

(C2’’’ + C6’’’), 66,7 (C3’’’ + C5’’’), 66,8 (C2), 110,9 [111,2] (C1’’), 114,7 [114,3] (C3’’), 

115,0 (C3’ + C5’), 118,3 [117,7] (C9’’), 121,3 (C2’ + C6’), 122,3 [122,4] (C7’’), 125,9 

[125,3] (C2’’), 129,6 (C1’), 129,6 [130,2] (C6’’), 130,7 [129,6] (C4’’), 130,8 [130,3] (C5a’’), 

132,7 [132,9] (C8’’), 138,8 [138,4] (C9a’’), 139,4 [138,9] (C10a’’), 159,2 [159,1] (C4a’’), 

160,1 (C4’), 166,3 (Ctetrazol). 
 

Általános előirat O-t-butil-difenilszilil védett szulfoxid- és szulfon-származékok előállításához 

(143, 144): 

 

A reakciókat a megfelelő O-t-butil-difenilszilil védett származékokból (1 ekv., 136 vagy 143) 

kiindulva, a 139-141 vegyületek előállítására vonatkozó előirat alapján végeztük el. A reakció 

2-6 h között játszódott le. 
 

10-(2-((t-Butil-difenilszilil)oxi)-4-(2-(4-metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)butil)-2-klór-10H-

fenotiazin-5-oxid (143): 

A reakciót 10-(2-((t-butil-difenilszilil)oxi)-4-(2-(4-metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)butil)-2-klór-

10H-fenotiazinból (0,40 g, 0,56 mmol, 136) kiindulva végeztük el és fehér kristályokat 

nyertünk. Termelés: 0,36 g (88%); op.: 64-68 °C. Elemanalízis várt: C, 65,42; H, 5,49; N, 

9,54; C40H40ClN5O3SSi mért: C, 65,28; H, 5,60; N, 9,17%; m/z (EI+) várt: 733,23 

C40H40ClN5O3SSi, mért [M+H]
+
: 734,30; νmax (KBr)/cm

-1
: 2931, 1581, 1516, 1456, 1256. δH 

(300 MHz, CDCl3) 0,93 (9H, s), 2,04 (1H, m), 2,17 (1H, m), 2,99 (2H, m), 3,88 (3H, s), 4,10-

4,52 (3H, m), 6,62 (1H, m), 7,00 (2H, m), 7,07-7,45 (10H, m), 7,54-7,80 (6H, m), 7,89 (2H, 

m). δC (75 MHz, CDCl3) 19,4, 20,8, 27,0 (3C), 32,5, 51,6, 55,9, 69,2, 114,7 (2C), 116,3, 

116,5, 117,5, 121,5 (2C), 122,6, 122,7, 123,0, 124,5, 126,2, 128,0 (2C), 128,1 (2C), 129,5, 

130,3, 130,6, 131,4, 131,9, 132,7, 133,2, 136,0 (4C), 138,8, 141,0, 160,5, 166,2. 
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10-(2-((t-Butil-difenilszilil)oxi)-4-(2-(4-metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)butil)-2-klór-10H-

fenotiazin-5,5-dioxid (144): 

A reakciót 10-(2-((t-butil-difenilszilil)oxi)-4-(2-(4-metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)butil)-2-klór-

10H-fenotiazin-5-oxidból (0,26 g, 0,35 mmol, 143) kiindulva végeztük el és fehér kristályokat 

kaptunk. Termelés: 0,27 g (kvant.); op.: 62-67 °C. Elemanalízis várt: C, 64,02; H, 5,37; N, 

9,33; C40H40ClN5O4SSi mért: C, 64,40; H, 5,47; N, 9,27%; m/z (EI+) várt: 749,23 

C40H40ClN5O4SSi, mért [M+H]
+
: 750,30; νmax (KBr)/cm

-1
: 2930, 1585, 1516, 1461, 1256. δH 

(300 MHz, CDCl3) 1,00 (9H, s), 1,96 (1H, m), 2,14 (1H, m), 2,98 (2H, t, J = 7,5 Hz), 3,88 

(3H, s), 4,10-4,43 (3H, m), 6,66 (1H, d, J = 8,1 Hz), 7,00 (2H, m), 7,13-7,28 (4H, m), 7,37-

7,45 (6H, m), 7,68-7,71 (4H, m), 7,85-7,97 (4H, m). δC (75 MHz, CDCl3) 19,5, 20,7, 27,1 

(3C), 32,0, 51,7, 55,9, 69,1, 114,7 (2C), 117,1, 117,2, 121,5 (2C), 122,8 (2C), 123,6, 124,1, 

125,2, 125,9, 128,1 (2C), 128,2 (2C), 130,3, 130,4, 130,7, 133,0, 133,2, 133,5, 136,1 (4C), 

139,4, 141,0, 143,1, 160,5, 166,2. 
 

Általános előirat O-t-butil-difenilszilil védett szulfon-származék (144) és szekunder aminok 

Buchwald-Hartwig kapcsolásához: 

 

Inertizált lombikba bemértünk Pd2(dba)3-t (10 mol %), XPhost (20 mol%), NaO
t
Bu-t (2 ekv.), 

10-(2-((t-butil-difenilszilil)oxi)-4-(2-(4-metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)butil)-2-klór-10H-

fenotiazin-5,5-dioxidot (1 ekv., 144) ill. megfelelő szekunder amint (2 ekv.), majd absz. 

toluollal beoldottuk a reaktánsokat. A reakcióelegyet intenzív kevertetés mellett 5 percig 

argonnal átbuborékoltattuk, és refluxáltattuk. A reakció lejátszódása után (70-90 min) a 

reakcióelegyet bepároltuk, majd a nyers terméket flash oszlopkromatográfiás eljárással, 

szilika gél adszorbensen, n-hexán:etil-acetát = 2:1, majd 1:1 eluensét alkalmazva tisztítottuk, 

és amorf kristályos anyagot nyertünk végtermékként. 
 

10-(2-((t-Butil-difenilszilil)oxi)-4-(2-(4-metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)butil)-2-

(dietilamino)-10H-fenotiazin-5,5-dioxid (145a): 

A terméket 10-(2-((t-butil-difenilszilil)oxi)-4-(2-(4-metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)butil)-2-

klór-10H-fenotiazin-5,5-dioxid (0,35 g, 0,47 mmol, 144) és dietil-amin (97 µl, 0,93 mmol) 

reakciójából nyertük. A reakció 70 perc alatt játszódott le. Termelés: 0,11 g (58%), drapp 

színű, amorf kristályos anyag; op.: 71-75 °C. Elemanalízis várt: C, 67,15; H, 6,40; N, 10,68; 

C44H50N6O4SSi mért: C, 66,87; H, 6,42; N, 9,89%; m/z (EI+) várt: 786,34 C44H50N6O4SSi, 

mért [M+H]
+
: 787,70; νmax (KBr)/cm

-1
: 3430, 2931, 1594, 1516, 1471. δH (300 MHz, CDCl3) 

1,00 (9H, s), 1,18 (6H, t, J = 6,9 Hz), 2,04 (1H, m), 2,16 (1H, m), 3,02 (2H, t, J = 7,5 Hz), 

3,38 (4H, q, J = 6,9 Hz), 3,88 (3H, s), 4,06-4,41 (3H, m), 6,21-6,25 (2H, m), 6,45 (1H, d, J = 

9,0 Hz), 6,97-7,04 (4H, m), 7,36-7,50 (6H, m), 7,72-7,74 (5H, m), 7,86-7,89 (3H, m). δC (75 

MHz, CDCl3) 12,5 (2C), 19,3, 20,6, 26,8 (3C), 31,6, 44,6 (2C), 51,2, 55,6, 69,2, 97,0, 106,4, 

113,1, 114,4 (2C), 116,5, 121,4 (2C), 122,6, 123,9, 125,0, 127,0, 127,8 (2C), 128,0 (2C), 

130,0, 130,1, 130,5, 131,8, 132,8, 133,9, 135,8 (2C), 136,0 (2C), 141,0, 144,5, 151,1, 160,1, 

166,3. 

 

10-(2-((t-Butil-difenilszilil)oxi)-4-(2-(4-metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)butil)-2-morfolino-

10H-fenotiazin-5,5-dioxid (145b):  

A reakciót 10-(2-((t-butil-difenilszilil)oxi)-4-(2-(4-metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)butil)-2-klór-

10H-fenotiazin-5,5-dioxiddal (0,20 g, 0,27 mmol, 144) és morfolinnal (47 µl, 0,53 mmol) 

végeztük el és ebből a reakcióból izoláltuk a drapp színű, amorf kristályos terméket. A 

reakció 90 perc alatt játszódott le. Termelés: 0,20 g (92%); op.: 56-60 °C. Elemanalízis várt: 

C, 65,97; H, 6,04; N, 10,49; C44H48N6O5SSi mért: C, 65,85; H, 6,09; N, 10,30%; m/z (EI+) 
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várt: 800,32 C44H48N6O5SSi, mért [M+H]
+
: 801,50; νmax (KBr)/cm

-1
: 2930, 1694, 1516, 1464, 

1256. δH (300 MHz, CDCl3) 0,98 (9H, s), 2,04 (1H, m), 2,13 (1H, m), 2,97 (2H, t, J = 7,5 Hz), 

3,10-3,18 (4H, m), 3,83 (4H, m), 3,87 (3H, s), 4,09-4,43 (3H, m), 6,47-6,67 (3H, m), 6,98-

7,45 (11H, m), 7,70-7,93 (7H, m). δC (75 MHz, CDCl3) 19,5, 20,6, 27,0 (3C), 32,0, 48,2 (2C), 

51,5, 55,9, 66,8 (2C), 69,2, 101,3, 109,5, 114,7 (2C), 116,8, 116,9, 121,5 (2C), 122,0, 123,1, 

125,1, 126,7, 128,0 (2C), 128,2 (2C), 130,2, 130,4, 130,5, 132,4, 133,0, 134,0, 136,0 (2C), 

136,2 (2C), 141,4, 144,0, 154,7, 160,5, 166,4. 

 

10-(2-((t-Butil-difenilszilil)oxi)-4-(2-(4-metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)butil)-2-(4-

metilpiperazin-1-il)-10H-fenotiazin-5,5-dioxid (145c): 

A terméket 10-(2-((t-butil-difenilszilil)oxi)-4-(2-(4-metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)butil)-2-

klór-10H-fenotiazin-5,5-dioxid (0,20 g, 0,27 mmol, 144) és N-metilpiperazin (60 µl, 0,53 

mmol) reakciójából nyertük drapp színű, amorf kristályos anyagként. A reakció 70 perc alatt 

játszódott le. Termelés: 0,20 g (92%); op.: 81-86 °C. Elemanalízis várt: C, 66,39; H, 6,31; N, 

12,04; C45H51N7O4SSi mért: C, 66,31; H, 6,29; N, 11,94%; m/z (EI+) várt: 813,35 

C45H51N7O4SSi, mért [M+H]
+
: 814,30; νmax (KBr)/cm

-1
: 3418, 2932, 1593, 1516, 1456. δH 

(300 MHz, CDCl3) 1,00 (9H, s), 1,98 (1H, m), 2,14 (1H, m), 2,38 (3H, s), 2,56 (4H, t, J = 4,8 

Hz), 2,98 (2H, t, J = 7,2 Hz), 3,28 (4H, t, J = 4,8 Hz), 3,88 (3H, s), 4,10 (1H, m), 4,21 (1H, 

m), 4,41 (1H, m), 6,39 (1H, d, J = 6,9 Hz), 6,52 (1H, s), 6,66 (1H, d, J = 9,0 Hz), 6,97-7,13 

(4H, m), 7,36-7,47 (6H, m), 7,71-7,79 (5H, m), 7,85-7,92 (3H, m). δC (75 MHz, CDCl3) 19,5, 

20,7, 27,1 (3C), 31,9, 46,2, 47,9 (2C), 51,4, 54,9 (2C), 55,9, 69,2, 101,4, 109,8, 114,7 (2C), 

116,3, 116,9, 121,5 (2C), 122,0, 123,1, 125,0, 126,9, 128,0 (2C), 128,2 (2C), 130,2, 130,4, 

130,7, 132,4, 133,0, 134,1, 136,1 (2C), 136,2 (2C), 141,3, 144,2, 154,5, 160,4, 166,4. 

 

Általános előirat O-t-butil-difenilszilil védett szulfon-származékok (145a-c) deszililezéséhez:  

Inertizált lombikban, a t-butil-difenilszilil-O-védett szulfon-származék (1 ekv., 145a-c) és 

absz. THF oldatához intenzív kevertetés mellett 0 °C-on hozzácsepegtettük a TBAF (1,5 

ekv.)/absz. THF oldatát. A reakcióelegyet hagytuk szobahőmérsékletre melegedni, majd a 

reakció lejátszódása után (2,5-4,5 h) a reakcióelegyet bepároltuk. A nyers terméket flash 

oszlopkromatográfiás eljárással, szilika gél adszorbensen, n-hexán:etil-acetát = 2:1, majd 1:1 

eluensét alkalmazva tisztítottuk és amorf kristályos anyagot kaptunk végtermékként.  

 

2-(Dietilamino)-10-(2-hidroxi-4-(2-(4-metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)butil)-10H-fenotiazin-

5,5-dioxid (146a): 

A terméket 10-(2-((t-butil-difenilszilil)oxi)-4-(2-(4-metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)butil)-2-

(dietilamino)-10H-fenotiazin-5,5-dioxid (0,25 g, 0,32 mmol, 145a) és TBAF (0,12 g, 0,48 

mmol)/absz. THF (0,5 ml) reakciójából izoláltuk sárga színű, amorf kristályos anyagként. A 

reakcióidő 2,5 h volt. Termelés: 0,14 g (78%); op.: 49-52 °C. Elemanalízis várt: C, 61,30; H, 

5,88; N, 15,32; C28H32N6O4S mért: C, 61,13; H, 5,48; N, 14,98%; m/z (EI+) várt: 548,22 

C28H32N6O4S, mért [M+H]
+
: 549,30; νmax (KBr)/cm

-1
: 2968, 2928, 1593, 1516, 1470. δH (400 

MHz, DMSO-d6) 1,12 (6H, t, J = 6,9 Hz, N(CH2)2(CH3)2), 1,84 (1H, dddd, J = 14,2, 9,4, 9,0, 

5,0 Hz, H3y), 2,07 (1H, m, H3x), 2,99 (1H, ddd, J = 15,2, 9,0, 7,1 Hz, H4y), 3,08 (1H, ddd, J 

= 15,2, 9,4, 5,2 Hz, H4x), 3,42 (4H, m, N(CH2)2(CH3)2), 3,85 (3H, s, OCH3), 4,15 (1H, m, 

H2), 4,24 (1H, dd, J = 15,0, 4,8 Hz, H1y), 4,32 (1H, dd, J = 15,0, 7,3 Hz, H1x), 5,22 (1H, d, J 

= 5,3 Hz, OH), 6,63 (1H, m, H3’’), 6,64 (1H, s, H1’’), 7,16 (2H, m, H3’ + H5’), 7,25 (1H, dd, 

J = 7,9, 7,3 Hz, H7’’), 7,62 (1H, m, H8’’), 7,65 (1H, m, H4’’), 7,69 (1H, d, J = 8,6 Hz, H9’’), 

7,87 (1H, dd, J = 7,9, 1,4 Hz, H6’’), 7,90 (2H, m, H2’ + H6’). δC (100 MHz, DMSO-d6) 12,2 

(N(CH2)2(CH3)2, 2C), 21,0 (C4), 32,6 (C3), 44,0 (N(CH2)2(CH3)2, 2C), 53,5 (C1), 55,7 
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(OCH3), 66,8 (C2), 97,5 (C1’’), 106,3 (C3’’), 111,2 (C4a’’), 115,0 (C2’ + C6’), 117,8 (C9’’), 

121,3 (C2’ + C6’ + C7’’), 121,8 (C6’’), 124,0 (C4’’), 125,3 (C5a’’), 129,6 (C1’), 132,5 

(C8’’), 141,4 (C9a’’), 143,0 (C10a’’), 150,8 (C2’’), 160,1 (C4’), 166,4 (Ctetrazol). 

 

10-(2-Hidroxi-4-(2-(4-metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)butil)-2-morfolino-10H-fenotiazin-

5,5-dioxid (146b): 

A terméket 10-(2-((t-butil-difenilszilil)oxi)-4-(2-(4-metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)butil)-2-

morfolino-10H-fenotiazin-5,5-dioxiddal (0,18 g, 0,22 mmol, 145b) és TBAF (87 mg, 0,33 

mmol)/absz. THF (1 ml) reakciójából nyertük sárga színű, amorf kristályos anyagként. A 

termék levegőre érzékeny, ezért argon atmoszféra alatt, hűtőszekrényben tároltuk, 

megakadályozva a bomlását. A reakcióidő 4,5 h volt. Termelés: 0,10 g (82%); op.: 71-76 °C. 

Elemanalízis várt: C, 59,77; H, 5,37; N, 14,94; C28H30N6O5S mért: C, 59,41; H, 5,34; N, 

14,93%; m/z (EI+) várt: 562,20 C28H30N6O5S, mért [M+H]
+
: 563,30; νmax (KBr)/cm

-1
: 2924, 

2853, 1593, 1516, 1468. δH (400 MHz, DMSO-d6) 1,81 (1H, m, H3y), 2,04 (1H, m, H3x), 

2,97 (1H, m, H4y), 3,06 (1H, m, H4x), 3,30 (4H, m, N-(CH2)2), 3,74 (4H, m, O-(CH2)2), 3,84 

(3H, s, OCH3), 4,10 (1H, m, H2), 4,31 (1H, m, H1y), 4,36 (1H, m, H1x), 5,18 (1H, d, J = 5,3 

Hz, OH), 6,92 (1H, m, H3’’), 7,01 (1H, s, H1’’), 7,16 (2H, m, H3’ + H5’), 7,28 (1H, m, 

H7’’), 7,65 (1H, m, H8’’), 7,71 (1H, m, H9’’), 7,72 (1H, m, H4’’), 7,89 (1H, m, H6’’), 7,90 

(2H, m, H2’ + H6’). δC (100 MHz, DMSO-d6) 20,9 (C4), 32,4 (C3), 47,3 (N-(CH2)2, 2C), 53,1 

(C1), 55,6 (OCH3), 65,8 (O-(CH2)2, 2C), 66,6 (C2), 101,4 (C1’’), 109,1 (C3’’), 114,5 (C4a’’), 

115,0 (C2’ + C6’), 117,9 (C9’’), 121,3 (C2’ + C6’ + C6’’), 121,6 (C7’’), 123,6 (C5a’’), 125,0 

(C4’’), 129,6 (C1’), 132,7 (C8’’), 141,4 (C9a’’), 142,8 (C10a’’), 154,2 (C2’’), 160,1 (C4’), 

166,3 (Ctetrazol). 

 

10-(2-Hidroxi-4-(2-(4-metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)butil)-2-(4-metilpiperazin-1-il)-10H-

fenotiazin-5,5-dioxid (146c): 

A terméket 10-(2-((t-butil-difenilszilil)oxi)-4-(2-(4-metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)butil)-2-(4-

metilpiperazin-1-il)-10H-fenotiazin-5,5-dioxid (0,20 g, 0,25 mmol, 145c) és TBAF (96 mg, 

0,37 mmol)/absz. THF (0,5 ml) reakciójából nyertük sárga színű, amorf kristályos anyagként. 

A termék levegőre érzékeny, ezért argon atmoszféra alatt, hűtőszekrényben tároltuk, 

megakadályozva a bomlását. A reakcióidő 4,5 h volt. A nyers terméket oszlopkromatográfiás 

eljárással, szilika gél adszorbensen, kloroform:metanol = 15:1, majd 10:1 eluensét alkalmazva 

tisztítottuk. Termelés: 0,13 g (88%); op.: 74-80 °C. Elemanalízis várt: C, 60,50; H, 5,78; N, 

17,03; C29H33N7O4S mért: C, 60,41; H, 5,70; N, 16,75%; m/z (EI+) várt: 575,23 C29H33N7O4S, 

mért [M+H]
+
: 576,20; νmax (KBr)/cm

-1
: 2937, 2842, 1593, 1516, 1455. δH (400 MHz, DMSO-

d6) 1,83 (1H, m, H3y), 2,05 (1H, m, H3x), 2,21 (3H, s, H3C-N-(CH2)2), 2,42 (4H, m, H3C-N-

(CH2)2), 2,97 (1H, m, H4y), 3,07 (1H, m, H4x), 3,33 (4H, m, N-(CH2)2), 3,84 (3H, s, OCH3), 

4,10 (1H, m, H2), 4,30 (2H, m, H1y + H1x), 5,18 (1H, d, J = 5,3 Hz, OH), 6,92 (1H, m, 

H3’’), 6,98 (1H, s, H1’’), 7,16 (2H, m, H3’ + H5’), 7,28 (1H, m, H7’’), 7,64 (1H, m, H8’’), 

7,69 (1H, m, H4’’), 7,71 (1H, m, H9’’), 7,88 (1H, m, H6’’), 7,90 (2H, m, H2’ + H6’). δC (100 

MHz, DMSO-d6) 20,9 (C4), 32,4 (C3), 45,6 (N-CH3), 47,0 (N-(CH2)2, 2C), 53,1 (C1), 54,3 

(H3C-N-(CH2)2, 2C), 55,7 (OCH3), 66,6 (C2), 101,4 (C1’’), 109,3 (C3’’), 114,0 (C4a’’), 

115,0 (C2’ + C6’), 117,9 (C9’’), 121,3 (C2’ + C6’), 121,5 (C7’’), 121,9 (C6’’), 123,6 (C4’’), 

125,1 (C5a’’), 129,6 (C1’), 132,7 (C8’’), 141,4 (C9a’’), 142,8 (C10a’’), 154,1 (C2’’), 160,1 

(C4’), 166,3 (Ctetrazol). 
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Általános előirat a racém 1-(2-klór-10H-fenotiazin-10-il)-4-(2-(4-metoxifenil)-2H-tetrazol-5-

il)butan-2-ol (rac-119j) rezolválásához: 

 

Z-(4-((1-(2-Klór-10H-fenotiazin-10-il)-4-(2-(4-metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)butan-2-

il)oxi)-4-oxobut-2-énsav (rac-148): 

Az 1-(2-klór-10H-fenotiazin-10-il)-4-(2-(4-metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)butan-2-olt (4,15 g, 

8,64 mmol, 1 ekv., rac-119j) beoldottuk absz. diklórmetánnal (30 ml), majd a 

reakcióelegyhez hozzáadtuk az absz. trietil-amint (2,59 ml, 18,70 mmol, 2,1 ekv.). Fél óra 

után, szobahőmérsékleten az elegyhez adtuk a maleinsav-anhidridet (1,59 g, 16,17 mmol, 1,87 

ekv., 147) is. Ezután intenzív kevertetés mellett a reakcióelegyet refluxáltattuk. A reakció 

lejátszódása után (9,5 h) a reakcióelegyet 10%-os HCl-oldattal savanyítottuk pH = 2-ig, az 

oldatot kevertettük 30 percig, majd elválasztottuk a szerves és vizes fázist egymástól. A 

szerves fázist egyszer vizzel is mostuk, aztán Na2SO4-on szárítottuk, szűrtük és bepároltuk. A 

párlási maradék sárga színű, amorf kristályos anyag lett, amit n-hexánnal eldörzsölve sárga 

kristályként szűrtünk. Termelés: 4,98 g (kvant.); op.: 56-60 °C. Elemanalízis várt: C, 58,18; 

H, 4,18; N, 12,12; C28H24ClN5O5S mért: C, 57,81; H, 3,96; N, 11,99%; m/z (EI+) várt: 577,12 

C28H24ClN5O5S, mért [M+H]
+
: 578,30; νmax (KBr)/cm

-1
: 2925, 2361, 1516, 1458, 1256. δH 

(300 MHz, CDCl3) 2,29 (1H, m, H3y), 2,39 (1H, m, H3x), 3,07 (2H, t, J = 7,8 Hz, H4y + 

H4x), 3,88 (3H, s, OCH3), 4,08 (1H, dd, J = 13,8, 6,6 Hz, H1y), 4,17 (1H, dd, J = 13,8, 6,3 

Hz, H1x), 5,56 (1H, m, H2), 6,21 (1H, d, J = 12,9 Hz, CH=CH-COOH), 6,40 (1H, d, J = 12,9 

Hz, CH=CH-COOH), 6,90-7,20 (10H, m, H3’ + H5’ + H1’’ + H3’’ + H4’’ + H6’’ + H7’’ + 

H8’’ + H9’’ + COOH), 7,93 (2H, m, H2’ + H6’). δC (75 MHz, CDCl3) 21,4 (C4), 29,9 (C3), 

49,8 (C1), 55,9 (OCH3), 72,6 (C2), 114,9 (C3’ + C5’), 116,4 (CH), 116,6 (CH), 121,5 (C2’ + 

C6’), 123,4 (CH), 124,0 (CH), 125,3 (C), 126,5 (C), 127,9 (CH), 128,2 (CH), 128,6 (CH), 

128,7 (CH), 130,4 (C), 133,7 (C), 136,1 (CH), 144,3 (C), 146,5 (C), 160,8 (C4’), 164,7 

(COO), 165,6 (Ctetrazol), 167,0 (COOH). 

 

(-)-Diasztereomer sókristály (150): 

A racém maleinsav monoésztert (5,72 g, 9,90 mmol, rac-148) beoldottuk etil-acetáttal (60 

ml), majd az oldathoz hozzáadtuk az S-(-)-1-feniletil-amint (0,64 ml, 4,95 mmol, 0,5 ekv., 

149). Ezután 2 órát kevertettük szobahőmérsékleten az elegyet. Már néhány perc után kivált a 

diasztereomer sókristály. A kivált sót kiszűrtük nitrogén csapda jelenlétében, és 3 x 10 ml etil-

acetáttal mostuk. Fehér kristályt kaptunk. Ezután forró etil-acetátból kétszer is 

átkristályosítottuk és mindkét esetben lassan hagytuk kihűlni az oldatot, így lassítottuk a 

kiválást a minél jobb enantiomer-tisztaság eléréséhez, majd a fehér kristályokat szűrtük. 

Termelés: 2,49 g (75%); op.: 147-150 °C; [α]
25

D  = - 4,90 (c 0,368, metanol). Elemanalízis 

várt: C, 61,84; H, 5,05; N, 12,02; C36H35ClN6O5S mért: C, 61,51; H, 5,03; N, 11,67%; νmax 

(KBr)/cm
-1

: 3421, 2934, 2540, 1515, 1460. 

 

(-)-4-((1-(2-Klór-10H-fenotiazin-10-il)-4-(2-(4-metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)butan-2-

il)oxi)-4-oxobut-2-énsav ((-)-148): 

Az átkristályosított diasztereomer sót (2,36g, 3,37 mmol, 150) feloldottuk metanol (52 

ml)/diklórmetán (15 ml) elegyében. Kevertetés mellett, szobahőmérsékleten az oldathoz 10%-

os HCl-oldatot (14,13 ml) adtunk. A reakcióelegyet 4 órát kevertettük, majd a két fázist 

elválasztottuk és a szerves fázist 2 x 5 ml 10%-os HCl-oldattal mostuk. A szerves fázist 

Na2SO4-on szárítottuk, szűrtük és bepároltuk. A nyers termék sárga színű, amorf kristályos 

anyag lett, melyet néhány csepp n-hexánnal beoldottunk, az oldatot éjszakára hűtőszekrénybe 

helyeztük és másnap, a hűtés hatására kivált sárga kristályokat szűrtük. Termelés: 1,94 g 

(99,8%); [α]
25

D  = - 11,00 (c 0,31, kloroform). Elemanalízis várt: C, 58,18; H, 4,18; N, 12,12; 
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C28H24ClN5O5S mért: C, 57,81; H, 3,96; N, 11,99%; νmax (KBr)/cm
-1

: 2929, 1516, 1458, 1256, 

1170. 

 

(-)-1-(2-Klór-10H-fenotiazin-10-il)-4-(2-(4-metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)butan-2-ol  

((-)-119j): 

A (-)-monoésztert (1,75 g, 3,02 mmol, 1 ekv., (-)-148) beoldottuk absz. diklórmetánnal (37 

ml) és az oldathoz szobahőmérsékleten hozzácsepegtettük a NaOH (0,54 g, 13,60 mmol, 4,5 

ekv.)/víz (2 ml) oldatát. A reakcióelegyet refluxáltattuk (7,5 h), majd hagytuk 

szobahőmérsékletre lehűlni. Ezután vizet (30 ml) adtunk az elegyhez, kevertettük, 10%-os 

HCl-oldattal savanyítottuk pH = 2-3-ig, majd a vizes fázist 3 x 20 ml diklórmetánnal 

extraháltuk. Az egyesített szerves fázist Na2SO4-on szárítottuk, szűrtük és bepároltuk. A 

párlási mardékot flash oszlopkromatográfiás eljárással, szilika gél adszorbensen, n-hexán:etil-

acetát = 2:1 ill. 1:1 eluensét alkalmazva tisztítottuk. Fehér színű, amorf kristályos anyagot 

kaptunk, melyet dietil-éterrel beoldottunk, az oldatot éjszakára hűtőszekrénybe helyeztük és 

másnap, a hűtés hatására kivált fehér kristályokat kiszűrtük. Termelés: 1,25 g (86%); op: 90-

92 °C; [α]
25

D  = -21,30 (c 0,282, kloroform); ee: 99,9+%. HPLC vizsgálat: Chiralpak AD 

oszlopon, n-hexán:2-propanol (0,1% dietil-aminnal) = 70:30 arányú elegyét mozgófázisként 

alkalmaztuk, retenciós idő: 15,2 perc. Elemanalízis várt: C, 60,06; H, 4,62; N, 14,59; 

C24H22ClN5O2S mért: C, 59,72; H, 4,70; N, 14,30%; m/z (EI+) várt: 479,12 C24H22ClN5O2S, 

mért [M+H]
+
: 480,20; νmax (KBr)/cm

-1
: 3422, 2929, 1515, 1461, 1259. 

 

(+)-4-((1-(2-Klór-10H-fenotiazin-10-il)-4-(2-(4-metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)butan-2-

il)oxi)-4-oxobut-2-énsav ((+)-148): 

A kiszűrt (-)-diasztereomer só anyalúgját bepároltuk, és tömegspektrometriás vizsgálattal 

megállapítottuk, hogy a (+)-monoésztert ((+)-148) és a képződött (-)-diasztereomer sót (150) 

tartalmazza. Így a párlási maradékot (3,44g, 151) feloldottuk etil-acetátban (20 ml). 

Kevertetés mellett, szobahőmérsékleten az oldathoz hozzáadtunk annyi 10%-os HCl-oldatot 

(1,35 ml), mintha 50%-ban tartalmazna feniletil-amin sót. 50 perc kevertetés után a két fázist 

elválasztottuk és a szerves fázist 2 x 2,5 ml 10%-os HCl-oldattal mostuk. A szerves fázist 

Na2SO4-on szárítottuk, szűrtük és bepároltuk. A párlási maradék sárga színű, amorf kristályos 

anyag lett, melyet n-hexánnal eldörzsölve sárga kristály lett. Ezt a savas hidrolízist kétszer is 

elvégeztük a feniletil-amin só teljes elbontásához. Termelés: 3,07 g (107%); [α]
25

D  = + 14,00 

(c 0,47, metanol); νmax (KBr)/cm
-1

: 2931, 1516, 1458, 1256, 1170. 

 

(+)-1-(2-Klór-10H-fenotiazin-10-il)-4-(2-(4-metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)butan-2-ol ((+)-

119j): 

A (+)-monoésztert (2,84 g, 4,90 mmol, 1 ekv., (+)-148) feloldottuk absz. diklórmetánban (59 

ml) és szobahőmérsékleten a reakcióelegyhez csepegtettük a NaOH (0,88 g, 22,09 mmol, 4,5 

ekv.)/víz (2,6 ml) oldatát. Refluxáltattuk az elegyet (4 h), majd hagytuk szobahőmérsékletre 

lehűlni, vizet (40 ml) adtunk hozzá és kevertettük. Ezután 10%-os HCl-oldattal savanyítottuk 

az oldat pH-ját, majd 3 x 15 ml diklórmetánnal extraháltuk. Az egyesített szerves fázist 

Na2SO4-on szárítottuk, szűrtük és bepároltuk. A párlási maradékot flash oszlopkromatográfiás 

eljárással, szilika gél adszorbensen, n-hexán:etil-acetát = 2:1 ill. 1:1 eluensét alkalmazva 

tisztítottuk. Fehér színű, amorf kristályos anyagot kaptunk, melyet dietil-éterrel beoldottunk, 

az oldatot hűtőszekrénybe helyeztük és a hűtés hatására kivált fehér kristályokat szűrtük. A 

szürletet újabb kristálykiválás céljából ismét hűtöttük. Össztermelés: 1,85 g (74%) (m1= 1,57 

g, ee: 89% + m2= 0,28 g, ee: 94%); op.: 90-92 °C; [α]
25

D (m2)
= + 21,20 (c 0,358, kloroform). 

HPLC vizsgálat: Chiralpak AD oszlopon, n-hexán:2-propanol (0,1% dietil-aminnal) = 70:30 
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arányú elegyét mozgófázisként alkalmaztuk, retenciós idő: 10,1 perc. Elemanalízis várt: C, 

60,06; H, 4,62; N, 14,59; C24H22ClN5O2S mért: C, 59,97; H, 4,68; N, 14,45%; m/z (EI+) várt: 
479,12 C24H22ClN5O2S, mért [M+H]

+
: 480,20; νmax (KBr)/cm

-1
: 3422, 2929, 1515, 1461, 

1259. 

 

Általános előirat a (-)- és (+)-10-(2-((t-butil-difenilszilil)oxi)-4-(2-(4-metoxifenil)-2H-

tetrazol-5-il)butil)-2-klór-10H-fenotiazinhoz ((-)-136, (+)-136): 

A vegyületeket ((-)-136, (+)-136) a racém 10-(2-((t-butil-difenilszilil)oxi)-4-(2-(4-

metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)butil)-2-klór-10H-fenotiazin (136) előállítására vonatkozó 

előirat alapján szintetizáltuk. 

(-)-10-(2-((t-Butil-difenilszilil)oxi)-4-(2-(4-metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)butil)-2-klór-10H-

fenotiazin ((-)-136): 

A reakciót (-)-1-(2-klór-10H-fenotiazin-10-il)-4-(2-(4-metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)butan-2-

olból (1,60 g, 3,33 mmol, (-)-119j) kiindulva végeztük el és fehér kristályokat izoláltunk. 

Termelés: 2,35 g (98%); ee: 99,9+%; [α]
25

D  = + 31,20 (c 0,353, kloroform). HPLC vizsgálat: 

Chiralpack AD oszlopon, n-hexán:2-propanol (0,1% dietil-aminnal) = 98:2 arányú elegyét 

mozgófázisként alkalmaztuk; retenciós idő: 14,5 perc; νmax (KBr)/cm
-1

: 3071, 2932, 1516, 

1456, 1255. 

