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1. Jelölések és rövidítések jegyzéke 

CDCA kenodeoxikólsav 

CDI 1,1'-karbonil-diimidazol 

DIBALH diizobutil-alumínium-hidrid 

DKM diklórmetán 

DMF N,N-dimetilformamid 

dppf 1,1'-bisz(difenilfoszfino)ferrocén 

dtbpf 1,1'-bisz(di-terc-butilfoszfino)ferrocén 

DSSC színezékérzékenyített napelemcella (dye-sensitized solar cell)  

DMTHF 2,5-dimetoxitetrahidrofurán 

ekv. ekvivalens 

EWG elektronszívó-csoport (electron withdrawing group) 

HMG-CoA 3-hidroxi-3-metilglutaril-CoA 

HOMO legnagyobb energiájú betöltött molekulapálya  

LDA lítium-diizopropilamid 

LUMO legkisebb energiájú be nem töltött molekulapálya 

NBS N-brómszukcinimid 

NHC N-heterociklusos karbén 

NIS N-jódszukcinimid 

NMO N-metilmorfolin-N-oxid 

Nu nukleofil 

Pd2(dba)3 trisz(dibenzilidénaceton)-dipalládium(0) 

pKa savi disszociációs állandó 

POV „persistence of vision ray” 

PPA polifoszforsav 

ProDOT 3,4-propiléndioxitiofén 

PTS para-toluolszulfonsav 

rt. szobahőmérséklet 

TES-Cl trietil-szilil-klorid 

TFA trifluorecetsav 

Tf2O trifluormetánszulfonsav-anhidrid 

THF tetrahidrofurán 

TMAF tetrametilammónium-fluorid 

TPAP tetrapropilammónium-perrutenát 

X-Phos 2-diciklohexilfoszfin-2',4',6'-triizopropilbifenil 

XRD röntgendiffrakció 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Savi_disszoci%C3%A1ci%C3%B3s_%C3%A1lland%C3%B3
https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/aldrich/638064?lang=en&region=US
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2. Bevezetés 

A többszörösen szubsztituált pirroloindolonok és származékaik gyakorlati szempontból 

is fontos vegyületek építőkövei.1-3 Mivel a hagyományos szintetikus eljárások ezen 

célvegyületek előállítására gyakran csak kis és közepes termeléssel hajhatók végre,4,5 új 

szintézisutak kidolgozására napjainkban is nagy figyelmet fordítanak a kutatók.  

A BME Szerves Kémia és Technológia Tanszéken működő kutatócsoportunkban 

1-arilpirrolok előállítása és metalláláson keresztüli szelektív szubsztituálása terén jelentős 

sikereket értek el az utóbbi években.6 Ezek közül egyik legjelentősebb a bifunkciós 

aminoalkoholok sikeres alkalmazása enantioszelektív katalitikus reakciókban ligandumként.7,8 

A pirrolok és fémorganikus reakcióik sokszínű kémiájának részletesebb megismerése során új, 

különböző területen alkalmazható heterociklusok szintézise felé irányult figyelmünk. 

Doktori munkám tárgya pirroloindolonok újszerű szintézise, alkalmazási lehetőségeik 

feltérképezése volt. Vizsgálataim színezékérzékenyített napelemcellákban (DSSC) 

alkalmazható színezékek előállítására, valamint az emelkedett koleszterin- és trigliceridszint 

kezelésére alkalmazott fluvastatin kulcsintermedierének egy eddig nem ismert szintézisúton 

keresztüli előállítására irányultak.  

A napelemcellákban alkalmazható színezékek tanulmányozását egy külföldi 

együttműködés hatására indította el csoportunk. Az ilyen érzékenyítő vegyületek jó hatásfoka 

érdekében elengedhetetlen az elektronok megfelelő áramlásának biztosítása a színezékben. Erre 

alkalmasak lehetnek a konjugált kettőskötés-rendszert tartalmazó merev szerkezetek,9 

melyekben az elektronok könnyen áramolhatnak a donoregységtől a π-linkeren és az 

akceptoron keresztül a félvezető TiO2-rétegig, ahol a elektromos áram indukálása 

szempontjából kulcsfontosságú töltésátadás lejátszódhat.10 Az általunk tervezett 

9H-pirrolo[1,2-a]indol-9-on (fluorazon) alapvázat tartalmazó színezékek az ismert 

ruténiumalapú komplexekkel szemben nem tartalmaznak fématomot, így előállításuk 

költséghatékonyabb, valamint kevésbé terhelik a környezetet.11 A színezékek előállításakor a 

konjugált rendszereknél gyakran tapasztalható reaktivitási problémákba ütköztünk, melyek 

részletes tanulmányozásával megoldást kerestünk hatékony átalakításokat lehetővé tevő 

módszerek kidolgozására. 

A fluorazon-szerkezet előállításának tervezésekor törekedtünk általánosan alkalmazható, 

átmenetifém-mentes katalízissel megvalósítható eljárás kidolgozására. Bár a triciklus 
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kialakítása több ismert úton is elérhető, kis hatásfokuk, vagy szűk alkalmazhatósági körük miatt 

általánosan nem használhatók. A molekulaváz kialakítására egy újszerű, a szubsztituensek 

széles körét toleráló stratégiát kívántunk kidolgozni. A kereskedelmi forgalomból könnyen 

hozzáférhető antranilsavakból savamid intermedieren keresztül terveztük a triciklusok 

előállítását. Az intramolekuláris gyűrűzárás megvalósítására a preparatív szerves kémiában 

egyre nagyobb figyelmet kiérdemlő trifluormetánszulfonsav-anhidridet választottuk.  

E terület másik nagy kihívást jelentő szintetikus problémája az elektronban gazdag, 

kondenzált heterociklusok hatékony szén-szén keresztkapcsolásának megvalósítása. A Suzuki-

kapcsolásokban alkalmazott instabil boronsavak és a nehezen hidrolizálható boron-észterek 

helyett, egy hatékony, konszekutív borilezésen és kapcsolási reakción alapuló eljárást 

kívántunk megvalósítani. 

Doktori kutatómunkám másik területe a biológiailag aktív vegyületek széles körében12 

központi egységként megtalálható indolváz új, innovatív kialakításának megvalósítása. A 

csoportunk által nemrég publikált gyűrűtranszformáció13 mintájára célul tűztük ki az előállított 

fluorazonok átalakítását 3H-pirrolo[1,2-a]indol-3-onokká, amelyekből alkoholízissel 

2-helyzetben akril-észter-helyettesített indolok szintézisére nyílhat mód. Az akril-észterfunkció 

számos lehetőséget kínál a vegyület továbbalakítására, értékes intermedierek előállítására, új, 

kondenzált gyűrűrendszerek kialakítására. 

 

1. ábra: Antranilsav tervezett továbbalakítása értékes szerkezetekké 
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3. Irodalmi áttekintés 

3.1. Az 1-arilpirrol-alapváz jelentősége 

Az 1-arilpirrolvázat tartalmazó vegyületek fontos szerepet töltenek be különböző 

komplexmolekulák előállításában, építőelemei enantioszelektív katalitikus reakciók királis 

ligandumainak14-16 és számos biológiailag aktív hatóanyagnak.17,18 Megtalálhatók közöttük 

citosztatikus,19,20 antibiotikus,21,22 vírusellenes21 valamit fájdalomcsillapító23 hatással 

rendelkezők. A pirrolegység jelen van számos fontos természetes anyagban is, mint például a 

klorofillban, hemoglobinban, különböző hormonokban és pigmentekben is.24 

 

 Az 1-arilpirrol alapváz kialakításának lehetőségei 

Az 1-arilpirrolváz kialakítására többféle módszer található a szakirodalomban.25 A 

leggyakrabban alkalmazott, a pirrolgyűrűt kondenzációs reakcióval kialakító eljárást Elming és 

Clauson-Kaas írta le először, 2,5-dimetoxi-tetrahidrofuránt (1) aromás primer aminokkal 

reagáltatva ecetsavban.26 Anilinből (2) ecetsavas refluxáltatással juthatunk 1-fenilpirrolhoz (3, 

2. ábra). 

 

2. ábra: 1-Fenilpirrol (3) előállítása  

A pirrolgyűrű savérzékenysége miatt számos módosított eljárást kidolgoztak az ecetsav 

kiváltására. Vízmentes körülményeket biztosítva Lewis-savakkal (foszfor-pentoxid, 

anhidridek),27 de különböző katalizátorokkal, mint például jódtartalmú komplexekkel,28 

módosított titán-dioxiddal29 és Bi(NO3)3·5H2O-tal30 is elősegíthető a reakció lejátszódása. 

Rivera és munkatársai kidolgoztak egy oldószermentes, mikrohullámú fűtéssel végrehajtható 

Bi(NO3)3-katalizálta pirrolszintézist, mellyel igen nagy preparatív termeléssel rövid reakcióidő 

alatt számos 1-arilpirrolt állítottak elő.30 Wilson és munkatársai hasonlóan kiváló termeléssel 

állították elő a pirrolokat mikrohullámú besugárzással. Említésre méltó, hogy katalizátor nélkül 

vízben jutottak a kívánt termékekhez. Azt tapasztalták, hogy kis pKa értékű nukleofilokkal 
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(például szulfonamid) a reakció tökéletesen lejátszódik, míg nagy pKa értékűeknél (például 

benzil-amin) nem működött.31 

Gyakran alkalmazott kondenzáció 1-arilpirrolok előállítására a Paal-Knorr-féle módszer, 

ami egy ciklokondenzáció primer amin és 1,4-dikarbonilvegyület között.32,33 A reakciót először 

ecetsavas refluxáltatással végezték el, de ebben az esetben is létezik már számos jóval enyhébb 

körülményt biztosító, katalizátort és segédanyagot alkalmazó eljárás a céltermék 

előállítására.34-36 

1-Aripirrolok átmenetifém-katalizált kapcsolási reakciókban is előállíthatók szén‒

nitrogén kötés kialakításával.  Az egyik legelterjedtebb N-arilezés az Ullmann-reakció, mely 

azonban az erélyes körülmények miatt az érzékeny pirroloknál nem vagy csak kis termeléssel 

vihető véghez.37 A probléma kiküszöbölésére enyhébb körülményeket biztosító katalizátorokat 

és ligandumokat fejlesztettek, melyek közül kiemelkednek a réz- és palládiumalapú rendszerek.  

Sikerrel dolgoztak ki számos ligandummentes kapcsolást, ezzel környezetkímélőbb 

eljárásokat 1-arilpirrolokra.38,39 Megvalósították arilboronsavak (5) és pirrol (4) bázis- és 

ligandummentes kapcsolását rézkatalízissel, ahol az alkalmazott katalizátor visszanyerhető 

például piridin-N-oxiddal vagy akár oxigénnel végzett oxidációval is, így atomhatékony reakció 

valósítható meg (3. ábra).40  

 

3. ábra: 1-Fenilpirrol ligandummentes, rézkatalizált szintézise 

A palládiumkatalizált kapcsolások közül a Buchwald-Hartwig-aminálás általános 

módszer aromás aminok előállítására aril-halogenidekből, azonban ebben az esetben a reakció 

nem játszódik le ligandum és bázis nélkül.41 Pd(OAc)2-katalizátor, dppf ligandum és Cs2CO3 

használatával Rivas és társai kiemelkedő termeléssel állítottak elő 1-arilpirrolokat (például 3 

szintézise, 4. ábra).42 
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4. ábra: Buchwald-Hartwig-aminálás 

 

 Az 1-aripirrolalapváz funkcionalizálásának lehetőségei 

A többszörösen szubsztituált 1-arilpirrol-származékok számos ismert biológiai hatóanyag 

építőelemei. A pirrolgyűrű szubsztituálása elektrofil reagensekkel főként α-helyzetben 

funkcionalizált termékekhez vezet. Abban az esetben, ha már található helyettesítő a 

heteroaromás gyűrűn, a reakció termékelegyet eredményezhet.43 Új szubsztituensek bevitelére 

nyújtanak lehetőséget a regioszelektív metallálási módszerek, mellyel metoxi-,44 halogén-,45 

alkil-6,46 és trifluormetilcsoportokat47 tartalmazó származékok módosíthatók tetszés szerint 

mind a pirrolgyűrű α-helyzetében, mind pedig a benzolgyűrű szomszédos pozícióiban (5. ábra).  

 

5. ábra: Dikarbonsav (8) szintézise 

Ezen fémorganikus reakciókkal természetesen más csoportok is kialakíthatók a 

pirrolgyűrű α,α'-helyzeteiben, így ez a módszer igen hatékony többszörösen helyettesített 

1-fenilpirrolok előállítására. A pirrolgyűrű savérzékenysége miatt kedvezőbb a bázikus 

fémorganikus reagensek használata a megfelelő szelektivitás elérése mellett. Bár a 

szakirodalomban található számos példa a pirrolok alkilezésére,48,49 acilezésére,50,51 

nitrálására52,53 és szulfonálására54 is, azonban gyakran a monoszubsztituált céltermék mellett 

di- és triszubsztituált melléktermékek vagy a kívánt α-helyzetű helyett β-szubsztituált 

származékok keletkeztek. 

A halogénezett szerkezetek fontos szerepet töltenek be a szerves preparatív kémiában. A 

szerves brómvegyületek tulajdonságai hasonlóak a klórszármazékokhoz, viszont előállításuk 

jelentősen drágább, ezért főleg a finomkémiai ipar alkalmazza őket. A beépített brómatom 

előnyei közé tartozik, hogy az aromás halogénvegyületek könnyen kapcsolási reakciókba 
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vihetők, fémorganikus reagensekkel egyszerűen továbbalakíthatók, továbbá a brómozási 

reakciók általában könnyebben kézben tarthatók, mint a hasonló klórozások, ezért a 

melléktermékek keletkezése is elkerülhető.55 

A brómatom bevitelét eleinte elemi bróm addíciójával oldották meg, ami gyakran csak 

kis szelektivitást adó, maró és mérgező folyadék, valamint erős oxidálószer, ezért alkalmazása 

visszaszorulóban van.56 Sandmeyer-reakcióban CuBr és erős sav reakciójában in situ keletkező 

HBr is szolgálhat aromás aminok brómozására,57 de jóval elterjedtebb az N-brómszukcinimid 

(NBS, 9) használata.58-61 58-61 Az egyszerű kezelhetőségű NBS-sel, mely egyrészt oxidáló 

tulajdonságú is, hatékonyan és szelektíven lehet végrehajtani aromás vegyületek 

monobrómozását.43 További elterjedt brómozószerek közé tartozik az 1,3-dibróm-5,5-

dimetilhidantoin (10),62 a kvaterner ammónium-tribromid vegyületek63 (11), vagy a  

monobrómmalonitril64 (12) is, ami speciális esetek halogénezőszere lehet (6. ábra).  

 

6. ábra: Gyakori brómozószerek 

 Az 1-fenilpirrol N-brómszukcinimiddel végzett brómozását először 1981-ben 

publikálták, oldószerként THF-et alkalmaztak. 

 

7. ábra: 1-Fenilpirrol (3) brómozása 

 Gyenge regioszelektívitással tudták megvalósítani a reakciót, a legnagyobb 

mennyiségben β-helyzetben (17) és a pirrolgyűrű α- és α'-helyzetében dihalogéneződött 

melléktermékek (15) keletkezetek további származékok mellett (7. ábra).65  

 Benzolgyűrűn trifluormetilcsoportot tartalmazó 1-arilpirrol (7) szelektív dibrómozásában 

jelentős sikereket ért el kutatócsoportunk, 99%-nál nagyobb tisztasággal sikerült előállítani a 

célvegyületet (18, 8. ábra). A reakció oldószervizsgálatakor azt találták, hogy míg THF és 
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CHCl3 oldószerek termékelegy keletkezését, addig DMF szelektíven és kvantitatívan 0 °C-on 

20 perc alatt dihalogénezést eredményezett.43 

 

8. ábra: 1-Arilpirrol (7) szeletív dibrómozása 

  

3.2. Pirrolok gyűrűtranszformációja 

Új funkciós csoportok létesítése heterociklusokon és polifunkciós gyűrűrendszerek 

kialakítása gyakran igen bonyolult feladat. Ezekre a problémákra jelenthetnek megoldást a 

gyűrűtranszformációs reakciók.66 Ezen reakciók négy csoportra oszthatók:  

1. klasszikus:  a gyűrű mérete nem változik az átalakításakor, csak a heteroatomok és 

egyes esetekben azok helyzete, a gyűrű szerkezete változik,  

2. degenerált:  a kiindulási és a termék gyűrűszerkezete azonos, de a reakció a 

gyűrűfelnyílást követő azonnali gyűrűzárással játszódik le,  

3. pszeudo:  formálisan gyűrűtranszformáció, ugyanis a gyűrűzárás a kiindulási anyag 

egyik oldalláncával valósul meg, valamint a  

4. gyűrűméret csökkenésével és növekedésével járó gyűrűtranszformációs reakciók.67 

Kutatócsoportunk a közelmúltban dibrómpirrol-származékok (19) poláris fémorganikus 

reakcióinak vizsgálatakor gyűrűtranszformációt fedezett fel a pirrolgyűrűben. Megfigyeltük, 

hogy a bróm/fém cserét követően a benzofenonnal képzett, normál körülmények között instabil 

intermedier (20) egy gyors, savnyomok-katalizálta átalakulás keretében formális vízkilépés 

után 5-ilidénpirrol-2-(5H)-on szerkezetté (21) alakul (9. ábra). A kettőskötés-rendszer 

átrendeződésével járó folyamat számításos kémiai elemzését követően megállapítottuk, hogy a 

gyűrűtranszformáció hajtóereje egy teljesen konjugált, de nem aromás rendszer kialakulása az 

aromás pirrolból.13 
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9. ábra: 5-(Difenilmetilén)-1H-pirrol-2(5H)-on-származékok (21) szintézise 

 Az 5-ilidénpirrol-2-(5H)-on szerkezet több biológiailag aktív hatóanyagban is 

megtalálható, például az antibiotikus hatású holomycinben,68 a tengeri kék-zöld alga által 

előállított pukeleimidben69 és az epe pigmentjeként működő bilirubinban70 is (10. ábra).  