 

(+)-10-(2-((t-Butil-difenilszilil)oxi)-4-(2-(4-metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)butil)-2-klór-

10H-fenotiazin ((+)-136): 

A reakciót (+)-1-(2-klór-10H-fenotiazin-10-il)-4-(2-(4-metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)butan-2-

olból (1,60 g, 3,33 mmol, (+)-119j) kiindulva végeztük el és fehér kristáyokat nyertünk. 

Termelés: 2,35 g (98%); ee: 74%; [α]
25

D = - 22,80 (c 0,440, kloroform). HPLC vizsgálat: 

Chiralpak AD oszlopon, n-hexán:2-propanol (0,1% dietil-aminnal) = 98:2 arányú elegyét 

mozgófázisként alkalmaztuk; retenciós idő: 12,4 perc; νmax (KBr)/cm
-1

: 3070, 2958, 1516, 

1456, 1255. 

 

Általános előirat (-)- és (+)-10-(2-((t-butil-difenilszilil)oxi)-4-(2-(4-metoxifenil)-2H-tetrazol-

5-il)butil)-2-klór-10H-fenotiazin ((-)-136 és (+)-136) ill. szekunder aminok Buchwald-

Hartwig kapcsolásához: 

 

A racém 10-(2-((t-butil-difenilszilil)oxi)-4-(2-(4-metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)butil)-2-amino-

10H-fenotiazin-származékok (137d-f) előállítására vonatkozó előirat alapján végeztük a 

kapcsolási reakciókat. 

 

(-)-10-(2-((t-Butil-difenilszilil)oxi)-4-(2-(4-metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)butil)-N,N-dietil-

10H-fenotiazin-2-amin ((-)-137d): 

A reakciót (-)-10-(2-((t-butil-difenilszilil)oxi)-4-(2-(4-metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)butil)-2-

klór-10H-fenotiazinból (0,50 g, 0,70 mmol, (-)-136) és dietil-aminból (0,15 ml, 1,40 mmol) 

kiindulva végeztük el. A nyers terméket oszlopkromatográfiás eljárással, szilika gél 

adszorbensen, n-hexán:etil-acetát = 2:1 eluensét alkalmazva tisztítottuk. Termelés: 0,24 g 

(45%), barna színű, amorf kristályos anyag; op.: 64-70 °C; [α]
25

D  = + 7,39 (c 0,299, 

klorform). HPLC vizsgálat: LUX-Amylose-2 oszlopon, n-hexán:2-propanol (0,1% dietil-

aminnal) = 75:25 arányú elegyét mozgófázisként alkalmaztuk, retenciós idő: 9,6 perc; νmax 

(KBr)/cm
-1

: 2964, 2930, 1598, 1516, 1466. 
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(-)-4-(10-(2-((t-Butil-difenilszilil)oxi)-4-(2-(4-metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)butil)-10H-

fenotiazin-2-il)morfolin ((-)-137e): 

A reakciót (-)-10-(2-((t-butil-difenilszilil)oxi)-4-(2-(4-metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)butil)-2-

klór-10H-fenotiazinból (0,40 g, 0,56 mmol, (-)-136) és morfolinból (97 µl, 1,11 mmol) 

kiindulva végeztük el. A nyers terméket flash oszlopkromatográfiás eljárással, szilika gél 

adszorbensen, n-hexán:etil-acetát = 4:1 eluensét alkalmazva tisztítottuk. Termelés: 0,35 g 

(82%), drapp színű, amorf kristályos anyag; op.: 72-80 °C; [α]
25

D  = + 11,13 (c 0,289, 

kloroform). HPLC vizsgálat: LUX-Amylose-2 oszlopon, n-hexán:2-propanol (0,1% dietil-

aminnal) = 75:25 arányú elegyét mozgófázisként alkalmaztuk, retenciós idő: 18,6 perc; νmax 

(KBr)/cm
-1

: 3429, 2957, 2855, 1595, 1516. 

 

(-)-10-(2-((t-Butil-difenilszilil)oxi)-4-(2-(4-metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)butil)-2-(4-

metilpiperazin-1-il)-10H-fenotiazin ((-)-137f): 

A reakciót (-)-10-(2-((t-butil-difenilszilil)oxi)-4-(2-(4-metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)butil)-2-

klór-10H-fenotiazinból (0,40 g, 0,56 mmol, (-)-136) és N-metilpiperazinból (0,12 ml, 1,11 

mmol) kiindulva végeztük el. A nyers terméket oszlopkromatográfiás eljárással, szilika gél 

adszorbensen, kloroform:metanol = 20:1, 15:1 majd 10:1 eluensét alkalmazva tisztítottuk. 

Termelés: 0,31 g (71%), drapp színű, amorf kristályos anyag; op.: 66-74 °C; [α]
25

D  = + 11,50 

(c 0,264, kloroform). HPLC vizsgálat: LUX-Amylose-2 oszlopon, n-hexán:2-propanol (0,1% 

dietil-aminnal) = 75:25 arányú elegyét mozgófázisként alkalmaztuk, retenciós idő: 20,5 perc; 

νmax (KBr)/cm
-1

: 2932, 2855, 1584, 1516, 1461. 

 

(+)-10-(2-((t-Butil-difenilszilil)oxi)-4-(2-(4-metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)butil)-N,N-dietil-

10H-fenotiazin-2-amin ((+)-137d): 

A reakciót (+)-10-(2-((t-butil-difenilszilil)oxi)-4-(2-(4-metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)butil)-2-

klór-10H-fenotiazinból (0,5 g, 0,70 mmol, (+)-136) és dietil-aminból (0,15 ml, 1,40 mmol) 

kiindulva végeztük el. A nyers terméket oszlopkromatográfiás eljárással, szilika gél 

adszorbensen, n-hexán:etil-acetát = 2:1 eluensét alkalmazva tisztítottuk. Termelés: 0,34 g 

(65%), barna színű, amorf kristályos anyag; op.: 65-70 °C; ee: 78%; [α]
25

D = - 6,42 (c 0,265, 

kloroform). HPLC vizsgálat: LUX-Amylose-2 oszlopon, n-hexán:2-propanol (0,1% dietil-

aminnal) = 75:25 arányú elegyét mozgófázisként alkalmaztuk, retenciós idő: 10,2 perc; νmax 

(KBr)/cm
-1

: 2964, 2856, 1598, 1516, 1466. 

 

(+)-4-(10-(2-((t-Butil-difenilszilil)oxi)-4-(2-(4-metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)butil)-10H-

fenotiazin-2-il)morfolin ((+)-137e): 

A reakciót (+)-10-(2-((t-butil-difenilszilil)oxi)-4-(2-(4-metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)butil)-2-

klór-10H-fenotiazinból (0,40 g, 0,56 mmol, (+)-136) és morfolinból (97 µl, 1,11 mmol) 

kiindulva végeztük el. A nyers terméket flash oszlopkromatográfiás eljárással, szilika gél 

adszorbensen, n-hexán:etil-acetát = 4:1 eluensét alkalmazva tisztítottuk. Termelés: 0,34 g 

(79%), drapp színű, amorf kristályos anyag; op.: 78-80 °C; [α]
25

D  = - 11,57 (c 0,271, 

kloroform). HPLC vizsgálat: LUX-Amylose-2 oszlopon, n-hexán:2-propanol (0,1% dietil-

aminnal) = 75:25 arányú elegyét mozgófázisként alkalmaztuk, retenciós idő: 19,5 perc; νmax 

(KBr)/cm
-1

: 2958, 2856, 1596, 1516, 1462. 

 

(+)-10-(2-((t-Butil-difenilszilil)oxi)-4-(2-(4-metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)butil)-2-(4-

metilpiperazin-1-il)-10H-fenotiazin ((+)-137f): 

A reakciót (+)-10-(2-((t-butil-difenilszilil)oxi)-4-(2-(4-metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)butil)-2-

klór-10H-fenotiazinból (0,40 g, 0,56 mmol, (+)-136) és N-metilpiperazinból (0,12 ml, 1,11 
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mmol) kiindulva végeztük el. A nyers terméket oszlopkromatográfiás eljárással, szilika gél 

adszorbensen, kloroform:metanol = 20:1, 15:1 majd 10:1 eluensét alkalmazva tisztítottuk. 

Termelés: 0,33 g (75%), drapp színű, amorf kristályos anyag; op.: 65-72 °C; [α] 
25

D = - 7,75 (c 

0,299, kloroform). HPLC vizsgálat: LUX-Amylose-2 oszlopon, n-hexán:2-propanol (0,1% 

dietil-aminnal) = 75:25 arányú elegyét mozgófázisként alkalmaztuk, retenciós idő: 23,5 perc; 

νmax (KBr)/cm
-1

: 2932, 2855, 1584, 1516, 1461. 

 

Általános előirat (-)- és (+)-N-(2-hidroxibutil)-2-aminofenotiazin-származékok ((-)-133e,g,h 

és (+)-133e,g,h) előállításához t-butil-difenilszilil védőcsoport eltávolításával: 

 

A racém N-(2-hidroxibutil)-2-aminofenotiazin-származékok (133e,g,h) deszililezéséhez 

alkalmazott előiratot (III. út, „B” eset) követtük. 

 

(-)-1-(2-(Dietilamino)-10H-fenotiazin-10-il)-4-(2-(4-metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)butan-2-

ol ((-)-133e): 

A reakciót (-)-10-(2-((t-butil-difenilszilil)oxi)-4-(2-(4-metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)butil)-

N,N-dietil-10H-fenotiazin-2-aminból (0,20 g, 0,26 mmol, (-)-137d) kiindulva végeztük el. A 

nyers terméket flash oszlopkromatográfiás eljárással, szilika gél adszorbensen, diklórmetán, 

majd n-hexán:etil-acetát = 2:1 eluensét alkalmazva tisztítottuk. Termelés: 0,09 g (66%), barna 

színű, amorf kristályos anyag; ee: 99,6%; [α]
25

D  = - 9,98 (c 0,259, kloroform). HPLC 

vizsgálat: Chiralpak AD oszlopon, n-hexán:2-propanol (0,1% dietil-aminnal) = 70:30 arányú 

elegyét mozgófázisként alkalmaztuk, retenciós idő: 22,1 perc.  

 

(-)-4-(2-(4-Metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)-1-(2-morfolin-10H-fenotiazin-10-il)butan-2-ol) 

((-)-133g): 

A reakciót (-)-4-(10-(2-((t-butil-difenilszilil)oxi)-4-(2-(4-metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)butil)-

10H-fenotiazin-2-il)morfolinból (0,31 g, 0,40 mmol, (-)-137e) kiindulva végeztük el. A nyers 

terméket flash oszlopkromatográfiás eljárással, szilika gél adszorbensen, n-hexán:etil-acetát = 

4:1 eluensét alkalmazva tisztítottuk. Termelés: 0,21 g (98%), drapp színű, amorf kristályos 

anyag; ee: 99,9+%; [α]
25

D  = - 15,24 (c 0,289, kloroform). HPLC vizsgálat: Chiralpak AD 

oszlopon, n-hexán:2-propanol (0,1% dietil-aminnal) = 70:30 arányú elegyét mozgófázisként 

alkalmaztuk, retenciós idő: 17,4 perc. 

 

(-)-4-(2-(4-Metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)-1-(2-(4-metilpiperazin-1-il)-10H-fenotiazin-10-

il)butan-2-ol ((-)-133h): 

A reakciót (-)-10-(2-((t-butil-difenilszilil)oxi)-4-(2-(4-metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)butil)-2-

(4-metilpiperazin-1-il)-10H-fenotiazinból (0,39 g, 0,49 mmol, (-)-137f) kiindulva végeztük el. 

A nyers terméket oszlopkromatográfiás eljárással, szilika gél adszorbensen, 

kloroform:metanol = 30:1, 15:1 majd 10:1 eluensét alkalmazva tisztítottuk. Termelés: 0,25 g 

(95%), barna olaj; ee: 99,8%; [α]
25

D  = - 4,42 (c 0,328, kloroform). HPLC vizsgálat: Chiralpak 

AD oszlopon, n-hexán:2-propanol (0,1% dietil-aminnal) = 70:30 arányú elegyét 

mozgófázisként alkalmaztuk, retenciós idő: 13,8 perc. 

 

(+)-1-(2-(Dietilamino)-10H-fenotiazin-10-il)-4-(2-(4-metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)butan-

2-ol ((+)-133e): 

A reakciót (+)-10-(2-((t-butil-difenilszilil)oxi)-4-(2-(4-metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)butil)-

N,N-dietil-10H-fenotiazin-2-aminból (0,29 g, 0,39 mmol, (+)-137d) kiindulva végeztük el. A 

nyers terméket oszlopkromatográfiás eljárással, szilika gél adszorbensen, kloroform eluenst 
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alkalmazva tisztítottuk. Termelés: 0,18 g (88%), barna színű, amorf kristályos anyag; ee: 

74%; [α]
25

D  = + 9,32 (c 0,352, kloroform). HPLC vizsgálat: Chiralpak AD oszlopon, n-

hexán:2-propanol (0,1% dietil-aminnal) = 70:30 arányú elegyét mozgófázisként alkalmaztuk, 

retenciós idő: 9,5 perc. 

 

(+)-4-(2-(4-Metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)-1-(2-morfolin-10H-fenotiazin-10-il)butan-2-ol) 

((+)-133g): 

A reakciót (+)-4-(10-(2-((t-butil-difenilszilil)oxi)-4-(2-(4-metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)butil)-

10H-fenotiazin-2-il)morfolinból (0,27 g, 0,36 mmol, (+)-137e) kiindulva végeztük el. A nyers 

terméket oszlopkromatográfiás eljárással, szilika gél adszorbensen, kloroform, majd 

kloroform:metanol = 50:1 eluensét alkalmazva tisztítottuk. Termelés: 0,16 g (84%), drapp 

színű, amorf kristályos anyag; ee: 73,4%; [α]
25

D  = + 9,92 (c 0,277, kloroform). HPLC 

vizsgálat: Chiralpak AD oszlopon, n-hexán:2-propanol (0,1% dietil-aminnal) = 70:30 arányú 

elegyét mozgófázisként alkalmaztuk, retenciós idő: 11,8 perc. 

 

(+)-4-(2-(4-Metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)-1-(2-(4-metilpiperazin-1-il)-10H-fenotiazin-10-

il)butan-2-ol ((+)-133h): 

A reakciót (+)-10-(2-((t-butil-difenilszilil)oxi)-4-(2-(4-metoxifenil)-2H-tetrazol-5-il)butil)-2-

(4-metilpiperazin-1-il)-10H-fenotiazinból (0,39 g, 0,49 mmol, (+)-137f) kiindulva végeztük 

el. A nyers terméket oszlopkromatográfiás eljárással, szilika gél adszorbensen, 

kloroform:metanol = 30:1, 15:1 majd 10:1 eluensét alkalmazva tisztítottuk. Termelés: 0,22 g 

(83%), barna olaj; ee: 72%; [α]
25

D  = + 6,21 (c 0,346, kloroform). HPLC vizsgálat: Chiralpak 

AD oszlopon, n-hexán:2-propanol (0,1% dietil-aminnal) = 70:30 arányú elegyét 

mozgófázisként alkalmaztuk, retenciós idő: 17,3 perc.  
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5. Összefoglalás 
 

Kutatásaink során új típusú fenotiazin-származékok szintézisével és hatásvizsgálatával 

foglalkoztunk. Munkánk alapját a korábban felismert, hídfő-nitrogént tartalmazó tetrazólium-

sók N-nukleofilekkel történő gyűrűnyitási reakciója képezte. Ezt a reakcióutat követve, 

sikeresen állítottunk elő fenotiazin-származékokkal és karbazollal szubsztituált tetrazolil-

diéneket (13a-k, 113a-d). 

Minthogy az MDR-gátlásban idáig ismert, hatékony fenotiazin-származékok 

nitrogénatomjához 3 vagy 4 szénatomszámú alkillánc kapcsolódik, az általunk előállított 

tetrazolil-diének kettőskötéseinek redukciója jó kiindulópontnak tűnt N-tetrazolilbutil-

fenotiazinok és -karbazolok (115a-g, 116a-c) szintéziséhez. A diének (13a-h, 113a-d) 

telítésére először Pd/C katalizátorral végzett katalitikus hidrogénezést alkalmaztunk, azonban 

a diénlánc redukciója mellett para-helyzetben halogénatomot tartalmazó származékoknál 

dehalogéneződés következett be (I. ábra).  

 

I. ábra Fenotiazin-származékokkal és karbazollal szubsztituált tetrazolil-diének katalitikus hidrogénezése 

Ennek kiküszöbölésére BH3*Me2S hidroboráló ágenssel végrehajtott hidroborálás-

oxidációt alkalmaztuk. Ez a redukciós módszer a fenotiazin-származékokkal és karbazollal 

szubsztituált tetrazolil-diénekből (13a-g,i,k, 113d) kiindulva monohidroxi-vegyületeket 

(119a-j, 122) szolgáltatott főtermékként (II. ábra), mely korábban nem ismert ikerionos 

azaborinin-gyűrűt tartalmazó köztiterméken (118a-f) keresztül alakul ki. Az azaboroninin-váz 

szerkezetét röntgendiffrakciós vizsgálattal, valamint oldat ill. szilárd fázisú NMR mérésekkel 

is alátámasztottuk. A 13k (Q = 2-klórfenotiazin, R = OCH3) dién hidroborálás-oxidációja 

során a monohidroxi-vegyület (119j) mellett melléktermékként szulfoxid-vegyületet (120) és 

2,4-diol-származékot (121) izolátunk.  
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II. ábra Fenotiazinnal szubsztituált tetrazolil-diének hidroborálás-oxidációja azaborinin-köztiterméken keresztül 

A kevés irodalmi múlttal rendelkező 2-aminofenotiazinok szintézisére új, egyszerű 

lépésekből álló reakcióutat dolgoztunk ki. A kereskedelemben kapható 2-klórfenotiazin (12b) 

N-Boc védett származékát (127) Buchwald-Hartwig keresztkapcsolási körülmények között 

primer/szekunder aminokkal ill. savamidokkal reagáltattuk, majd a védőcsoport 

eltávolításával 2-aminofenotiazin- és 2-fenotiazin-amid-származékokat (125a-e) izoláltunk jó 

hozammal (III. ábra). A 2-es pozícióban amid-részt tartalmazó (125d,e) vegyületeket savas 

hidrolízissel 2-aminofenotiazin hidroklorid sójává (129) alakítottuk. Az N-Boc védett 2-

fenotiazin-formamidból (128d) egy lépésben is sikerült a 129 származékot előállítani (III. 

ábra). 

 

III. ábra 2-Aminofenotiazin-származékok és 2-fenotiazin-amidok szintézise ill. 2-aminofenotiazin hidroklorid 

sójának előállítása 

A kapcsolási körülményeket sikeresen alkalmaztuk 2-klórfenotiazinnal szubsztituált 

tetrazolil-dién (13k) és primer, szekunder aminok valamint savamidok Buchwald-Hartwig 

keresztkapcsolásában, így 13 új, 2-aminofenotiazin-származékokkal és 2-fenotiazin-

amidokkal szubsztituált tetrazolil-diént (130a-m) állítottunk elő jó termeléssel. A két 
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halogénatomot is tartalmazó dién (13i) 1,2 ekvivalens morfolinnal brómatomon szubsztituált 

terméket (131), míg 2 ekvivalens mennyiséggel mindkét halogénatomon szubsztituált 

származékot (132) eredményezett. 

A hidroxi-származék (119j) hidroxilcsoportját t-butil-difenilszilil védőcsoport jelenlétében 

(136) módosítottuk (III. út, „B eset”), a fenotiazin-váz 2-es pozíciójában lévő klóratomnak 

köszönhetően Buchwald-Hartwig keresztkapcsolással primer, szekunder aminokat ill. 

savamidokat építettünk be (137) és deszililezés után N-(2-hidroxibutil)-2-

aminofenotiazinokat/-2-fenotiazin-amidokat (133) izoláltunk jó termeléssel (IV. ábra).  

 

IV. ábra A III. út, „B eset”: t-butil-difenilszilil védőcsoporttal végrehajtott szintézisút 

További szintetikus átalakításként szulfoxid-származékokat (138a-c) is izoláltunk. A 

kidolgozott szintézisutat, III. út, „B esetet” követtük és sikeresen alkalmaztuk a fenotiazin-

váz 2-es pozíciójában dietil-amint, morfolint és N-metilpiperazint tartalmazó szulfon-

származékok (146a-c) előállítására is (IV. ábra). 

A módosított racém fenotiazin-származékok (138, 143, 146) ígéretes gátlást mutattak a 

biológia vizsgálatokon, ezért a 119j vegyület enantiomerjeit elválasztottuk. A rezolválás 

eredményeként kitűnő enantiomer-tisztasággal (ee: 74-99,9+%) nyertük a két antipódot, ami 

lehetőséget nyújtott a módosított származékok ((-)-133e,g,h és (+)-133e,g,h) izolálására és 

aktivitásuk összehasonlítására.  

Az EU COST programnak köszönhetően külföldi és az OTKA támogatásával itthoni 

együttműködés keretein belül, az általunk szintetizált vegyületek effluxpumpa-blokkoló 

hatását alkalmunk nyílt baktériumokon ill. patkány hepatocita sejteken is vizsgálni. Az itthon 

végzett vizsgálatok során több esetben is kiemelkedő MDR-gátló tulajdonságot tapasztaltunk 

a jó P-gp gátlóként ismert verapamil referenciaanyaghoz képest. Az N-(2-hidroxibutil)-2-

aminofenotiazin (133g), megfelelő szulfoxid- és szulfon-származéka (138b és 146b) a 

vizsgálatok során MDR-gátló tulajdonságot mutatott, és a szulfon-származék aktivitása 

emelkedett ki. Az elválasztott enantiomerek ((-)-133e,g,h és (+)-133e,g,h) és racém 

vegyületek (133e,g,h) biológiai aktivitása között nem tapasztaltunk szignifikáns különbséget.  
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a b s t r a c t

Phenothiazinyldienes obtained from tetrazolopyridinium salts and phenothiazine derivatives were
subjected to reduction by boraneedimethyl sulfide in THF. Structure elucidation of the products revealed
that one of the olefinic bond underwent reduction and, furthermore, borane addition at the double bond
took place to yield derivatives of tetrazolo[5,1-f][1,2]azaborinin as a new fused ring system involving
a bridge-head nitrogen atom. The new products have been synthesized and characterized by X-ray
analysis, solution and solid-state NMR.

� 2010 Elsevier B.V. All rights reserved.

1. Introduction

Earlier we have reported that reaction of the easily accessible
tetrazolo[1,5-a]pyridinium salts [1] (1) with phenothiazine (2)
affords N-dienylphenothiazines bearing substituted tetrazole
moiety at the end of the diene chain (3, Scheme 1) [2]. Because of
valuable biological properties of some related phenothiazines
substituted by saturated carbon chains on the thiazine-nitrogen
atom [3], we have now decided to reduce the dienyl moieties of
these derivatives in order to seek for novel biologically active
compounds. Because of the presence of the sulfur atom, catalytic
hydrogenation had to be ruled out and, thus, the transformation
was tried by the use of boraneedimethyl sulfide complex as the
reducing agent [4]. This reagent has recently been applied
successfully for hydrogenation of enamines [5].

2. Results and discussion

When dienylphenothiazines (3aed) were treated with the
borane reagent under mild conditions (0 �C) in tetrahydrofurane,
total disappearance of the starting compound was monitored by tlc
after 3 h. Formation of one main product was experienced which

was isolated by chromatography and was obtained in moderate
(22e33%) yield. Mass spectroscopy and elemental analysis
revealed, interestingly, that the product molecules contain a boron
atom. The stability of these crystalline products suggested that the
boron content was incorporated highly probably by covalent bonds.

In the possession of appropriate single crystals of the reduction
product obtained from 3b, X-ray diffraction analysis was carried out
in order to elucidate the structure: it has shown that in the course
of this transformation a BH2 groupwas attached to C2 of the carbon
chain followed by formation of a BeN s-bond with participation of
the adjacent ring-nitrogen atom of the tetrazole ring. Thus,
a zwitterionic derivative of a bridge-head nitrogen containing new
heterocyclic ring system: tetrazolo[5,1-f][1,2]azaborinin (4b) was
formed (Scheme 2).

The reaction obviously proceeds via formation of a boron-con-
taining intermediate (A) which is formed by borane addition to the
double bond C1eC2. The easy formation of 4 is due to the proximity
of the BH2 group and the N atom of the tetrazole ring. In the course
of this reaction the olefinic C3eC4 bond was also reduced.

The single crystal X-ray diffraction analysis proved that there is
one molecule in the asymmetric unit of 4b (Fig. 1.). It crystallises in
the monoclinic crystal system, space group P21/n. Although the
lattice parameters feature higher symmetry as b angle is close to
90� indicating the possibility of orthorhombic crystal system, it is
not supported by the content of the unit cell. There is one chiral
atom in the molecule, it is the carbon bonded toward the
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phenothiazine in the ring containing the B. Both enantiomers can
be found in the centrosymmetric cell.

The diffraction measurement was performed at low tempera-
ture, �180 �C. The structure was ordered. All hydrogen atoms were
found on difference Fourier maps. It was possible to refine the
structure to R¼ 2.87%. Packing diagrams with the view from the a,
b and c crystallographic axis are shown in ESI Fig. S1.

There are no classic hydrogenbonds in the crystal structure. There
is one shorter centroidecentroid distance only: between C2e
C3eC4eC5eC6eC7 rings with the intermolecular [1� X,1� Y,1� Z]
distance of 3.7716(11) Å. All other ring distances are over 4 Å.
Furthermore, two CeH.p interactions can be found in the crystal
structure: C4eH4.C8eC9eC10eC11eC12eC13 ring [1� X,1�
Y,1� Z] 2.95 Å 134� and C32eH32.C2eC3eC4eeC6eC5C7
[�X,�Y,1� Z].

Our literature survey revealed that very few azaborinins related
to 4 have been described in the literature [7,8] and, furthermore, no
fused azaborinin with bridge-head nitrogen atom has been repor-
ted. Thus, these zwitterionic tetrazolo[5,1-f][1,2]azaborinin deriv-
atives (4) represent a new unprecedented ring system.

The comparison of solution and solid-state NMR data was useful
to confirm the formation of the new heterocyclic ring system 4aed.
Chloroform solution of 4b was investigated to determine the
boron-containing six-membered ring in solution. The J-coupling
patterns of the diastereotopic methylene protons attached to C7
and C8 carbons suggested the intramolecular ring formation
(Fig. 2). The homonuclear couplings of the boron-attached protons
(3JBHax-H6¼ 6.0 Hz and 3JBHeq-H6¼ 4.0 Hz) are also characteristic of
the six-membered ring system (ESI Fig. S3). In addition, solid-state
NMR spectroscopy was applied to provide a link between the
structure of 4b determined by single crystal X-ray diffraction and
the solution NMR data. The isotropic chemical shifts (diso) obtained
from 11B-MAS (Fig. 3.) and 13C-CP/MAS (ESI Fig. S4) are in good
agreement with the d10B and d13C chemical shifts measured in
CDCl3. Therefore, we conclude that the solution structure of 4b is
identical to that determined by single crystal X-ray diffraction. The

close similarity of the proton (ESI Figs. S2 and S3), carbon (ESI Figs.
S4eS7) and boron NMR spectra (ESI Figs. S8 and S9) of 4a,c,d to
those of the fully characterized 4b clearly shows that all these
derivatives have related structures both in solution and in solid
state.

An interesting feature of the solid-state 13C-CP/MAS spectra of
the new products (4aed) is that certain resonances are doubled in
the aromatic region as compared to the solution spectra (ESI Figs.
S4eS7).

In the case of 4b the single resonance at 146.2 ppm represents
both nitrogen attached quaternary carbons of the phenothiazine
ring (C-9a00/C-10a00) in CDCl3. This, however, splits into two clearly
non-equivalent carbon sites (diso¼ 149.0 and 144.0 ppm) in the
solid-state 13C-CP/MAS spectrum. As a consequence of the asym-
metric structure, the two sets of aromatic carbons in the pheno-
thiazine moiety experience different magnetic shielding. This, in
turn, remains hidden behind rapid chemical exchange processes in
solution due to the conformational flexibility of the phenothiazine
moiety.

Exploration of reactivity of the new zwitterionic azaborinin
derivative as well as extension of reductive transformations of
phenothiazinyldienes is in progress.

3. Experimental

3.1. General

Melting Points were determined on a Büchi apparatus and are
uncorrected. The IR spectra were recorded on a Thermo Nicolet
Avatar 320 FT-IR spectrometer. The elemental analysis has been
carried out with an Elementar Vario EL III apparatus (at the
Analytical Laboratory for Organic Chemistry, Chemical Research
Center, Hungarian Academy of Sciences, H-1025 Budapest, Pusz-
taszeri út 59e67). All the chemicals and solvents were used as
supplied.

NMR experiments were carried out on 400 MHz (for 1H) and
600 MHz (for 1H) VarianNMR SYSTEM spectrometers by using 5 mm
direct detection 15Ne31P/{1He19F} probes equippedwithZpulsefield
gradient. The assignments of the resonances of 4aed followed the
regular procedure: collection and analysis of selective 1D TOCSY,
selective 1D NOESY and heteronuclear through-bond correlations
(1He13CegHSQC and 1He13CegHMBC). Measurements were per-
formed atþ25 �C in CDCl3. 1H and 13C NMR spectra are referenced to
residual solvent signal (dH¼ 7.24 ppm; dC¼ 77.0 ppm). Et2OxBF3 in
CDCl3 was used as external reference for 10B{1H} NMR spectra. The
direct detection of 10B instead of the commonly used 11B was chosen
to avoid the strong background of the latter. The rapid relaxation of
the boron nuclei in the asymmetric environment (4aed) leads to
extremely broad resonances (see ESI Fig. S8), which are difficult to
detect. 1H{11B} NMR spectra were recorded by using broadband
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decoupling [11]. Solid-state 11B-MAS and 13C-CP/MAS spectra were
recorded on 400 MHz (for 1H) Varian NMR SYSTEM spectrometer by
using a 4.0 mmHXVarianChemagneticsMASprobe and on 600 MHz
(for 1H) Varian NMR SYSTEM spectrometer by using a 3.2 mm HXY
Varian Chemagnetics MAS probe. Chemical shifts in the solid state
were referenced to Et2OxBF3 in CDCl3 (d11B¼ 0 ppm) for boron and to
adamantane (d13C¼ 38.55, 29.50 ppm) for carbon. Recycle delays
600 s for 4aeb and 10 s for 4ced were used in the 13C-CP/MAS
experiments (1e2 ms contact time, 92 kHzTPPMprotondecoupling).
11B-MAS experiments (92 kHz TPPM proton decoupling) were
recorded with 10e60 s recycle delays.

3.2. Experimental procedures and spectroscopic data

3.2.1. General procedure for preparation of tetrazolyldienylpheno-
thiazines (3aed)

To a mixture of sodium hydride (60%, 0.26 g, 6.67 mmol) and
phenothiazine 2 (1.21 g, 6.06 mmol) in abs. THF (50 cm3) was added
dropwise the appropriate 3H-tetrazolo[1,5-a]pyridin-4-ium 1aed
(5.51 mmol) over 20 min, and the mixture was stirred at room
temperature for 2 days. After evaporation of reaction mixture the
residue was dissolved with EtOAc:water¼ 1:1 eluent (50 cm3) and
the solid product was filtered off. The aqueous mother liquor was
extracted with EtOAc (thrice) and the organic phase was dried over
anhydrous Na2SO4, filtered and evaporated. The combined organic

solvent was evaporated, the residue was washed with diethyl ether
then it was recrystallised from ethyl acetate to give 3aed.

3.2.1.1. 10-((1E,3E)-4-(2-(4-Chlorophenyl)-2H-tetrazol-5-yl)buta-1,3-
dien-1-yl)-10H-phenothiazine (3a). Starting from 3-(4-chloro-
phenyl)-3H-tetrazolo[1,5-a]pyridin-4-ium 1a (1.75 g, 5.51 mmol) to
give 3a (1.91 g, 81%) was filtered off as yellow crystals (mp
198e202 �C); (Found: N, 16.29; C, 64.32; H, 3.40; C23H16ClN5S
requires N, 16.29; C, 64.25; H, 3.75%); nmax(KBr)/cm�1 1622, 1500,
1257, 994 and 766; dH (300 MHz, CDCl3; Me4Si) 6.19 (1H, d,
J¼ 11.4 Hz), 6.65 (1H, t, J¼ 11.4 Hz), 7.18e7.24 (3H, m), 7.31e7.37
(4H, m), 7.48e7.57 (4H, m), 7.66 (1H, dd, J¼ 13.8, 11.4 Hz), 7.989
(2H, m); dC (75 MHz, CDCl3; Me4Si) 103.5, 105.7, 120.7 (2C), 122.4
(2C), 125.6 (2C), 127.4 (2C), 128.1 (2C), 129.6 (2C), 130.6, 135.0, 136.7,
139.8, 141.2, 141.5, 164.8; m/z (EI) 429.0824 (C23H16ClN5S requires
429.0815), 401 (25%), 276 (52), 262 (68), 199 (86), 198 (100), 167
(30), 154 (10), 140 (8), 127 (16), 90 (8), 77 (5) and 63 (10).

3.2.1.2. 10-((1E,3E)-4-(2-(4-Bromophenyl)-2H-tetrazol-5-yl)buta-1,3-
dien-1-yl)-10H-phenothiazine (3b). Starting from 3-(4-bromo-
phenyl)-3H-tetrazolo[1,5-a]pyridin-4-ium 1a (2.00 g, 5.51 mmol)
to give 3b (1.98 g, 76%) as yellow crystals (mp 200e204 �C);
(Found: N, 14.55; C, 57.91; H, 3.11; C23H16BrN5S requires N, 14.76; C,
58.23; H, 3.40%); nmax(KBr)/cm�1 1621, 1499, 1257, 994 and 765; dH
(300 MHz, CDCl3; Me4Si) 6.19 (1H, d, J¼ 11.1 Hz), 6.65 (1H, t,

Fig. 1. Molecular structure ORTEP [6] representation of 4b. The displacement ellipsoids are drawn at 50% probability level, hetero atoms are shaded.

Fig. 2. Aliphatic region of the 1H and 1H{11B} NMR spectra of 4aed in CDCl3. The resonances of the boron-attached protons are indicated by arrows.
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J¼ 11.1 Hz), 7.17e7.23 (3H, m), 7.30e7.37 (4H, m), 7.55 (2H, d,
J¼ 7.2 Hz), 7.61e7.66 (3H, m), 7.92 (2H, m); dC (75 MHz, CDCl3;
Me4Si) 103.5, 105.6, 120.9 (2C), 122.4 (2C), 125.6 (2C), 127.4 (2C),
128.1 (2C), 130.6, 132.6 (2C), 136.8, 137.7, 139.8, 141.2, 141.5, 164.8;
m/z (EI) 473.0314 (C23H16BrN5S requires 473.0310), 447 (8%), 276
(16), 262 (23), 248 (15), 199 (100), 167 (40), 154 (9), 99 (5), 77 (6)
and 63 (9).

3.2.1.3. 10-((1E,3E)-4-(2-(4-Methoxyphenyl)-2H-tetrazol-5-yl)buta-
1,3-dien-1-yl)-10H-phenothiazine (3c). Starting from 3-(4-methoxy-
phenyl)-3H-tetrazolo[1,5-a]pyridin-4-ium 1c (1.73 g, 5.51 mmol) to
give 3c (1.73 g, 74%) as yellow-brown crystals (mp 194e199 �C);
(Found: N, 16.30; C, 67.60; H, 4.32; C24H19N5OS requires N, 16.46; C,
67.74; H, 4.50%); nmax(KBr)/cm�1 2360, 1620, 1514, 1257 and 762; dH
(300 MHz, CDCl3; Me4Si) 3.90 (3H, s), 6.19 (1H, d, J¼ 11.1 Hz), 6.61
(1H, t, J¼ 11.4 Hz), 7.02 (2H,m), 7.15e7.21 (3H, m), 7.31e7.36 (4H, m),
7.54 (2H, m), 7.69 (1H, dd, J¼ 13.8,11.1 Hz), 7.96 (2H, m); dC (75 MHz,
CDCl3; Me4Si) 55.7, 103.7, 106.2, 114.5 (2C), 121.1 (2C), 122.1, 122.4
(2C), 125.5 (2C), 127.5 (2C), 128.1 (2C), 130.5, 136.1, 140.7, 141.6, 160.2,
164.5; m/z (EI) 425.1320 (C24H19N5OS requires 425.1310) 397 (30%),
276 (78), 262 (51), 227 (70), 198 (100), 167 (16), 121 (51), 106 (17), 91
(8), 78 (13) and 55 (11).

3.2.1.4. 10-((1E,3E)-4-(2-(p-Tolyl)-2H-tetrazol-5-yl)buta-1,3-dien-1-
yl)-10H-phenothiazine (3d). Starting from 3-(p-tolyl)-3H-tetrazolo
[1,5-a]pyridin-4-ium 1d (1.64 g, 5.51 mmol) to give 3d (1.83 g, 81%)
as yellow crystals (mp 203e209 �C); (Found: N, 16.90; C, 70.16; H,
4.55; C24H19N5S requires N, 17.10; C, 70.39; H, 4.68%); nmax(KBr)/
cm�1 1622, 1584, 1463, 1258 and 763; dH (300 MHz, CDCl3; Me4Si)
2.45 (3H, s), 6.20 (1H, d, J¼ 11.1 Hz), 6.62 (1H, t, J¼ 11.1 Hz),
7.16e7.22 (4H, m), 7.29e7.36 (5H, m), 7.53e7.57 (2H, m), 7.69 (1H,
dd, J¼ 13.8, 11.1 Hz), 7.92 (2H, m); dC (75 MHz, CDCl3; Me4Si) 21.2,
103.6, 106.1, 119.4 (2C), 122.4 (2C), 125.5 (2C), 127.4 (2C), 128.0 (2C),
129.9 (2C), 130.5, 134.7, 136.2, 139.4, 140.8, 141.5, 164.5; m/z (EI)
409.1352 (C24H19N5S requires 409.1361) 381 (22%), 276 (56), 275
(13), 262 (56), 211 (60), 198 (100), 182 (15), 167 (21), 154 (8), 105 (9),
77 (9) and 69 (10).

3.2.2. General procedure for preparation of 5,6,7,8-tetrahydro-2H-
tetrazolo[5,1-f][1,2]azaborinin-4-ium-5-uides (4aed)

In an inert atmosphere at 0 �C, BH3xMe2S (0.4 cm3, 4 mmol) was
added to the suspension of the appropriate tetrazolyldienylphe-
nothiazines (3aed, 1 mmol) and abs. THF (10 cm3). After injection

of BH3xMe2S, the mixture was stirred from 0 �C to room temper-
ature for 3 h. During this time, the starting suspension turned to be
a clear solution. This mixture was cooled to 0 �C and the excess of
BH3xMe2S was quenched with cold water (10 cm3). Then the
reaction mixture was made alkaline with sodium carbonate solu-
tion (10%) and extracted with DCM (15 cm3, thrice). The organic
phase was dried over anhydrous Na2SO4, filtered and evaporated
under reduced pressure at room temperature. The residue was
purified with flash chromatography on silica gel (gradient from
hexane:DCM¼ 2:1). The solid product was recrystallised from
hexane and diethyl ether to give 4aed as yellow or yellow-white
crystals.

3.2.2.1. 6-((10H-Phenothiazin-10-yl)methyl)-2-(4-chlorophenyl)-
5,6,7,8-tetrahydro-2H-tetrazolo[5,1-f][1,2]azaborinin-4-ium-5-uide
(4a). Starting from 10-((1E,3E)-4-(2-(4-chlorophenyl)-2H-tetrazol-
5-yl)buta-1,3-dien-1-yl)-10H-phenothiazine (3a, 0.43 g, 1 mmol) to
give 4a (0.11 g, 25%) as yellow crystals (mp 166e168 �C); (Found: N,
15.47; C, 61.86; H, 4.64; C23H21BClN5S requires N, 15.71; C, 61.97; H,
4.75%); nmax(KBr)/cm�1 3440, 2352, 1452, 1109 and 755; NMR data
(þ25 �C, CDCl3, 30 mM): d1H-{11B} (599.7 MHz) 1.65 (1H, dddd,
J¼ 12.7, 10.5, 10.3, 4.8, 7ax-H), 1.74 (1H, br m, 6-H), 2.32 (1H, dddd,
J¼ 12.7, 5.6, 4.9, 3.1, 7e-H), 2.44 (1H, dd, J¼ 10.7, 5.7, BHax), 2.81 (1H,
ddd, J¼ 17.6, 10.3, 5.6, 8ax-H), 2.83 (1H, dd, J¼ 10.7, 4.2, BHeq), 3.07
(1H, ddd, J¼ 17.6, 4.9, 4.8, 8e-H), 3.71 (1H, dd, J¼ 14.0, 11.9, a1-H),
4.07 (1H, dd, J¼ 14.0, 3.0, a2-H), 6.88 (2H, td, J¼ 7.7, 1.1, 300-Hþ 700-
H), 6.98 (2H, dd, J¼ 8.1, 1.1, 100-Hþ 900-H), 7.12 (2H, ddd, J¼ 8.1, 7.7,
1.4, 200-Hþ 800-H), 7.14 (2H, dd, J¼ 7.7, 1.4, 400-Hþ 600-H), 7.57 (2H, m,
30-Hþ 50-H), 8.06 (2H, m, 20-Hþ 60-H); dC (150.8 MHz) 21.8 (6-C),
22.2 (8-C), 25.1 (7-C), 51.6 (a-C), 116.3 (100-Cþ 900-C), 121.4 (20-
Cþ 60-C), 122.0 (300-Cþ 700-C), 125.3 (4a00-Cþ 5a00-C), 127.1 (200-
Cþ 800-C), 127.3 (400-Cþ 600-C), 130.3 (30-Cþ 50-C), 134.1 (10-C), 137.7
(40-C), 146.2 (9a00-Cþ 10a00-C), 162.4 (8a-C); d10B (64.4 MHz) �11.6
(br s, BH2); dC,iso (13C{1H}-CP/MAS; 100.6 MHz; 7 kHz) 22.5, 26.1,
51.5, 117.9, 120.7, 122.5, 123.8, 126.9, 128.4, 133.5, 143.4, 148.9, 162.9;
m/z (ESIþ) [MþNa]þ: 468.2, [MþH]þ: 446.2 (C23H21BClN5S
requires 445.78).

3.2.2.2. 6-((10H-Phenothiazin-10-yl)methyl)-2-(4-bromophenyl)-
5,6,7,8-tetrahydro-2H-tetrazolo[5,1-f][1,2]azaborinin-4-ium-5-uide
(4b). Starting from 10-((1E,3E)-4-(2-(4-bromophenyl)-2H-tetra-
zol-5-yl)buta-1,3-dien-1-yl)-10H-phenothiazine (3b) (0.474 g,
1 mmol) to give 4b (0.160 g, 33%) as yellow crystals (mp
155e157 �C); (Found: N, 14.03; C, 56.30; H, 4.18; C23H21BBrN5S
requires N, 14.29; C, 56.35; H, 4.33%); nmax(KBr)/cm�1 3446, 2354,
1451, 1109 and 755; NMR data (þ25 �C, CDCl3, 30 mM): d1H-{11B}
(599.7 MHz; þ25 �C; CDCl3; 20 mM) 1.64 (1H, dddd, J¼ 13.0, 10.5,
10.3, 4.9, 7ax-H), 1.74 (1H, br m, 6-H), 2.33 (1H, dddd, J¼ 13.0, 5.7,
4.9, 3.7, 7e-H), 2.44 (1H, dd, J¼ 10.7, 6.0, BHax), 2.81 (1H, ddd,
J¼ 17.6, 10.3, 5.7, 8ax-H), 2.83 (1H, dd, J¼ 10.7, 4.0, BHeq), 3.08 (1H,
dt, J¼ 17.6, 4.9, 8e-H), 3.71 (1H, dd, J¼ 13.8, 11.7, a1-H), 4.07 (1H,
dd, J¼ 13.8, 3.0, a2-H), 6.88 (2H, td, J¼ 7.1, 1.2, 300-Hþ 700-H), 6.97
(2H, dd, J¼ 8.0, 1.2, 100-Hþ 900-H), 7.12 (2H, ddd, J¼ 8.0, 7.1, 1.3, 200-
Hþ 800-H), 7.14 (2H, dd, J¼ 7.1, 1.3, 400-Hþ 600-H), 7.73 (2H, m, 30-
Hþ 50-H), 8.0 (2H, m, 20-Hþ 60-H); dC (150.8 MHz; þ25 �C; CDCl3;
20 mM) 21.7 (6-C), 22.2 (8-C), 25.1 (7-C), 51.6 (a-C), 116.3 (100-
Cþ 900-C), 121.5 (20-Cþ 60-C), 122.0 (300-Cþ 700-C), 125.3 (4a00-
Cþ 5a00-C), 125.9 (40-C), 127.1 (200-Cþ 800-C), 127.3 (400-Cþ 600-C),
133.3 (30-Cþ 50-C), 134.6 (10-C), 146.2 (9a00-Cþ 10a00-C), 162.4 (8a-
C); d10B (64.4 MHz; þ25 �C; CDCl3; 20 mM) �11.3 (BH2 br s); dC
(13C{1H}-CP/MAS; 100.6 MHz; 7 kHz) 22.9, 26.4, 51.8, 116.7, 118.1,
121.0, 122.8, 124.2, 127.3, 129.0, 134.0, 144.0, 149.0, 163.1; d11B,iso
(11B{1H}-MAS; 192.4 MHz; 11 kHz and 11B{1H}-MAS; 128.3 MHz;
7 kHz) diso¼�12 ppm (Qcc¼ 2.0 MHz and h¼ 0); m/z (ESIþ)
[MþNa]þ: 514.0 (C23H21BBrN5S requires 490.23).

Fig. 3. Solution and solid-state boron NMR spectra of 4b. (a) 10B{1H} in CDCl3
(b) 11B{1H}-MAS [9] at 192.4 MHz, 7 kHz (c) 11B{1H}-MAS at 128.3 MHz, 7 kHz. The
isotropic chemical shift was determined by using the SIMPSON package [10].
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3.2.2.3. 6-((10H-Phenothiazin-10-yl)methyl)-2-(4-methoxyphenyl)-
5,6,7,8-tetrahydro-2H-tetrazolo[5,1-f][1,2]azaborinin-4-ium-5-uide
(4c). Starting from 10-((1E,3E)-4-(2-(4-methoxyphenyl)-2H-tetra-
zol-5-yl)buta-1,3-dien-1-yl)-10H-phenothiazine (3c, 0.425 g,
1 mmol) to give 4c (0.096 g, 22%) as yellow-white crystals (mp
155e162 �C); (Found: N, 15.56; C, 65.17; H, 5.37; C24H24BN5OS
requires N, 15.87; C, 65.31; H, 5.48%); nmax(KBr)/cm�1 3344, 2354,
1454, 1264 and 755; NMR data (þ25 �C, CDCl3, 30 mM): d1H-{11B}
(399.9 MHz) 1.64 (1H, dddd, J¼ 13.0, 10.2, 9.8, 5.0, 7ax-H), 1.74 (1H,
br m, 6-H), 2.30 (1H, dddd, J¼ 13.0, 5.6, 5.0, 2.5, 7e-H), 2.43 (1H, dd,
J¼ 10.6, 5.9, BHax), 2.77 (1H, ddd, J¼ 17.7, 9.8, 5.6, 8ax-H), 2.82 (1H,
dd, J¼ 10.6, 4.0, BHeq), 3.05 (1H, dt, J¼ 17.7, 5.0, 8e-H), 3.71 (1H, dd,
J¼ 14.2, 11.6, a1-H), 3.91 (3H, s, 40-OCH3), 4.07 (1H, dd, J¼ 14.2, 3.1,
a2-H), 6.87 (2H, td, J¼ 7.5,1.0, 300-Hþ 700-H), 6.99 (2H, dd, J¼ 7.9,1.0,
100-Hþ 900-H), 7.04 (2H, m, 30-Hþ 50-H), 7.12 (2H, ddd, J¼ 7.9, 7.5,
1.5, 200-Hþ 800-H), 7.13 (2H, dd, J¼ 7.5, 1.5, 400-Hþ 600-H), 8.02 (2H, m,
20-Hþ 60-H); dC (100.6 MHz) 21.7 (6-C), 22.2 (8-C), 25.1 (7-C), 51.6
(a-C), 55.8 (40-OCH3), 115.0 (30-Cþ 50-C), 116.3 (100-Cþ 900-C), 121.7
(20-Cþ 60-C), 121.9 (300-Cþ 700-C), 125.3 (4a00-Cþ 5a00-C), 127.1 (200-
Cþ 800-C), 127.3 (400-Cþ 600-C), 129.0 (10-C), 146.2 (9a00-Cþ 10a00-C),
161.8 (8a-C), 161.9 (40-C); d10B (43.0 MHz) �11.5 (br s, BH2); dC,iso
(13C{1H}-CP/MAS; 150.8 MHz; 10 kHz) 21.0, 23.9, 25.8, 51.6, 54.3,
61.9, 114.7, 116.0, 118.5, 119.7, 123.0, 126.2, 128.1, 145.0, 150.2, 162.2;
m/z (ESIþ) [MþNa]þ: 464.4, [MþH]þ: 442.3 (C24H24BN5OS
requires 441.36).

3.2.2.4. 6-((10H-Phenothiazin-10-yl)methyl)-2-(p-tolyl)-5,6,7,8-tetra-
hydro-2H-tetrazolo[5,1-f][1,2]azaborinin-4-ium-5-uide (4d). Starting
from 10-((1E,3E)-4-(2-(p-tolyl)-2H-tetrazol-5-yl)buta-1,3-dien-1-
yl)-10H-phenothiazine (3d, 0.410 g, 1 mmol) to give 4d (0.134 g,
32%) as yellow-white crystals (mp 167e172 �C); (Found: N, 16.19; C,
67.76; H, 5.70; C24H24BN5S requires N, 16.46; C, 67.77; H, 5.69%);
nmax(KBr)/cm�1 3369, 2352, 1459, 1108 and 754; NMR data (þ25 �C,
CDCl3, 30 mM): d1H-{11B} (399.9 MHz) 1.63 (1H, dddd, J¼ 12.0, 11.0,
10.0, 4.7, 7ax-H),1.73 (1H, brm, 6-H), 2.31 (1H, dddd, J¼ 12.0, 5.3, 5.0,
2.7, 7e-H), 2.44 (1H, dd, J¼ 10.6, 5.3, BHax), 2.45 (3H, s, 40-CH3) 2.79
(1H, ddd, J¼ 17.7, 10.0, 5.3, 8ax-H), 2.83 (1H, dd, J¼ 10.6, 3.9, BHeq),
3.06 (1H, ddd, J¼ 17.7, 5.0, 4.7, 8e-H), 3.71 (1H, dd, J¼ 14.1,11.6,a1-H),
4.07 (1H, dd, J¼ 14.1, 3.1, a2-H), 6.87 (2H, td, J¼ 7.5,1.0, 300-Hþ 700-H),
6.98 (2H, dd, J¼ 8.2, 1.0, 100-Hþ 900-H), 7.12 (2H, ddd, J¼ 8.2, 7.5, 1.5,
200-Hþ 800-H), 7.13 (2H, dd, J¼ 7.5, 1.5, 400-Hþ 600-H), 7.36 (2H, m, 30-
Hþ 50-H), 7.97 (2H, m, 20-Hþ 60-H); dC (100.6 MHz) 21.3 (40-CH3)
21.7 (6-C), 22.2 (8-C), 25.1 (7-C), 51.6 (a-C),116.3 (100-Cþ 900-C),120.0
(20-Cþ 60-C), 121.9 (300-Cþ 700-C), 125.3 (4a00-Cþ 5a00-C), 127.1 (200-
Cþ 800-C), 127.3 (400-Cþ 600-C), 130.5 (30-Cþ 50-C), 133.5 (10-C), 142.2
(40-C), 146.2 (9a00-Cþ 10a00-C), 161.9 (8a-C); d10B (43.0 MHz) �12.0
(br s, BH2); dC,iso (13C{1H}-CP/MAS; 150.8 MHz; 10 kHz) 22.6, 26.5,
53.4, 117.1, 120.8, 124.7, 126.6, 127.9, 130.0, 133.6, 142.3, 144.3, 148.8,
162.3; m/z (ESIþ) [MþNa]þ: 448.4, [MþH]þ: 426.2 (C24H24BN5S
requires 425.36).

3.3. X-ray crystallography

X-ray structure: Crystal data: C23H21BBrN5S, Fwt.: 490.23, yellow,
block, size: 0.50� 0.40� 0.32 mm, monoclinic, space group P21/n
(No14), a¼ 12.547(2) Å, b¼ 9.8202(13) Å, c¼ 17.879(3) Å,
a¼ g¼ 90�, b¼ 90.011(7)�, V¼ 2203.1(6) Å3, T¼ 93(2) K, Z¼ 4,
F(000)¼ 1000,Dx¼ 1.478 Mgm�3,m¼ 1.98 mm�1.Acrystalof4bwas
mounted on a MiTeGen loop. Cell parameters were determined by
least-squares of the setting angles of 77,979 (3.08� q� 27.49�)
reflections. Intensity data were collected on a Rigaku RAxis Rapid
diffractometer (graphite monochromator; Mo-Ka radiation,
l¼ 0.71073 Å) at 93(2) K in the range 3.08� q� 27.48� using dtpro-
fit.ref scans. A total of 93,290 reflectionswere collectedofwhich5052
were unique [Rint¼ 0.0353, R(s)¼ 0.0123]; 4698 reflections were

I> 2s(I). Completeness to 2q¼ 0.998. A multi-scan absorption
correction was applied to the data (the minimum and maximum
transmission factors were 0.744 and 1.000). The structurewas solved
bydirectmethods (SHELXS-97) [12]. Neutral atomic scattering factors
and anomalous scattering factors are taken from International Tables
for X-ray Crystallography [13]. Anisotropic full-matrix least-squares
refinement (SHELXL-97) [14,15] on F2 for all non-hydrogen atoms
yielded R1¼0.0287 and wR2¼ 0.0715 for 4698 [I> 2s(I)] and
R1¼0.0315andwR2¼ 0.0731 forall (5052) intensitydata (goodness-
of-fit¼ 1.035 the maximum and mean shift/esd 0.001 and 0.000).
Number of parameters¼ 284. The maximum and minimum residual
electron density in the final difference map was 0.575 and
�0.460 e Å�3. The weighting scheme applied was

w ¼1=
h
s2

�
F2o

�
þ ð0:0364PÞ2þ1:8626P

i
where

P ¼
�
F2o þ 2F2c

�.
3

Hydrogen atomic positions were located in difference maps.
Hydrogen atoms were included in structure factor calculations but
they were not refined. The isotropic displacement parameters of
the hydrogen atomswere approximated from theU(eq) value of the
atom they were bonded.
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1. X-Ray Packing diagrams of 4b. 

 

In spite the oversize crystal had to be cut to have a suitable size for single crystal X-ray 

diffraction, the crystal quality was very good. The measurement was performed at low 

temperature, -180
o
C. The structure is ordered. All hydrogen atoms were found on difference 

Fourier maps. It was possible to refine the structure to R=2.87%. Packing diagrams from a, b and 

c crystallographic axes are shown in Figure S1. 

 

 
 

 
 

Figure S1 Packing diagrams of 4b. View from the a, b and c crystallographic axes. 

 

There are no classic hydrogen bonds in the crystal structure. There is one shorter centroid 

distance only: 

 
Cg3: C2-C3-C4-C5-C6-C7 
Cg3…Cg3 [1-X,1-Y,1-Z]   3.772(1)Å 

All other ring distances are over 4Å. 

 

Two C-H…  interactions can be found in the crystal structure: 
C4-H4…Cg4 [1-X,1-Y,1-Z] 2.95Å 134o 
C32-H32…Cg3 [-X,-Y,1-Z] 2.88Å 161o 

 

Where Cg4: C8-C9-C10-C11-C12-C13 
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2. NMR Spectra of 4a-d 

 

 
 

Figure S2 
1
H-NMR spectra of 4a-d in CDCl3.  
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Figure S3: Boron-11 decoupled proton NMR spectra of 4a-d in CDCl3 showing the resonances 

of the diastereotopic boron-attached protons. (a) Selective 1d-tocsy experiment was performed to 

overcome the overlap of the methyl and the -BHax resonances in case of 4d (3.71ppm, 

τmix=120ms). (b)-(e) Inversion recovery experiments were carried out to overcome the overlap of 

H-8ax and -BHeq resonances of 4a-d. Each T1-filtered experiment was optimised (410ms, 390ms, 

380ms and 400ms) for the zero-crossing of the H-8ax multiplet. These experiments afforded the 

determination the homonuclear J-couplings of the boron attached protons confirming their 

assignments.  
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C-NMR spectra of 4b in CDCl3 (bottom) and 
13

C-CP/MAS (top).  
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Figure S5 
13

C-NMR spectra of 4a in CDCl3 (bottom) and 
13

C-CP/MAS (top). 

 

 
 

Figure S6 
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C-NMR spectra of 4c in CDCl3 (bottom) and 
13

C-CP/MAS (top).  
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C-NMR spectra of 4d in CDCl3 (bottom) and 
13

C-CP/MAS (top). 
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H}-NMR spectra of 4a-d in CDCl3.  
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B-MAS spectra of 4a-b (128.3MHz, 7kHz) 4c-d (192.4 MHz, 11kHz).  
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Abstract. Background: Because phenothiazines inhibit efflux
pumps of bacteria, forty new phenothiazine derivatives were
tested for their inhibition of the efflux pump systems of Gram-
positive and Gram-negative pathogenic bacteria. Materials
and Methods: Detection of efflux pump activity was conducted
by a previously described automated fluorimetric method.
Results: Although many of the compounds significantly
inhibited efflux by distinct bacteria, four compounds had
exceptional activity against the efflux pump systems of the
pathogenic wild type bacteria Escherichia coli, Salmonella
Enteritidis, Enterococcus faecalis and Staphylococcus aureus.
These four compounds were then evaluated for ability to
reduce or reverse resistance of multi-drug resistant members
of Escherichia coli, Salmonella and Staphylococcus aureus
whose MDR phenotypes are mediated by specific over-
expressed efflux pumps. One of the compounds, 2173,
significantly reduced resistance of MDR Staphylococcus aureus.
Conclusion: These results suggest possible use of compound
2173 for therapy of infections caused by this organism.

Multi-drug resistant (MDR) bacterial clinical isolates owe their
MDR phenotypes to the over-expression of efflux pumps (1).
The intrinsic efflux pump system of Gram-negative (2-5) and
Gram-positive (6, 7) bacteria, which contribute to the intrinsic
resistance of these organisms, when over-expressed renders the
organism even more resistant to representatives of two or more
distinct antibiotic classes. How resistance develops in a patient
has been suggested to result from prolonged exposure to
increasing concentrations of a single antibiotic, which at first
promotes increases in the activity of genes that code for
regulators and transporters of a given bacterium (2, 3, 8). When
this is followed by exposure to a constant concentration of the
same antibiotic, this results in the gradual reduction of the
activity of the gene that codes for the transporter to levels
expressed by the non-antibiotic exposed control (wild-type),
with concomitant development of resistance to many antibiotics
(3). Whereas the increased resistance to the antibiotic following
serial exposure to increasing concentrations of a given
antibiotic is reversible, that which results from serial exposure
to a single concentration is not, suggesting the presence of
mutated targets (3). These results suggest that while a patient is
treated for prolonged periods with a single antibiotic, the
response of the bacterium evolves initially from protection
from the antibiotic by substantially increasing its capacity to
extrude the antibiotic, and, when the dose of the antibiotic is
maintained for long periods of time, the bacterium makes a
“decision” to mutate many antibiotic targets, rendering the
bacterium a truly MDR pathogen. This MDR pathogen pays a
survival cost since it cannot compete successfully with its wild-
type counterpart when co-cultured (3).
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The aforementioned results also suggest that evaluation of
a clinical isolate for its antibiotic susceptibility profile will
render results that reflect the point of evolution of resistance;
therefore, initially, over-expression of efflux pumps is readily
demonstrable, and with time, their activity is reduced when
mutations begin to appear and accumulate. Evaluation of
efflux pumps of MDR clinical isolates and their response to
agents that are being studied for potential efflux pump
inhibitory (EPI) capacities may not yield information that is
completely related to the efflux pump system. To this extent,
MDR clinical isolates that are shown to over-express an
efflux pump rarely assume an antibiotic response
characteristic of its wild-type counterpart when cultured in
the presence of an EPI. 

Given these apparent facts, we have chosen to use
reference strains representative of the four most frequent
bacterial pathogens for the evaluation of a series of
phenothiazine derivatives for inhibitory activity against their
efflux pump systems. Because the members of this series of
phenothiazines differ from each other by slight modification
of structure, it would be possible to perform quantitative
structure-activity relationships (QSARs) that would make it
possible to identify the component(s) of the phenothiazine
structure responsible for its EPI activity. Because the method
and system used for the evaluation of EPI activity is one that
provides a real-time assessment of EPI activity under
physiological conditions that lend themselves to manipulation
(9-14), the in vitro activity of the EPI may provide further
insight into the interaction between the EPI and the intrinsic
efflux pump of the organism.

Materials and Methods
Materials. Mueller-Hinton (MH) powder was purchased from
Sigma (Madrid, Spain) and used for the preparation of agar and
broth. Ethidium bromide (EB) and the EPI thioridazine (TZ) were
purchased from Sigma. Forty compounds evaluated for activity
against efflux pump systems of bacteria were derived from a
parental phenothiazine and the derivatives were made by chemical
manipulation. The phenothiazine derivatives were dissolved in
dimethyl sulfoxide (DMSO). The preparation of the particular
phenothiazine derivatives identified by code in this study will be
reported elsewhere pending protection of intellectual property
rights. 

Bacteria employed. Wild-type Escherichia coli K-12 AG100 strain
(argE3 thi-1 rpsL xyl mtl delta (gal-uvrB) supE44) (14) was kindly
provided by Hiroshi Nikaido, Department of Molecular and Cell
Biology and Chemistry, University of California, Berkely, CA, USA;
K-12 AG100TET and K-12 AG100ATET strains were derived from
their parental strains K-12 AG100 and K-12 AG100A (resistance
insertion marker, ΔacrAB::Tn903 Kanr) (15, 16) and induced to high
level resistance to tetracycline (Minimum inhibitory concentration
(MIC) 12 mg/L) by gradual exposure to the antibiotic (2). K-12
AG100TET and K-12 AG100ATET over-expressed AcrAB and AcrEF
efflux pumps, respectively (8). Wild-type ATCC 29212 Enterococcus

faecalis (7); wild-type ATCC 25923 Staphylococcus aureus (6) and
the progeny of methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA)
COLOXA strain induced to extremely high level resistance to
oxacillin by gradual exposure to the antibiotic (6) and over expressed
the NorA efflux pump (6, 17); Staphylococcus aureus HPV-107
strain has the QAC efflux pump (18); NCTC Salmonella Enteritidis
(19); Salmonella Enteritidis 104CIP (20) and Salmonella Enteritidis
5408CIP that were derived from parents gradually exposed to
ciprofloxacin achieving a high level of resistance to the antibiotic,
part of which was due to the over-expression of the AcrAB efflux
pump (19). 

Methods. Bacteria were cultured on MH agar and incubated
overnight; a single colony was transferred to MH broth incubated at
37˚C for 16 h and the MIC of all compounds against the bacteria
employed in this study were determined by micro-broth dilution as
per CLSI guidelines (21). The MIC of compounds to be evaluated
for effects on the efflux pump system is critical for it provides the
amount of compound which yields 50% the MIC, a relative
concentration which is known to have little or no effect on the
viability and replication of the bacterium (8). 

Detection of efflux pump activity in Escherichia coli AG100. This
was conducted by a semi-automated fluorimetric method previously
described (9, 10). Briefly, the method follows the real-time
accumulation of EB by the bacterial population with the aid of the
Rotor-Gene 3000™ thermocycler (Corbett Research, Sydney,
Australia) programmed for 30-40 cycles of 1 min each for a duration
of 25 min at a constant temperature of 37˚C. Bacteria are first grown
in MH broth until they reach an optical density (OD) of 0.6 at 600
nm. The cells are then centrifuged, washed twice with phosphate-
buffered saline (PBS) at pH 7.4, and the OD adjusted to 0.6 with
PBS (pH 7.4) containing 0.4% glucose, and aliquots of 0.045 mL
transferred to microtubes of 0.2 mL volume. Immediately, aliquots
of 0.045 mL of saline pH 7.4 containing EB and glucose to yield
final concentrations of 1 mg/L and 0.4%, respectively, with and
without varying concentrations of each compound to yield ½ of their
MIC value, were added. The concentration of DMSO in the assay
was not higher than 10%. The instrument was started and real-time
accumulation of EB (amount of relative fluorescence emitted)
followed up to 25 minutes, using excitation and emission
wavelengths of 535 nm and 586 nm, respectively. The difference
between the amount of fluorescence of compounds containing tubes
and control (no compound) at the end of 25 min provided an
estimation of the effect of the compound on accumulation of EB.
Previous studies amply demonstrated that the increased accumulation
of EB promoted by a compound over that of the control is a measure
of the effect of the compound on the efflux pump system of the
bacterium (9-12). Arbitrarily, agents that promote accumulation of
EB by at least two-fold over that taking place in the control at the
end of 25 min of assay are considered to be significantly active and
hence and used for further investigations.

Whether the degree of accumulation of EB noted is due to a direct
inhibition of the efflux or due indirectly to the effects on energy
sources, etc., cannot be determined from this method alone.
However, if the agent is to inhibit efflux (i.e. promote accumulation)
then it should be able to render the bacterium more susceptible to
antibiotics to which it was initially resistant due to its over-expressed
efflux pump system. In order to determine whether an agent that
significantly promotes accumulation renders the bacterium more
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susceptible to given antibiotics, the effect of the agent on the MIC
of a given antibiotic was determined as follows: firstly, an MIC of a
given antibiotic is determined and then the selected agent at a
concentration of equal to or less than ½ its MIC, is added in
combination with decreasing concentrations of the antibiotic that
range from its MIC to zero. For an agent to be considered an
inhibitor of efflux, it must reduce the MIC of the antibiotic by at
least two-fold (22). The use of an agent that is known to reduce the
MIC of a bacterial species that over-expresses its efflux pumps
served as a positive control. To this end, the phenothiazine TZ, a
proven inhibitor of efflux pumps of Escherichia coli (9-11, 14),
Enterobacter aerogenes (13), Salmonella Enteritidis (14),
Staphylococcus aureus (6, 18) and Enterococcus faecalis (7, 23, 24),
served as the positive control. The structures of thioridazine and
other phenothiazines from which it was derived, and which also have
EPI activity, are presented in Figure 1.

Determination of the ability of compounds that presented with
EPI-like activity to reduce the MIC of antibiotics whose resistance
was mediated by over-expression of efflux pumps was conducted as
follows (2, 4, 18): The MIC for the selected compounds was first
established for each of the pathogenic bacteria. Concentrations of
each compound at ¼ and ½ its MIC were then added to cultures of
the bacteria that contained increasing amounts of the antibiotic to
which they were initially resistant. At the end of 18 h, the cultures
were visually examined and cultures which had no visible turbidity
indicated the MIC of the antibiotic. 

Results
Graphical presentation of the effects of forty compounds
derived from a parental phenothiazine at a concentration
equivalent to ½ their MIC against four pathogenic bacteria on
the accumulation of EB by these bacteria is beyond the limits
of any journal. Consequently, Figure 2 serves to illustrate the
type of data generated by the method employed in this study.
The example is given for the Staphylococcus aureus ATCC
strain. From this data, three conclusions may be made: i. The
control bacterium does not appreciably accumulate EB during
the period of 25 min of the assay in PBS (pH 7.4) containing
0.4% glucose and 1 mg/L of EB as previously demonstrated
(4, 9-11); ii. The final concentration of DMSO of 10% does
not cause a change in the rate of accumulation of EB; iii.
Whereas compounds 1930 and 2115 marginally increased
accumulation of EB, compound 2173 promoted a five-fold
increase of accumulation. The data presented is for one of
each set of duplicates of the assay and the variation between
duplicates was not more than 5%. 

The effect of each compound on the accumulation of EB by
the pathogenic bacteria employed in this study may be
calculated by obtaining the difference between the average
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Figure 1. Structures of Pheothiazines: A. Methylene Blue; B. promethazine; C. chlorpromazine and D. thioridazine.



accumulation in the presence of the compound at ½ its MIC and
that of the average control. These differences are summarized
by Table I; compounds that inhibit accumulation of EB are
highlighted in the Table I. Briefly, it may be noted that although
many compounds inhibited accumulation of EB, with the
exception of 2158, no other compound had significant activity
on the accumulation of EB by each of the bacterium employed
in this assay. With respect to Escherichia coli, compounds 2158
and 2173 significantly increased accumulation of EB. With
respect to Salmonella Enteritidis, only compound 2158 had
activity. With respect to Enterococcus faecalis compounds 2158,
2167 and 2166 promoted significant accumulation; with respect
to Staphylococcus aureus, compounds 2173, 2166, 2158, 2167,
and 2164 had major effects on accumulation, and a number of
compounds had moderate effects considered to be significant
(example-2178, 2174, 2115, 1821, etc.). The data of Table I
suggest that Staphylococcus aureus, a representative of the
Gram-positive group, is very sensitive to many of the
phenothiazine derivatives, whereas Enterococcus faecalis,
another representative of the Gram-positive group, is far less
sensitive. 