 

10. ábra: Ilidénpirrolon-alapvázat tartalmazó biológiailag aktív vegyületek 

 Az aktivált kettőskötést tartalmazó vegyületek addíciós reakcióban aktív szubsztrátumok, 

így kihasználva az általunk előállított vegyületek tulajdonságait új szerkezetek előállítására 

nyílik lehetőség. A pirrolonok redukciójával olyan szubsztituált pirrolidin-származékokhoz 

juthatunk, melyek akár enantioszelektív átalakítások organokatalizátorai lehetnek.65 Ezen túl 

előállítottak ilidénpirrolonegységet tartalmazó szerves színezéket is, melyet sikerrel 

alkalmaztak színezékérzékenyített napelemcellában.71   

 Habár a rokon szerkezetű 5-ilidénbutanolid szintézise széles körben vizsgált,72-74 pirrol 

analógjáról ez nem mondható el, csak néhány példa található ilidénpirrolonok szintézisére.  

 

11. ábra: Klasszikus gyűrűtranszformáció 

Elterjedt előállítási módszernek mondható a maleinimid Wittig-típusú reakciója,75 

valamint a klasszikus gyűrűtranszformációval végbemenő eljárás (11. ábra), mellyel 

oxofuránból ammónium-acetáttal állítottak elő oxopirrol-származékokat jégecetes forralással.76  
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Ciklusos vegyületek gyűrűzárási reakciójára található példa. Elektrofil ciklizációval 

sikerrel állítottak elő regioszelektíven nitrogén tartalmú heterociklusos α,β-telítetlen-γ-laktám-

típusú vegyületeket (25, 12. ábra).77 A reakcióban nagyobb mennyiségben keletkező 

(E)-izomer szobahőmérsékleten (Z)-izomerré alakul át. A ciklizációt jód-monoklorid 

reagenssel hajtották végre. 

 

12. ábra: Aciklusos vegyületek (24) elektrofil ciklizációja 

 Aroiloxi-γ-laktámok (27) előállítása pirrolok (26) kontrollált oxidációjával, Ley és 

Griffith által kidolgozott körülmények között (TPAP/NMO),78 illetve a Dess-Martin-perjodáttal 

is megvalósítható  (13. ábra).79 Mindkét eljárással elkerülhető a pirrolok oxidációjakor gyakori 

polimerizáció és bomlástermékek keletkezése, azonban ezek az eljárások többnyire csak 

speciális esetekben hasznosíthatók, gazdaságosságukat a sajátos reagensek ára jelentősen 

csökkenti.  

 

13. ábra: Kontrollált oxidáció Dess-Martin-perjodáttal 

Heterociklusok gyűrűtranszformációja sokszínűsége révén számos új lehetőséget 

tartogathat a szerves preparatív kémia számára, mivel általa új szintézisutak nyílhatnak meg 

eddig ismeretlen, vagy csak nehezen kialakítható szerkezetek felé.  
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3.3. Fluorazonok 

A gyűrűtranszformációk vizsgálatát folytatva érdekes lehetőség kínálkozik a 

fluorazonoknál. Az alapváz formális redukcióját és halogénezését/oxidációs átalakítását 

követően megfigyelhető hasonlóság az ilidénpirrolon kialakításánál megismert intermedier 

szerkezetével (20), így elméletben az átalakulást követően kialakítható konjugált szerkezet a jól 

ismert pirroloindolon struktúra (14. ábra).  

 

14. ábra: Gyűrűtranszformációs lehetőség fluorazonok (28) átalakítására 

Az elmúlt években számos törekvés irányult a jelentős biológiai aktivitása80-82 mellett 

érdekes optikai és elektonikai tulajdonságú83,84 fluorazonok szintézisére. A feszült triciklusos 

rendszer megtalálható pszichostimuláns85 és citotoxikus aktivitású hatóanyagokban86 is, 

valamint a daganatellenes hatású mitomicin87 alapvázát képzi. 

 

 Fluorazon-szintézisstratégiák 

Fluorazonok szintézisére kidolgozott klasszikus eljárás az intramolekuláris gyűrűzárás,88 

melyen belül a leghatékonyabbnak a direkt ciklizációs lépések bizonyultak. Új stratégia az 

1-arilpirrol kétszeres metallálását követő N,N-dimetilkarbamátos karbonilezés89 (A út) és a 

palládiumkatalizált ciklokarbonilezés90 (B út, 15. ábra). Ezek azonban nem általános érvényű 

eljárások, sokszor csak a fluorazonok speciálisan szubsztituált körében hatékonyak. Ennek fő 

oka egyrészt a fémorganikus reakciót meghatározó irányítócsoportok hatása. Másfelől további 

hátrányt jelent a szintetikus szempontból fontos halogénszármazékok (elsősorban bróm- és 

jódvegyületek) reakciójakor lejátszódó halogén-fém kicserélődési mellékreakció.43  
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15. ábra: Fluorazon (27) irodalomból ismert előállítási lehetőségei 

A gyűrűzárások másik jelentős csoportja az intramolekuláris acilezések, melyekhez a 

megfelelő kiindulási anyagokat antranilsavból többlépéses szintézissel lehet előállítani. 

Fluorazonok intramolekuláris acilezéses előállítására karbonsav (29, C út),88 savklorid (30, 

D út),91 aldehid (31, E út),92 benzil-alkohol (33, F út)93 és tercier amid (34, G út)94 is alkalmas 

lehet (15. ábra), azonban az általánosan alkalmazott erősen savas reakciókörülmények gyakran 

az érzékeny kiindulási pirrolszármazékok polimerizációjához, bomlásához, így kis termeléshez 

vezethetnek. 

Mindezek ellenére a könnyen hozzáférhető változatosan szubszituált antranilsavak és a 

belőlük előállítható származékok komoly lehetőséget hordoznak magukban, így alternatív, 

enyhe körülményeket igénylő eljárások kidolgozása szintézisükre további fontos cél lehet a 

jövőben. 
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 Elektrofil amidaktiváció 

A nagyobb reaktivitású karbonsavszármazékok közé tartoznak az amidok, melyeknek 

szelektív aktiválása megfelelő elektrofil reagensekkel lehetővé teszi a megnövekedett 

reakcióképességnek köszönhetően változatos és érdekes szintézisek kidolgozását.95  

Rault és munkatársai amidaktiváció keretében antitumor tulajdonságú 

tienopirrolizinonokat (37) állítottak elő diszubsztituált karboxamidokból intramolekuláris 

gyűrűzárási reakcióban (16. ábra).86 A ciklizációs reakciót a korábban fluorazonok előállítására 

alkalmas kutatásaik alapján dolgozták ki, ahol az amid előállítását követően a Vilsmeier-Haack-

reakció körülményeihez96 hasonlóan POCl3-ot alkalmazva jutottak a végtermékhez.94 

 

16. ábra: POCl3-katalizálta intramolekuláris gyűrűzárás 

A POCl3 az egyik leggyakrabban és legszélesebb körben alkalmazott dehidratáló ágens. 

Fontos szerepet játszik a félvezető iparban, valamint számos gyom-, rovarírtószer és égésgátló 

anyag szintézisének kiinduló anyaga. Azonban alkalmazásának hátrányai, mint például magas 

hőmérséklet, hosszú reakcióidő, a szükséges nagy reagensfelesleg, degradáció és így gyakran 

kis termelés, alternatív megoldások keresésére ösztönözték a kutatókat.97 

Ghosez és munkatársai úttörő munkáját98 követően az alapvetően gyenge elektrofil 

tulajdonságú amidok trifluormetánszulfonsav-anhidrid jelenlétében végzett aktivációjával új 

szerkezetek előállítására nyílt lehetőség.99-101 Szekunder amidok és arének fémmentes 

intramolekuláris gyűrűzárásával sikerrel állítottak elő aromás ketimineket, amelyekből savas 

hidrolízist követően a kívánt ketonokhoz jutottak.102 Ugyancsak Huang és társai ftálsavból 

képzett diamid esetében vizsgálták a Tf2O-katalizálta reakció kemoszelektív megvalósításának 

lehetőségét.103 Azt találták, hogy a szekunder és a tercier amid közül az előbbi volt a 

kedvezményezett, méghozzá igen nagy termeléssel jutottak a megfelelő ketiminhez. A 

szelektivitást a szekunder amidból Tf2O hatására keletkező nitrilium köztitermék jóval nagyobb 

aktivitásával magyarázták. 

A Tf2O-val támogatott elektrofil amidaktiváció vizsgálatakor megállapították, hogy bázis 

is szükséges a kiváló hatékonyság eléréséhez.103,104 Csökkent nukleofil karaktere miatt a 
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2-fluorpiridin bizonyult a legjobbnak a különböző bázisok közül és így az enyhe 

reakciókörülményeknek is köszönhetően funkciós csoportok minőségétől függetlenül tudták 

széles körben alkalmazni a kidolgozott metodikát (17. ábra). 

 

17. ábra: 2-Fluorpiridin jelenlétében végzett amidaktiváció  

A hozzáadott bázis szerepét és a Tf2O-aktiváció mechanizmusát számos kutatócsoport 

vizsgálta.103,105 Megállapították, hogy a feltételezett mechanizmus szerint az O-trifliliminium 

triflát intermedierből (42) keletkező nitriliumkation (43) az aktív elektrofil, amelyre már 

megtörténhet a nukleofil támadás (18. ábra). 