In order that an agent is considered to be a true inhibitor
of an efflux pump it must be able to reduce the resistance of
the bacterium to a given antibiotic to which it was initially
resistant due to its over-expressed efflux pump system. The
most active agents of Table I against the efflux pump system
of wild-type strains of Escherichia coli, Staphylococcus
aureus and Salmonella Enteritidis were selected and evaluated
for their ability to reduce resistance of bacteria that over-
express a specific efflux pump (2, 5, 25). For this purpose we

selected Escherichia coli AG100TET that over-expresses the
AcrAB efflux pump by 16 times that of its tetracycline
sensitive parent and thus has high level resistance to
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Figure 2. The effects of phenothiazine derivatives on the accumulation of
ethidium bromide by Staphylococcus aureus ATCC 25923. Accumulation
of EB by Staphylococcus aureus ATCC 25923 strain was incubated at
37˚C for 25 minutes in PBS (pH 5) containing 1 mg/L of EB in the
following conditions: control (�), 10% DMSO (�), and phenothiazine
derivatives 1930 (��), 2115 (�) and 2173 (�) at ½ of their minimum
inhibitory concentration. Accumulation of EB was automatically
monitored on a real-time basis.

Table I. The effect of phenothiazine derivatives on the accumulation of
EB by bacteria.

Compound Enterococcus Salmoella Escherichia Staphylococcus
ID faecalis Enteritidis coli aureus

819 4.02/50 −1.06/50 6.00/50 3.91/25
1821 7.18/50 0.13/50 5.06/50 9.67/50
1930 4.63/50 1.57/12.5 2.62/50 22.83/50
1931 2.64/50 0.05/50 −0.73/50 5.21/50
1932 3.54/50 0.00/50 −1.53/50 −2.89/50
1936 1.25/50 0.22/12.5 3.45/50 15.01/50
1960 0.77/50 0.24/50 −1.57/50 4.59/50
1993 8.81/50 −1.40/50 0.41/50 6.60/50
1994 4.22/50 0.01/50 7.87/50 5.27/50
1995 −0.26/ 5 −0.25/5 −0.30/5 2.95/5
1997 1.73/5 −0.13/5 −0.22/5 2.63/5
1998 0.57/5 −0.05/5 1.08/5 −1.75/5
1999 −2.22/50 −0.58/50 0.77/50 15.13/12.5
2000 −0.15/5 0.23/5 −0.56/5 −3.32/5
2001 3.99/50 −1.14/50 1.45/50 1.60/25
2024 −0.74/50 −1.17/25 0.19/50 6.45/50
2115 4.92/50 −0.41/50 8.13/50 10.70/25
2155 −0.88/50 −0.21/50 −0.03/50 7.37/50
2156 −0.74/50 −0.90/50 1.07/50 1.92/25
2158 51.12/50 8.39/50 42.36/50 28.05/50
2159 −0.59/6.25 −0.31/25 −0.12/50 −1.16/3.2
2160 −0.14/50 −0.15/50 0.19/50 5.51/50
2161 4.75/50 −1.35/12.5 5.35/50 1.41/50
2162 0.89/12.5 0.15/12.5 −0.60 /12.5 −0.95/12.5
2163 −0.63/50 2.10/50 −0.26/50 5.19/50
2164 6.69/25 1.50/50 10.91/50 21.14/50
2165 −1.47/0.8 1.13/12.5 7.21/6.25 2.33/0.8
2166 11.14/50 1.30/50 4.60/50 40.33/50
2167 27.23/25 0.75/50 13.11/50 33.44/50
2168 −1.25/50 −0.44/50 0.22/50 9.10/50
2169 4.17/50 −0.82/25 −1.61/50 5.98/50
2173 0.71/0.8 1.80/50 21.12/25 68.33/12.5
2174 2.42/12.5 0.57/12.5 0.72/12.5 11.31/12.5
2175 −2.28/2.5 −0.09/2.5 0.90/2.5 −1.18/2.5
2176 −1.91/50 −3.85/50 −0.54/50 −2.77/50
2177 −1.04/5 −0.20/5 −0.23/5 −1.35/5
2178 0.81/1.6 0.36/12.5 1.01/12.5 10.38/0.8
2182 −1.24/2.5 0.27/2.5 −0.29/2.5 1.79/2.5
2185 3.97/12.5 0.14/12.5 0.35/12.5 8.76/12.5
2186 0.22/2.5 0.09/2.5 −0.59/2.5 −2.01/2.5

Difference (Δ) in fluorescence compound -Control (no compound)/
concentration at ½ MIC (mg/L). Bacteria were incubated at 37˚C in PBS
(pH 7.4) containing 1 mg/L EB and with and without the phenothiazine
derivative at ½ of its MIC. The difference in the amount of fluorescence
between the compound-containing culture and its control (no compound)
is presented. The variation of amount of fluorescence of controls from
experiment to experiment yielded a standard deviation of ±2.5 relative
fluorescence units. A positive difference of 5 or more fluorescence units
is deemed significant and demonstrates an increase of retained EB due to
an effect on the efflux pump system of the bacterium by the compound.
Compounds deemed effective inhibitors and the resulting amount of
increased relative fluorescence are highlighted in bold.



tetracycline (3), Staphylococcus aureus COLOXA that over-
expresses the NorA efflux pump and is extremely resistant to
oxacillin (6, 18) and two strains of Salmonella Enteritidis that
overexpress the AcrAB efflux pump by 6 times that of their
parental stains and have been induced to high level resistance
to ciprofloxacin (19). Because these efflux pump-mediated
MDR bacteria can be made more sensitive to antibiotics to
which they were resistant by an EPI, such as TZ, that inhibits
their efflux pumps, this phenothiazine was employed as the
positive control. Briefly, none of the compounds at their
highest concentration reduced the MIC of antibiotics for the
Gram-negative bacteria; only compound 2173 reduced the
resistance of the Gram-positive bacteria to oxacillin.

Discussion 

The results of this study show that whereas many of the
compounds have moderate to very potent EPI activity against
the efflux pumps of Gram-positive pathogenic bacteria, fewer
compounds have EPI-like activity against Escherichia coli and
only one, compound 2158, has potent activity against
Salmonella Enteritidis. These results are consistent with the
general response of efflux pumps to EPIs in that the efflux
pumps of Gram-positive bacteria are significantly more
affected by EPI like agents (26). With the exception of
Salmonella Enteritidis, compound 2173 had activity against the
bacteria employed in this study. However, its ability to
significantly reduce efflux-mediated resistance was restricted
to Staphylococcus aureus strains that over-expressed the efflux
pump NorA (COLOXA and HPV 107 strains). Consequently, if
2173 is devoid of any toxicity, it may have some potential for
the therapy of efflux-mediated MDR Staphylococcus strains.
Moreover, because the vast majority of MRSA strains have an
MDR phenotype (27-29), compound 2173 has importance. It
must be mentioned that although many compounds had activity
against the efflux pump of wild type Enterococcus faecalis,
none reduced its resistance to the antibiotic (data not shown);
the inability to reduce resistance lies in the intrinsic basal
resistance of this species to the antibiotic.

Salmonella sp. has many responses to noxious agents that
are invoked subsequent to exposure. Among these is the
activation of genes that regulate and code for the main efflux
pump of the organism, the AcrAB pump (14, 19, 30). As an
example, exposure of Salmonella sp. to concentrations of
chlorpromazine at the MIC or multiples of the MIC, results
in the over-expression of the AcrAB pump (30). However,
when exposed to sub-inhibitory concentrations of
chlorpromazine, the organism at first is susceptible to the
agent for the first four to six hours of exposure, and then
gradually becomes resistant (31). This response to
chlorpromazine has also been observed with exposure of
Salmonella sp. to sub-inhibitory concentrations of TZ (14).
In addition, during the first four to six hours of exposure,

there is a sequential activation of the stress gene soxS,
followed by the global regulator ramA, then by the local
regulator marA, and lastly, acrB (14). These results suggest
that the EPI-like activity of compound 2158 in the EB efflux
assay, an assay that does not support growth since ions
required for growth (K+, Ca2+, etc.) are absent, would soon
be followed in complete medium by the genetic events
associated with progression of Salmonella sp. from a status
of susceptibility to one of extreme resistance (MIC >200
mg/L) to the phenothiazine. Such studies are now on-going. 

In conclusion, the evaluation of forty phenothiazines
derived from a single phenothiazine parent for EPI activity
against pathogenic bacteria whose resistance to given
antibiotics is mediated by over-expression of efflux pumps
suggests that compound 2173, due to its ability to reduce
resistance of MRSA strains to oxacillin, has potential as an
adjunct agent to oxacillin for therapy of MDR infections,
provided that it is relatively toxic-free at concentrations that
are effective. Compound 2158 deserves further study
inasmuch as the compound has significant EPI-like activity
against the efflux pump of Salmonella Enteritidis. 
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a b s t r a c t

N-dienylphenothiazines synthesized from tetrazolo[1,5-a]pyridinium salts by treatment with phenothi-
azine were subjected to catalytic hydrogenation to yield N-butylphenothiazines, whereas transformation
of these dienes with borane dimethyl sulfide (BH3 �Me2S) resulted in selective hydroboration of one
double bond and full reduction of the other double bond to give 2-hydroxybutylphenothiazines. Position
of the hydroxyl group was supported by NMR spectroscopy and verified by X-ray analysis. Comparison of
MDR modulatory activity of the new derivatives revealed that the hydroxybutyl compounds are promis-
ing candidates for development of novel MDR inhibitors.

� 2012 Elsevier Ltd. All rights reserved.

1. Introduction

Multidrug resistance (MDR) modulatory activity of large num-
ber of N-substituted phenothiazines is well known from the litera-
ture for a long time.1,2 Some representative derivatives with such
biological activity are shown in Figure 1. Some other related het-
erocyclic derivatives also exhibited valuable biological activities
and proved to be inhibitors of mitotic kinesin Eg5 and trigger apop-
tosis,3 potential antimicrobial agents,1,4–6 antitumor agents,7 anti-
tubercolotic compounds,8 potential chemotherapeutic agents,9

antioxidants.10

Elaborated syntheses of these compounds include basically two
strategies: (a) alkylation of the phenothiazine ring-nitrogen
atom8,13 followed by functionalization of the alkyl chain, and (b)
ring closure of the appropriately functionalized alkyl-diphenyl-
amine by sulfur to yield the phenothiazine ring.14 Comparison of
activities of some recently synthesized N-alkylphenothiazines15 re-
vealed that the optimal length of the alkyl chain is four.16

The chemotherapy to treat cancer often fails mainly due to tu-
mor resistance that may be either an intrinsic feature of the spe-
cific cancer type or may be acquired during the course of initial
chemotherapy. A limited intratumoral drug disposition due to

the overexpression of multispecific ATP-binding cassette trans-
porters (ABC transporters) of cancer cells is widely regarded as
the main molecular mechanism of MDR. The majority of clinically
important cases of MDR seems to be the result of overexpression of
three ABC transporters: P-glycoprotein (P-gp, ABCB1), multidrug
resistance-associated protein 1 (MRP1, ABCC1), and breast cancer
resistance protein (BCRP, ABCG2).17 An attractive approach to
overcoming MDR is the inhibition of the pumping action of these
transporters.18 Hundreds of compounds able to inhibit P-glycopro-
tein or MRP1 have been identified. Their structural diversity is al-
most as wide as the diversity of substrates recognized by MDR
transporters. The ability of phenothiazine derivatives to increase
the accumulation of cytotoxic drugs in resistant cancer cells was
discovered as early as 1982. Numerous studies have been per-
formed in order to identify structural features important for phe-
nothiazines to constitute good MDR reversing agents.19

2. Results and discussion

Recognition of a new access to N-dienylphenothiazines (2) by
utilization of the ring opening reaction of tetrazolo[1,5-a]pyridini-
um salts (1) by phenothiazine as a nucleophile20–22 prompted us to
explore the synthetic possibility to variously substituted novel
phenothiazines and to test their biological effectiveness in the area
(Scheme 1).

0968-0896/$ - see front matter � 2012 Elsevier Ltd. All rights reserved.
http://dx.doi.org/10.1016/j.bmc.2012.05.065

⇑ Corresponding author.
E-mail addresses: ghajos@chemres.hu, hajos.gyorgy@ttk.mta.hu (G. Hajós).

Bioorganic & Medicinal Chemistry 20 (2012) 4258–4270

Contents lists available at SciVerse ScienceDirect

Bioorganic & Medicinal Chemistry

journal homepage: www.elsevier .com/locate /bmc

http://dx.doi.org/10.1016/j.bmc.2012.05.065
mailto:ghajos@chemres.hu
mailto:hajos.gyorgy@ttk.mta.hu
http://dx.doi.org/10.1016/j.bmc.2012.05.065
http://www.sciencedirect.com/science/journal/09680896
http://www.elsevier.com/locate/bmc


For comparative purposes the tetrazolopyridinium salts (1)
were also reacted with carbazole to provide the analogous
dienylcarbazoles (3). In both groups of dienes (2 and 3) the double
bond attached to the tetrazole ring had, in majority, cis configura-
tion, and trans isomers were observed in special cases only.23

Since the known biologically active compounds contained a sat-
urated alkyl chain at the ring-nitrogen atom of the heterocycles,
reduction of the obtained diene was envisaged. A specific struc-
tural advantage of these target products is the length of the alkyl
chain (4 carbon atoms) which was found to be optimal in a recent
study.16 This synthetic plan would represent an unprecedented ap-
proach to N-alkylphenothiazines. As catalytic hydrogenation of N-
ethenylphenothiazine, in spite of the presence of the sulfur atom,
has been carried out successfully24 to yield the N-ethyl compound,
catalytic hydrogenation of the dienylphenothiazines (2) and die-
nylcarbazoles (3) was tried first.

Both dienes (2 and 3) underwent saturation with catalytic
hydrogenation at room temperature (Scheme 2). As expected—
due to the presence of the sulfur atom—the yields strongly varied
(10–99%) in case of reduction of 2. Furthermore, the bromo and
chloro atoms at the phenyl substituent (i.e. with 2b and 2f) also
underwent hydrogenation simultaneously with reduction of the
diene moiety and, thus, both of these dienes resulted in formation
of unsubstituted phenyl rings (4a and 4e, respectively). In contrast
to reduction of 2, hydrogenation of the dienylcarbazoles (3) was

carried out in good yields (52–98%). Also in this case, the bromo
and chloro atoms at the phenyl substituent were substituted by
hydrogen atom and, thus, both 3a and 3b gave the same phen-
yltetrazolylcarbazole 5a.

Because of the low yields experienced in some cases and the
non-desired dehalogenation at the phenyl group, elaboration of an-
other reduction method seemed necessary and, thus, reduction
with borane was decided. In this respect we have shown recently20

that treatment of N-dienylphenothiazines (2) with borane di-
methyl sulfide (BH3 �Me2S) in abs. THF resulted in formation of
tetrazolo[5,1-f][1,2]azaborinin (7) as a new heterocyclic ring sys-
tem (Scheme 3). As the reaction was interpreted by intermediate
formation of the 2-butylborane 6, modification of the reaction con-
ditions seemed to provide a possibility for formation of fully re-
duced and boron-free products.

Thus, when the reaction of 2 with BH3 �Me2S in THF was
warmed up to room temperature, methanol was added and the
reaction mixture was stirred at room temperature in the presence
of air for prolonged time. A new spot appeared on the TLC of the
reaction mixture and spectral analysis of this new component re-
vealed formation of 4-(2-(4-chlorophenyl)-2H-tetrazol-5-yl)-1-
(10H-phenothiazin-10-yl)butan-2-ol (8b) in poor yield. As this
compound was obviously result of a hydroboration reaction we
had to assume that an oxidative reaction step took place on the
effect of the areal oxygen. Therefore we have repeated this conver-
sion with addition of hydrogen peroxide and found that the
butanol derivative 8 was formed as main product in acceptable
yield (Scheme 4). In order to check whether the earlier isolated
azaborinin compound 7 is an intermediate in the pathway leading
to 8, two azaborinin derivatives (7i and 7j) were prepared
according to the published procedure20, and these compounds
were then subjected to oxidation by hydrogen peroxide in metha-
nol. As a result, 8h and 8i have been obtained in good yields, which
supported the intermediacy of 7 in the course of the hydroboration
reaction.

Furthermore, thorough analysis of the reaction mixture ob-
tained with the synthesis of 8i revealed the presence of two
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additional compounds as side-products: the sulfoxide derivative 9
was formed in 25% yield, whereas the dihydroxy compound 10 was
also detected in traces (6%). NMR spectra of these compounds re-
veal that both have been formed as diastereomeric mixtures. For-
mation of these minor products is clearly result of the
subsequent oxidation steps.

Even if our recent study20 on the borazine ring system showed
that the boron atom attached to position 2 of the butyl chain and,
consequently, introduction of the hydroxyl group can be expected
at this position, a firm determination of the structure of 8 seemed
of interest. To this end, NMR structure elucidation and X-ray anal-
ysis have been carried out.

The assignment of 1H, 13C, 15N resonances for compounds 8i, 9
and 10 followed the regular procedure: collection and analysis of
1D (1H, 13C, selective 1D-TOCSY, selective 1D-NOESY) and
through-bond correlation (1H–13C gHSQC, 1H–13C gHMBC, 1H–15N
gHMBC) data. The exact position of OH groups was determined
from HMBC measurements. The OH–C2 and OH–C3 crosspeaks in
the gHMBC spectra of 8i and 9 suggested location of the OH substi-
tuent at C2 carbon. A further OH group could be identified at C4
carbon in compound 10, according to the OH–C4 and OH–C3 cross
peaks in the corresponding HMBC spectrum.

The compound 4-(2-(4-bromophenyl)-2H-tetrazol-5-yl)-1-
(10H-phenothiazin-10-yl)butan-2-ol (8a), which crystallizes in
the triclinic crystal system in the centrosymmetric P-1 space
group, was subjected to structural analysis. The structure was
determined by single crystal X-ray diffraction using a Rigaku R-
Axis Rapid diffractometer with MoKa radiation at room tempera-
ture (Table 1, Supplementary data). It is an ordered structure, there
is one molecule of 8a in the asymmetric unit (Fig. 2). The unit cell
contains no residual solvent accessible void. The packing coeffi-
cient is 67.3%.

The bond lengths around the heteroatoms in the molecule are
listed in Table 2 (Supplementary data). The angles of the aromatic
rings according to the assignment in Figure 2 are A-B: 6.50(12)o, C-
D: 46.24(13)o, A–C: 20.50(12)o, A–D: 66.66(11)o, B–C: 14.40(13)o

and B–D: 60.64(13)o. The conformation of the molecule is stabi-
lized by weak intramolecular interactions, one C–H� � �O, and four
C–H� � �N hydrogen bond occurs (Table 3, Fig. 5, Supplementary
data). The intramolecular distance of the B and C ring centroids
is 3.946(2) Å.

Hydroboration of butadienes has only sparingly been studied
earlier, most of these results were born in laboratory of H. C.
Brown. Thus, an early paper reported that some butadienes yield
1,3- and 1,4-diols26, monohydroboration of cyclic butadienes gave
allylic and homoallylic products.27 In some special cases monohyd-
roboration was experienced with retention of one of the double
bonds.28 To the best of our knowledge, hydroboration of a 1,3-
diene to a saturated 2-butanol has not yet been reported in the
literature.

The observed selectivity, that is, formation of the 2-butanol
derivative 8 is obviously due to the presence of the electron releas-
ing tertiary amine moiety provided by the nitrogen atom of the
phenothiazine ring. Product of the other possible hydroboration
(4-butanol) was not detected, only butan-2,4-diol (10) was found
in traces as result of an excessive oxidation.

The hydroboration reaction of dienylphenothiazines proved to
be a general approach to N-phenothiazinylbutan-2-ols and, thus,
a great variety of variously substituted products (8a–i) have been
synthesized in good to excellent yields (Scheme 4).

Two further synthetic modifications have been carried out in or-
der to extend the structural variation of the new alkylphenothia-
zines and alkylcarbazoles:

(a) The above discussed hydroboration reaction was success-
fully applied also for one of the dienylcarbazoles (3c). Transforma-

starting
compound entry Q R'

2a, 2b a H H

2c b H OMe

2d c H Me

2e d H F

2f e CF3 H

2g f CF3 OMe
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dioxolane OMe
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Scheme 2. Catalytic hydrogenation of dienylphenothiazines (2) and dienylcarbaz-
oles (3).
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Scheme 3. Formation of tetrazolo[5,1-f][1,2]azaborinin (7) from dienylphenothiazines (2).
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tion of this compound with BH3 �Me2S gave the carbazole-
containing 2-butanol (11) in modest yield (33%) (Scheme 5).

(b) As the new alkylphenothiazines and alkylcarbazoles dis-
cussed here contained a tetrazolylbutyl chain whereas in most of

entry Q R

a H Br

b H Cl

c H OMe

d H Me

e H F

f CF3 Br

g CF3 OMe

h Cl Br

i Cl OMe

1. BH3xMe2S
abs. THF, Ar,
0°C RT

2. MeOH
10 % NaOH
30 % H2O2 (24 h)

2

7
8

109

BH3xMe2S
abs. THF, Ar,
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N N
N

N
N

S

Q

R

N N
N

N
N

S

Cl

OMe

OH
O

N N
N

N
N

S

Cl

OMe

OH OH

1 2
3 4

OH

Q R

7i Cl Br

7j Cl OMe

Scheme 4. Hydroboration reaction of dienylphenothiazines.

Figure 2. The ORTEP diagram of 8a at 50% probability level with atomic labels and ring assignment.25
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the earlier established MDR inhibitory compounds (Fig. 1) a propyl
chain attached to the ring-nitrogen atom of the heterocycle, syn-
thesis of a tetrazolylpropylphenothiazine seemed also of interest.
This has been realized as shown in Scheme 6.

The tetrazolylacrolein derivative 12 described by us re-
cently29,30 served proper starting compound for this purpose: its
reaction with phenothiazine and NBS gave the acylphenothiazine
13 which, under the hydroboration reaction underwent reduction.
Most interestingly, in this case the full reduction of the propanone
chain occurred and the product (14) did not contain any OH group
in the alkyl chain.

3. Biological evaluation. Determination of P-gp inhibitor
potency of compounds

Rhodamin 123 (RH 123) accumulation studies were performed
to characterize the effect of some selected compounds (2c, 4b, 8c,
11, 14) on P-gp dependent transport activity in primary rat hepa-
tocyte cultures.

RH 123, a lipophilic cation, a typical P-gp substrate is a subject
to a P-gp dependent extrusion through the plasma membrane. Due
to its fluorescence, dye levels can easily be measured in cell ex-
tracts and accumulation can be observed in intact cells. RH 123
accumulation in cells and efflux from cells is often used to measure
P-gp dependent transport activity. High intracellular steady state
accumulation of the dye is interpreted of low P-gp activity, and
vice versa. Accordingly, inhibition of P-gp enzymes results in a de-
creased efflux of the dye, subsequently in an increased accumula-
tion level. Verapamil, a known P-gp inhibitor was used as a positive
control.31

Cells were loaded with 5 lM RH 123 for 30 min, than incubated
in the absence (control, with 0.1% DMSO) or presence of modula-
tors for 3 h. Data represent mean values ±S.D. of three experiments
performed in triplicate. Dye accumulation in control cells set to
100%.

Results are summarized in Fig. 6. At first, all compounds were
applied at 100 lM concentration. Then, if a derivative at 100 lM
increased RH 123 accumulation more than twofold of the control,
the concentration dependence of the inhibition was also measured.
8c proved to be the most effective P-gp inhibitor among the com-
pounds measured. It increased the intracellular RH 123 concentra-

tion in a concentration dependent manner; however, did not reach
the efficacy of verapamil. The other compounds did not show sig-
nificant P-gp inhibitory potential, though some difference could
have been observed.

2c and 14 did not increase the intracellular RH 123 accumula-
tion at all and, moreover, in the presence of 14 a slight decrease
was observed. 4b slightly enhanced the dye concentration, not
more than by 20% of the control, even at 100 lM. The inhibitory
potential of the compounds measured showed the following order:
14 < 2c < 4b < 11 < 8c < verapamil. The presence of the 2-butanol
chain seemed to be essential in regard to the P-gp modulator po-
tency of the new alkylphenothiazines. The lack of the OH group
(4b) significantly decreased the rate of inhibition, while substitu-
tion of 2-butanol chain with an unsaturated dienyl (2c) or with a
shorter propyl chain (14) resulted in the complete loss of activity.
Probably, the phenothiazine part of the molecule also takes part in
the interaction with P-gp, as the carbazole derivative (11) showed
much less inhibitory potential.

4. Conclusions

As a result of our findings, a new convenient synthetic pathway
to a large variety of N-alkyl and hydroxyalkylphenothiazines and

1. BH3xMe2S/ abs. THF
Ar, 0°C RT, 1 day

2. MeOH, NaOH (10%),
H2O2 (30%),
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Scheme 5. Hydroboration of dienylcarbazole (3c).
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Scheme 6. Synthetic pathway to a N-tetrazolylpropylphenothiazine derivative.

Figure 6. Modulation of intracellular RH 123 accumulation in primary rat
hepatocytes cultured for 4 days.
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related carbazoles has been elaborated by utilization of the ob-
served selective hydroboration of the parent dienophenothiazines.
Comparison of the biological tests revealed that the presence of the
hydroxyl group is significantly increases the MDR inhibitory prop-
erty of these compounds and, thus, can be regarded as a valuable
area for discovery of clinically useful new MDR modulators. Fur-
ther structural modifications of these derivatives as well as biolog-
ical evaluation is in progress.

5. Experimental part

5.1. General methods

Melting points were determined on a Büchi apparatus and are
uncorrected. The IR spectra were recorded on a Thermo Nicolet
Avatar 320 FT-IR spectrometer. NMR experiments were carried
out on 300 MHz (for 1H), 400 MHz (for 1H) and 600 MHz (for 1H)
Varian NMR SYSTEM spectrometers by using 5 mm direct detec-
tion 15N–31P/{1H–19F} probes equipped with Z pulse field gradient.
Measurements were performed at +25 �C in CDCl3 or DMSO. 1H and
13C NMR spectra are referenced to residual solvent signals. 15N
shifts are referenced to CH3NO2 (90% in CDCl3) chemical shift stan-
dard. The elemental analysis has been carried out with an Elemen-
tar Vario EL III apparatus (at the Analytical Laboratory for Organic
Chemistry, Research Centre for Natural Sciences, Hungarian Acad-
emy of Sciences, H-1025 Budapest, Pusztaszeri út 59). Chromato-
graphic separations were carried out on silica gel (60 H, Merck).
Reactions were monitored with Merck silica gel 60 F254, TLC plates
(0.25 mm thickness). All the chemicals and solvents were used as
supplied.

5.2. Single crystal data, data collection and structure refinement
for 8a

Crystal data for 8a: C23H20BrN5OS, Fwt.: 494.41, Colorless, col-
umn, size: 0.50 � 0.25 � 0.13 mm, triclinic, space group P-1,
a = 6.3137(13) Å, b = 11.196(3) Å, c = 15.972(4) Å, a = 90.96(1)�,
b = 97.645(9)�, c = 103.294(9)�, V = 1087.7(4) Å3, Z = 2,
F(000) = 504, Dx = 1.510 mg/m3, l = 2.012 mm�1.

A crystal of 8a was mounted on a loop. Cell parameters were
determined by least-squares using 6535 (3.105� 6 h 6 35.582�)
reflections. Intensity data were collected on an R-Axis Rapid dif-
fractometer (graphite monochromator Mo-Ka radiation,
k = 0.71073 Å) at 293(2) K in the range 3.11� 6 h 6 27.48�. A total
of 48448 reflections were collected of which 4983 were unique
[R(int) = 0.0324, R(r) = 0.0170]; intensities of 3734 reflections
were greater than 2r(I). Completeness to h = 0.999. Empirical
absorption correction was applied to the data (the minimum and
maximum transmission factors were 0.4329 and 0.7800).

The structure was solved by direct methods.32 Neutral atomic
scattering factors are taken from the International Tables for X-
ray Crystallography.33 Anisotropic full-matrix least-squares refine-
ment32,34 on F2 for all non-hydrogen atoms yielded R1 = 0.0387 and
wR2 = 0.0877 for 1332 [I > 2r(I)] and R1 = 0.0573 and
wR2 = 0.0953 for all (4983) intensity data, (number of parame-
ters = 283, goodness-of-fit = 1.045, the maximum and mean shift/
esd is 0.001 and 0.000). The maximum and minimum residual elec-
tron density in the final difference map was 0.339 and
�0.360e.Å�3. The weighting scheme applied was w = 1/
[r2(Fo

2)+(0.0401P)2 + 0.4050P], where P = (Fo
2+2Fc

2)/3. Hydrogen
atomic positions were located in difference maps. Hydrogen atoms
were included in structure factor calculations but they were not re-
fined. The isotropic displacement parameters of the hydrogen
atoms were approximated from the U(eq) value of the atom they
were bonded to. Crystallographic data for the above crystal struc-

ture have been deposited with the Cambridge Crystallographic
Data Centre as supplementary publication number CCDC 862636.

5.3. Method for determination of P-gp inhibitor properties

Hepatocytes were prepared from male Wistar rats (200–250 g)
(Charles River, Budapest) by two-step, in situ liver collagenase per-
fusion according to the method of Seglen.35 Cell viability (>90%)
was determined by trypan blue exclusion. All procedures were ap-
proved by the Institutional Animal Care and Use Committee. Hepa-
tocytes were plated at a density of 1.9 � 105 cells/cm2 in 24-well
plates precoated with rat tail collagen in Williams Medium E con-
taining 5% of fetal calf serum, 100 nM insulin, 0.1 mg/ml gentami-
cin, 30 nM Na2SeO3, and 0.1 M dexamethasone. Calf serum was
present for the first 24 h then omitted. Cells were maintained at
37 �C in a humidified atmosphere of 95% air-5% CO2. 1 h after plat-
ing, and every day thereafter the medium was changed to Williams
Medium E supplemented with glucagon, insulin, gentamicin, dexa-
methasone, Na2SeO3. RH 123 accumulation experiments were per-
formed at 4 days after plating. Cells were preloaded with 5 aM RH
123 in Williams’ Medium E for 30 min and then washed three
times with ice cold Hanks Balaced Salt Solution (HBSS) and incu-
bated with RH 123 free Williams’ Medium E complemented with
the inhibitors or the vehicle as control (0.1% DMSO), respectively
for 3 h. Subsequently, cells were washed with ice cold HBSS and
the cells were lysed with 0.5% of Triton X100/HBSS. The intracellu-
lar RH 123 concentration was measured fluorimetrically at 519/
538 nm.

5.3.1. General procedure for preparation of tetrazolyldienyl-
phenothiazines (2a–j)

To a mixture of sodium hydride suspension (60%, 0.26 g,
6.67 mmol) and phenothiazine derivative in abs. THF (50 cm3)
was added the appropriate 3-aryltetrazolo[1,5-a]pyridin-4-ium
tetrafluoroborate (1) in portions over 20 min, and the mixture
was stirred at room temperature for 2 days. After evaporation of
the reaction mixture, the residue was dissolved in a 1:1 mixture
of EtOAc:water (50 cm3) and the solid product was filtered off.
The aqueous mother liquor was extracted with EtOAc (thrice)
and the organic phase was dried over anhydrous Na2SO4, filtered
and evaporated. The combined organic solvent was evaporated,
the residue was washed with diethyl ether then it was recrystal-
lized from ethyl acetate – unless otherwise stated - to give the
product.

5.3.2. 10-((1E,3Z)-4-(2-(4-Bromophenyl)-2H-tetrazol-5-yl)buta-
1,3-dien-1-yl)-10H-phenothiazine (2a)

This compound was obtained from 3-(4-bromophenyl)-tetraz-
olo[1,5-a]pyridin-4-ium tetrafluoroborate (1a, 2.00 g, 5.51 mmol)
and phenothiazine (1.21 g, 6.06 mmol) as yellow crystals, 1.98 g
(76%).14

5.3.3. 10-((1E,3Z)-4-(2-(4-Chlorophenyl)-2H-tetrazol-5-yl)buta-
1,3-dien-1-yl)-10H-phenothiazine (2b)

This compound was obtained from 3-(4-chlorophenyl)-tetrazol-
o[1,5-a]pyridin-4-ium tetrafluoroborate (1b, 1.75 g, 5.51 mmol)
and phenothiazine (1.21 g, 6.06 mmol) as yellow crystals, 1.91 g
(81%).14

5.3.4. 10-((1E,3Z)-4-(2-(4-Methoxyphenyl)-2H-tetrazol-5-
yl)buta-1,3-dien-1-yl)-10H-phenothiazine (2c)

This compound was obtained from 3-(4-methoxyphenyl)-
tetrazolo[1,5-a]pyridin-4-ium tetrafluoroborate (1c, 1.73 g,
5.51 mmol) and phenothiazine (1.21 g, 6.06 mmol) as yellow-
brown crystals, 1.73 g (74%).14
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5.3.5. 10-((1E,3Z)-4-(2-(p-Tolyl)-2H-tetrazol-5-yl)buta-1,3-dien-
1-yl)-10H-phenothiazine (2d)

This compound was obtained from 3-(p-tolyl)-tetrazolo[1,5-
a]pyridin-4-ium tetrafluoroborate (1d, 1.64 g, 5.51 mmol) and phe-
nothiazine (1.21 g, 6.06 mmol) to give yellow crystals, 1.83 g
(81%).14

5.3.6. 10-((1E,3Z)-4-(2-(4-Fluorophenyl)-2H-tetrazol-5-yl)buta-
1,3-dien-1-yl)-10H-phenothiazine (2e)

This compound was obtained from 3-(4-fluoro)-tetrazolo[1,5-
a]pyridin-4-ium tetrafluoroborate (1e, 1.64 g, 5.51 mmol) and phe-
nothiazine (1.21 g, 6.06 mmol). Recrystallization from acetonitrile
gave yellow crystals, 1.30 g (57%); mp 175–177 �C; (Found: C,
66.45; H, 3.57; N, 16.56; C23H16FN5S requires C, 66.81; H, 3.90;
N, 16.94%); mmax (KBr)/cm�1: 3089, 3063, 1623, 1512 and 995; 1H
NMR (300 MHz; CDCl3) d (ppm): 6.19 (1H, d, J = 11.1 Hz), 6.63
(1H, dd, J = 11.4, 11.1 Hz), 7.15–7.23 (5H, m), 7.30–7.36 (4H, m),
7.54 (2H, m), 7.66 (1H, dd, J = 13.2, 11.4 Hz), 8.01 (2H, m); 13C
NMR (75 MHz; CDCl3) d (ppm): 103.5, 105.8, 116.4 (d, 2JC,F = 21 Hz),
121.4 (d, 3JC,F = 9 Hz), 122.4 (2C), 125.5 (2C), 127.4 (2C), 128.1 (2C),
130.5 (2C), 133.1, 136.6, 141.1, 141.5 (2C), 162.7 (d, 1JC,F = 248 Hz),
164.8; m/z (EI) [M+H]+: 414.20 (C23H16FN5S requires 413.11).