 

18. ábra: Szekunder amid (41) Tf2O-aktivációjának feltételezett mechanizmusa 

Charette és munkatársai a bázis additív figyelembevételével azt javasolták, hogy a reakció 

kezdőlépésénél a piridin és a Tf2O reakciójában keletkező N-(trifluormetilszulfonil)-

piridinium-triflát az aktív ágens.106 Movassaghi és kutatócsoportja azonban ennek ellenkezőjét 

találta, kimutatták, hogy a piridinium-triflát keletkezése gátolja a reakció lejátszódását. Ezt 

elkerülendő a nem-nukleofil tulajdonságú 2-fluorpiridint választották, mivel ebben az esetben 

a csökkent bázicitású additív a piridinnel ellentétben nem lép reakcióba az anhidriddel.105 

Huang és társai N-xilidén-fenilpropánsavamid aktiválásakor vizsgálták a bázis szerepét. 

A termék előállítását 2-fluorpiridin hozzáadásával szinte teljes konverzióval valósították meg 

(T = 96%), amit az ekvivalens mennyiségben alkalmazott bázis addíciójával keletkező 

intermedier keletkezésével magyaráztak.103 

Összeségében elmondható, hogy bár vannak javaslatok, a bázis pontos szerepe továbbra 

is tisztázatlan maradt, illetve ami talán még érdekesebb, a reakció melléktermékeként keletkező 

trifluormetánszulfonsav szerepét az aktivációra mindezidáig nem vizsgálták. 

A következőkben a fluorazon mint hasznos és széles körben alkalmazott építőelem két 

különböző tudományterületen való hasznosításához kapcsolódó irodalmi előzményeket 
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ismertetem. A napelemcellákban, mint konjugált π-rendszert tartalmazó színezék központi 

elemeként merült fel alkalmazhatósági lehetősége (3.4. fejezet), másrészről pedig 

gyűrűtranszformációt követően egy jelenleg is forgalomban lévő gyógyszer hatóanyagának 

értékes intermediere alakítható ki a megfelelő szubsztituenst tartalmazó fluorazonból (3.5. és 

3.6. fejezet). 

 

3.4. Színezékérzékenyített napelemcella 

 Napenergia, mint megújuló energiaforrás 

A tudomány rohamos és megállíthatatlan fejlődésével az XX. században számtalan új 

felfedezés és technológiai megoldás látott napvilágot, melyek jelentősen megnövelték és a mai 

napig növelik az emberiség energiaigényét.107 A nem-megújuló energiaforrások kimerülésével 

egyre inkább sürgetővé vált kiváltásuk tiszta és fenntartható energiaforrásokkal, így újabb és 

újabb technológiák jelentek meg, amelyek egyre hatékonyabban tudnak a megújuló 

energiaforrásokból általunk is hasznosítható és tárolható energiát nyerni.108  

A napenergia hasznosítása hamar a legígéretesebb megoldások közé küzdötte fel magát. 

Az összes Földön található és kitermelhető kőolajkészletekben lévő energiát a Nap másfél nap 

alatt sugározza bolygónkra és a teljes emberiség jelenlegi, egy évi energiafogyasztását a Nap 

egy órányi energia-kibocsátása teljes egészében fedezné.109 Jelenleg 10%-os hatásfokkal 

számolva évi 60 TW energiát tudnánk hasznosítani, ami a 2050-re becsült globális 

szükségletnek több, mint kétszerese.9-110 Számos megoldás létezik már a napsugarak 

hasznosítására, mint a passzív házak építése, a napenergia hőenergiává, elektromos energiává 

alakítása, illetve termokémiai tárolása. 

Hatalmas erőfeszítéseket fordítottak nagy hatékonyságú technológiák kifejlesztésére és a 

legjobb eredményeket a napenergia elektromos energiává alakításával érték el.111 Így a 

fotovoltaikus (napelemes) rendszerek kifejlesztésére külön iparág alakult és 1954-ben 

bemutatták az első szilícium félvezetőn alapuló napelemet, napjainkban pedig már sok helyen 

naperőművek termelik az elektromos áramot.112 Legnagyobb hátránya ezeknek a celláknak a 

magas áruk, melynek két fő oka az előállításuk energia- és csúcstechnológia igényessége, 

továbbá, hogy kizárólag napsütésben képesek működni és csak a napsugarak megfelelő beesési 

szöge esetén érhető el velük kiemelkedő hatásfok. 
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 Napelemcellákban hasznosítható színezékek  

Harmadik generációs napelemekként jelentek meg a szerves színezékekkel érzékenyített 

napelemcellák (Dye-sensitized Solar Cells, röviden DSSC). Grӓtzel és O’Regan 1991-ben 

publikálták kutatásaikat egy új alkalmazásról, amelynek az alapja egy félvezető TiO2 

nanorészecskékkel bevont lemezre felvitt, fényérzékeny ruténiumalapú szerves színezék volt 

(45, 19. ábra).113  

 
45 

19. ábra: Ruténiumalapú színezék 

Ezek az érzékenyített cellák a természetből ismert fotoszintézishez hasonlóan működnek, 

tulajdonképpen fotovoltaikus átalakítók, mivel a növényekhez és az algákhoz hasonlóan 

molekuláris abszorbert, egy színezéket alkalmaznak a napfény hasznosítására. A kezdeti kisebb 

hatásfokot követően 1993-ra már 10%-os hasznosulást tudtak Grätzel és munkatársai elérni,10 

azonban felismerték, hogy a további fejlődéshez ki kell szélesítsék ismereteiket az 

elektrokémia, a fotofizika és az anyagtudományok területeire egyaránt.111 

 

20. ábra: Színezékérzékenyített napelemcella működési elve 
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A cella működési elve (20. ábra) egy redox rendszeren alapul, melyben először a színezék 

molekulához fotonok érkeznek a Nap sugárzásának vagy akár mesterséges forrásból származó 

fény hatására, a gerjesztett színezék egy elektront ad át a félvezető titán-dioxid réteg vezetési 

sávjába, majd a molekulát egy elektrolit rendszer (pl. egy jodid/trijodid redox rendszer) 

regenerálja, így a színezék az ellenelektródon nyeri vissza az eredeti állapotát és a folyamat 

újraindulhat.114  

A Grätzel-cella előnyei közé tartozik az arányaiban kisebb előállítási költség, mivel nincs 

szükség nagy és bonyolult eszközökre a gyártásához. A színezék a tintasugaras nyomtatóhoz 

hasonlóan felvihető a hordozó felületére, környezetkímélő, rugalmas és vékony, így a jelentős 

súlycsökkenésnek és változatos kialakításának köszönhetően az alkalmazhatósági köre is 

kitágul, illetve a természeti hatásoknak, mint például a jégesőnek is jóval ellenállóbb.115 Annak 

ellenére, hogy a hasznosítási értéke nem a legnagyobb a napelemek családjában, mégis ár/érték 

aránya (kWh/m2/év/dollár) elegendő ahhoz, hogy vetélytársa legyen a fosszilis 

tüzelőanyagoknak. 

A megjelent tudományos összefoglalók alapján megállapíthatók az alapvető 

követelmények a napelemcellák színezékeivel kapcsolatban. Elsőként a vegyület elnyelési 

spektrumának le kell fednie a látható tartományt és előnyös, ha a közeli infravörösben is elnyel. 

Ezen kívül tartalmaznia kell olyan csoportokat, amelyek képesek a hordozóanyaghoz kötni a 

molekulát. A molekula gerjesztett energiaszintje a félvezető vezetési sávja felett kell legyen az 

elektrontranszfer végbemeneteléhez, valamint a megfelelő regenerálódáshoz a színezék oxidált 

állapotának pozitívabbnak kell lennie, mint az elektrolit redoxpotenciálja. A félvezető felületén 

bekövetkező aggregálódás elkerülhető különböző csoportok bevitelével, és a színezéknek 

megfelelő fény-, elektrokémiai és termikus stabilitással kell rendelkeznie a kívánt 

működéshez.9 

A különböző fémkomplexek mellett, amelyek közül kiemelkednek a ruténium-tartalmú 

vegyületek,11,116,117 a fémmentes szerves színezékek a legígéretesebbek. A ruténiumalapú 

színezékek előnyei közé tartozik a széles tartományban való elnyelésük, megfelelő gerjesztett 

és alapállapotú energiaszintjeik, viszont a ruténium a legritkább elemek közé tartozik, így 

magas árával az általános felhasználása visszaszorul. A fémmentes színezékekkel sokkal 

változatosabb szerkezetek alakíthatók ki, szintézisük kisebb költséggel és környezeti terheléssel 

jár, valamint a moláris abszorpciós koefficiensük is kedvezőbb.9  

Általánosan ezek a molekulák úgynevezett D-π-A szerkezettel jellemezhetők, vagyis 

donor-π–híd-akceptor felépítésűek. Ez azt jelenti, hogy a molekula tartalmaz egy olyan részt, 

amely fény hatására gerjesztődik és képes elektront küldeni a félvezető felé, majd a hozzá 

http://en.wikipedia.org/wiki/Price-performance_ratio
http://en.wikipedia.org/wiki/Price-performance_ratio
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kapcsolódó konjugált π-rendszeren keresztül megtörténik az elektronáramlás és a 

töltésszétválasztás, végül az akceptoregység fogadja a gerjesztett elektront és átadja azt a 

félvezető TiO2-rétegnek. Ilyen szerkezetekre látható néhány példa az alábbi ábrán a velük elért 

hatásfokokkal (21. ábra).118-121 

 
 

46  (η = 6,00%) 47  (η = 2,60%) 

 
 

48  (η = 2,93%) 49  (η = 9,20%) 