5.3.7. 10-((1E,3Z)-4-(2-(4-Bromophenyl)-2H-tetrazol-5-yl)buta-
1,3-dien-1-yl)-2-(trifluoromethyl)-10H-phenothiazine (2f)

This compound was obtained from 3-(4-bromophenyl)-tetraz-
olo[1,5-a]pyridin-4-ium tetrafluoroborate (1a, 2.00 g, 5.51 mmol)
and 2-(trifluoromethyl)-10H-phenothiazine (1.62 g, 6.06 mmol)
as yellow crystals, 2.27 g (76%); mp 175–180 �C; (Found: C,
53.44; H, 2.84; N, 12.57; C24H15BrF3N5S requires C, 53.15; H,
2.79; N, 12.91%); mmax (KBr)/cm�1: 3374, 2361, 1623, 1585 and
994; 1H NMR (300 MHz; CDCl3) d (ppm): 6.24 (1H, d, J = 11.4 Hz),
6.40 (1H, t, J = 11.4 Hz), 7.15–7.43 (6H, m), 7.56–7.72 (5H, m),
7.90 (2H, m); 13C NMR (75 MHz; CDCl3) d (ppm): 104.4, 106.9,
118.7 (q, 3JC,F = 4 Hz), 121.0 (2C), 122.1 (q, 3JC,F = 4 Hz), 122.7,
123.0, 124.5 (q, 1JC,F = 270 Hz), 126.0, 127.8, 128.3, 128.4, 129.5
(q, 2JC,F = 30 Hz), 132.6 (2C), 135.2, 135.7, 135.8, 136.1, 140.3,
140.6, 142.2, 164.6; m/z (EI) [M+H]+: 542.00 (C24H15BrF3N5S re-
quires 541.02).

5.3.8. 10-((1E,3Z)-4-(2-(4-Methoxyphenyl)-2H-tetrazol-5-
yl)buta-1,3-dien-1-yl)-2-(trifluoromethyl)-10H-phenothiazine
(2g)

This compound was obtained from 3-(4-methoxyphenyl)-tet-
razolo[1,5-a]pyridin-4-ium tetrafluoroborate (1c, 1.73 g,
5.51 mmol) and 2-(trifluoromethyl)-10H-phenothiazine (1.62 g,
6.06 mmol) as yellow crystals, 1.06 g (39%).16

5.3.9. 10-((1E,3Z)-4-(2-(4-Methoxyphenyl)-2H-tetrazol-5-
yl)buta-1,3-dien-1-yl)-2-(2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl)-10H-
phenothiazine (2h)

This compound was obtained from 3-(4-methoxyphenyl)-
tetrazolo[1,5-a]pyridin-4-ium tetrafluoroborate (1c, 2.00 g,
6.61 mmol) and 2-(2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl)-10H-phenothia-
zine (2.00 g, 7.00 mmol) as yellow crystals, 2.97 g (91%); mp
200–203 �C; (Found: C, 65.44; H, 4.99; N, 13.46; C28H25N5O3S re-
quires C, 65.74; H, 4.93; N, 13.69%); mmax (KBr)/cm�1: 3092, 2993,
1622, 1514 and 1033; 1H NMR (300 MHz; CDCl3-DMSO; Me4Si) d
(ppm): 1.64 (3H, s), 3.79–4.02 (7H, m), 6.15 (1H, d, J = 10.8 Hz),
6.65 (1H, dd, J = 11.4, 10.8 Hz), 7.00 (2H, m), 7.17–7.68 (9H, m),
7.91 (2H, m); 13C NMR (75 MHz; CDCl3-DMSO; Me4Si) d (ppm):
27.9, 56.2, 64.7 (2C), 103.9, 105.6, 108.4, 110.0, 115.4 (2C), 119.7,
121.6, 121.9, 123.1, 126.3, 128.3 (2C), 128.5, 129.3, 130.0, 130.3,
137.3, 141.4, 141.9, 144.4, 160.7, 164.7; m/z (EI) [M+H]+: 512.40
(C28H25N5O3S requires 511.17).

5.3.10. 10-((1E,3Z)-4-(2-(4-Bromophenyl)-2H-tetrazol-5-
yl)buta-1,3-dien-1-yl)-2-chloro-10H-phenothiazine (2i)

This compound was obtained from 3-(4-bromophenyl)-tetraz-
olo[1,5-a]pyridin-4-ium tetrafluoroborate (1a, 2.00 g, 5.51 mmol)
and 2-chlorophenothiazine (1.42 g, 6.07 mmol) as yellow crystals,
1.54 g (55%); mp 179–181 �C; (Found: C, 54.29; H, 2.97; N, 13.76;
C23H15BrClN5S requires C, 54.10; H, 3.00; N, 13.39%); mmax (KBr)/
cm�1: 3087, 2921, 1620, 1583 and 995; 1H NMR (300 MHz; CDCl3)
d (ppm): 6.23 (1H, d, J = 11.4 Hz), 6.62 (1H, t, J = 11.4 Hz), 7.14–7.26
(5H, m), 7.32–7.38 (2H, m), 7.50–7.58 (2H, m), 7.62–7.66 (2H, m),
7.93–7.96 (2H, m); 13C NMR (75 MHz; CDCl3) d (ppm): 104.1,
106.6, 121.0 (2C), 122.3, 122.6, 123.3, 125.7, 125.8, 127.6, 128.2,
128.8, 129.1, 130.2, 132.7 (2C), 133.3, 135.7, 136.3, 140.5, 141.2,
142.5, 164.6; m/z (EI) [M+H]+: 510.10 (C23H15BrClN5S requires
508.82).

5.3.11. 2-Chloro-10-((1E,3Z)-4-(2-(4-methoxyphenyl)-2H-
tetrazol-5-yl)buta-1,3-dien-1-yl)-10H-phenothiazine (2j)

This compound was obtained from 3-(4-methoxyphenyl)-
tetrazolo[1,5-a]pyridin-4-ium tetrafluoroborate (1c, 2.00 g, 6.35
mmol) and 2-chlorophenothiazine (1.64 g, 7.00 mmol) as yellow-
brown crystals, 1.69 g (59%).16

5.3.12. General procedure for preparation of tetrazolyldienyl-
carbazoles (3a–d)

To a mixture of sodium hydride suspension (60%, 0.26 g,
6.67 mmol) and carbazole (1.01 g, 6.06 mmol) in abs. THF
(50 cm3) was added the appropriate 3-aryltetrazolo[1,5-a]pyri-
din-4-ium tetrafluoroborate (1, 5.5 mmol) in portions over
20 min, and the mixture was stirred at room temperature for
2 days. After evaporation of reaction mixture the residue was dis-
solved in a 1:1 mixture of EtOAc:water (50 cm3), the solid product
was filtered off and washed thrice with diethyl ether. The products
were isolated after recrystallization from the given solvent.

5.3.13. 9-((1E,3Z)-4-(2-(4-Bromophenyl)-2H-tetrazol-5-yl)buta-
1,3-dien-1-yl)-9H-carbazole (3a)

This compound was obtained from 3-(4-bromophenyl)-tetraz-
olo[1,5-a]pyridin-4-ium tetra-fluoroborate (1a, 2.00 g, 5.5 mmol).
Recrystallization from dimethyl formamide/ hexane gave yellow
crystals, 1.5 g (62%); mp 201–206 �C; (Found: C, 62.18; H, 3.16;
N, 15.81; C23H16BrN5 requires C, 62.46; H, 3.65; N, 15.83%); mmax

(KBr)/cm�1: 3351, 3045, 1635, 1497 and 995; 1H NMR (300 MHz;
CDCl3) d (ppm): 6.54 (1H, d, J = 11.4 Hz, H4), 6.87 (1H, dd,
J = 11.7, 11.4 Hz, H3), 7.37 (2H, m, H300 + H600), 7.53 (2H, m,
H200 + H700), 7.65–7.74 (3H, m, H1 + H30 + H50), 7.92 (2H, d,
J = 8.1 Hz, H400 + H500), 8.08–8.14 (4H, m, H20 + H60 + H100 + H800),
8.35 (1H, dd, J = 14.1, 11.7 Hz, H2); 13C NMR (75 MHz; CDCl3) d
(ppm): 110.7 (C2), 111.1 (C100 + C800), 114.0 (C4), 120.4
(C300 + C600), 121.0 (C400 + C500), 121.7 (C20 + C60), 123.4 (C40), 124.9
(C4a00 + C5a00), 126.6 (C200 + C700), 130.9 (C3), 132.9 (C30 + C50),
135.5 (C1), 135.8 (C10), 139.1 (C8a00 + C9a00), 164.5 (Ctetrazole); m/z
(EI) [M+H]+: 442.20 (C23H16BrN5 requires 441.06).

5.3.14. 9-((1E,3Z)-4-(2-(4-Chlorophenyl)-2H-tetrazol-5-yl)buta-
1,3-dien-1-yl)-9H-carbazole (3b)

This compound was obtained from 3-(4-chlorophenyl)-3H-
tetrazolo[1,5-a]pyridin-4-ium tetrafluoroborate (1b, 1.75 g,
5.5 mmol). Recrystallization from dimethyl formamide/MeOH gave
yellow crystals, 1.34 g (61%); mp 198–203 �C; (Found: C, 69.28; H,
3.67; N, 17.59; C23H16ClN5 requires C, 69.43; H, 4.05; N, 17.60%);
mmax (KBr)/cm�1: 3045, 1635, 1498, 1454 and 997; 1H NMR
(300 MHz; CDCl3) d (ppm): 6.55 (1H, d, J = 11.1 Hz), 6.87 (1H, dd,
J = 12.0, 11.1 Hz), 7.37 (2H, t, J = 8.1 Hz), 7.51–7.59 (4H, m), 7.68
(1H, d, J = 14.1 Hz), 7.92 (2H, d, J = 8.1 Hz), 8.08–8.11 (2H, m),
8.18–8.21 (2H, m), 8.35 (1H, dd, J = 14.1, 11.1 Hz); 13C NMR
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(75 MHz; CDCl3) d (ppm): 110.7 (2C), 111.1, 114.0, 114.4, 120.3
(2C), 120.7 (2C), 121.1 (2C), 124.0, 126.2 (2C), 130.0 (2C), 131.3,
135.5, 135.6, 139.2, 140.5 (2C), 164.0; m/z (EI) [M+H]+: 398.10
(C23H16ClN5 requires 397.11).

5.3.15. 9-((1E,3Z)-4-(2-(4-Methoxyphenyl)-2H-tetrazol-5-
yl)buta-1,3-dien-1-yl)-9H-carbazole (3c)

This compound was obtained from 3-(4-methoxyphenyl)-
tetrazolo[1,5-a]pyridin-4-ium tetrafluoroborate (1c, 1.73 g,
5.5 mmol). Recrystallization from dimethyl formamide/MeOH gave
yellow crystals, 1.37 g (63%); mp 183–186 �C; (Found: C, 73.22; H,
4.50; N, 17.81; C24H19N5O requires C, 73.27; H, 4.87; N, 17.80%);
mmax (KBr)/cm�1: 3325, 1639, 1514, 1453 and 999; 1H NMR
(300 MHz; CDCl3) d (ppm): 3.88 (3H, s), 6.52 (1H, d, J = 11.4 Hz),
6.80 (1H, t, J = 11.4 Hz), 7.05 (2H, d, J = 7.5 Hz), 7.34 (2H, t,
J = 7.5 Hz), 7.51 (2H, t, J = 7.5 Hz), 7.62 (1H, d, J = 14.1 Hz), 7.90
(2H, d, J = 7.5 Hz), 8.05–8.15 (4H, m), 8.33 (1H, dd, J = 14.1,
11.4 Hz); 13C NMR (75 MHz; CDCl3) d (ppm): 55.7, 110.0, 111.1
(2C), 114.1, 114.7 (2C), 120.3 (2C), 121.2 (2C), 121.6 (2C), 124.8
(2C), 126.6 (2C), 130.4, 130.5, 134.8, 139.1 (2C), 160.4, 164.0; m/z
(EI) [M+H]+: 394.30 (C24H19N5O requires 393.16).

5.3.16. 9-((1E,3Z)-4-(2-(p-Tolyl)-2H-tetrazol-5-yl)buta-1,3-dien-
1-yl)-9H-carbazole (3d)

This compound was obtained from 3-(p-tolyl)-tetrazolo[1,5-
a]pyridin-4-ium tetrafluoroborate (1d, 1.64 g, 5.5 mmol). Recrys-
tallization from dimethyl formamide/MeOH gave yellow crystals,
1.30 g (63%); mp 190–195 �C; (Found: C, 76.28; H, 4.86; N, 18.59;
C24H19N5 requires C, 76.37; H, 5.07; N, 18.55%); mmax (KBr)/cm�1:
3043, 1638, 1494, 1453 and 1000; 1H NMR (300 MHz; CDCl3) d
(ppm): 2.45 (3H, s), 6.52 (1H, d, J = 11.4 Hz), 6.80 (1H, t,
J = 11.4 Hz), 7.25–7.36 (4H, m), 7.51 (2H, t, J = 8.4 Hz), 7.60 (1H,
d, J = 14.1 Hz), 7.90 (2H, d, J = 8.4 Hz), 8.04–8.10 (4H, m), 8.32
(1H, dd, J = 14.1, 11.4 Hz); 13C NMR (75 MHz; CDCl3) d (ppm):
21.6, 111.5, 111.6 (2C), 114.4, 119.9 (2C), 120.7 (2C), 122.0 (2 C),
125.2 (2C), 127.0 (2C), 130.6 (2 C), 130.9, 135.0, 135.3, 139.6
(2C), 140.2, 164.5; m/z (EI) [M+H]+: 378.30 (C24H19N5 requires
377.16).

5.3.17. General procedure for preparation of N-tetrazolylbutyl-
phenothiazines (4a–g)

A mixture of the appropriate dienylphenothiazine (2, 1 mmol),
Pd/C Selcat Q-6 (10%, 0.30 g) and abs. triethylamine (0.28 cm3,
2 mmol) in MeOH (10 cm3)/CH2Cl2 (2 cm3) was hydrogenated
(1 atm, under atmospheric pressure) at room temperature until
the absorption of hydrogen ceased (1 day). After the Pd/C catalyst
was filtered off, the solvent was removed in vacuo. The residue
was diluted with water, pH was adjusted to 8 by 10% NaHCO3 solu-
tion. The product was extracted with dichloromethane (thrice).
The combined organic phase was dried over anhydrous Na2SO4, fil-
tered and concentrated. The residue was triturated with diethyl
ether and few drops of hexane, then the resulting crystals were col-
lected by filtration.

5.3.18. 10-(4-(2-Phenyl-2H-tetrazol-5-yl)butyl)-10H-
phenothiazine (4a)

This compound was obtained from 10-((1E,3Z)-4-(2-(4-bromo-
phenyl)-2H-tetrazol-5-yl)buta-1,3-dien-1-yl)-10H-pheno-thiazine
(2a, 0.47 g, 1 mmol) to give a crystalline product 0.04 g (10%)
which became liquid (brown oil) at room temperature; (Found:
C, 69.01; H, 5.01; N, 17.35; C23H21N5S requires C, 69.15; H, 5.30;
N, 17.53%); mmax (liquid film)/cm�1: 2785, 2770, 1506, 1454 and
760; 1H NMR (300 MHz; CDCl3) d (ppm): 1.95–2.02 (4H, m), 3.02
(2H, t, J = 6.8 Hz), 3.93 (2H, t, J = 6.6 Hz), 6.85–6.92 (4H, m), 7.11–
7.15 (4H, m), 7.44–7.56 (3H, m), 8.08 (2H, m); 13C NMR (75 MHz;
CDCl3) d (ppm): 25.3, 25.5, 26.4, 47.0, 115.7 (2C), 120.0 (2C),

122.7 (2C), 125.5 (2C), 127.4 (2C), 127.7 (2C), 129.7, 129.8 (2C),
137.1, 145.5 (2C), 166.9; m/z (EI) [M+H]+: 400.20 (C23H21N5S re-
quires 399.15).

The same product (4a) was also obtained by the following
transformations: hydrogenation of 10-((1E,3Z)-4-(2-(4-chloro-
phenyl)-2H-tetrazol-5-yl)buta-1,3-dien-1-yl)-10H-phenothiazine
(2b): 0.08 g (43%).

5.3.19. 10-(4-(2-(4-Methoxyphenyl)-2H-tetrazol-5-yl)butyl)-
10H-phenothiazine (4b)

This compound was obtained by hydrogenation of 10-((1E,3Z)-
4-(2-(4-methoxyphenyl)-2H-tetrazol-5-yl)buta-1,3-dien-1-yl)-
10H-phenothiazine (2c, 0.43 g, 1 mmol) to give the product as
beige crystals, 0.28 g (65%); mp 82–86 �C; (Found: C, 67.07; H,
5.04; N, 16.32; C24H23N5OS requires C, 67.11; H, 5.40; N, 16.30%);
mmax (KBr)/cm�1: 2945, 1512, 1455, 1254 and 999; 1H NMR
(300 MHz; CDCl3) d (ppm): 1.87–2.09 (4H, m), 2.99 (2H, t,
J = 6.6 Hz), 3.88 (3H, s), 3.93 (2H, t, J = 6.0 Hz), 6.84–6.92 (4H, m),
7.00–7.04 (2H, m), 7.07–7.18 (4H, m), 7.98 (2H, m); 13C NMR
(75 MHz; CDCl3) d (ppm): 25.1, 25.3, 26.2, 46.8, 55.7, 114.6 (2C),
115.4 (2C), 121.3 (2C), 122.4 (2C), 125.2 (2C), 127.2 (2C), 127.5
(2C), 130.5, 145.2 (2C), 160.4, 166.4; m/z (EI) [M+H]+: 430.20
(C24H23N5OS requires 429.16).

5.3.20. 10-(4-(2-(p-Tolyl)-2H-tetrazol-5-yl)butyl)-10H-
phenothiazine (4c)

This compound was obtained by hydrogenation of 10-((1E,3Z)-
4-(2-(p-tolyl)-2H-tetrazol-5-yl)buta-1,3-dien-1-yl)-10H-phenothi-
azine (2d, 0.20 g, 0.5 mmol) to give the product as beige crystals,
0.04 g (20%); mp 71–75 �C; (Found: C, 69.41; H, 5.74; N, 16.86;
C24H23N5S requires C, 69.71; H, 5.61; N, 16.94%); mmax (KBr)/
cm�1: 3394, 2877, 1515, 1455 and 1006; 1H NMR (300 MHz;
CDCl3) d (ppm): 1.93–2.05 (4H, m), 2.43 (3H, s), 3.00 (2H, t,
J = 7.0 Hz), 3.92 (2H, t, J = 6.6 Hz), 6.84–6.91 (4H, m), 7.10–7.15
(4H, m), 7.32 (2H, m), 7.94 (2H, m); 13C NMR (75 MHz; CDCl3) d
(ppm): 21.3, 25.2, 25.5, 26.4, 47.0, 115.6 (2C), 119.8 (2C), 122.6
(2C), 125.4 (2C), 127.3, 127.6 (2C), 130.2 (2C), 131.8, 139.8 (2C),
145.4 (2C), 166.6; m/z (EI) [M+H]+: 414.30 (C24H23N5S requires
413.17).

5.3.21. 10-(4-(2-(4-Fluorophenyl)-2H-tetrazol-5-yl)butyl)-10H-
phenothiazine (4d)

This compound was obtained by hydrogenation of 10-((1E,3Z)-
4-(2-(4-fluorophenyl)-2H-tetrazol-5-yl)buta-1,3-dien-1-yl)-10H-
phenothiazine (2e, 0.41 g, 1 mmol) to give the product as beige
crystals, 0.24 g (57%) which became liquid above room tempera-
ture; (Found: C, 66.16; H, 4.84; N, 16.79; C23H20FN5S requires C,
66.17; H, 4.83; N, 16.77%); mmax (liquid film)/cm�1: 2941, 2863,
1514, 1460 and 1236; 1H NMR (300 MHz; CDCl3) d (ppm): 1.92–
2.03 (4H, m), 3.00 (2H, t, J = 6.9 Hz), 3.93 (2H, t, J = 6.6 Hz), 6.84–
6.92 (4H, m), 7.11–7.26 (6H, m), 8.05 (2H, m); 13C NMR (75 MHz;
CDCl3) d (ppm): 25.2, 25.4, 26.3, 47.0, 115.6 (2C), 116.7 (2C, d,
2JC,F = 23 Hz), 121.9 (2C, d, 3JC,F = 2 Hz), 122.6 (2C), 125.4 (2C),
127.3 (2C), 127.7 (2C), 133.5, 145.4 (2C), 163.0 (d, 1JC,F = 249 Hz),
167.0; m/z (EI) [M+H]+: 418.30 (C23H20FN5S requires 417.14).

5.3.22. 10-(4-(2-Phenyl-2H-tetrazol-5-yl)butyl)-2-
(trifluoromethyl)-10H-phenothiazine (4e)

This compound was obtained by hydrogenation of 10-((1E,3Z)-
4-(2-(4-bromophenyl)-2H-tetrazol-5-yl)buta-1,3-dien-1-yl)-2-
(trifluoromethyl)-10H-phenothiazine (2f, 0.54 g, 0.99 mmol) to
give the product as beige crystal, 0.07 g (15%); mp 81–83 �C;
(Found: C, 61.72; H, 4.55; N, 14.68; C24H20F3N5S requires C,
61.66; H, 4.31; N, 14.98%); mmax (KBr)/cm�1: 2938, 2872, 1599,
1467 and 998; 1H NMR (300 MHz; CDCl3) d (ppm): 1.95–2.02
(4H, m), 3.02 (2H, t, J = 6.9 Hz), 3.96 (2H, t, J = 6.6 Hz), 6.86–6.96
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(2H, m), 7.02 (1H, s), 7.11–7.21 (4H, m), 7.44–7.56 (3H, m), 8.06
(2H, m); 13C NMR (75 MHz; CDCl3) d (ppm): 25.0, 25.2, 26.0,
47.0, 111.8, 115.8, 119.1, 119.7 (2C), 123.1, 124.4, 124.5 (q,
1JC,F = 270 Hz), 127.5 (2C), 127.6, 129.4, 129.6, 130.2, 131.0 (q,
2JC,F = 32 Hz), 134.4, 136.8, 144.3, 145.7, 166.5; m/z (EI) [M+H]+:
468.40 (C24H20F3N5S requires 467.14).

5.3.23. 10-(4-(2-(4-Methoxyphenyl)-2H-tetrazol-5-yl)butyl)-2-
(trifluoromethyl)-10H-phenothiazine (4f)

This compound was obtained by hydrogenatiom of 10-((1E,3Z)-
4-(2-(4-methoxyphenyl)-2H-tetrazol-5-yl)buta-1,3-dien-1-yl)-2-
(trifluoromethyl)-10H-phenothiazine (2g, 0.49 g, 1.0 mmol) to give
the product as brown crystals, 0.49 g (99%) which became liquid at
room temperature; (Found: C, 59.99; H, 4.16; N, 13.98;
C25H22F3N5OS requires C, 60.35; H, 4.46; N, 14.08%); mmax (liquid
film)/cm�1: 3064, 2940, 1598, 1423 and 1000; 1H NMR
(300 MHz; CDCl3) d (ppm): 1.91–2.04 (4H, m), 2.99 (2H, t,
J = 5.7 Hz), 3.88 (3H, s), 3.95 (2H, t, J = 6.6 Hz), 6.86–6.97 (2H, m),
7.00–7.03 (3H, m), 7.10–7.20 (4H, m), 7.96 (2H, m); 13C NMR
(75 MHz; CDCl3) d (ppm): 24.9, 25.1, 25.9, 47.0, 55.6, 111.7,
114.5 (2C), 115.8, 119.1, 121.2 (2C), 123.1, 124.2, 124.5 (q,
1JC,F = 270 Hz), 127.4, 127.5 (2C), 130.1, 130.3, 131.0 (q,
2JC,F = 32 Hz), 144.2, 145.6, 160.3, 166.2; m/z (EI) [M+H]+: 498.40
(C25H22F3N5OS requires 497.15).

5.3.24. 10-(4-(2-(4-Methoxyphenyl)-2H-tetrazol-5-yl)butyl)-2-
(2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl)-10H-phenothiazine (4g)

This compound was obtained by hydrogenation of 10-((1E,3Z)-
4-(2-(4-methoxyphenyl)-2H-tetrazol-5-yl)buta-1,3-dien-1-yl)-2-
(2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl)-10H-phenothiazine (2h, 0.4 g,
0.78 mmol) to give the product as beige crystals, 0.21 g (53%);
mp 93–94 �C; (Found: C, 65.39; H, 5.79; N, 13.31; C28H29N5O3S re-
quires C, 65.22; H, 5.67; N, 13.58%); mmax (KBr)/cm�1: 2953, 1513,
1254, 1038 and 832; 1H NMR (300 MHz; CDCl3) d (ppm): 1.61
(3H, s), 1.93–2.06 (4H, m), 2.99 (2H, t, J = 6.8 Hz), 3.73 (2H, t,
J = 7.0 Hz), 3.88 (3H, s), 3.93–4.03 (4H, m), 6.86–7.15 (9H, m),
7.97 (2H, m); 13C NMR (75 MHz; CDCl3) d (ppm): 25.3, 25.6, 26.5,
27.8, 47.0, 55.9, 64.6 (2C), 108.9, 112.8, 114.8 (2C), 115.8, 119.7,
121.5 (2C), 122.7, 125.1, 125.4, 127.4 (2C), 127.8, 130.7, 143.0,
145.4 (2C), 160.6, 166.6; m/z (EI) [M+H]+: 516.50 (C28H29N5O3S re-
quires 515.20).

5.3.25. General procedure for preparation of tetrazolylbutyl-
carbazoles (5a–c)

A suspension of the appropriate dienylcarbazole (3, 1 mmol),
Pd/C Selcat Q-6 (10%, 0.30 g) and abs. triethylamine (0.14 cm3,
1 mmol) in a mixture of MeOH (10 cm3) and CH2Cl2 (2 cm3) was
hydrogenated (1 atm, under atmospheric pressure) at room tem-
perature until the absorption of hydrogen ceased (1 day). After
the catalyst was filtered off, washed with dichloromethane, the
solvent was dried over anhydrous Na2SO4 and evaporated. The res-
idue was dissolved in hot ethanol and a few drops of water was
added, whereupon colorless crystals were separated.

5.3.26. 9-(4-(2-Phenyl-2H-tetrazol-5-yl)butyl)-9H-carbazole (5a)
This compound was prepared from 9-((1E,3Z)-4-(2-(4-bromo-

phenyl)-2H-tetrazol-5-yl)buta-1,3-dien-1-yl)-9H-carbazole (3a,
0.22 g, 0.5 mmol), to give 0.18 g (98%) of product; mp 94–95 �C;
(Found: C, 74.83; H, 5.58; N, 19.29; C23H21N5 requires C, 75.18;
H, 5.76; N, 19.06%); mmax (KBr)/cm�1: 2942, 1597, 1484, 1233 and
747; 1H NMR (300 MHz; CDCl3) d (ppm): 1.95–2.02 (4H, m), 3.01
(2H, t, J = 7.1 Hz), 4.37 (2H, t, J = 6.4 Hz), 7.19–7.22 (2H, m), 7.39–
7.55 (7H, m), 8.03–8.10 (4H, m); 13C NMR (75 MHz; CDCl3) d
(ppm): 25.3, 25.9, 28.5, 42.9, 108.8 (2C), 119.1 (2C), 120.0 (2C),
120.6 (2C), 123.1 (2C), 125.9 (2C), 129.7, 129.8 (2C), 137.1, 140.6
(2C), 166.6; m/z (EI) [M+H]+: 368.20 (C23H21N5 requires 367.18).

The same product (5a, 0.15 g, 80%) was obtained by hydrogena-
tion of 9-((1E,3Z)-4-(2-(4-chlorophenyl)-2H-tetrazol-5-yl)buta-
1,3-dien-1-yl)-9H-carbazole (3b).

5.3.27. 9-(4-(2-(4-Methoxyphenyl)-2H-tetrazol-5-yl)butyl)-9H-
carbazole (5b)

This compound was obtained by hydrogenation of 9-((1E,3Z)-4-
(2-(4-methoxyphenyl)-2H-tetrazol-5-yl)buta-1,3-dien-1-yl)-9H-
carbazole (3c, 0.39 g, 1 mmol) to give the product, 0.23 g (57%); mp
100–103 �C; (Found: C, 72.36; H, 5.85; N, 17.77; C24H23N5O re-
quires C, 72.52; H, 5.83; N, 17.62%); mmax (KBr)/cm�1: 2956, 1514,
1463, 1256 and 752; 1H NMR (300 MHz; CDCl3) d (ppm): 1.90–
2.05 (4H, m), 2.99 (2H, t, J = 7.2 Hz), 3.87 (3H, s), 4.37 (2H, t,
J = 6.6 Hz), 7.00 (2H, m), 7.19–7.25 (2H, m), 7.40–7.47 (4H, m),
7.96 (2H, m), 8.08–8.10 (2H, m); 13C NMR (75 MHz; CDCl3) d
(ppm): 25.3, 25.9, 28.5, 42.9, 55.9, 108.8 (2C), 114.8 (2C), 119.0
(2C), 120.4 (2C), 121.3 (2C), 122.9 (2C), 125.6 (2C), 130.7, 140.4,
160.4, 166.2; m/z (EI) [M+H]+: 398.20 (C24H23N5O requires 397.19).

5.3.28. 9-(4-(2-(p-Tolyl)-2H-tetrazol-5-yl)butyl)-9H-carbazole
(5c)

This compound was obtained by hydrogenation of 9-((1E,3Z)-4-
(2-(p-tolyl)-2H-tetrazol-5-yl)buta-1,3-dien-1-yl)-9H-carbazole
(3d, 0.38 g, 1 mmol) to give the product, 0.20 g (52%); mp 89–
93 �C; (Found: C, 75.36; H, 6.03; N, 18.57; C24H23N5 requires C,
75.56; H, 6.08; N, 18.36%); mmax (KBr)/cm�1: 2929, 1515, 1469,
1232 and 818; 1H NMR (300 MHz; CDCl3) d (ppm): 1.95–2.05
(4H, m), 2.44 (3H, s), 3.02 (2H, t, J = 7.1 Hz), 4.38 (2H, t,
J = 6.6 Hz), 7.21–7.49 (8H, m), 7.94 (2H, m), 8.09–8.12 (2H, m);
13C NMR (75 MHz; CDCl3) d (ppm): 21.4, 25.3, 25.9, 28.5, 42.9,
108.8 (2C), 119.1 (2C), 119.9 (2C), 120.6 (2C), 123.1 (2C), 125.9
(2C), 130.3 (2C), 134.9, 140.0, 140.6 (2C), 166.5; m/z (EI) [M+H]+:
382.30 (C24H23N5 requires 381.20).

5.3.29. General procedure for preparation of azaborinines (7i–j)
In an inert atmosphere at 0 �C, BH3 �Me2S (1.2 cm3, 12 mmol)

was added to the suspension of the appropriate dienylphenothi-
azine (3 mmol) and abs. THF (30 cm3). After injection of
BH3 �Me2S, the mixture was stirred from 0 �C to room tempera-
ture for 1 day. During this time, the starting suspension turned to
be a clear solution. This mixture was cooled to 0 �C and the excess
of BH3 �Me2S was quenched with cold water (30 cm3). Then the
reaction mixture was made alkaline with Na2CO3 (10% aqueous,)
and extracted with 3 � 25 cm3 dichloromethane. The organic
phase was dried over anhydrous Na2SO4, filtered and evaporated
under reduced pressure at room temperature. The residue was
purified with flash chromatography on silica gel (gradient from
hexane:CH2Cl2 = 2:1). The solid product was recrystallized from
hexane and diethyl ether. The crystals were collected by filtration.

5.3.30. 2-(4-Bromophenyl)-6-((2-chloro-10H-phenothiazin-10-
yl)methyl)-5,6,7,8-tetrahydro-2H-tetrazolo[5,1-
f][1,2]azaborinin-4-ium-5-uide (7i)

This compound was obtained from 10-((1E,3Z)-4-(2-(4-bromo-
phenyl)-2H-tetrazol-5-yl)buta-1,3-dien-1-yl)-2-chloro-10H-phe-
nothiazine (2i, 1.53 g, 3 mmol) to give yellow crystals, 0.27 g (18%);
mp 149–151 �C; (Found: C, 52.27; H, 3.89; N, 12.99;
C23H20BBrClN5S requires C, 52.65; H, 3.84; N, 13.35%); mmax (KBr)/
cm�1: 3432, 2922, 2369, 1453 and 1109; 1H NMR (300 MHz;
CDCl3) d (ppm): 1.64–1.70 (2H, m), 2.29–3.12 (5H, m), 3.64–4.06
(2H, m), 6.85–7.51 (7H, m), 7.75 (2H, m), 8.00 (2H, m); 13C NMR
(75 MHz; CDCl3) d (ppm): 21.8, 22.5, 25.2, 52.1, 116.7, 116.9,
121.8 (2C), 122.1, 122.7, 124.0, 125.3, 126.2, 127.5, 127.6, 128.0,
133.4, 133.6 (2C), 134.8, 145.7, 147.8, 162.5; m/z (EI) [M+Na]+:
546.40 (C23H20BBrClN5S requires 524.67).
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5.3.31. 6-((2-Chloro-10H-phenothiazin-10-yl)methyl)-2-(4-
methoxyphenyl)-5,6,7,8-tetrahydro-2H-tetrazolo[5,1-
f][1,2]azaborinin-4-ium-5-uide (7j)

This compound was obtained from 2-chloro-10-((1E,3Z)-4-(2-
(4-methoxyphenyl)-2H-tetrazol-5-yl)buta-1,3-dien-1-yl)-10H-
phenothiazine (2j, 1.38 g, 3 mmol) to give white crystals, 0.63 g
(46%); mp 153–157 �C; (Found: C, 60.20; H, 4.93; N, 14.81;
C24H23BClN5OS requires C, 60.58; H, 4.87; N, 14.72%); mmax (KBr)/
cm�1: 3337, 2920, 2339, 1454 and 1109; 1H NMR (400 MHz;
CDCl3) d (ppm): 1.64 (1H, m, H7y), 1.71 (1H, m, H6), 2.27 (1H, m,
H7x), 2.40 (1H, br s, H5y), 2.75 (1H, br s, H5x), 2.79 (1H, ddd,
J = 17.7, 10.0, 5.6 Hz, H8y) 3.05 (1H, ddd, J = 17.7, 5.0, 4.9 Hz,
H8x), 3.67 (1H, dd, J = 14.2, 11.1 Hz, Hy), 4.07 (1H, dd, J = 14.2,
3.1 Hz, Hx), 6.84 (1H, dd, J = 8.2, 2.0 Hz, H300), 6.90 (1H, td, J = 7.4,
1.8 Hz, H700), 6.93 (1H, d, J = 2.0 Hz, H100), 6.97 (1H, dd, J = 7.4,
1.8 Hz, H900), 7.01 (1H, d, J = 8.2 Hz, H400), 7.04 (2H, m, H30 + H50),
7.12 (1H, dd, J = 7.4, 1.5 Hz, H600), 7.14 (1H, td, J = 7.4, 1.5 Hz,
H800), 8.01 (2H, m, H20 + H60); 13C NMR (100 MHz; CDCl3) d
(ppm): 21.6 (C6), 22.1 (C8), 25.1 (C7), 51.9 (C), 55.8 (OCH3),
115.0 (C30 + C50), 116.5 (C100), 116.7 (C900), 121.7 (C300), 121.8
(C20 + C60), 122.4 (C700), 123.8 (C4a00), 125.0 (C5a00), 127.3 (C800),
127.4 (C600), 127.8 (C400), 129.0 (C10), 133.2 (C200), 145.6 (C9a00),
147.6 (C10a’’), 161.6 (C40), 161.9 (C8a); m/z (EI) [M+Na]+: 498.50
(C24H23BClN5OS requires 475.14).