21. ábra: Napelemcellában hasznosítható színezékek 

A D-π-A felépítésű színezékekhez a legjobb donoregységeknek az elektronban gazdag 

aromás aminokat találták, mint például az indol122 vagy a szubszituált triaril-amin-

származékok.123,124 A π-híd szerepét főként konjugált kettőskötés-rendszert tartalmazó merev 

szerkezetek tölthetik be, mivel így lesz biztosított a problémamentes elektrontranszport, illetve 

azt is megfigyelték, hogy a töltésszétválasztást biztosító π-hídban a hatásfok növeléséhez 

hozzájárulnak a beépített tioféngyűrűk is. Az ilyen szerkezetek tovább finomíthatók „távtartó” 

csoportok (alifás szénláncok,125,126 szubsztituált ProDOT-egységen alapuló szerkezetek127,128) 

kialakításával, amelyek csökkenthetik a nemkívánatos aggregációt a pórusos felületen és így 

megfelelő oldhatóságot biztosítva elkerülhetők a színezék hordozóra való felvitelekor 

jelentkező problémák.129 Az akceptor esetében már jóval kevesebb megoldás született, a 

legtöbbször cianoakrilsavval118-120 valósítják meg a színezék rögzítését a félvezetőre, de leírtak 

egyéb ditiofulvenilegységeket is.130  
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 Fémmentes szerves színezékek szintézisstratégiái 

A DSSC-ben hatékony szerves színezékek fejlesztésekor számos próbálkozás született a 

molekula különböző részeinek változtatására és így nagyobb hatásfok elérésére. 

Leggyakrabban a polimer színezékek131 mellett kumarin-,132,133 indolin-,133,134 triaril-amin-,135-

138 karbazol-139,140 és oligotiofénegységen141 alapuló szerkezetek találhatók meg.  

Többszörösen konjugált kettőskötés-rendszert tartalmazó molekulák szintézise 

napjainkban is nagy kihívás a kutatók számára. A D-π-A szerkezetekkel könnyen tervezhetők 

különböző színezékek, kiszélesíthető az abszorpciós spektrum, finomhangolható a molekula 

HOMO és LUMO pályája, és megvalósítható az intramolekuláris töltésszétválasztás.9 Ezen 

színezékeknél leggyakrabban a különböző donor-, linker- és akceptoregységek szintézisét 

követően kapcsolási reakciókkal építik fel a molekulát, amelyből végül az akceptoregységnél 

kondenzációval alakítják ki a félvezetőhöz való rögzítést biztosító molekularészt.  

A TiO2-felületen végbemenő töltésátadásra leggyakrabban tiofénen alapuló akceptort 

alkalmaznak. A megfelelő bórszármazékokat Suzuki-kapcsolással csatolják a linkerhez, majd 

Knoevenagel-kondenzációval alakítják ki a cianoakrilsav-részt, mellyel biztosítják a 

kapcsolatot a színezék és a félvezető réteg között.142,143 

Az akceptorrészt egy 1998-as szabadalom alapján tiofénkarbaldehiből (6) kiindulva 

alakítják ki leggyakrabban, metallálást követően a megfelelő boron-észter-származékkal 

reagáltatják, végül savas hidrolízissel jutnak a kívánt boronsavhoz.144 A szabadalomból sajnos 

nem derül ki termelésre vonatkozó információ és a kiindulási anyag mellett a kapott boronsav 

is instabil (levegőre, savra érzékeny), így az aldehidfunkció védése a metallálási lépés előtt 

mindenképp előnyös lehet. Wong és társai etilénglikollal védték az aldehidcsoportot p-

toluolszulfonsav (PTS) katalizátor jelenlétében (22. ábra).145 

 

22. ábra: Akceptoregység kulcsintermedierének (52) előállítása 

A boronsavat 90%-os termeléssel barna szilárd anyagként nyerték ki. Mivel tisztítás 

nélkül használták fel az intermediert a következő lépéshez felmerülhet a kérdés, hogy valóban 

barna-e a termék vagy esetleg polimer melléktermékek, kátrány szennyezheti azt. Esetleg 
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megoldást jelenthetne a boronsav nátriumsójának képzése és az így kapott fehér, szilárd anyag 

már stabil, tárolható szobahőmérsékleten és a tisztítás is egyszerűen kivitelezhető.146 

További megoldást jelenthet érzékeny vegyületek degradálódásának elkerülésére az 

„egy-üst” reakciókvezetés. Hatékonyabbá és gazdaságosabbá tehetjük reakcióinkat azáltal, 

hogy csak a szintézissor végén dolgozzuk fel a reakcióelegyet és tisztítjuk meg a terméket, így 

elkerülhetjük az érzékeny kapcsolópartner bomlását, időt és vegyszereket, oldószert, pénzt 

takaríthatunk meg.147 Egy második generációs X-Phos ligandumot tartalmazó 

palládiumkatalizátorral, az XPhos-Pd-G2-vel már csak 0,5-1 mol% mennyiséget kell 

alkalmazni a komplexből a hatékony katalízishez, mellyel a boronsav észterének kinyerése 

nélkül amerikai kutatók 71-91%-os termeléssel állítottak elő „egy-üst” technikával különböző 

helyzetben szubsztituált biaril- és triaril-származékokat (55, 23. ábra).148 

 

23. ábra: „Egy-üst” Suzuki-kapcsolás 

A boronsavak alternatívái lehetnek a jóval stabilabb pinakol-boron-észterek 

keresztkapcsolási reakciókhoz, azonban ezek a vegyületek önmagukban kevésbé aktívak, így a 

kapcsolási lépés körülményeit úgy kell megválasztani, hogy az észter már azelőtt hidrolízist 

szenvedjen, mielőtt belép a katalitikus ciklusba. Főként elektronban gazdag vegyületeknél a 

hidrolízis azonban az észter forma felé van eltolódva, így nem tud kellő gyorsasággal képződni 

az aktív boronsav, ezáltal előtérbe kerülhet a debórozással járó mellékreakció.149 

Donorként gyakran alkalmazott egységek az elektronban gazdag triaril-aminok (55). 

Hatékony szintézist dolgoztak ki diaril-aminok előállítására, ugyanis Buchwald-Hartwig 

reakcióban akár 93%-os termeléssel lehet a célvegyületet (54) előállítani.150 A kidolgozott 

körülmények között Lambert és társai megvalósították a diaril-amin újabb N-arilezését,151 így 

lehetőség nyílt a Suzuki-Miyaura-kapcsoláshoz szükséges boron-észterfunkció kialakítására 

jónak mondható, 71%-os termeléssel (24. ábra).152 
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24. ábra: Kapcsolásra alkalmas triaril-amin (56) szintézissora 

A problémás hidrolízissel járó pinakol-észterek használatakor megoldást nyújthat a 

különböző rézsókkal kokatalizált kapcsolási reakciók. A heteroaromás boronsav-észterből (56) 

jóval reaktívabb származékot képezhetünk a Stille-kapcsolás mintájára réz(I)-kloriddal. A 

kokatalalízissel kiváló, 63−97% közötti termeléseket értek el (25. ábra).153 

 

25. ábra: Réz(I)-kloriddal segített Suzuki-kapcsolás 

Optimalizálást követően Pd(OAc)2 katalizátor, dppf ligandum, Cs2CO3 bázis, CuCl 

kokatalizátor, DMF oldószer és magas hőmérséklet (80−100 °C) bizonyultak a 

leghatékonyabbnak.153 

A Suzuki-kapcsolás legfontosabb előnyei közé tartozik az enyhe reakciókörülmények, az 

alkalmazott reagens stabilitása, a könnyű feldolgozhatóság és nagy tolerancia egyes funkciós 

csoportokkal szemben. A kapcsolás akár vízben is elvégezhető, de dolgozhatunk heterogén 

fázisú rendszerben is, ahol a reakció lejátszódását jelentősen elősegítheti fázistranszfer-

katalízis. Palládiumkatalizált kapcsolásoknál legtöbbször az oxidatív addíció a 

sebességmeghatározó lépés. A nagy térkiterjedésű és elektronban gazdag foszfinok előnyt 

jelenthetnek, de maga a palládium/ligandum arány is szerepet játszik az aktivitás mértékében.154 

A kapcsolásban részt vevő halogénvegyület reaktivitása függ a szubsztituensektől, amelyeket 

az aromás gyűrű tartalmaz, továbbá függ az alkalmazott bázistól és katalizátortól is egyaránt. 

A bázis szerepe a palládiumvegyület elektrofil jellegének és a bórorganikus reakciópartner 

nukleofil karakterének növelése. A leggyakrabban alkalmazott bázis a Na2CO3, azonban ez 
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gyakran hatástalan sztérikusan gátolt szubsztrátumok reakciójakor. Ezekben az esetekben 

K2CO3, Cs2CO3, KOAc, Et3N, K3PO4, KF választhatók a jó termelés biztosítására.155 

Mivel a Suzuki-Miyaura-kapcsolás az egyik legelterjedtebben és legváltozatosabban 

megvalósított reakció a szerves szintézisekben továbbra is fontos cél lehet enyhe, ugyanakkor 

hatékony körülmények kidolgozása, főként többszörösen konjugált rendszerek reakciójakor, 

ahol mindezidáig új C-C kötés létesítése bonyolult, sokszor megoldhatatlan feladatnak 

bizonyult. 

 

3.5. Pirroloindolonok 

A szerves kémiában szinte mindenütt előforduló pirroloindolon-gyűrűrendszer számos 

gyógyszeriparban fontos természetes és szintetikus eredetű hatóanyag (59-61) és bioaktív 

alkaloid (62, 63) építőeleme és kiindulási vegyülete (26. ábra).1-3  

 

26. ábra: Pirroloindolonegységet tartalmazó biológiailag aktív hatóanyagok 

Ennek köszönhetően a tri- és policiklusos indolok és indolonok hatékony előállítására 

kiemelkedő figyelem irányul. Gyakran azonban csak többlépéses szintézissorokkal lehet a 

kívánt szerkezetekhez jutni,4,5 így új, az indolváz gyors és egyszerű kialakítását biztosító 

eljárások kidolgozása továbbra is komoly kihívást jelent.  

 



  Irodalmi áttekintés 

 

26 | O l d a l  
 

 

 Pirroloindolonok szintézise 

Enyhe körülményeket igénylő, a szubsztituensek széles körében hatékony eljárást 

dolgozott ki pirroloindolonok előállítására Ramtohul és csoportja. Policiklusos 

heterociklusokat állítottak elő szobahőmérsékleten indol-2-karboxilátok és igen aktív arinok 

reakciójában, ahol fluoridforrásként tetrametilammónium-fluoridot (TMAF) használtak a 

kezdő deprotonálási lépéshez.156  

Különböző intramolekuláris gyűrűzárások találhatók a szakirodalomban változatos 

funkciókat tartalmazó indolonok előállítására, azonban ezekben az esetekben már 

elengedhetetlen a magas, sokszor reflux közeli hőmérséklet, illetve savkatalízis, amely gyakran 

kisebb termeléshez vezet.1,157 Szintén magas hőmérsékleten, palládiumkatalizált egylépéses 

gyűrűzárással állítottak elő policiklusos indolont (65) amerikai kutatók acetilén láncot 

tartalmazó N-szubsztituált 2-klóranilinből (64, 27. ábra). Ez a típusú indolon-szintézis egy ritka 

és érdekes példa alkinnel lejátszódó intramolekuláris syn amidopalladálási gyűrűzárásra.158  

 

27. ábra: Palládiumkatalizált intramolekuláris dihidropirrolo-indolon-szintézis 

Átmenetifém-katalízissel német kutatók C-2 alkenilezés keretében valósították meg 

N-szubsztituált indolok intramolekuláris ciklizációját és közepes termeléssel jutottak 

pirroloindolonokhoz (88, 34. ábra).157 A zöldkémiai szempontból igen előnyös, az elmúlt 

néhány évben egyre népszerűbb redox-neutrális reakciókban nincs szükség hozzáadott 

redukáló- vagy oxidálószerre, viszont formálisan egy redox reakció játszódik le. Japán kutatók 

formális redox-neutrális reakcióban C−H kötés funkcionalizálásával alkenilezést, majd ezt 

közvetlenül követő kobalt-ciklopentadienil-komplex által katalizált ([Cp*Co(C6H6))](PF6)2) 

gyűrűzárást valósítottak meg. A stratégiát alkalmazva N-acilindolból (66) jó termeléssel 

jutottak szubsztituált pirroloindolonokhoz (68, 28. ábra).159 
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28. ábra: Pirroloindolon (68) előállítása formális redox-neutrális reakcióban 

Érdekes bioaktív szerkezetek előállításának érdekében a pirroloindolonok aszimmetrikus 

reakcióit széles körben vizsgálták. Közepes termelés mellett kiemelkedő diasztereo- és 

enantioszelektivitással állítottak elő transz-indolonokat α-klóraldehid és nitrovinilindol 

N-heterociklusos karbének (NHC) katalizálta [2+3] gyűrűzárási reakciójában.3 Multikatalitikus 

„egy-üst” reakcióban α-szubsztituált indolakrilát intermedieren keresztül szintén NHC 

organokatalízist alkalmaztak nukleofil tulajdonságú tercier amin mellett és így enantioszelektív 

intramolekuláris hidroacilezéssel jutottak kvaterner pirroloindolonokhoz.2 Hui és társai NHC-

katalizált kaszkádreakcióban valósították meg ciklopenta[3,4]-pirroloindolonok aszimmetrikus 

előállítását elődeikhez hasonlóan kiváló diasztereo- és enantioszelektivitással, viszont nagyobb 

termelés elérése mellett (29. ábra).160 

 

29. ábra: Dihidro-pirroloindolonok (71) előállítása NHC-katalizálta kaszkád reakcióban 

Összegezve elmondható, hogy pirroloindolonok előállítására néhány eljárás ismert, 

azonban új, enyhe körülmények között és általánosan hatékony szintézisek kidolgozására 

továbbra is megmaradt az igény.  
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3.6. Indolok 

A kiemelt szerepet betöltő indol széleskörű gyógyszeripari jelentősége miatt az egyik 

legfontosabb és legváltozatosabb építőelem a hatóanyagkutatásban (30. ábra).12 Gyakori 

heterociklusos szerkezet, amely a természetben és a gyógyszeriparban egyaránt számos 

biológiailag aktív hatóanyag alkotóeleme.161-165 A triptofán alkotórészeként beépül a 

fehérjékbe, az indometacin és a sumatriptan mellett számos további gyógyszerhatóanyag 

alapváza és az indol alkaloidok építőelemeként olyan növényekből kinyert biológiailag 

aktívitást mutató hatóanyagokban található meg, mint a sztrichnin és az LSD. Számtalan könyv 

és összefoglaló közlemény tárgyalja az indolok szinte minden területre kiterjedő biológiai 

aktivitását és ennek köszönhetően a szintézisével kapcsolatos számos eredményt.166-168  

 

30. ábra: Indol gyógyszeripari jelentősége 

A gyógyszerkémiába Evans és társai által bevezetett „megkülönböztetett szerkezetek” 

kifejezés olyan építőelemeket határoz meg, melyek hasznos ligandumjai különböző 

receptoroknak és megfelelő módosításokkal új receptor agonista és antagonista szerkezetek 

állíthatók elő.169 A kifejezés elterjedése óta számos szerkezet, mint például az 1,4-

benzodiazepin-2-on, bifenil, 1,4-dihidropiridin, 4-es helyzetben szubsztituált piperidin és az 

indol jutott megkülönböztetett szerephez, mert a segítségükkel előállított különböző 

gyógyszerjelöltek több receptorra is hasznosnak bizonyultak.12 Függetlenül a hatóanyagkutatás 

módjától az indolegység érdekes és értékes kiindulópontjává vált az originális kutatásnak és a 

vezérmolekula optimalizálásnak számos hatásterületen.170 

Az Amerikai Egyesült Államokban a kiskereskedelmi forgalomban értékesített 200 

legkeresettebb gyógyszer között hét indolt tartalmazó hatóanyag is megtalálható volt 2012-ben, 
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amelyek közül a férfiak erekciós problémáira kidolgozott Cialis (Tadalafil) hozta gyártója 

számára a legnagyobb profitot.171  

 

 Indolszintézisek 

Az indolszintéziseket fontosságuk és megkülönböztethetőségük miatt gyakran 

feltalálójukról nevezik el. Változatos szintézisek állnak a kutatók rendelkezésére,172-174 

amelyeknek részletes bemutatására számos összefoglaló és könyv található, így csak egy úttörő 

példát és egy összefoglaló ábrát szeretnék bemutatni. 

A legelső szintézist szubsztituált indolok előállítására Emil Fischer dolgozta ki 1866-ban, 

amelyet végül 1883-ban publikált. Az elmúlt több, mint 100 évet követően is a Fischer-féle 

indolszintézis a leggyakrabban alkalmazott eljárás, amelynél a ciklizációt arilhidrazonokból 

(72) valósítják meg savkatalízis vagy magas hőmérséklet hatására (31. ábra).175 

 

31. ábra: Fischer-féle indolszintézis 

Sundberg könyvében felosztja a szintéziséket aszerint, hogy milyen megközelítéssel 

alakítják ki az indolgyűrűt. Az első négy típus a funkcionalizált aromás vegyületeket, valamint 

funkciós csoportot nem tartalmazó vegyületek kötéskialakítását tárgyalja (1-4. típus).176 

 

32. ábra: Irodalomból ismert leggyakoribb indolszintézisek 
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A következő a szén-nitrogén kötés kialakításával (5. típus), valamint a szén-szén kötés 

kialakításával járó reakciók (6. típus), amelyet a ciklohexánból benzolgyűrűt, majd indolt 

kialakító eljárások követnek (7. típus). Az utolsó két csoport pedig két ritkább esetet tárgyal: 

pirrolgyűrűhöz kondenzált benzolgyűrű kialakítását intramolekuláris gyűrűzárással (8. típus), 

valamint mindkét gyűrű létrehozását nyíltláncú vegyületek ciklizációjával (9. típus). Az ábrán 

feltüntettem a feltalálójuk nevével jelzett reakciók elnevezéseit.172,176  

Az α,β-telítetlen C-2-alkenilindol-származékok gyakran használt könnyű- és 

gyógyszeripari hatóanyagok kiinduló vegyületei. Az oldallánc könnyen kialakítható az 

alkenilfunkció direkt bevitelével.177 Legismertebb képviselőjük a sztatinok családjába tartozó 

fluvastatin (91, Lescol®), ami elterjedten alkalmazott hidroximetilgluratil-koenzim A 

(HMG-CoA) reduktáz inhibitor. 