5.3.32. General procedure for preparation of tetrazolylbutan-2-
olphenothiazines (8a–i)

To a solution of the appropriate dienylphenothiazine (2,
4 mmol) in abs. THF (40 cm3) in a dried, round-bottomed flask
equipped with a side arm and cooled to 0 �C in an argon atmo-
sphere was added BH3 �Me2S (1.6 cm3, 16 mmol) dropwise by
injection. After addition, the resulting yellow suspension was al-
lowed to warm up to room temperature and maintained at this
temperature for prologued time. After the completion of the rea-
tion (1 day, monitored by TLC), the reaction mixture was cooled
to 0 �C with an ice bath, and treated with methanol (30 cm3),
10% aqueous NaOH (2 cm3) and H2O2 (30% aqueous solution,
2 cm3). This mixture was then stirred at room temperature for 1
more day. The solution was then poured onto ice cold water, acid-
ified with 10% aqueous HCl and extracted with dichloromethane
(3 � 30 cm3). The combined organic phase was dried over anhy-
drous Na2SO4, filtered and concentrated. The residue was purified
by column chromatography on silica gel using the eluent CH2Cl2

then hexane:EtOAc = 2:1. The crude product (foam) was triturated
with diethyl ether, the mixture was cooled whereupon crystals
deposited. The product was collected by filtration.

5.3.33. 4-(2-(4-Bromophenyl)-2H-tetrazol-5-yl)-1-(10H-
phenothiazin-10-yl)butan-2-ol (8a)

This compound was obtained from 10-((1E,3Z)-4-(2-(4-bromo-
phenyl)-2H-tetrazol-5-yl)buta-1,3-dien-1-yl)-10H-phenothiazine
(2a, 1.90 g, 4.0 mmol) to give white crystals, 1.7 g (84%); mp 103–
105 �C; (Found: C, 55.93; H, 3.75; N, 13.99; C23H20BrN5OS requires
C, 55.87; H, 4.08; N, 14.17%); mmax (KBr)/cm�1: 3399, 1457, 1001,
825 and 754; 1H NMR (300 MHz; CDCl3) d (ppm): 1.64 (1H, br s),
2.06 (1H, m), 2.23 (1H, m), 3.18 (2H, m), 3.94 (1H, m), 4.06 (1H,
m), 4.17 (1H, m), 6.92–6.98 (4H, m), 7.13–7.26 (4H, m), 7.67–
7.70 (2H, m), 7.97 (2H, m); 13C NMR (75 MHz; CDCl3) d (ppm):
21.9, 32.1, 53.8, 66.4, 116.1 (2C), 121.2 (2C), 123.2 (2C), 126.8
(2C), 127.4 (2C), 127.8 (2C), 132.3, 132.8 (2C), 135.8, 145.3 (2C),
166.9; m/z (EI) [M+H]+: 494.20 (C23H20BrN5OS requires 493.06).

5.3.34. 4-(2-(4-Chlorophenyl)-2H-tetrazol-5-yl)-1-(10H-
phenothiazin-10-yl)butan-2-ol (8b)

This compound was obtained from 10-((1E,3Z)-4-(2-(4-chloro-
phenyl)-2H-tetrazol-5-yl)buta-1,3-dien-1-yl)-10H-phenothiazine

(2b, 0.86 g, 2.0 mmol) to give white crystals, 0.66 g (73%); mp 95–
100 �C; (Found: C, 61.16; H, 4.17; N, 15.53; C23H20ClN5OS requires
C, 61.39; H, 4.48; N, 15.56%); mmax (KBr)/cm�1: 3230, 2890, 1456,
1097 and 755; 1H NMR (300 MHz; CDCl3) d (ppm): 2.05 (1H, m),
2.13 (1H, br s), 2.21 (1H, m), 3.19 (2H, m), 3.94 (1H, m), 4.06
(1H, m), 4.17 (1H, m), 6.92–6.98 (4H, m), 7.13–7.21 (4H, m), 7.52
(2H, m), 8.03 (2H, m); 13C NMR (75 MHz; CDCl3) d (ppm): 21.9,
32.1, 53.8, 66.4, 116.1 (2C), 120.9 (2C), 123.2 (2C), 126.7 (2C),
127.4 (2C), 127.8 (2C), 129.8 (2C), 135.3, 135.4, 145.3 (2C), 166.8;
m/z (EI) [M+H]+: 450.30 (C23H20ClN5OS requires 449.11).

5.3.35. 4-(2-(4-Methoxyphenyl)-2H-tetrazol-5-yl)-1-(10H-
phenothiazin-10-yl)butan-2-ol (8c)

This compound was obtained from 10-((1E,3Z)-4-(2-(4-
methoxyphenyl)-2H-tetrazol-5-yl)buta-1,3-dien-1-yl)-10H-phe-
nothiazine (2c, 1.28 g, 3 mmol). White crystals, 0.89 g (67%); mp
104–107 �C; (Found: C, 64.69; H, 5.23; N, 15.60; C24H23N5O2S re-
quires C, 64.70; H, 5.20; N, 15.72%); mmax (KBr)/cm�1: 3382, 1516,
1460, 1266 and 746; 1H NMR (300 MHz; CDCl3) d (ppm): 2.06
(1H, m), 2.20 (1H, m), 2.53 (1H, br s), 3.15 (2H, m), 3.84–4.19
(6H, m), 6.91–7.04 (6H, m), 7.12–7.21 (4H, m), 7.98 (2H, m,); 13C
NMR (75 MHz; CDCl3) d (ppm): 22.2, 32.5, 53.8, 56.0, 66.8, 114.9
(2C), 116.4 (2 C), 121.6 (2C), 123.4 (2C), 127.0 (2C), 127.7 (2C),
128.1 (2C), 130.7, 145.6 (2C), 160.7, 166.7; m/z (EI) [M+H]+:
446.30 (C24H23N5O2S requires 445.16).

5.3.36. 1-(10H-Phenothiazin-10-yl)-4-(2-(p-tolyl)-2H-tetrazol-5-
yl)-butan-2-ol (8d)

This compound was obtained from 10-((1E,3Z)-4-(2-(p-tolyl)-
2H-tetrazol-5-yl)buta-1,3-dien-1-yl)-10H-phenothiazine (2d,
0.60 g, 1.47 mmol). White crystals, 0.34 g (54%); mp 110–115 �C;
(Found: C, 67.00; H, 5.34; N, 16.48; C24H23N5OS requires C,
67.11; H, 5.40; N, 16.30%); mmax (KBr)/cm�1: 3394, 1514, 1455,
1097 and 747; 1H NMR (300 MHz; CDCl3) d (ppm): 1.75 (1H, br
s), 2.06 (1H, m), 2.23 (1H, m), 2.44 (3H, s), 3.16 (2H, m), 3.92
(1H, m), 4.06 (1H, m), 4.18 (1H, m), 6.90–6.99 (4H, m), 7.13–7.21
(4H, m), 7.32–7.34 (2H, m), 7.95 (2H, m); 13C NMR (75 MHz; CDCl3)
d (ppm): 21.2, 21.9, 32.2, 53.7, 66.5, 116.1 (2C), 119.7 (2C), 123.2
(2C), 126.8 (2C), 127.4 (2C), 127.8 (2C), 130.1 (2C), 134.7, 139.8,
145.3 (2C), 166.4; m/z (EI) [M+H]+: 430.20 (C24H23N5OS requires
429.16).

5.3.37. 4-(2-(4-Fluorophenyl)-2H-tetrazol-5-yl)-1-(10H-
phenothiazin-10-yl)butan-2-ol (8e)

This compound was obtained from 10-((1E,3Z)-4-(2-(4-fluoro-
phenyl)-2H-tetrazol-5-yl)buta-1,3-dien-1-yl)-10H-phenothiazine
(2e, 0.6 g, 1.45 mmol). Brown crystals, 0.49 g (78%); mp 59–61 �C;
(Found: C, 63.51; H, 4.61; N, 15.95; C23H20FN5OS requires C, 63.72;
H, 4.65; N, 16.16%); mmax (KBr)/cm�1: 3250, 1514, 1454, 1219 and
749; 1H NMR (300 MHz; CDCl3) d (ppm): 1.74 (1H, br s), 2.06
(1H, m), 2.21 (1H, m), 3.16 (2H, m), 3.78–4.24 (3H, m), 6.80–7.07
(3H, m), 7.08–7.26 (7H, m), 8.07 (2H, m); 13C NMR (75 MHz; CDCl3)
d (ppm): 21.9, 32.1, 53.8, 66.4, 116.1 (2C), 116.6 (2C, d,
2JC,F = 23 Hz), 121.7 (2C, d, 3JC,F = 8 Hz), 123.2 (2C), 126.8 (2C),
127.4 (2C), 127.8 (2C), 145.3 (2C), 162.9 (d, 1JC,F = 249 Hz), 166.8;
m/z (EI) [M+H]+: 434.40 (C23H20FN5OS requires 433.14).

5.3.38. 4-(2-(4-Bromophenyl)-2H-tetrazol-5-yl)-1-(2-
(trifluoromethyl)-10H-phenothiazin-10-yl)butan-2-ol (8f)

This compound was obtained from 10-((1E,3Z)-4-(2-(4-bromo-
phenyl)-2H-tetrazol-5-yl)buta-1,3-dien-1-yl)-2-(trifluoromethyl)-
10H-phenothiazine (2f, 0.54 g, 1 mmol). White crystals, 0.23 g
(41%); mp 139–141 �C; (Found: C, 51.07; H, 3.37; N, 12.25;
C24H19BrF3N5OS requires C, 51.25; H, 3.41; N, 12.45%); mmax

(KBr)/cm�1: 3364, 2937, 1501, 1331 and 1119; 1H NMR
(300 MHz; CDCl3) d (ppm): 2.07 (1H, m), 2.23 (2H, m), 2.66 (1H,
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s), 3.18 (2H, m), 3.96 (1H, m), 4.06–4.16 (2H, m), 6.93–7.28 (7H, m),
7.65–7.68 (2H, m), 7.95 (2H, m); 13C NMR (75 MHz; CDCl3) d
(ppm): 21.8, 32.0, 54.0, 66.3, 112.9, 116.7, 120.0, 121.4 (2C),
123.6, 124.1, 124.5 (q, 1JC,F = 270 Hz), 125.9, 128.0, 128.1, 128.2,
130.1 (q, 2JC,F = 32 Hz), 131.6, 133.0 (2C), 135.9, 144.5, 146.2,
166.9; m/z (EI) [M+H]+: 562.30 (C24H19BrF3N5OS requires 561.04).

5.3.39. 4-(2-(4-Methoxyphenyl)-2H-tetrazol-5-yl)-1-(2-
(trifluoromethyl)-10H-phenothiazin-10-yl)butan-2-ol (8g)

This compound was obtained from 10-((1E,3Z)-4-(2-(4-meth-
oxy-phenyl)-2H-tetrazol-5-yl)buta-1,3-dien-1-yl)-2-(trifluoro-
methyl)-10H-phenothiazine (2g, 0.50 g, 1 mmol). White crystals,
0.084 g (16%); mp 126–128 �C; (Found: C, 58.27; H, 4.38; N,
13.63; C25H22F3N5O2S requires C, 58.47; H, 4.32; N, 13.64%); mmax

(KBr)/cm�1: 3366, 2938, 1517, 1333 and 1120; 1H NMR
(300 MHz; CDCl3) d (ppm): 2.07 (1H, m), 2.23 (1H, m), 2.70 (1H,
br s), 3.16 (2H, m), 3.88 (3H, s), 3.97 (1H, m), 4.06–4.17 (2H, m),
6.94–7.04 (4H, m), 7.11 (1H, s), 7.14–7.20 (3H, m), 7.25 (1H, d,
J = 7.8 Hz), 7.97 (2H, m); 13C NMR (75 MHz; CDCl3) d (ppm): 22.0,
32.4, 54.2, 55.9, 66.7, 112.9, 114.8 (2C), 116.7, 120.0, 121.5 (2C),
124.0, 124.5 (q, 1JC,F = 270 Hz), 125.8, 128.0, 128.1, 128.2, 130.1
(q, 2JC,F = 32 Hz), 133.5, 131.6, 144.5, 146.2, 160.6, 166.5; m/z (EI)
[M+H]+: 514.40 (C25H22F3N5O2S requires 513.14).

5.3.40. 4-(2-(4-Bromophenyl)-2H-tetrazol-5-yl)-1-(2-chloro-
10H-phenothiazin-10-yl)butan-2-ol (8h)

This compound was obtained from 10-((1E,3Z)-4-(2-(4-bromo-
phenyl)-2H-tetrazol-5-yl)buta-1,3-dien-1-yl)-2-chloro-10H-phe-
nothiazine (2i, 0.51 g, 1 mmol) to give white crystals, 0.21 g (40%);
mp 101–103 �C; (Found: C, 52.14; H, 3.58; N, 13.28;
C23H19BrClN5OS requires C; 52.24; H, 3.62; N, 13.24%); mmax

(KBr)/cm�1: 3341, 2926, 1567, 1456 and 999; 1H NMR (300 MHz;
CDCl3) d (ppm): 2.08 (1H, m), 2.21 (1H, m), 2.55 (1H, d,
J = 1.8 Hz), 3.10–3.28 (2H, m), 3.91 (1H, m), 4.02 (1H, m), 4.17
(1H, m), 6.90–7.00 (4H, m), 7.08–7.20 (3H, m), 7.66–7.69 (2H, m),
7.96–7.99 (2H, m); 13C NMR (75 MHz; CDCl3) d (ppm): 21.9, 32.2,
54.0, 66.5, 116.5, 116.7, 121.3 (2C), 123.2, 123.5, 123.8, 125.2,
126.5, 127.7, 128.0, 128.4, 133.0 (2C), 133.6, 135.9, 144.7, 146.8,
166.9; m/z (EI) [M+H]+: 530.30 (C23H19BrClN5OS requires 528.85).

5.3.41. 1-(2-Chloro-10H-phenothiazin-10-yl)-4-(2-(4-
methoxyphenyl)-2H-tetrazol-5-yl)butan-2-ol (8i), 2-chloro-10-
(2-hydroxy-4-(2-(4-methoxyphenyl)-2H-tetrazol-5-yl)butyl)-
10H-phenothiazine 5-oxide (9), and 4-(2-chloro-10H-
phenothiazin-10-yl)-1-(2-(4-methoxyphenyl)-2H-tetrazol-5-
yl)butane-1,3-diol (10)

A dried, round-bottomed flask, equipped with a side arm, was
cooled to 0 �C under a stream of argon. In the flask 2-chloro-10-
((1E,3Z)-4-(2-(4-methoxyphenyl)-2H-tetrazol-5-yl)buta-1,3-dien-
1-yl)-10H-phenothiazine (2j, 1.84 g, 4.0 mmol) was dissolved in
abs. THF (80 cm3) and BH3 �Me2S (1.6 cm3, 16 mmol) added drop-
wise to the solution using injection. After addition the resulting
yellow suspension was allowed to warm to room temperature.
After the completion of the reaction (1 day, monitored by TLC),
the reaction mixture was cooled to 0 �C with an ice bath, and
quenched with methanol (40 cm3), NaOH (10% aqueous, 4 cm3)
and H2O2 (30% aqueous, 2 cm3) were added. This mixture was al-
lowed to stir at room temperature for 1 day.

The solution was then poured onto ice cold water (60 cm3),
acidified with 10% aqueous HCl and extracted with 3 � 50 cm3

dichloromethane. The combined organic phase was dried over
anhydrous Na2SO4, filtered and concentrated. The residue was
purified by column chromatography on silica gel using the eluent
CH2Cl2 then hexane:EtOAc = 2:1. The crude product (foam) was
triturated with diethyl ether, cooled and the main product 1-(2-
chloro-10H-phenothiazin-10-yl)-4-(2-(4-methoxyphenyl)-2H-tetra-

zol-5-yl)butan-2-ol (8i, 1.25 g, 65%) as white crystal was collected
by filtration; mp 100–102 �C; (Found: C, 60.05; H, 4.62; N, 14.51;
C24H22ClN5O2S requires C, 60.06; H, 4.62; N, 14.59%); mmax (KBr)/
cm�1: 3393, 2963, 1518, 1456 and 1254; 1H NMR (600 MHz;
DMSO) d (ppm): 1.80 (1H, dddd, J = 13.6, 9.3, 8.1, 5.1 Hz, H3y),
2.13 (1H, dddd, J = 13.6, 9.1, 8.2, 2.6 Hz, H3x), 2.96 (1H, ddd,
J = 15.2, 8.2, 8.1 Hz, H4y), 3.06 (1H, ddd, J = 15.2, 9.1, 5.1 Hz,
H4x), 3.84 (3H, s, OCH3), 3.85 (1H, m, H1y), 3.94 (1H, m, H2),
3.95 (1H, m, H1x), 5.07 (1H, br s, OH), 6.94 (1H, m, H300), 6.95
(1H, m, H700), 7.07 (1H, m, H900), 7.10 (1H, m, H400), 7.11 (1H,
H800), 7.13 (1H, m, H100), 7.15 (2H, m, H30 + H50), 7.18 (1H, m,
H600), 7.87 (2H, m, H20 + H60); 13C NMR (150 MHz; DMSO) d
(ppm): 21.0 (C4), 32.9 (C3), 53.0 (C1), 55.6 (OCH3), 65.3 (C2),
114.9 (C30 + C50), 116.1 (C100), 116.5 (C900), 121.2 (C20 + C60), 122.2
(C700), 123.0 (C5a00), 123.8 (C4a00), 127.2 (C800), 127.7 (C600), 128.1
(C400), 129.6 (C10), 132.4 (C200), 144.4 (C9a00), 146.5 (C10a00), 160.1
(C40), 166.4 (Ctetrazole); 15N NMR (60 MHz; DMSO) d (ppm):
�285.2 (N1000), �92.0 (N2tetrazole), �87.1 (N1tetrazole), and �47.9
(N4tetrazole); m/z (EI) [M+H]+: 480.30 (C24H22ClN5O2S requires
479.12).

Column chromatography of the mother liquor resulted in sepa-
ration of two more products. Thus, first the fractions of the less po-
lar component were collected, evaporated and the obtained solid
was recrystallized from dichloromethane to yield 4-(2-chloro-
10H-phenothiazin-10-yl)-1-(2-(4-methoxyphenyl)-2H-tetrazol-5-yl)-
butane-1,3-diol (10, 0.10 g, 6%) as white crystals were collected by
filtration; mp 152–156 �C; (Found: C, 58.13; H, 4.23; N, 13.75;
C24H22ClN5O3S requires C, 58.12; H, 4.47; N, 14.12%); mmax (KBr)/
cm�1: 3312, 2954, 1516, 1456 and 1257; the obtained diastereo-
meric pair is present in 0.6/0.4 ratio according to NMR spectra
(assignments of the minor component are in italics): 1H NMR
(600 MHz; DMSO) d (ppm): 1.82 (0.4H, ddd, J = 13.8, 9.8, 3.0 Hz,
H3y), 1.98 (0.6H, ddd, J = 12.9, 9.6, 5.4 Hz, H3y), 2.22 (0.4H, ddd,
J= 13.8, 10.3, 2.5 Hz, H3x), 2.37 (0.6H, ddd, J = 12.9, 9.3, 3.0 Hz,
H3y), 3.77 (0.6H, m, H2), 3.85 (3H, s, OCH3), 3.86 (1H, m, H1y),
3.91 (1H, m, H1x), 4.20 (0.4H, m, H2), 5.00 (1H, br s, OH), 5.15
(0.6H, m, H4), 5.16 (0.4H, m, H4), 5.74 (0.4H, br s, OH), 5.81 (0.6H,
br s, OH), 6.90 (0.6, m, H300), 6.91 (0.6H, m, H700), 6.97 (0.4H, m,
H300), 6.98 (0.4H, m, H700), 7.00 (0.6H, m, H900), 7.03 (0.6H, m, H100),
7.06 (0.6H, m, H400), 7.08 (0.6H, m, H800), 7.09 (0.4H, m, H900), 7.11
(0.6H, m, H600), 7.14 (0.4H, m, H400), 7.14 (0.4H, m, H100), 7.16 (0.4H,
m, H800), 7.18 (1.2H, m, H30 + H50), 7.19 (0.8H, m, H30 + H50), 7.21
(0.4H, m, H600), 7.85 (1.2H, m, H20 + H60), 7.96 (0.8H, m,
H20 + H60); 13C NMR (150 MHz; DMSO) d (ppm): 41.3 (C3), 41.4
(C3), 53.0 (C1), 53.4 (C1), 55.7 (OCH3), 61.3 (C4), 62.3 (C4), 62.9
(C2), 63.5 (C2), 115.0 (C30 + C50), 115.1 (C30 + C50), 116.0 (C100),
116.1 (C100), 116.4 (C900), 116.5 (C900), 121.2 (C20 + C60), 121.4
(C20 + C60), 122.0 (C700), 122.1 (C700), 122.9 (C300), 123.0 (C300), 123.1
(C5a00), 123.7 (C4a00), 127.1 (C800), 127.3 (C800), 127.5 (C600), 127.7
(C600), 128.0 (C400), 128.1 (C400), 129.5 (C10), 129.6 (C10), 132.2
(C200), 132.4 (C200), 144.3 (C9a00), 144.5 (C9a00), 146.4 (C10a00), 146.6
(C10a00), 160.2 (C40), 168.5 (Ctetrazole), 169.5 (Ctetrazole); 15N NMR
(60 MHz; DMSO) d (ppm): �285.3 (N1000), �92.0 (N2tetrazole),
�85.3, and �48.0 (N1tetrazole + N4tetrazole); m/z (EI) [M+Na]+:
518.30 (C24H22ClN5O3S requires 495.11).

Continued chromatography and collection of the more polar
fractions, evaporation, and recrystallization of the crude product
from ethanol gave 2-chloro-10-(2-hydroxy-4-(2-(4-methoxy-phe-
nyl)-2H-tetrazol-5-yl)butyl)-10H-phenothiazine 5-oxide (9, 0.45 g,
25%) as white crystals were collected by filtration; mp 140–
145 �C; (Found: C, 58.10; H, 4.27; N, 13.82; C24H22ClN5O3S requires
C, 58.12; H, 4.47; N, 14.12%); mmax (KBr)/cm�1: 3377, 2941, 1581,
1515 and 1461; the obtained two diastereomers are present in
0.6/0.4 ratio according to NMR spectra (assignments of the minor
component are in italics): 1H NMR (600 MHz; DMSO) d (ppm):
1.87 (1H, m, H3y), 2.08 (1H, m, H3x), 2.99 (1H, m, H4y), 3.09
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(1H, m, H4x), 3.83 (3H, s, OCH3), 4.03 (0.6H, m, H2), 4.11 (0.4H, m,
H2), 4.41 (0.6H, d, J = 15.1 Hz, H1y), 4.43 (0.4H, d, J = 15.1 Hz, H1y),
4.50 (0.6H, d, J = 15.1 Hz, H1x), 4.51 (0.4H, d, J = 15.1 Hz, H1x), 4.88
(0.6H, d, J = 4.8 Hz, OH), 5.00 (0.4H, d, J = 4.8 Hz, OH), 7.15 (2H, m,
H30 + H50), 7.30 (1H, m, H300), 7.31 (1H, m, H700), 7.66 (0.6H, m,
H800), 7.68 (0.4H, m, H8’’), 7.74 (0.4H, d, J = 8.3 Hz, H900), 7.84 (0.6H,
d, J = 1.3 Hz, H100), 7.91 (2H, m, H20 + H60), 7.92 (0.6H, d,
J = 8.3 Hz, H900), 7.94 (1H, m, H600), 7.95 (1H, m, H400), 8.09 (0.4 H,
d, J = 1.3 Hz, H100); 13C NMR (150 MHz; DMSO) d (ppm): 21.0 (C4),
31.9 (C3), 53.1 (C1), 55.6 (OCH3), 66.6 (C2), 67.0 (C2), 114.8
(C30 + C50), 117.3 (C100), 117.5 (C900), 118.0 (C100), 118.3 (C900), 121.0
(C20 + C60), 121.6 (C300), 122.0 (C200), 122.3 (C700), 126.1 (C5a00),
129.6 (C10), 130.0 (C600), 131.7 (C400), 132.5 (C800), 132.7 (C800),
137.1 (C4a00), 138.0 (C9a00), 139.9 (C10a00), 160.0 (C40), 166.2
(Ctetrazole); 15N NMR (60 MHz; DMSO) d (ppm): �277.5
(N1000), �276.5 (N1000), �92.0 (N2tetrazole), �86.0, and �47.8
(N1tetrazole + N4tetrazole); m/z (EI) [M+H]+: 496.30 (C24H22ClN5O3S
requires 495.11).

5.3.42. 1-(9H-Carbazol-9-yl)-4-(2-(4-methoxyphenyl)-2H-
tetrazol-5-yl)butan-2-ol (11)

To a solution of 9-((1E,3Z)-4-(2-(4-methoxyphenyl)-2H-tetra-
zol-5-yl)buta-1,3-dien-1-yl)-9H-carbazole (3c, 0.38 g, 0.96 mmol)
in abs. dichloromethane (25 cm3) in a dried, round-bottomed flask
equipped with a side arm cooled to 0 �C in an argon atmosphere
was added BH3 �Me2S (0.4 cm3, 4 mmol) dropwise by using injec-
tion. After addition, the resulting yellow suspension was allowed
to warm up to room temperature and maintained at this tempera-
ture. After the completion of the reation (1 day, monitored by TLC),
the reaction mixture was cooled to 0 �C with an ice bath, and trea-
ted with methanol (25 cm3), 10% aqueous NaOH solution (2 cm3)
and 30% aqueous H2O2 (3 cm3). This mixture was then stirred at
room temperature for 1 more day. The solution was then poured
onto ice cold water, acidified with 10% aqueous HCl and extracted
with dichloromethane (3 � 20 cm3). The combined organic phase
was dried over anhydrous Na2SO4, filtered and concentrated. The
residue was purified by column chromatography on silica gel using
the eluent CH2Cl2 then hexane:EtOAc = 2:1. The crude product
(foam) was triturated with diethyl ether, cooled and the product
was collected by filtration as white crystals, 0.14 g (33%); mp
137–142 �C; (Found: C, 69.33; H, 5.59; N, 16.77; C24H23N5O2 re-
quires C, 69.72; H, 5.61; N, 16.94%); mmax (KBr)/cm�1: 3326, 2931,
1514, 1257 and 755; 1H NMR (300 MHz; CDCl3) d (ppm): 2.16
(2H, m), 2.36 (1H, d, J = 3.6 Hz), 3.18 (2H, m), 3.87 (3H, s), 4.31–
4.39 (3H, m), 7.02 (2H, m), 7.20–7.25 (2H, m), 7.41–7.49 (4H, m),
7.95 (2H, m), 8.08 (2H, m); 13C NMR (75 MHz; CDCl3) d (ppm):
21.8, 32.5, 49.7, 55.6, 70.0, 109.0 (2C), 114.6 (2C), 119.2 (2C),
120.3 (2C), 121.3 (2C), 123.0 (2C), 125.8 (2C), 130.6, 140.8 (2C),
160.4, 166.3; m/z (EI) [M+H]+: 414.20 (C24H23N5O2 requires
413.19).

5.3.43. (E)-3-(2-(4-Methoxyphenyl)-2H-tetrazol-5-yl)-1-(10H-
phenothiazin-10-yl)prop-2-en-1-one (13)

To the solution of (E)-3-(2-(4-methoxyphenyl)-2H-tetrazol-5-
yl)acrylaldehyde (12, 0.50 g, 2.17 mmol), N-bromo-succimide
(0.42 g, 2.39 mmol) and CCl4 (10 cm3) was added phenotiazine
(0.91 g, 4.56 mmol) dissolved in toluene (10 cm3) and the mixture
was stirring at 110 �C for 3 h. After evaporation of the reaction mix-
ture, the residue was dissolved in dichloromethane (15 cm3). The
organic phase was extracted with water (twice), the organic phase
was dried over anhydrous Na2SO4, filtered and evaporated. The res-
idue was washed with diethyl ether (thrice). It was recrystallized
from acetonitrile and the product (0.32 g, 34%) was filtered off as
yellow crystal; mp 199–204 �C; (Found: C, 64.69; H, 3.96; N,
16.09; C23H17N5O2S requires C, 64.62; H, 4.01; N, 16.38%); mmax

(KBr)/cm�1: 3061, 2983, 1677, 1515 and 1022; 1H NMR

(300 MHz; CDCl3) d (ppm): 3.88 (3H, s), 7.03 (2H, m), 7.27–7.64
(9H, m), 7.89–8.02 (3H, m); 13C NMR (75 MHz; CDCl3) d (ppm):
55.9, 115.0 (2C), 121.7 (2C), 126.5, 127.2 (2C), 127.3 (2C), 127.4
(2C), 128.2 (2C), 128.3, 130.3 (2C), 132.9, 138.4 (2C), 161.0,
162.5, 163.4; m/z (EI) [M+H]+: 428.30 (C23H17N5O2S requires
427.11).

5.3.44. 10-(3-(2-(4-Methoxyphenyl)-2H-tetrazol-5-yl)propyl)-
10H-phenothiazine (14)

To the green suspension of (E)-3-(2-(4-methoxyphenyl)-2H-tet-
razol-5-yl)-1-(10H-phenothiazin-10-yl)prop-2-en-1-one (13,
0.21 g, 0.49 mmol) in abs. THF (5 cm3) was added BH3 �Me2S
(0.2 cm3, 0.16 g, 2.06 mmol) slowly at 0 �C. The color of reaction
mixture changed to yellow, and gas evolution was observed. The
mixture was allowed to warm to room temperature and strirred
for 2.5 h. After evapration of the mixture, MeOH (10 cm3) was
added to the residue at room temperature, intensive gas evolution
was observed, then this mixture was stirred for 4 days. The crude
product was purified by column chromatography using the eluent
CH2Cl2:hexane = 2:1 to give beige crystals, 0.04 g (20%); mp 112–
114 �C; (Found: C, 66.25; H, 5.12; N, 16.78; C23H21N5OS requires
C, 66.48; H, 5.09; N, 16.85%); mmax (KBr)/cm�1: 3063, 2949, 1513,
1459 and 1251; 1H NMR (300 MHz; CDCl3) d (ppm): 2.30–2.42
(2H, m), 3.11 (2H, t, J = 7.4 Hz), 3.87 (3H, s), 4.04 (2H, t,
J = 6.6 Hz), 6.88–7.19 (9H, m), 7.93 (2H, m); 13C NMR (75 MHz;
CDCl3) d (ppm): 23.2, 25.3, 46.6, 56.0, 114.9 (2C), 115.9 (2C),
121.6 (2C), 122.9 (2C), 125.8 (2C), 127.6 (2C), 127.9 (2C), 130.8,
145.5 (2C), 160.7, 166.4; m/z (EI) [M+H]+: 416.20 (C23H21N5OS re-
quires 415.15).
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a b s t r a c t

Elaboration of a Buchwald–Hartwig protocol for the introduction of amino functions to position 2 of the
phenothiazine ring system has opened a new access to various N-alkyl and N-dienyl phenothiazines bear-
ing secondary amines, tertiary amines, and amide moieties. Hydrolysis of the amido derivatives gave
unsubstituted phenothiazine-2-amines. This protocol provides an easy access to phenothiazine-2-amines
starting from the commercially available starting compounds.

� 2012 Elsevier Ltd. All rights reserved.

Fairly extensive research on phenothiazine derivatives has ap-
peared in the literature due to the valuable biological properties
of such compounds.1 Thus, inhibitors of multidrug resistance,2

inhibitors of mitotic kinesin Eg5 and trigger apoptosis,3 potential
antimicrobial agents,4–6 antitumor agents,7 antitubercular com-
pounds,8 potential chemotherapeutic agents,9 and antioxidants10

have been reported.

Although considerably large diversity in the substituents on
these compounds has been published, relatively little information
is available for aminophenothiazines. Whereas ring-closure tech-
niques11 and more complicated procedures12 to such compounds
have been reported, no general methodology has appeared that
could provide a general approach to such amines.

In this Letter we report on a simple and general protocol for the
conversion of commercially available 2-chlorophenothiazine (1)
and related compounds into the corresponding 2-amine and 2-
amide derivatives by using the Buchwald–Hartwig cross-coupling
technique.

In order to carry out the desired cross-coupling amination, pro-
tection of the ring nitrogen atom of the thiazine moiety was
deemed appropriate. To this end, 1 was reacted with di-tert-butyl
dicarbonate to give the Boc-protected compound 2,13 which was
subjected to Buchwald–Hartwig cross-coupling14 with primary
and secondary amines and amides (Scheme 1).15 Five products
3a–e were obtained in moderate to excellent yields (Table 1).
The protecting group could be easily removed by treatment with
trifluoroacetic acid to give the unprotected products 4a–e in
acceptable yields (Table 2).

0040-4039/$ - see front matter � 2012 Elsevier Ltd. All rights reserved.
http://dx.doi.org/10.1016/j.tetlet.2012.07.083

⇑ Corresponding author.
E-mail address: hajos.gyorgy@ttk.mta.hu (G. Hajós).

a HNR1R2 = N-aminoethyl-morpholine

b HNR1R2 = morpholine
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Scheme 1. Synthetic pathway to phenothiazine-2-amines. Anhydrous solvents and
Et3N were used.
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The cross-coupling reaction was also successfully carried out in
the presence of a benzyl protecting group16 (via preparation of 5
and transformations into 6), mostly in good yields. Removal of
the benzyl protecting group, using 6b as an example, was not
straightforward and the yield was found to be low (see Supple-
mentary data).