 

 Fluvastatin 

Az első generációs sztatinok dekalingyűrűre épülnek és fő képviselői a lovastatin, 

pravastatin és simvastatin. A második típusúak szintetikus eredetűek és az elődjeiknél 

megszokott butirilcsoport helyett fluorfenilcsoportot tartalmaznak, amely a megnövekedett 

poláris interakcióknak köszönhetően sokkal jobban kötődik a HMGR enzimhez, így hosszabb 

távon tudják kifejteni hatásukat. Közéjük tartozik a fluvastatin mellett az atorvastatin és a 

rozuvastatin is.178  

A fluvastatint tartalamazó Lescol®, az emelkedett koleszterin- és trigliceridszint 

kezelésére használt gyógyszer volt az FDA által engedélyezett negyedik kereskedelmi 

forgalomba kerülő sztatin. A Sandoz gyógyszergyár racém formában értékesítette, mivel még 

így is jóval hatékonyabbnak bizonyult, mint elődje, a lovastatint tartalmazó Mevacor®. Az 

Amerikai Egyesült Államok gyógyszerpiacán 2006-ban a 200 legtöbbet eladott és legnagyobb 

bevételt hozott termékek közé került be.171 A racém forma forgalmazása mellett egy másik 

hátránya is van a fluvastatinnak, ugyanis az allil-alkoholok nem élik túl a gyomorban lévő savas 

körülményeket, amivel az in vivo vizsgálatoknál elért kis aktivitást is magyarázták: a hatóanyag 

egy része elbomlott. A sztatinok családjának következő tagja a rozuvastatin lett, amely az indol 

helyett az allil-alkoholfunkciót deaktiváló pirimidinre épült. A Lescol® hátrányai és a gyorsan 

kifejlesztett, hatékonyabb utód miatt sosem lett a Zocor® (semvastatin) és a Lipitor® 

(atorvastatin) készítményekhez hasonló kasszasiker.179  
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 Indol-2-akrilátok szintézise 

A piaci helyzettől függetlenül és az indol-2-akrilátok sokszínű felhasználhatósága miatt 

előállításukra hatékony szintézisek kidolgozása továbbra is aktívan kutatott terület maradt. 

Japán kutatók 3-(4-fluorfenil)-1-izopropil-1H-indolt reagáltattak az iparban nagy 

mennyiségben rendelkezésre álló 3-metoxiakriláttal erősen savas körülmények között 

ecetsavban, amellyel 94%-os  termeléssel sikerült a célvegyület akril-észtert előállítani.180  

A szén-hidrogén kötés aktiválásával megvalósították az indol C2-es pozíciójának 

regioszelektív funkcionalizálását, mellyel a kationos RhIII-katalizált alkének és indolok oxidatív 

kapcsolásához könnyen eltávolítható N,N-dimetilkarbamoil-csoportot alkalmazták 

irányítócsoportként.181 Gong és társai szubsztituált indolok esetében szintén ródium-katalízissel 

valósították meg a C2-es pozíció regioszelektív alkenilezését, azonban ők pirimidilcsoportot 

alkalmaztak irányítócsoportként enyhébb körülmények között.182 Kale és társai 

palládiumkatalizált reakcióban valósítottak meg kétszeres α-arilezést. Elsőként kialakították a 

megfelelő trietilszilil-enol-étert, ami 120 °C-on reakcióba lépett orto-brómanilinekkel, így 

gyors intramolekuláris gyűrűkialakítást tettek elérhetővé két egymást követő azonos 

reagenseket és körülményt alkalmazó lépésben (33. ábra).183 

 

33. ábra: 2-Alkenil-3-arilindol (87) palládiumkatalizált szintézise 

Oestreich és társai lúgos körülmények között végezték el pirroloindolonok amidhasítását, 

majd a savat metilezték, azonban így kizárólag cisz-termékhez jutottak (34. ábra).157 

 

34. ábra: Pirroloindolonok amid kötésének hasítása 
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Az észterből alkilezéssel, majd redukcióval előállítható aldehid (90) továbbalakítható 

fluvastatinná (91) aszimmetrikus szintézisben,184 irrídiumkatalizált szintézissel,185 valamit 

Ti(OiPr)4 és királis Schiff-bázis jelenlétében végzett aldehid és diketén reakciójában. Utóbbi 

eljárás mind a négy enantiomer szelektív előállítására alkalmas (35. ábra).186 

 

35. ábra: Fluvastatin (91) szintézise indol-2-akrilaldehidből (90)
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4. Kísérleti eredmények és értékelésük 

4.1. Gyűrűtranszformáció 

Kutatócsoportunkban korábban vizsgáltuk 1-arilpirrolok szelektív halogénezését és 

fémorganikus reakcióit, valamint az előállított intermedierek gyűrűtranszformációs 

átalakítását.13 Az N-szubsztituált pirrolok DMF oldószeres szelektív dibrómozását követően 

fémorganikus reakcióval terveztük kialakítani az aminoalkoholok szerkezetében meghatározó 

szerepet betöltő diarilkarbinol molekularészt. A jó elektrofilnak számító benzofenonnal végzett 

kísérleteink alkalmával sikerrel mutattuk ki a céltermék alkoholt, azonban a feldolgozás utáni 

levegőn állás közben szabad szemmel is látható változások következtek be. Tisztítást követően 

részletes szerkezetvizsgálatnak (többdimenziós NMR, HRMS, XRD, IR) köszönhetően 

mutattuk ki a várt struktúrától jelentősen eltérő 5-ilidénpirrol-2(5H)-on szerkezetet (21, 

9. ábra).  

Az instabil 2-bróm-5-(hidroximetil)pirrolból (20) egy gyors, savkatalizált reakció 

keretében játszódik le az átalakulás, amely mechanizmusának pontos felderítésére 

kvantumkémiai számításokat végeztünk. Az eredmények alapján megállapítottuk, hogy a 

gyűrűtranszformáció hajtóereje egy teljes mértékben konjugált, de nem aromás rendszer 

létrejötte a kiindulási pirrolgyűrűből. Ígéretes szintetikus és gyógyszeripari 

alkalmazhatóságának vizsgálatára célul tűztük ki az átalakítás kiterjesztését további 

heterociklusokra.  

Lehetséges alternatíva gyűrűtranszformációra a fluorazon-alapváz, ugyanis formális 

redukcióját és halogénezését/oxidációs átalakítását követően megfigyelhető hasonlóság a 

korábban tapasztalt intermedier szerkezetével (20, 14. ábra). A következőkben elsőként a 

fluorazonok szintézisének területén elért eredményeinket ismertetem. 

 

4.2. Fluorazonok  

Sokoldalú biológiai aktivitásának köszönhetően szubszituált fluorazonok előállítására 

számos eljárás található az irodalomban (3.3.1. fejezet), azonban mind 

gyűrűtranszformációjának vizsgálata, mind pedig konjugált elektronrendszerének kiterjesztése 

és az így előtérbe kerülő fotokémiai tulajdonságainak felhasználása mindezidáig kevésbé 

kutatott terület maradt.84 A fluorazonok elektronikus tulajdonságait az 1-arilpirrol aromás és 

heteroaromás gyűrűje közti konjugáció jelentősen befolyásolja, amely növelhető a két gyűrű 
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gyakorlatilag egy síkba hozásával a beépülő karbonilcsoportnak köszönhetően. Így 

szintézisüknek részletes vizsgálatát követően célul tűztük ki a bíztató fotokémiai tulajdonságú 

fluorazon-linkerre épülő színezék előállítását, valamint tesztelését napelemcella érzékenyítő 

anyagaként redox rendszerben. 

 

 1-Arilpirrol-alapvázú tercier amidok előállítása 

Szubszituált fluorazonok előállítására az intramolekuláris acilezés bizonyult a 

legalkalmasabbnak. A reakcióhoz szükséges kiindulási anyagok előállítását a könnyen 

hozzáférhető és változatosan szubszituálható antranilsavakból kiindulva kívántuk 

megvalósítani. A belőlük előállítható savszármazékok komoly lehetőséget hordoznak 

magukban, így a pirrolgyűrű érzékenységét is figyelembe véve enyhe intramolekuláris 

gyűrűzárás megvalósításához savamidfunkciót alakítottunk ki. Az antranilsav metil-észterét az 

Elming-Clauson-Kaas-típusú pirrol kialakítási eljárás szerint 2,5-dimetoxitetrahidrofuránnal 

(DMTHF) refluxáltattuk ecetsav oldószerben, majd ezt követően 85 °C-on pirrolidin 

feleslegében egy éjszakán át forraltuk (36. ábra). Feldolgozást és tisztítást követően azonban 

csak közepes termeléssel sikerült a céltermék savamidhoz jutnunk, ami a hosszú ideig, magas 

hőmérsékleten végzett reakció miatt bekövetkező pirrolgyűrű bomlásával magyarázható.187 

 