This amination methodology was also applicable for the trans-
formation of 2-chloro-N-tetrazolyldienylphenothiazine 7, prepared
by us recently (Scheme 2).17

Thus, the chloro compound 717 was reacted with primary
amines, secondary amines, and amides under Buchwald–Hartwig
conditions resulting in the formation of the corresponding 2-amino
derivatives 8.

Thirteen N-dienylamines and amides 8a–m were prepared, and
the yields and experimental conditions are summarized in Table 3.

2-Chloro-N-dienylphenothiazine compound 9 containing a bro-
mine substituent on the phenyl ring was able to react with mor-
pholine at both halogen atoms (Scheme 3). Thus, when 1.2 equiv
of amine was used, monoamination took place with the displace-
ment of the bromine atom (i.e. 10 was formed in 44% yield),
whereas with 2 equiv the dimorpholino compound 11 was ob-
tained in 70% yield.

Consideration of the above findings revealed that this protocol
could be successfully applied for the elaboration of an easy synthe-
sis of phenothiazine-2-amine hydrochloride salt, a functionalized
phenothiazine derivative which was previously only available
through fairly complicated syntheses: either by nitration of the
phenothiazine followed by reduction under harsh conditions,18 or
by a ring-closure reaction to the related carbamate involving ele-
mentary sulfur followed by hydrolysis.19,20 The key to this simpli-
fied synthesis is that phenothiazine amides 4d,e can be hydrolyzed
to the desired primary amine as reported earlier.19 In our hands,
hydrolysis of these amides was accomplished in 1,4-dioxane with
10% hydrochloric acid (4d at rt for 1 h, 4e at 100 �C for 30 min)
to give phenothiazine-2-amine hydrochloride (12) in 80% yield.

Furthermore, the N-protected formamide 3d was treated with
hydrochloric acid at room temperature for 70 min (Scheme 4). Un-
der these conditions hydrolysis of the amide function and removal
of the protecting group occurred simultaneously to afford pheno-
thiazine-2-amine hydrochloride salt (12) in an acceptable 58%
yield (Scheme 4).21 This sequence enables the synthesis of amino
compound 12 from commercially available 2-chlorophenothiazine
(1) in three simple steps.

In summary, the above findings reveal that the palladium-
catalyzed Buchwald–Hartwig amination of 2-chlorophenothiazine

Table 1
Experimental conditions and yields for the formation of N-protected phenothiazine-2-amines (3)a

Product Amine/ Amide Pd-catalyst (mol %) Base (2 equiv) Yield (%)

3a NO
NH2

7.5 Pd2(dba)3 NaOtBu 60

3b O NH 5 Pd2(dba)3 NaOtBu 88b

3c NHN 7.5 Pd(OAc)2 NaOtBu 63

3d
H

O

NH2

7.5 Pd2(dba)3 K2CO3 78

3e
H3C

O

NH2

7.5 Pd2(dba)3 Cs2CO3 57

a In each case, 15 mol % of XPhos ligand (2-dicyclohexylphosphino-20 ,40 ,60-triisopropylbiphenyl) was used.
b With 10 mol % of XPhos.
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110 °C, 0.5-24 h

Scheme 2. Synthesis of 2-amino-N-dienylphenothiazines.

Table 2
Yields of the deprotection reactions of 3 to give phenothiazine-2-amines and amides
4

Product Amine/ Amide Yield (%)

4a NO
NH2

50

4b O NH 62

4c NHN 80

4d
H

O

NH2

53

4e
H3C

O

NH2

58
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Table 3
Experimental conditions and yields for the formation of N-tetrazolyldienylphenothiazine-2-amines 8a

Product Amine/amide Pd-catalyst (mol %) T (�C) Time (h) Yield (%)

8a N
NH2

7.5 Pd2(dba)3 110 19 56

8b NO
NH2

7.5 Pd2(dba)3 110 1.5 65

8c
NH2

7.5 Pd2(dba)3 110 1.5 74

8d

H
NH2

CH3

7.5 Pd2(dba)3 80 0.5 52b

8e NH 7.5 Pd2(dba)3 110 3 56

8f

H
N

7.5 Pd2(dba)3 110 24 71

8g O NH 5 Pd(OAc)2 110 2 73c

8h N NH 7.5 Pd(OAc)2 110 3 72

8i NH 7.5 Pd(OAc)2 110 2.5 86

8j NH 5 Pd(OAc)2 110 1.5 76c

8k
H

O

NH2

7.5 Pd2(dba)3 110 (2 h), 120 (6 h in a sealed tube) 8 65b

8l
H3C

O

NH2

7.5 Pd2(dba)3 120 (in a sealed tube) 19 86d

8m

O

NH2 7.5 Pd2(dba)3 110 (3 h), 120 (17 h in a sealed tube) 20 45b

a 2 equiv of NaOtBu (unless otherwise noted) and XPhos (15 mol %) were used.
b Reaction carried out with 2 equiv of K2CO3.
c Reaction conducted with 10 mol % of XPhos.
d Reaction carried out with 2 equiv of Cs2CO3.
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Scheme 3. Formation of mono- and dimorpholino derivatives (10 and 11, respectively) depending on the amount of reagent.
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and related compounds provides an easy and general access to
phenothiazine-2-amines and amides.
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Scheme 4. Conversion of 2-chlorophenothiazine (1) into phenothiazine-2-amine
hydrochloride salt (12).
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Supplementary material 

Experimental section for phenothiazine-2-amines/amides 

 
General experimental procedures. 
 
Melting points were determined on a Büchi apparatus and are uncorrected. The IR spectra were 

recorded on a Thermo Nicolet Avatar 320 FT-IR spectrometer. NMR experiments were carried 

out on 200 MHz (for 
1
H), 300 MHz (for 

1
H) and 400 MHz (for 

1
H) Varian NMR SYSTEM 

spectrometers by using 5 mm direct detection 
15

N–
31

P/{
1
H–

19
F} probes equipped with Z pulse 

field gradient. Measurements were performed at +25°C in CDCl3 or DMSO. 
1
H and 

13
C-NMR 

spectra are referenced to residual solvent signals. The elemental analysis has been carried out 

with an Elementar Vario EL III apparatus (at the Analytical Laboratory for Organic Chemistry, 

Institute of Organic Chemistry, Research Centre for Natural Sciences, Hungarian Academy of 

Sciences, Pusztaszeri ut 59, H-1025 Budapest, Hungary). The exact mass measurements were 

performed using a Q-TOF Premier mass spectrometer (Waters Corporation, 34 Maple St, 

Milford, MA, USA) in positive electrospray mode. Chromatographic separations were carried out 

on silica gel (60 H, Merck). Reactions were monitored with Merck silica gel 60 F254, TLC plates 

(0.25 mm thickness). All the chemicals and solvents were used as supplied.  

 

tert-butyl-2-chloro-10H-phenothiazine-10-carboxylate (2). To a solution of 2-chloro-

phenothiazine (1, 0.23 g, 1.00 mmol) in THF (5 ml) was added dry Et3N (0.58 ml, 4.18 mmol) 

with stirring. The reaction mixture was cooled to 0 °C, and a solution of DMAP (0.0012 g, 0.01 

mmol) and BOC2O (0.44 g, 2.00 mmol) in abs. THF (2 ml) were added. The mixture was allowed 

to warm up to room temperature and stirred for 21 h. After completion of the reaction the mixture 

was poured onto ice cold water (20 ml), extracted with dichloromethane (3 x 10 ml), washed with 

brine, dried over anhydrous Na2SO4 and concentrated. A dark oil was obtained, which was 

purified by column chromatography on sililca gel (gradient hexane: EtOAc = 5:1). The crude 

product was recrystallized from ethanol to give the product (0.28 g, 84%) as white crystals.
13

 

 

 

General procedure for preparation of tert-butyl-2-amino/amide-10H-phenothiazine-10-

carboxylate (3a-e). A round-bottomed flask was charged with Pd-catalyst (5.0-7.5 mol%), ligand 

XPhos (10-15 mol%), tert-butyl-10H-phenothiazine-10-carboxylate (2) (1 equiv.), amine/ amide 



(2 equiv.), base (2 equiv.), and dry toluene (5 ml). The flask was flushed with argon for 5 

minutes. The resulting mixture was heated at reflux with magnetic stirring for 0.5 h with 3a-c, 4 h 

with 3d, and 3 h with 3e. After cooling down to room temperature the reaction mixture was 

concentrated and the residue was purified by flash column chromatography on silica gel using the 

appropriate eluent. 

 

tert-butyl-2-((2-morpholinoethyl)amino)-10H-phenothiazine-10-carboxylate (3a). This 

product was obtained by the reaction of 2 (0.33 g, 1.0 mmol) and 2-morpholinoethanamine (0.26 

ml, 2.0 mmol). The reaction mixture obtained according to the above procedure was evaporated 

then purified by column chromatography on silica gel (gradient chloroform:MeOH = 50:1, 20:1 

then 10:1) to give the product (0.26 g, 60%) as a yellow-brown oil; νmax (liquid film, cm
-1

): 3381, 

2972, 1712, 1468, 1318; δH (300 MHz, CDCl3): 1.49 (9H, s), 2.46 (4H, t, J = 4.5 Hz), 2.62 (2H, t, 

J = 6.1 Hz), 3.16 (2H, t, J = 6.1 Hz), 3.71 (4H, t, J = 4.5 Hz), 4.37 (1H, br. s), 6.46 (1H, dd, J = 

8.5, 2.4 Hz), 6.87 (1H, d, J = 2.4 Hz), 7.09-7.14 (2H, m), 7.22 (1H, m), 7.33 (1H, dd, J = 7.6, 1.3 

Hz), 7.46 (1H, dd, J = 8.0, 1.0 Hz); δC (75 MHz, CDCl3): 28.2 (3C), 40.0, 53.3 (2C), 57.0, 66.9 

(2C), 81.7, 111.3, 111.8, 118.6, 125.8, 126.1, 127.1, 127.3, 127.9, 133.3, 139.0, 140.0, 147.8, 

152.5. HRMS calcd for C23H30N3O3S [M+H]
+
: 428.2008 found: 428.2007; m/z: 428 (100%), 372 

(2), 360 (2), 304 (3) and 119 (1). 

 

tert-butyl-2-morpholino-10H-phenothiazine-10-carboxylate (3b). This product was obtained 

by the reaction of 2 (0.33 g, 1.0 mmol) and morpholine (0.18 ml, 2.0 mmol). The reaction 

mixture obtained according to the above procedure was evaporated then purified by column 

chromatography on silica gel (gradient hexane:EtOAc = 2:1) to give the product (0.34 g, 88%) as 

white crystal (triturated with diethyl ether); mp 143-144 °C; νmax (KBr, cm
-1

): 2967, 2849, 1709, 

1469, 1325; δH (300 MHz, CDCl3): 1.49 (9H, s), 3.14 (4H, t, J = 4.8 Hz), 3.85 (4H, t, J = 4.8 Hz), 

6.74 (1H, dd, J = 8.7, 2.6 Hz), 7.11 (1H, d, J = 2.6 Hz), 7.12 (1H, ddd, J = 7.7, 7.5, 0.8 Hz), 7.24 

(1H, ddd, J = 8.0, 7.5, 1.3 Hz), 7.33 (1H, dd, J = 7.7, 1.3 Hz), 7.48 (1H, dd, J = 8.0, 0.8 Hz); δC 

(75 MHz, CDCl3): 28.2 (3C), 49.5 (2C), 66.8 (2C), 81.9, 114.4, 115.0, 122.1, 125.9, 126.3, 127.2, 

127.4, 127.7, 132.8, 138.8, 139.8, 150.6, 152.5. HRMS calcd for C21H25N2O3S [M+H]
+
: 

385.1586 found: 385.1597; m/z: 385 (100%). Anal. calcd for C21H24N2O3S (384.15): C, 65.60; H, 

6.29; N, 7.29. Found: C, 65.44; H, 6.38; N, 6.92. 

 

tert-butyl-2-(4-methylpiperazin-1-yl)-10H-phenothiazine-10-carboxylate (3c). This product 

was obtained by the reaction of 2 (0.33 g, 1.0 mmol) and N-methylpiperazin (0.22 ml, 2.0 mmol). 

The reaction mixture obtained according to the above procedure was evaporated then purified by 

column chromatography on silica gel (gradient hexane:EtOAc = 2:1) to give the product (3c) 

(0.25 g, 63%) as beige crystal (triturated with diethyl ether); mp 156-158 °C; νmax (KBr, cm
-1

): 

2966, 2790, 1709, 1470, 1327; δH (300 MHz, CDCl3): 1.49 (9H, s), 2.35 (3H, s), 2.56 (4H, t, J = 

5.1 Hz), 3.20 (4H, t, J = 5.1 Hz), 6.75 (1H, dd, J = 8.7, 2.7 Hz), 7.09-7.27 (4H, m), 7.32 (1H, dd, 

J = 7.9, 1.2 Hz), 7.48 (1H, dd, J = 8.1, 1.0 Hz); δC (75 MHz, CDCl3): 28.2 (3C), 46.1, 49.2 (2C), 

55.0 (2C), 81.8, 114.6, 115.2, 121.6, 125.9, 126.3, 127.2, 127.4, 127.6, 132.9, 138.9, 139.7, 

150.6, 152.5. HRMS calcd for C22H28N3O2S [M+H]
+
: 398.1902 found: 398.1898; m/z: 398 

(100%), 342 (20), 304 (28) and 119 (11). Anal.calcd for C22H27N3O2S (397.19): C, 66.47; H, 

6.85; N, 10.57. Found: C, 66.38; H, 6.75; N, 10.28. 

 



tert-butyl-2-formamido-10H-phenothiazine-10-carboxylate (3d). This product was obtained 

by the reaction of 2 (0.68 g, 2.0 mmol) and formamide (0.16 ml, 4.0 mmol). The reaction mixture 

obtained according to the above procedure was evaporated then purified by column 

chromatography on silica gel (gradient chloroform then chloroform:MeOH = 97:3) to give the 

product (0.54 g, 78%) as yellow-brown crystal (triturated with diethyl ether and few drops of 

hexane); mp 100-105 °C; νmax (KBr, cm
-1

): 3307, 2977, 1689, 1468, 1331; δH (400 MHz, DMSO-

d6): 1.43 (9H, s, C-(CH3)3), 7.23 (1H, td, J = 7.7, 1.3 Hz, H-7), 7.32 (1H, td, J = 7.7, 2.0 Hz, H-

8), 7.37 (1H, d, J = 8.6 Hz, H-4), 7.42 (1H, dd, J = 8.6, 2.0 Hz, H-3), 7.44 (1H, dd, J = 7.7, 2.0 

Hz, H-6), 7.58 (1H, dd, J = 7.7, 1.3 Hz, H-9), 7.97 (1H, d, J = 2.0 Hz, H-1), 8.30 (0.8H, d, J = 1.7 

Hz, NH-C(O)-H Zisomer), 8.81 (0.2H, d, J = 10.8 Hz, NH-C(O)-H Eisomer), 10.27 (0.2H, d, J = 10.8 

Hz, NH-C(O)-H Eisomer), 10.30 (0.8H, d, J = 1.7 Hz, NH-C(O)-H Zisomer); δC (100 MHz, DMSO- 

d6): 27.6 (C-(CH3)3), 81.8 (C-(CH3)3), 117.1 (C-3), 117.9 (C-1), 125.1 (C-4a), 126.4 (C-7), 126.9 

(C-8), 127.3 (C-6), 127.4 (C-9), 127.5 (C-4), 131.3 (C-5a), 137.4 (C-2), 138.0 (C-9a), 138.7 (C-

10a), 151.3 (N-10-C=O), 159.7 (NH-C=O Zisomer), 162.4 (NH-C=O EZisomer). HRMS calcd for 

C18H18N2O3NaS [M+Na]
+
: 365.0936 found: 365.0939; m/z: 365 (100%), 305 (20), 287 (28), 242 

(11), 172 (78), 140 (47) and 113 (82). 

  

tert-butyl-2-acetamido-10H-phenothiazine-10-carboxylate (3e). This product was obtained by 

the reaction of 2 (3.08 g, 9.2 mmol) and acetamide (1.09 g, 18.40 mmol). The reaction mixture 

obtained according to the above procedure was evaporated then purified by column 

chromatography on silica gel (gradient chloroform:MeOH = 50:1, 20:1 then 10:1) and triturated 

with diethyl ether and few drops of hexane to give the product (1.88 g, 57%) as a yellow-brown 

crystal; mp 124-129 °C; νmax (KBr, cm
-1

): 3317, 2978, 1716, 1468, 1332; δH (300 MHz, CDCl3): 

1.50 (9H, s), 2.05 (3H, s, CH3), 6.98 (1H, dd, J = 8.4, 2.2 Hz), 7.11-7.7.16 (2H, m), 7.23 (1H, dd, 

J = 8.1, 7.7 Hz), 7.32 (1H, dd, J = 7.7, 1.2 Hz), 7.48 (1H, dd, J = 8.1, 1.0 Hz), 7.95 (1H, d, J = 

1.8 Hz), 8.21 (1H, br. s); δC (75 MHz, CDCl3): 24.3, 28.1 (3C), 82.5, 117.8, 118.9, 126.1, 126.5, 

126.7, 127.1, 127.3, 127.4, 132.2, 137.4, 138.5, 138.6, 152.9, 168.6. HRMS calcd for 

C19H20N2O3NaS [M+Na]
+
: 374.1092 found: 379.1094; m/z: 323 (13%), 301 (18), 191 (13) and 

119 (19). 

 

General procedure for preparation of 2-amino/amide-10H-phenothiazine (4a-e). To the 

solution of tert-butyl-2-amino/amide-10H-phenothiazine-10-carboxylate (3a-e) (1 equiv.) and 

abs. dichloromethane (3 ml) at 0 °C trifluoroacetic acid (27 equiv.) was added dropwise over 20 

minutes. The colour of reaction mixture changed from colorless to dark green. After completion 

of the reaction the mixture was poured onto ice water, neutralized with 10% aqueous NaHCO3, 

extracted with dichloromethane (thrice). The combined organic phase was dried over anhydrous 

Na2SO4, filtered and concentrated. The residue was purified by column chromatography on silica 

gel using the appropraite eluent to give the final product. 

N-(2-morpholinoethyl)-10H-phenothiazin-2-amine (4a). This product was obtained from tert-

butyl-2-((2-morpholinoethyl)amino)-10H-phenothiazine-10-carboxylate (3a, 0.15 g, 0.35 mmol) 

and CF3COOH (0.73 ml, 9.45 mmol). The reaction mixture obtained according to the above 

procedure was purified by column chromatography on silica gel (gradient chloroform, 

chloroform: MeOH = 50:1 then 30:1). The crude product was triturated with diethyl ether to give 

the product (0.06 g, 50%) as yellow crystal; mp 154-159 °C; νmax (KBr, cm
-1

): 3353, 2945, 1612, 

1459, 1113; δH (400 MHz, DMSO-d6): 2.40 (4H, t, J = 4.5 Hz), 2.43 (2H, t, J = 6.5 Hz), 3.06 



(2H, q, J = 6.5 Hz), 3.58 (4H, t, J = 4.5 Hz), 5.41 (1H, t, J = 6.5 Hz), 6.02 (1H, d, J = 2.1 Hz), 

6.08 (1H, dd, J = 8.3, 2.1 Hz), 6.61 (1H, d, J = 8.3 Hz), 6.65-6.75 (2H, m), 6.88 (1H, d, J = 7.8 

Hz), 6.95 (1H, t, J = 7.8 Hz), 8.37 (1H, s); δC (100 MHz, DMSO-d6): 40.1, 53.4 (2C), 57.0, 66.2 

(2C), 98.6, 101.0, 106.5, 114.3, 117.8, 121.2, 126.0, 126.6, 126.9, 142.4, 143.0, 148.7. HRMS 

calcd for C18H22N3OS [M+H]
+
: 328.1484 found: 328.1481; m/z: 328 (100%), 185 (6) and 119 (9). 

 

4-(10H-phenothiazin-2-yl)morpholine (4b). This product was obtained from tert-butyl-2-

morpholino-10H-phenothiazine-10-carboxylate (3b, 0.15 g, 0.39 mmol) and CF3COOH (0.82 ml, 

10.7 mmol). The reaction mixture obtained according to the above procedure was purified by 

column chromatography on silica gel (gradient chloroform). The crude product was recrystallized 

with diethyl ether and few drops of hexane to give the product (0.09 g, 81%) as brown crystals, 

mp 187-192 °C; νmax (KBr, cm
-1

): 3363, 2851, 1603, 1462, 1119; δH (400 MHz, DMSO-d6): 3.00 

(4H, t, J = 4.6 Hz, H-2x’, H-2y’, H-6x’, H-6y’), 3.71 (4H, t, J = 4.6 Hz, H-3x’, H-3y’, H-5x’, H-

5y’), 6.31 (1H, d, J = 2.2 Hz, H-1), 6.40 (1H, dd, J = 8.4, 2.2 Hz, H-3), 6.67 (1H, d, J = 7.9 Hz, 

H-9), 6.73 (1H, dd, J = 7.9, 7.8 Hz, H-7), 6.76 (1H, d, J = 8.4 Hz, H-4), 6.90 (1H, d, J = 7.8 Hz, 

H-6), 6.97 (1H, t, J = 7.9 Hz, H-8), 8.46 (1H, s, NH); δC (100 MHz, DMSO-d6): 48.3 (C-2’, C-

6’), 66.0 (C-3’, C-5’), 101.6 (C-1), 105.5 (C-5a), 109.2 (C-3), 114.4 (C-9), 117.2 (C-4a), 121.5 

(C-7), 126.1 (C-4), 126.5 (C-6), 127.2 (C-8), 142.1 (C-9a), 142.8 (C-10a), 151.0 (C-2). HRMS 

calcd for C16H17N2OS [M+H]
+
: 285.1062 found: 285.1054; m/z: 285 (100%), 185 (10), 134 (5) 

and 119 (63).  

 

The same product was also obtained from 4-(10-benzyl-10H-phenothiazin-2-yl)morpholine (6b) 

by acidic hydrolysis: to the solution of 6b (0.17 g, 0.44 mmol) and dichloromethane (5 ml), the 

mixture of cc. HCl (0.13 ml) and ethanol (5 ml) was added at room temperature while stirring, 

then the reaction mixture was refluxed for 1 week. After completion, water (5 ml) was added to 

the solution, made alkaline using aqueous NaHCO3 (10%), extracted with dichloromethane 

(thrice). The combined organic phase was dried over anhydrous Na2SO4 and evaporated. The 

crude product was triturated with diethyl ether and few drops of hexane, then the resulting beige 

crsytals (4b) (0.08 g, 60%) were collected by filtration. 

 

2-(4-methylpiperazin-1-yl)-10H-phenothiazine (4c). This product was obtained from tert-

butyl-2-(4-methylpiperazin-1-yl)-10H-phenothiazine-10-carboxylate (3c, 0.15 g, 0.38 mmol) and 

CF3COOH (0.79 ml, 10.26 mmol). The recation mixture obtained according to the above 

procedure was purified by column chromatography on silica gel (gradient chloroform, 

chloroform: MeOH = 20:1 then 10:1). The crude product was triturated with diethyl ether to give 

the product (0.09 g, 80%) as beige crystals; mp 193-195 °C; νmax (KBr, cm
-1

): 3235, 2840, 1608, 

1459, 1251; δH (300 MHz, DMSO-d6): 2.25 (3H, s), 2.49 (4H, t, J = 4.8 Hz), 3.05 (4H, t, J = 4.8 

Hz), 6.31 (1H, d, J = 2.0 Hz), 6.38 (1H, dd, J = 8.1, 2.0 Hz), 6.64-6.73 (3H, m), 6.86-6.97 (2H, 

m), 8.44 (1H, s); δC (75 MHz, DMSO-d6): 45.3, 47.7 (2C), 54.2 (2C), 101.9, 105.2, 109.5, 114.4, 

117.2, 121.4, 126.1, 126.5, 127.2, 142.1, 142.8, 150.7. HRMS calcd for C17H20N3S [M+H]
+
: 

298.1378 found: 298.1377; m/z: 298 (100%) and 119 (3). 

 

N-(10H-phenothiazin-2-yl)formamide (4d). This product was obtained from tert-butyl-2-

formamido-10H-phenothiazine-10-carboxylate (3d, 1.75 g, 5.11 mmol) and CF3COOH (10.67 

ml, 0.14 mol). The reaction mixture obtained according to the above procedure was poured onto 

ice water, neutralized with 10% aqueous NaHCO3, extracted with diethyl ether (thrice). The 

combined organic phase was dried over anhydrous Na2SO4, filtered and concentrated. The 



residue was recrystallized from chloroform to give the product (0.65 g, 53%); mp 207-209 °C; 

νmax (KBr, cm
-1

): 3337, 3248, 1689, 1464, 1281; δH (400 MHz, DMSO-d6): 6.46 (0.2H, d, J = 2.1 

Hz, H-1 Eisomer), 6.65 (0.2H, dd, J = 8.0, 2.1 Hz, H-3 Eisomer) 6.70 (1H, td, J = 8.1, 1.2 Hz, H-7), 

6.75 (1H, dd, J = 8.1, 1.2 Hz, H-9), 6.83 (0.8H, m, H-3 Zisomer), 6.84 (1H, m, H-4), 6.90 (1H, dd, J 

= 8.1, 1.5 Hz, H-6), 6.98 (1H, td, J = 8.1, 1.5 Hz, H-8), 7.24 (0.8H, d, J = 1.0 Hz, H-1 Zisomer), 

8.21 (0.8H, d, J = 1.8 Hz, NH-C(O)-H Zisomer), 8.64 (0.2H, d, J = 11.0 Hz, NH-C(O)-H Eisomer) 

8.66 (0.8H, d, J = 11.0 Hz, NH-C(O)-H Eisomer), 8.68 (0.8H, d, J = 1.8 Hz, NH-C(O)-H Zisomer); δC 

(100 MHz, DMSO-d6): 104.0 (C-1 Eisomer), 105.4 (C-1 Zisomer), 110.5 (C-4a), 110.6 (C-3 Eisomer), 

112.5 (C-3 Zisomer), 114.5 (C-7), 116.5 (C-5a), 121.7 (C-9), 126.1 (C-4), 126.3 (C-6), 127.4 (C-8), 

137.8 (C-2), 141.8 (C-9a), 142.5 (C-10a), 159.4 (NH-C(O)-H Zisomer), 162.1 (NH-C(O)-H Eisomer). 

HRMS calcd for C13H11N2OS [M+H]
+
: 243.0592 found: 243.0580; m/z: 242 (78%), 172 (15), 158 

(17), 142 (50), 128 (37), 114 (100) and 98 (83). 

 

N-(10H-phenothiazin-2-yl)acetamide (4e). This product
19

 was obtained from tert-butyl-2-

acetamido-10H-phenothiazine-10-carboxylate (3e, 1.75 g, 4.99 mmol) and CF3COOH (10.26 ml, 

0.14 mol). The reaction mixture obtained according to the above procedure was poured onto ice 

water, neutralized with 10% aqueous NaHCO3, extracted with ethyl acetate (thrice). The 

combined organic phase was dried over anhydrous Na2SO4, filtered and concentrated. The 

residue was recrystallized from chloroform to give the product (0.73 g, 58%); mp 205-210 °C; 

νmax (KBr, cm
-1

): 3368, 3252, 1656, 1473, 1433; δH (400 MHz, DMSO-d6): 2.02 (3H, s), 6.66-

6.76 (2H, m), 6.80 (2H, m), 6.89 (1H, d, J = 8.0 Hz), 6.97 (1H, t, J = 8.0 Hz), 7.29 (1H, s), 8.64 

(1H, s), 9.82 (1H, s); δC (100 MHz, DMSO-d6): 24.0, 105.3, 109.7, 112.4, 114.4, 116.6, 121.6, 

126.1, 126.2, 127.3, 138.9, 142.0, 142.3, 168.2. HRMS calcd for C14H12N2ONaS [M+Na]
+
: 

279.0568 found: 279.0573; m/z: 279 (36%), 256 (100) and 119 (72). 

 

10-benzyl-2-chloro-10H-phenothiazine (5). Sodium hydride (60% dispersion in mineral oil, 

1.32 g, 33.98 mmol) was first washed with dry hexane under an inert atmosphere and, then, abs. 

THF (12.5 ml) was added. The resulting suspension was cooled to 0-5 °C, and a solution of 2-

chlorophenothiazine (1, 5.68 g, 24.28 mol) in abs. THF (12.5 ml) was added dropwise with 

stirring. The reaction mixture was stirred for 1 h and, then, benzyl bromide (3.56 ml, 29.93 

mmol) was added dropwise at 5-10 °C. The stirring was continued for an additional 2 hours. The 

solution changed from red to grey. MeOH (30 ml) was added to the mixture to quench any 

unreacted sodium hydride and excess benzyl bromide. The solvent was removed in vacuo and the 

residue was dissolved in dichloromethane (30 ml), washed with water (3 x 30 ml), dried over 

anhydrous Na2SO4 and concentrated. Distillation of the brown crude product in Kugelrohr 

apparatus (256 °C, 1 atm) led to yellow oil which was recrystallized from hexane to give white 

crystals, (5) (5.76 g, 73%).
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General procedure for preparation of 10-benzyl-2-amino-10H-phenothiazine (6a-b). A 

round-bottomed flask was charged with Pd-catalyst (5 mol%), ligand X-phos (10-15 mol%), 10-

benzyl-2-chloro-10H-phenothiazine (5, 1 equiv.), amine (2 equiv.), base (1.2 equiv.), and dry 

toluene (5 ml). The flask was flushed with argon for 5 min. The resulting mixture was heated at 

reflux with magnetic stirring for 1 day. After cooling down to room temperature the reaction 

mixture was concentrated and the residue was purified by flash column chromatography on silica 

gel or Al2O3 using the eluent CH2Cl2, then hexane: EtOAc = 4:1 or 2:1.  



 

10-benzyl-N-(2-morpholinoethyl)-10H-phenothiazin-2-amine (6a). This product was obtained 

by the reaction of 5 (0.20 g, 0.62 mmol) and 2-morpholinoethanamine (0.10 ml, 0.74 mmol). The 

reaction mixture obtained according to the above procedure was evaporated then purified by 

column chromatography on Al2O3 (gradient hexane:EtOAc = 2:1) to give the product (6b) (0.20 

g, 79%) as brown oil; νmax (liquid film, cm
-1

): 3382, 2854, 1601, 1497, 1209; δH (300 MHz, 

CDCl3): 2.40 (4H, t, J = 4.4 Hz), 2.49 (2H, t, J = 5.9 Hz), 2.98 (2H, t, J = 5.9 Hz), 3.68 (4H, t, J = 

4.4 Hz), 4.00 (1H, br. s), 5.08 (2H, s), 6.02 (1H, d, J = 1.9 Hz), 6.20 (1H, dd, J = 8.1, 1.9 Hz), 

6.63 (1H, d, J = 8.1 Hz), 6.81-6.97 (3H, m), 7.09 (1H, dd, J = 7.2, 2.1 Hz), 7.23-7.34 (5H, m); δC 

(75 MHz, CDCl3): 40.1, 52.8, 53.4 (2C), 57.0, 66.9 (2C), 101.7, 107.3, 109.9, 115.6, 120.4, 

122.4, 124.5, 126.8 (2C), 127.0, 127.1, 127.5, 128.8 (2C), 137.2, 144.7, 146.0, 148.4. HRMS 

calcd for C25H27N3OS 417.1875 found: 417.1888; m/z: 417 (52%), 326 (25), 316 (17), 241 (10), 

225 (80), 213 (11), 197 (14), 185 (11), 112 (10), 100 (100), 91 (12), 69 (5) and 56 (15). 

 

4-(10-benzyl-10H-phenothiazin-2-yl)morpholine (6b). This product was obtained by the 

reaction of 5 (1.62 g, 5.0 mmol) and morpholine (0.5 ml, 0.6 mmol). The reaction mixture 

obtained according to the above procedure was evaporated then purified by column 

chromatography on silica gel (gradient hexane:EtOAc = 2:1) and recrystallized from acetonitrile. 

The product was collected by filtration as beige crystals, 1.63 g (87%); mp 160-162 °C; νmax 

(KBr, cm
-1

): 2957, 2854, 1582, 1456, 1215; δH (300 MHz, CDCl3): 2.86 (4H, t, J = 4.8 Hz, H-

2y’’, H-2x’’, H-6y’’, H-6x’’), 3.71 (4H, t, J = 4.8 Hz, H-3y’’, H-3x’’, H-5y’’, H-5x’’), 5.08 (2H, s, 

C H2), 6.22 (1H, d, J = 2.1 Hz, H-1), 6.43 (1H, dd, J = 8.4, 2.1 Hz, H-3), 6.67 (1H, d, J = 7.8 Hz, 

H-9), 6.85 (1H, t, J = 7.5 Hz, H-7), 6.96 (2H, m, H-3’, H-7’), 7.08 (1H, d, J = 7.5 Hz, H-6), 7.24 

(1H, m, H-5’), 7.30-7.32 (4H, m, H-4, H-8, H-4’, H-6’); δC (75 MHz, CDCl3): 49.4 (C-2’’, C-

6’’), 52.7 (C ), 66.7 (C-3’’, C-5’’), 104.7 (C-1), 110.1 (C-3), 113.6 (C-4a), 115.5 (C-9), 122.4 (C-

7), 124.0 (C-5a), 126.6 (C-2’, C-6’), 126.8 (C-6), 127.0 (C-4, C-8), 127.1 (C-4’), 128.7 (C-3’, C-

5’), 136.9 (C-1’), 144.6 (C-9a), 145.4 (C-10a), 151.2 (C-2). HRMS calcd for 374.1453 found: 

374.1455; m/z: 374 (42%), 283 (100), 234 (4), 225 (15), 212 (13), 198 (6), 165 (2), 91 (5), 69 (9) 

and 40 (12). Anal. calcd for C23H22N2OS (374.14): C, 73.76; H, 5.92; N, 7.48. Found: C, 73.54; 

H, 5.53; N, 7.22. 

 

General procedure for preparation of tetrazolyldienylphenotiazine-2-amines and 2-amides 

(8a-m) applying Buchwald-Hartwig cross-coupling reaction. A round-bottomed flask was 

charged with catalyst: Pd2(dba)3 (5.0-7.5 mol%), ligand: XPhos (10-15 mol%), 2-chloro-10-

((1E,3Z)-4-(2-(4-methoxyphenyl)-2H-tetrazol-5-yl)buta-1,3-dien-1-yl)-10H-phenothiazine (7, 1 

equiv.), amine (2 equiv.) and base: NaO
t
Bu, K2CO3 or Cs2CO3, (2 equiv.), and dry toluene (5 ml). 

The flask was flushed with argon for 5 min. The resulting mixture was heated at reflux with 

magnetic stirring for 0.5-24 hours as specified in Table 3. After cooling down to room 

temperature the reaction mixture was concentrated and the residue was purified by flash column 

chromatography on Al2O3 using the eluent hexane: EtOAc (containing 5v/v% TEA) = 2:1 and 

titurated with/ recrystallized from the appropriate solvent. 

 

N
1
-(10-((1E,3Z)-4-(2-(4-methoxyphenyl)-2H-tetrazol-5-yl)buta-1,3-dien-1-yl)-10H-

phenothiazin-2-yl)-N
2
,N

2
-dimethylethane-1,2-diamine (8a). This product was obtained by 

reaction of 7 (0.92 g, 2 mmol) and N
1
,N

1
-dimethylethane-1,2-diamine (0.44 ml, 4 mmol). The 

product (8a) was triturated with diethyl ether and collected by filtration as yellow crystal, 0.57 g, 



56%; mp 211-216 °C; νmax (KBr, cm
-1

): 3292, 2940, 1622, 1514, 1256; δH (300 MHz, DMSO-d6): 

2.07 (6H, s), 2.33 (2H, t, J = 6.5 Hz), 3.07 (2H, m), 3.86 (3H, s), 5.81 (1H, t, J = 6.0 Hz), 6.07 

(1H, d, J = 11.1 Hz), 6.60 (1H, m), 6.75-6.82 (2H, m), 7.07-7.25 (4H, m), 7.35-7.40 (2H, m), 

7.46-7.60 (3H, m), 7.88 (2H, m); δC (75 MHz, DMSO-d6): 40.7, 45.0 (2C), 55.7, 57.4, 103.0, 

104.1, 105.6, 110.9, 113.0, 114.9 (2C), 120.8 (2C), 122.4, 125.5, 127.4, 127.6, 128.2, 129.5, 

130.6, 137.1, 141.3, 141.7, 141.9, 149.1, 160.1, 164.1. HRMS calcd for C28H29N7OS 511.2154 

found: 511.2137; m/z: 511 (45%), 483 (17), 285 (20), 227 (8), 123 (7), 108 (10), 72 (6) and 58 

(100). Anal. calcd for C28H29N7OS (511.21): C, 65.73; H, 5.71; N, 19.16. Found: C, 65.64; H, 

5.53; N, 18.83. 

 

10-((1E,3Z)-4-(2-(4-methoxyphenyl)-2H-tetrazol-5-yl)buta-1,3-dien-1-yl)-N-(2-

morpholinoethyl)-10H-phenothiazin-2-amine (8b). This product was obtained by reaction of 7 

(0.46 g, 1 mmol) and 2-morpholinoethanamine (0.26 ml, 2 mmol). The product (8b) was 

triturated with diethyl ether and collected by filtration as yellow crystal, 0.36 g, 65%; mp 138-

140 °C; νmax (KBr, cm
-1

): 3373, 2851, 1624, 1513, 1254; δH (300 MHz, CDCl3): 2.40 (4H, t, J = 

4.2 Hz), 2.53 (2H, t, J = 6.0 Hz), 3.16 (2H, t, J = 6.0 Hz), 3.67 (4H, t, J = 4.2 Hz), 3.88 (3H, s), 

4.49 (1H, br. s), 6.17 (1H, d, J = 11.7 Hz), 6.48 (1H, dd, J = 8.4, 2.1 Hz), 6.62 (1H, t, J = 11.7 

Hz), 6.84 (1H, d, J = 2.1 Hz), 6.99 (2H, m), 7.08-7.17 (3H, m), 7.22-7.34 (2H, m), 7.50 (1H, d, J 

= 7.8 Hz), 7.72 (1H, dd, J = 13.5, 11.7 Hz), 7.95 (2H, m); δC (75 MHz, CDCl3): 39.8, 53.2 (2C) 

55.6, 56.8, 66.9 (2C), 103.6, 105.6, 106.6, 110.9, 114.5 (2C), 116.2, 121.0 (2C), 122.2, 125.1, 

127.0, 127.9, 128.4, 130.4, 131.6, 136.3, 140.8, 141.8, 142.7, 148.6, 160.1, 164.5. HRMS calcd 

for C30H31N7O2S 553.2260 found: 553.2269; m/z: 553 (45%), 525 (5), 327 (38), 227 (12), 123 

(19), 100 (100), 80 (8), 69 (5), 56 (10) and 43 (7). Anal. calcd for C30H31N7O2S (553.22): C, 

65.08; H, 5.64; N, 17.71. Found: C, 64.70; H, 5.66; N, 17.81. 

 

N-benzyl-10-((1E,3Z)-4-(2-(4-methoxyphenyl)-2H-tetrazol-5-yl)buta-1,3-dien-1-yl)-10H-

phenothiazin-2-amine (8c). This product was obtained by reaction of 7 (0.46 g, 1 mmol) and 

phenylmethanamine (0.22 ml, 2 mmol). The product (8c) was triturated with diethyl ether and 

collected by filtration as yellow crystal, 0.39 g, 74%; mp 176-178 °C; νmax (KBr, cm
-1

): 3418, 

2933, 1622, 1514, 1256; δH (300 MHz, CDCl3): 3.87 (3H, s), 4.17 (1H, t, J = 7.0 Hz), 4.31 (2H, 

d, J = 7.0 Hz), 6.16 (1H, d, J = 11.4 Hz), 6.46 (1H, dd, J = 8.4, 2.4 Hz), 6.58 (1H, t, J = 11.4 Hz), 

6.83 (1H, d, J = 2.4 Hz), 6.99 (2H, m), 7.06-7.16 (3H, m), 7.23-7.34 (7H, m), 7.51 (1H, d, J = 8.1 

Hz), 7.70 (1H, dd, J = 13.0, 11.4 Hz), 7.96 (2H, m); δC (75 MHz, CDCl3): 48.6, 55.9, 103.9, 

106.0, 106.9, 111.0, 114.7 (2C), 116.8, 121.3 (2C), 122.6, 125.4, 127.2, 127.6, 127.7 (2C), 128.2, 

128.7, 128.9 (2C), 130.8, 131.8, 136.6, 139.0, 140.9, 141.8, 143.1, 148.5, 160.4, 164.8. HRMS 

calcd for C31H26N6OS 530.1889 found: 530.1899; m/z: 530 (10%), 493 (26), 449 (40), 367 (100), 

278 (72), 214 (91), 159 (8), 132 (30), 83 (16), and 55 (33). Anal. calcd for C31H26N6OS (530.18): 

C, 70.17; H, 4.94; N, 15.84. Found: C, 69.97; H, 4.91; N, 15.71. 

 

10-((1E,3Z)-4-(2-(4-methoxyphenyl)-2H-tetrazol-5-yl)buta-1,3-dien-1-yl)-N-((R)-1-

phenylethyl)-10H-phenothiazin-2-amine (8d). This product was obtained by reaction of 7 (0.92 

g, 2 mmol) and (R)-(+)-1-phenylethanamine (0.51 ml, 2 mmol). The product (8d) was titrated 

with diethyl ether and few drops of hexane and collected by filtration as yellow crystal, 0.51 g, 

52%; mp 99-103 °C; νmax (KBr, cm
-1

): 3326, 2961, 1622, 1513, 1256; δH (300 MHz, CDCl3): 1.46 

(3H, d, J = 6.6 Hz), 3.88 (3H, s), 4.20 (1H, br. s), 4.49 (1H, q, J = 6.6 Hz), 6.16 (1H, d, J = 11.1 

Hz), 6.33 (1H, dd, J = 8.4, 2.1 Hz), 6.53 (1H, t, J = 11.1 Hz), 6.64 (1H, d, J = 2.4 Hz), 6.95-7.05 

(4H, m), 7.11 (1H, ddd, J = 8.0, 7.5, 0.9 Hz), 7.16-7.34 (7H, m), 7.51 (1H, d, J = 7.2 Hz), 7.63 



(1H, dd, J = 13.3, 11.1 Hz), 7.95 (2H, m); δC (75 MHz, CDCl3): 24.8, 53.6, 55.6, 103.5, 105.6, 

107.1, 111.0, 114.4 (2C), 116.0, 121.0 (2C), 122.6, 125.1, 125.8 (2C), 126.8, 127.0, 128.0, 128.1, 

128.7 (2C), 130.5, 131.5, 136.3, 140.6, 141.2, 142.9, 144.6, 147.4, 160.1, 164.5. HRMS calcd for 

C32H28N4OS [M-N2]
+
: 516.1984 found: 516.1977; m/z: 516 (6%), 433 (23), 318 (100), 303 (9), 

214 (24), 186 (27), 123 (8), 108 (13), 105 (40) and 77 (12). Anal. calcd for C32H28N6OS (544.19): 

C, 70.56; H, 5.18; N, 15.43. Found: C, 70.43; H, 5.08; N, 15.23. 

 

N,N-diethyl-10-((1E,3Z)-4-(2-(4-methoxyphenyl)-2H-tetrazol-5-yl)buta-1,3-dien-1-yl)-10H-

phenothiazin-2-amine (8e). This product was obtained by reaction of 7 (0.92 g, 2 mmol) and 

diethylamine (0.41 ml, 4 mmol). The product (8e) was triturated with diethyl ether and collected 

by filtration as yellow crystal, 0.55 g, 56%; mp 189-191 °C; νmax (KBr, cm
-1

): 3651, 2964, 2837, 

1621, 1514; δH (200 MHz, CDCl3): 1.11 (6H, t, J = 7.0 Hz), 3.32 (4H, q, J = 7.0 Hz), 3.88 (3H, 

s), 6.16 (1H, d, J = 11.2 Hz), 6.51 (1H, dd, J = 8.6, 2.4 Hz), 6.63 (1H, t, J = 11.2 Hz), 6.79 (1H, 

d, J = 2.8 Hz), 6.96-7.37 (7H, m), 7.53-7.74 (2H, m), 7.93 (2H, m); δC (50 MHz, CDCl3): 12.5 

(2C), 44.5 (2C), 55.6, 103.2, 105.4, 106.0, 109.6, 114.3, 114.4 (2C), 121.1 (2C), 122.5, 125.1, 

126.8, 127.9, 128.4, 130.5, 132.0, 136.5, 141.2, 141.7, 143.0, 148.0, 160.1, 164.6. HRMS calcd 

for C28H28N6OS 496.2045 found: 496.2041; m/z: 496 (2%), 468 (33), 397 (4), 368 (2), 347 (5), 

333 (13), 307 (6), 280 (10), 270 (100), 255 (34), 237 (14), 226 (44), 208 (5), 198 (26), 167 (12), 

154 (7), 135 (11), 123 (42), 108 (55), 80 (22) and 57 (20). Anal. calcd for C28H28N6OS (496.20): 

C, 67.72; H, 5.68; N, 16.92. Found: C, 67.52; H, 5.65; N, 16.57. 

 

10-((1E,3Z)-4-(2-(4-methoxyphenyl)-2H-tetrazol-5-yl)buta-1,3-dien-1-yl)-N,N-diphenyl-

10H-phenothiazin-2-amine (8f). This product was obtained from by reaction of 7 (0.92 g, 2 

mmol) and diphenylamine (0.68 g, 4 mmol). Recrystallization from ethyl acetate and few drops 

of hexane gave yellow crystals 8f, 0.84 g, 71%; mp 191-195 °C; νmax (KBr, cm
-1

): 3062, 2932, 

1625, 1513, 1254; δH (300 MHz, CDCl3): 3.88 (3H, s), 6.17 (1H, d, J = 11.1 Hz), 6.54 (1H, t, J = 

11.4 Hz), 6.83 (1H, dd, J = 8.7, 2.1 Hz), 6.97-7.06 (5H, m), 7.10-7.26 (11H, m), 7.30-7.38 (2H, 

m), 7.52-7.60 (2H, m), 7.96 (2H, m); δC (75 MHz, CDCl3): 55.8, 103.9, 106.2, 114.7 (2C), 116.5, 

120.4, 121.2 (2C), 122.5, 123.2, 123.6 (2C), 124.9 (4C), 125.6, 127.3, 128.3, 128.4, 129.5 (4C), 

130.6, 131.4, 136.3, 141.0, 141.1, 143.2, 147.4 (2C), 148.2, 160.3, 164.7. HRMS calcd for 

C36H28N4OS [M-N2]
+
: 564.1984 found: 564.1980; m/z: 429 (6%), 366 (100), 332 (9), 270 (25), 

256 (14), 237 (3), 226 (16), 207 (9), 183 (13), 164 (10), 123 (18), 108 (20), 91 (4) and 77 (11). 

Anal. calcd for C36H28N6OS (592.20): C, 72.95; H, 4.76; N, 14.18. Found: C, 72.59; H, 4.77; N, 

13.90. 

 

4-(10-((1E,3Z)-4-(2-(4-methoxyphenyl)-2H-tetrazol-5-yl)buta-1,3-dien-1-yl)-10H-

phenothiazin-2-yl)morpholine (8g). This product was obtained by reaction of 7 (0.60 g, 1.3 

mmol) and morpholine (0.20 ml, 2.6 mmol). Recrystallization from acetonitrile gave yellow 

crystals 8g, 0.49 g, 73%; mp 192-193 °C; νmax (KBr, cm
-1

): 3651, 2954, 2825, 1621, 1514; δH 

(400 MHz, DMSO-d6): 3.14 (4H, t, J = 4.8 Hz, H-2y’’’, H-2x’’’, H-6y’’’, H-6x’’’), 3.65 (4H, t, J = 

4.8 Hz, H-3y’’’, H-3x’’’, H-5y’’’, H-5x’’’), 3.88 (3H, s, OCH3), 6.11 (1H, d, J = 11.1 Hz, H-4), 

6.82 (1H, ddd, J = 11.2, 11.1, 1.0 Hz, H-3), 6.92 (1H, dd, J = 8.8, 2.7 Hz, H-3’’), 7.13 (1H, d, J = 

2.7 Hz, H-1’’), 7.18 (2H, m, H-3’, H-5’), 7.26 (1H, d, J = 8.8 Hz, H-4’’), 7.28 (1H, td, J = 7.8, 

1.0 Hz, H-8’’), 7.41 (1H, td, J = 7.8, 1.0 Hz, H-7’’), 7.43 (1H, dd, J = 7.8, 1.0 Hz, H-9’’), 7.52-

7.58 (2H, m, H-1, H-2), 7.61 (1H, dd, J = 7.8, 1.0 Hz, H-6’’), 7.88 (2H, m, H-2’, H-6’); δC (100 

MHz, DMSO-d6): 48.1 (C-2’’’, C-6’’’), 55.7 (OCH3), 65.8 (C-3’’’, C-5’’’), 102.9 (C-2), 104.4 

(C-4), 109.1 (C-1’’), 113.1 (C-3’’), 115.0 (C-3’, C-5’), 117.3 (C-4a’’), 121.0 (C-2’, C-6’), 122.7 



(C-6’’), 125.7 (C-8”), 127.6 (C-7’’), 127.8 (C-9’’), 128.1 (C-4’’), 129.5 (C-1’), 130.1 (C-5a”), 

137.0 (C-3), 140.9 (C-2”), 141.7 (C-9a”), 141.8 (C-1), 151.2 (C-10a’’), 160.1 (C-4’), 164.1 

(Ctetrazole). HRMS calcd for C28H26N4O2S [M-N2]
+
: 482.1776 found: 482.1783; m/z: 510 (6%), 

482 (83), 449 (15), 417 (14), 394 (6), 367 (43), 347 (58), 326 (8), 303 (19), 284 (100), 261 (15), 

225 (27), 214 (42), 194 (5), 159 (4), 123 (18), 100 (27), 85 (5), 71 (9) and 56 (6). Anal. calcd for 

C28H26N6O2S (510.17): C, 65.86; H, 5.13; N, 16.46. Found: C, 65.52; H, 5.15; N, 16.27. 

 

10-((1E,3Z)-4-(2-(4-methoxyphenyl)-2H-tetrazol-5-yl)buta-1,3-dien-1-yl)-2-(4-

methylpiperazin-1-yl)-10H-phenothiazine (8h). This product was obtained from by reaction of 

7 (0.46 g, 1.0 mmol) and 1-methylpiperazine (0.22 ml, 2.0 mmol). The product (8h) was 

triturated with diethyl ether and collected by filtration as yellow crystal, 0.38 g, 72%; mp 162-

164 °C; νmax (KBr, cm
-1

): 3085, 2936, 2839, 1621, 1514; δH (300 MHz, CDCl3): 2.30 (3H, s), 

2.50 (4H, t, J = 5.1 Hz), 3.24 (4H, t, J = 5.1 Hz), 3.89 (3H, s), 6.17 (1H, d, J = 11.1 Hz), 6.62 

(1H, t, J = 11.1 Hz), 6.76 (1H, dd, J = 8.7, 2.4 Hz), 7.00 (2H, m), 7.09-7.21 (4H, m), 7.26-7.34 

(2H, m), 7.50 (1H, d, J = 8.4 Hz), 7.70 (1H, dd, J = 13.1, 11.1 Hz), 7.94 (2H, m); δC (75 MHz, 

CDCl3): 46.0, 48.9 (2C), 54.7 (2C), 55.6, 103.5, 105.8, 110.2, 113.6, 114.5 (2C), 119.2, 121.1 

(2C), 122.2, 125.2, 127.1, 127.9, 128.3, 130.4, 131.2, 136.3, 140.8, 141.8, 142.4, 151.3, 160.1, 

164.5. HRMS calcd for C29H29N7OS 523.2154 found: 523.2158; m/z: 523 (50%), 507 (12), 495 

(50), 297 (100), 274 (8), 226 (20), 212 (6), 199 (8), 123 (19), 108 (25), 97 (6), 70 (32), 57 (6) and 

43 (38). Anal. calcd for C29H29N7OS (523.21): C, 66.52; H, 5.58; N, 18.72. Found: C, 66.40; H, 

5.35; N, 18.53. 

 

10-((1E,3Z)-4-(2-(4-methoxyphenyl)-2H-tetrazol-5-yl)buta-1,3-dien-1-yl)-2-(piperidin-1-yl)-

10H-phenothiazine (8i). This product was obtained by reaction of 7 (0.46 g, 1.0 mmol) and 

piperidine (0.20 ml, 2.0 mmol). The product (8i) was triturated with diethyl ether and collected 

by filtration as yellow crystal, 0.44 g, 86%; mp 178-182 °C; νmax (KBr, cm
-1

): 3083, 2937, 1620, 

1514, 1257; δH (300 MHz, CDCl3): 1.51-1.65 (6H, m), 3.15 (4H, t, J = 4.9 Hz), 3.88 (3H, s), 6.17 

(1H, d, J = 11.1 Hz), 6.62 (1H, t, J = 11.1 Hz), 6.75 (1H, dd, J = 8.4, 2.4 Hz), 6.97-7.34 (8H, m), 

7.51 (1H, d, J = 7.2 Hz), 7.69 (1H, dd, J = 13.2, 11.1 Hz), 7.93 (2H, m); δC (75 MHz, CDCl3): 

24.1, 25.5 (2C), 50.4 (2C), 55.6, 103.4, 105.6, 110.4, 114.0, 114.5 (2C), 118.3, 121.0 (2C), 122.3, 

125.2, 127.0, 127.9, 128.1, 130.5, 131.4, 136.3, 140.9, 141.7, 142.4, 152.2, 160.1, 164.5. HRMS 

calcd for C29H28N6OS 508.2045 found: 508.2066; m/z: 508 (5%), 480 (91), 358 (11), 345 (51), 

326 (7), 282 (100), 261 (12), 249 (26), 225 (12), 197 (7), 166 (7), 141 (6), 123 (23), 108 (28) and 

80 (11). Anal. calcd for C29H28N6OS (508.20): C, 68.48; H, 5.55; N, 16.52. Found: C, 68.24; H, 

5.58; N, 16.40. 

 

10-((1E,3Z)-4-(2-(4-methoxyphenyl)-2H-tetrazol-5-yl)buta-1,3-dien-1-yl)-2-(pyrrolidin-1-

yl)-10H-phenothiazine (8j). This product was obtained by reaction of 7 (0.46 g, 1.0 mmol) and 

pyrrolidine (0.17 ml, 2.0 mmol). The product (8j) was triturated with diethyl ether and collected 

by filtration as yellow crystal, 0.38 g, 76%; mp 183-186 °C; νmax (KBr, cm
-1

): 3066, 2970, 1624, 

1514, 1250; δH (300 MHz, CDCl3): 1.86 (4H, t, J = 6.3 Hz), 3.26 (4H, t, J = 6.3 Hz), 3.88 (3H, s), 

6.17 (1H, d, J = 11.4 Hz), 6.40 (1H, dd, J = 8.4, 2.1 Hz), 6.63 (1H, t, J = 11.4 Hz), 6.77 (1H, d, J 

= 2.1 Hz), 6.98 (2H, m), 7.10-7.34 (5H, m), 7.50 (1H, d, J = 8.1 Hz), 7.85 (1H, dd, J = 13.5, 11.4 

Hz), 7.92 (2H, m); δC (75 MHz, CDCl3): 25.6 (2C), 48.1 (2C), 55.9, 103.8, 105.7, 106.3, 109.7, 

114.4, 114.7 (2C), 121.3 (2C), 122.3, 125.3, 127.2, 128.1, 128.7, 130.8, 132.0, 136.7, 141.2, 

142.3, 142.7, 148.1, 160.3, 164.9. HRMS calcd for C28H26N6OS 494.1889 found: 494.1883; m/z: 

494 (5%), 466 (87), 344 (11), 331 (55), 312 (9), 268 (100), 235 (48), 198 (26), 183 (19), 166 (7), 



134 (10), 123 (17), 108 (25) and 80 (10). Anal. calcd for C28H26N6OS (494.18): C, 67.99; H, 

5.30; N, 16.99. Found: C, 67.94; H, 5.28; N, 16.60. 

 

N-(10-((1E,3Z)-4-(2-(4-methoxyphenyl)-2H-tetrazol-5-yl)buta-1,3-dien-1-yl)-10H-

phenothiazin-2-yl)formamide (8k). This product was obtained by reaction of 7 (0.46 g, 1.0 

mmol) and formamide (0.08 ml, 2.0 mmol). After completion the crude product was purified by 

column chromatography on silica gel (gradient from CHCl3:MeOH = 50:1 then 10:1). 

Recrystallization from CH2Cl2 gave yellow crystals 8k, 0.30 g, 65%; mp 195-196 °C; νmax (KBr, 

cm
-1

): 3260, 3054, 1697, 1514, 1258; δH (300 MHz, DMSO-d6) (Z/E ratio: 4/1): 3.87 (3H, s), 

6.12 (1H, m), 6.80 (1H, m), 7.16 (2.2H, m), 7.28 (1H, m), 7.39-7.46 (3H, m), 7.50-7.54 (3H, m), 

7.64 (1H, m), 7.86 (2H, m), 8.03 (0.8H, d, J = 2.1 Hz), 8.26 (0.8H, d, J = 1.8 Hz), 8.93 (0.2H, d, 

J = 10.6 Hz), 10.30 (0.2H, d, J = 10.6 Hz) 10.46 (0.8H, d, J = 1.8 Hz); δC (75 MHz, DMSO-d6): 

55.9, 103.2, 104.8, 113.5, 114.9 (2C), 116.5, 120.8 (2C), 122.5, 123.4, 125.9, 127.8, 127.9, 128.4, 

129.4, 129.5, 136.8, 138.3, 140.8, 141.0, 141.5, 159.9, 160.1, 163.9. HRMS calcd for 

C25H20N4O2S [M-N2]
+
: 440.1307 found: 440.1332; m/z: 440 (30%), 305 (4), 242 (100), 227 (5), 

214 (8), 182 (19), 154 (5), 123 (41), 108 (55), 91 (5), 80 (19) and 65 (5). Anal. calcd for 

C25H20N6O2S (468.13): C, 64.09; H, 4.30; N, 17.94. Found: C, 63.99; H, 4.60; N, 17.78. 

 

N-(10-((1E,3Z)-4-(2-(4-methoxyphenyl)-2H-tetrazol-5-yl)buta-1,3-dien-1-yl)-10H-

phenothiazin-2-yl)acetamide (8l). This product was obtained by reaction of 7 (0.46 g, 1.0 

mmol) and acetamide (0.12 g, 2.0 mmol). After completion the crude product was purified by 

column chromatography on silica gel (gradient from CHCl3:MeOH = 50:1 then 10:1). 

Recrystallization from CH2Cl2 gave yellow crystals 8l, 0.42 g, 86%; mp 227-229 °C; νmax (KBr, 

cm
-1

): 3304, 3060, 1688, 1513, 1258; δH (300 MHz, CDCl3+DMSO-d6): 1.94 (3H, s), 3.89 (3H, 

s), 6.10 (1H, d, J = 11.4 Hz), 6.73 (1H, t, J = 11.4 Hz), 7.09-7.42 (7H, m), 7.55-7.64 (3H, m), 

7.87 (2H, m), 8.05 (1H, br. s), 10.10 (1H, br. s); δC (75 MHz, CDCl3+DMSO-d6): 22.2, 53.8, 

101.5, 103.3, 111.5, 112.9 (2C), 114.5, 118.8 (2C), 120.4, 121.0, 123.8, 125.8, 125.9, 126.1, 

127.9, 128.0, 134.7, 137.7, 139.0, 139.4, 139.6, 158.3, 162.2, 166.7. HRMS calcd for 

C26H22N4O2S [M-N2]
+
: 454.1463 found: 454.1456; m/z: 454 (16%), 433 (5), 333 (15), 276 (9), 

256 (100), 227 (15), 214 (37), 186 (22), 123 (9) and 43 (6). Anal.calcd for C26H22N6O2S 

(482.14): C, 64.71; H, 4.60; N, 17.42. Found: C, 64.45; H, 4.52; N, 17.26. 

 

N-(10-((1E,3Z)-4-(2-(4-methoxyphenyl)-2H-tetrazol-5-yl)buta-1,3-dien-1-yl)-10H-

phenothiazin-2-yl)benzamide (8m). This product was obtained by reaction of 7 (0.92 g, 2.0 

mmol) and benzamide (0.48 g, 4.0 mmol). The product (8m) was titrated with diethyl ether and 

collected by filtration as yellow crystals, 0.49 g, 45%; mp 194-198 °C; νmax (KBr, cm
-1

): 3343, 

3066, 1623, 1514, 1253; δH (300 MHz, DMSO-d6): 3.80 (3H, s), 6.13 (1H, d, J = 11.4 Hz), 6.83 

(1H, t, J = 11.4 Hz), 7.06 (2H, m), 7.29 (1H, t, J = 7.8 Hz), 7.44-7.49 (5H, m), 7.50-7.60 (3H, m), 

7.65 (1H, m), 7.81-7.84 (5H, m), 8.27 (1H, d, J = 2.1 Hz), 10.50 (1H, br. s); δC (75 MHz, DMSO-

d6): 55.6, 103.2, 104.8, 114.3, 114.8 (2C), 117.3, 120.6 (2C), 122.4, 123.3, 125.9, 127.5 (2C), 

127.8, 127.9, 128.1, 128.3 (3C), 129.4, 131.6, 134.6, 136.8, 139.4, 140.6, 141.1, 141.5, 160.0, 

163.9, 165.7. HRMS calcd for C31H24N4O2S [M-N2]
+
: 516.1620 found: 516.1638; m/z: 516 (6%), 

318 (100), 213 (7), 186 (18), 123 (41), 108 (56), 105 (72), 77 (39), 65 (6) and 51 (9). Anal. calcd 

for C31H24N6O2S (544.16): C, 68.36; H, 4.44; N, 15.43. Found: C, 67.98; H, 4.52; N, 15.17. 

 

Buchwald-Hartwig cross-coupling reaction of dienylphenothiazine derivative 9 (synthesis of 

10 and 11). A round-bottomed flask was charged with catalyst: Pd2(dba)3 (5 mol%), ligand: 



XPhos (10 mol%), 10-((1E,3Z)-4-(2-(4-bromophenyl)-2H-tetrazol-5-yl)buta-1,3-dien-1-yl)-2-

chloro-10H-phenothiazine (9, 1 equiv.), morpholine (1.2 or 2 equiv.) and NaO
t
Bu (1.5 equiv.) 

followed by dry toluene (5 ml). The flask was flushed with argon for 5 min. The resulting 

mixture was heated at reflux under magnetic stirring for 2.5 hours. After cooling down to room 

temperature the reaction mixture was concentrated and the residue was purified by flash column 

chromatography on silica gel using the eluent hexane: EtOAc = 2:1 and triturated with/ 

recrystallized from the appropriate solvent. 
 

4-(4-(5-((1E,3Z)-4-(2-chloro-10H-phenothiazin-10-yl)buta-1,3-dien-1-yl)-2H-tetrazol-2-

yl)phenyl)morpholine (10). This product was obtained from 9 (0.10 g, 0.19 mmol) and 

morpholine (0.02 ml, 0.23 mmol). The product was recrystallized from acetonitrile to give yellow 

crystals, 0.043 g, 44%; mp 182-184 °C; νmax (KBr, cm
-1

): 3384, 2957, 1631, 1518, 1239; δH (300 

MHz, CDCl3): 3.26 (4H, t, J = 4.8 Hz), 3.90 (4H, t, J = 4.8 Hz), 6.24 (1H, d, J = 11.1 Hz), 6.59 

(1H, t, J = 11.1 Hz), 6.98 (2H, m), 7.12-7.41 (6H, m), 7.52-7.54 (2H, m), 7.65 (1H, dd, J = 13.8, 

11.1 Hz), 7.95 (2H, m); δC (75 MHz, CDCl3): 48.9 (2C), 66.9 (2C), 104.6, 107.5, 115.6 (2C), 

121.0 (2C), 122.6, 122.7, 125.7, 125.9, 127.9, 128.4, 128.9, 129.2, 129.7, 130.3, 133.6, 135.7, 

140.1, 141.4, 143.0, 152.0, 164.4. HRMS calcd for C27H24ClN6OS [M+H]
+
: 515.1421 found: 

515.1440; m/z: 515 (65%), 493 (100) and 438 (48). Anal. calcd for C27H23ClN6OS (514.13): C, 

62.97; H, 4.50; N, 16.32. Found: C, 62.67; H, 4.47; N, 16.23. 

 

4-(4-(5-((1E,3Z)-4-(2-morpholino-10H-phenothiazin-10-yl)buta-1,3-dien-1-yl)-2H-tetrazol-2-

yl)phenyl)morpholine (11). This product was obtained from 9 (0.50 g, 0.98 mmol) and 

morpholine (0.17 ml, 1.96 mmol). The product was triturated with diethyl ether and collected by 

filtration as yellow crystal, 0.39 g, 70%; mp 194-198 °C; νmax (KBr, cm
-1

): 2965, 2854, 1624, 

1516, 1235; δH (300 MHz, CDCl3): 3.20 (4H, t, J = 4.8 Hz), 3.25 (4H, t, J = 4.8 Hz), 3.80 (4H, t, 

J = 4.8 Hz), 3.90 (4H, t, J = 4.8 Hz), 6.18 (1H, d, J = 11.1 Hz), 6.62 (1H, t, J = 11.1 Hz), 6.74 

(1H, dd, J = 8.2, 2.1 Hz), 6.97 (2H, m), 7.12-7.34 (6H, m), 7.48 (1H, d, J = 7.9 Hz), 7.73 (1H, dd, 

J = 13.7, 11.1 Hz), 7.91 (2H, m); δC (75 MHz, CDCl3): 48.9 (2C), 49.5 (2C), 66.9 (2C), 67.0 

(2C), 103.9, 106.3, 110.5, 113.6, 115.6 (2C), 119.9, 121.0 (2C), 122.2, 125.5, 127.5, 128.1, 

128.6, 129.5, 131.2, 136.4, 140.8, 142.4, 142.5, 151.7, 152.0, 164.7. HRMS calcd for 

C31H32N7O2S [M+H]
+
: 566.2338 found: 566.2347; m/z: 566 (9%), 360 (100), 332 (14) and 304 

(72). Anal. calcd for C31H31N7O2S (565.23): C, 65.82; H, 5.52; N, 17.33. Found: C, 65.71; H, 

5.48; N, 17.03. 

 

2-amino-10H-phenothiazine hydrochloride (12). To the solution of N-(10H-phenothiazin-2-

yl)formamide (4d, 0.40 g, 1.65 mmol) in abs. 1,4-dioxane (11 ml), 10% aqueous HCl (15.44 ml) 

was added dropwise at room temperature over 20 minutes. The colour of reaction mixture 

changed from brown to dark purple. After completion (in 1 h, approximately) the mixture was 

poured onto ice water, made alkaline with 10% aqueous Na2CO3, extracted with dichloromethane 

(thrice). The combined organic phase was dried over anhydrous Na2SO4, filtered and 

concentrated. The residue was dissolved with diethyl ether and few drops of methanol then 4 N 

HCl/ diethyl ether was added to the solution dropwise at 0 °C. The product (hydrochloride salt) 

was filtered off as green-grey crystals (12) (0.33 g, 79%), mp 238-242 
o
C.
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The same product (12) was also obtained by the following transformation: hydrolysis of N-(10H-

phenothiazin-2-yl)acetamide at 100 °C in a half hour (4e, 0.50 g, 1.95 mmol): 0.39 g (80%). 
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	5.3.36 1-(10H-Phenothiazin-10-yl)-4-(2-(p-tolyl)-2H-tetrazol-5-yl)-butan-2-ol (8d)
	5.3.37 4-(2-(4-Fluorophenyl)-2H-tetrazol-5-yl)-1-(10H-phenothiazin-10-yl)butan-2-ol (8e)
	5.3.38 4-(2-(4-Bromophenyl)-2H-tetrazol-5-yl)-1-(2-(trifluoromethyl)-10H-phenothiazin-10-yl)butan-2-ol (8f)
	5.3.39 4-(2-(4-Methoxyphenyl)-2H-tetrazol-5-yl)-1-(2-(trifluoromethyl)-10H-phenothiazin-10-yl)butan-2-ol (8g)
	5.3.40 4-(2-(4-Bromophenyl)-2H-tetrazol-5-yl)-1-(2-chloro-10H-phenothiazin-10-yl)butan-2-ol (8h)
	5.3.41 1-2-Chloro-10H-phenothiazin-10-yl-4-2-4-methoxyphenyl-2H-tetrazol-5-ylbutan-2-ol 8i, 2-chloro-10-2-hydroxy-4-2-4-methoxyphenyl-2H-tetrazol-5-ylbutyl-10H-phenothiazine 5-oxide 9, and 4-2-chlor
	5.3.42 1-(9H-Carbazol-9-yl)-4-(2-(4-methoxyphenyl)-2H-tetrazol-5-yl)butan-2-ol (11)
	5.3.43 (E)-3-(2-(4-Methoxyphenyl)-2H-tetrazol-5-yl)-1-(10H-phenothiazin-10-yl)prop-2-en-1-one (13)
	5.3.44 10-(3-(2-(4-Methoxyphenyl)-2H-tetrazol-5-yl)propyl)-10H-phenothiazine (14)
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