36. ábra: Tercier amidok (94a, 94b) előállítása 

Az amidképzés hatékonyságának növelésére a teljes eljárást optimalizáltuk, elsőként a 

pirrolgyűrű és az amid kialakításának sorrendjét cseréltük fel (37. ábra). A pirrolidin enyhébb 

körülmények között megvalósítható addíciójához először 1,1'-karbonil-diimidazollal aktiváltuk 

az antranilsavat (31, 95a-o), ami lehetővé tette, hogy THF-ben végezve a reakciót már 

szobahőmérsékleten is végbemenjen a reakció. A kapott intermedierhez (96a-o) feldolgozás 

nélkül hozzámértük a pirrolképzéshez szükséges DMTHF-et, valamint a savkatalízis 

biztosítására 2,5 ekvivalens trifluorecetsavat és fél órát reagáltattuk 80 °C-on THF-ben. Az 

aktiváció miatt jóval hatékonyabb amidszintézisnek, az „egy-üst” reakcióvezetésnek és a 
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pirrolgyűrű kialakításánál alkalmazott enyhébb körülmények között lényegesen rövidebb idejű 

forralásnak köszönhetően kiváló termeléssel (63-99%) jutottunk a célvegyületekhez (34, 94a-b, 

97a-o).188 

 

37. ábra: 1-Arilpirrol-alapvázú tercier amidok (34, 94a-b, 97a-o) „egy-üst” szintézise 

A kidolgozott „egy-üst” amidképzés általánosíthatóságára további, mind elektronküldő, 

mind elektronszívó szubsztituenseket tartalmazó antranilsavakból hatékonyan állítottuk elő az 

1-arilpirrol-karboxamidokat (Termelés: 63-99%). A korábbi kétlépéses eljárással 

összehasonlítva például a benzolgyűrű 5-ös helyzetében brómatomot tartalmazó vegyület (94a) 

szintézisének termelése több mint duplájára emelkedett. A benzolgyűrű 6-os helyzetében 

szubsztituenst tartalmazó antranilsavaknál (95d, 95h, 95m) a CDI-s amidképzés csak kisebb 

termeléssel volt megvalósítható, ami a szomszédos helyzetben lévő helyettesítő sztérikus 

gátlásával magyarázható. Azonban a CDI-s aktivációt THF-es refluxáltatlással ezekben az 
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esetekben is sikerrel valósítottuk meg. Bár egy kicsit kisebb, de így is jó termeléssel jutottunk 

a céltermék 1-arilpirrolokhoz (97d: 65%, 97h: 75%, 97m: 73%).188  

 

 Fluorazonok szintézise 

Savamidokból kiindulva POCl3 használatával valósították meg az intramolekuláris 

gyűrűzárást Rault és munkatársai.94 Ennek analógiájára viszonylag nagy termelés mellett 

sikerrel zártuk gyűrűbe a 94a-b vegyületeket POCl3 reagens 25-szörös feleslegében forralva a 

kiindulási amidot (38. ábra).187 

 

38. ábra: POCl3-aktivált intramolekuláris gyűrűzárás 

A POCl3-os amidaktivációnak azonban számos hátránya van. Egyrészről a reagens a 

reakció oldószere is, ami a zöldkémia alapelveit figyelmen kívül hagyja és még a feldolgozást 

is jelentősen megnehezíti. Másrészről a lassú ciklizáció csak hosszas refluxáltatással (80 °C, 

8 óra) hozott eredményt, ami az ilyen nagy mennyiségben alkalmazott erős dehidratáló ágens 

hatására az elektronszívó csoporttal stabilizált arilpirrolok kivételével a reakcióelegy 

bomlásához vezethet. Törekedtünk a reagens mennyiségének csökkentésére két oldószer (toluol 

és DKM) kipróbálásával is, azonban két ekvivalens POCl3-dal jobban előtérbe került a 

degradáció, még kisebb termeléssel (15-34%) sikerült csak terméket izolálnunk. 

A sikertelen optimalizálási kísérleteket követően a Tf2O-aktivációval segített ciklizációk 

felé fordítottuk figyelmünket. Az alapvetően gyenge reaktivitású, szubsztituensek nélküli 

savamid (34) trifluormetánszulfonsav-anhidrid jelenlétében végzett aktivációját vizsgáltuk. 

Diklórmetánban –78 °C-on hozzámérve 1,1 ekvivalens anhidridet a felmelegedést követően 

már fél óra után a termék (27) volt a reakcióelegy főkomponense (39. ábra). A NaOH-os 

feldolgozás és tisztítás után 64%-os termeléssel sikerült kinyernünk a céltermék fluorazont, 

valamint visszanyertük a kiindulási savamid (34) 29%-át. Így megállapítható, hogy bár a 

kísérlet sikeres volt, teljes konverziót valamiért mégsem sikerült elérnünk. Sem az aktiváló 

ágens mennyiségének növelése, sem pedig a reakcióidő emelése nem hozott javulást a 
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termelékenységben, ugyanis még 45 óra után sem történt változás, tisztítás után a fentihez 

hasonló arányokkal kaptuk a céltermék (27) és a kiindulás anyag (34) keverékét. 

 

39. ábra: Tf2O-aktivált gyűrűzárási reakció 

Az amidok Tf2O általi elektrofil aktiválásakor azt találták, hogy reakcióelegyhez 

hozzáadott bázis jelentősen javíthatja a reakció hatékonyságát (3.3.2. fejezet). A korábbi 

kutatások leghatékonyabbnak a szubsztituált piridineket találták, ezen belül is a 2-fluorpiridint. 

A kiindulási anyag oldatához először 2-fluorpiridint, majd ezt követően az anhidridet 

hozzáadva az amid teljes aktivációját sikerült elérnünk. A célvegyület fluorazont 91%-os 

termeléssel kaptuk már 1,2 ekvivalens additív hozzáadásával (1. táblázat, 9. kísérlet).188 

A költséghatékonyság szempontjából a szubsztituálatlan piridin lenne a legszerencsésebb 

választás az additív szerepére, azonban a megnövekedett nukleofil karaktere miatt mégis a 2-es 

helyezetben fluoratomot tartalmazó származéka bizonyult hatásosnak. Piridinnel csak jóval 

kisebb termelést tudtunk elérni, ami az additív és a Tf2O mellékreakciójával magyarázható. 

Kíváncsiak voltunk, hogy esetleg az adagolási sorrend felcserélésével javítható-e a piridinnel 

elért hatékonyság, elkerülhető-e a melléktermék N-(trifluormetilszulfonil)-piridinium-triflát 

keletkezése. Az amid –78 °C-os aktivációját követően 0,3 ekvivalensnyi egységekben adtuk 

hozzá a reakcióelegyhez a piridint és teljes konverziót sikerült elérnünk, 88%-os termeléssel 

sikerült a fluorazont (27) kinyernünk. Ezek alapján megállapítottuk, hogy a reagensek 

adagolásának sorrendje nagyban befolyásolhatja az aktivációt és a költséghatékonyabb piridin 

is alkalmas lehet a Tf2O-aktivált ciklizációk elősegítésére. 

Az optimalizálás eredményei alapján a leghatékonyabb eljárás folyamán –78 °C-on a 

kiindulási anyag diklórmetános oldatához 1,1 ekvivalens Tf2O adagolása az első lépés, majd 

5 percet követően az 1,2 ekvivalens 2-fluorpiridin hozzáadása a második, végül pedig fél órás 

hőmérséklettartás után a hűtés elvehető (1. táblázat, 12. kísérlet). 

A hatékony intramolekuláris gyűrűzárás kidolgozása után a Tf2O-aktiváció szubsztrát 

hatásának vizsgálatát tűztük ki célul. Az eljárást az 1-arilpirrol-amidok benzolgyűrűjén 

különböző szubsztituenseket tartalmazó további származékok (94a-b, 97a-o) esetében sikerrel 

valósítottuk meg, minden esetben nagy termeléssel (82-97%, 40. ábra). 
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1. táblázat: Tf2O-aktivált gyűrűzárás reakciókörülményeinek optimalizálása 

Kísérlet Aktiválószer (ekv.) Additív (ekv.) Oldószer Termelés (%)g 

1b POCl3 (25) – – 58 

2c POCl3 (2,0) – CH2Cl2 15 

3b POCl3 (2,0) – toluol 34 

4d Tf2O (1,1) – CH2Cl2 64 (29)h 

5d Tf2O (1,5) – CH2Cl2 62 (26)h 

6d Tf2O (2,0) – CH2Cl2 68 (12)h 

7e Tf2O (1,1) – CH2Cl2 79 (14)h 

8d,f Tf2O (1,1) 2-F-Py (0,6) CH2Cl2 82 (7)h 

9d,f Tf2O (1,1) 2-F-Py (1,2) CH2Cl2 91 

10d,f Tf2O (1,1) Py (1,2) CH2Cl2 42 (38)h 

11d,i Tf2O (1,1) Py (1,2) 
j CH2Cl2 88 

12d,i Tf2O (1,1) 2-F-Py (1,2) CH2Cl2 93 

13d,f Tf2O (1,1) TfOH (4,0) CH2Cl2 8 (83)h 

aReakció körülmények: 0,5 mmol 34, 1,2 ml oldószer, POCl3: EWG = Cl, X = 

PO2Cl2; Tf2O: EWG, X = OTf. b8 óra (80 °C). c8 óra (40 °C). d30 perc (5 perc, –

78 °C; 25 perc –78 °C, majd rt.). e45 óra (5 perc, –78 °C majd rt). fProtokol A: az 

additív a Tf2O előtt adagolva –78 °C-on. gIzolált termelés. hVisszanyert kiindulási 

anyag. iProtokol B: additív a Tf2O után 5 perc alatt adagolva –78 °C-on. jPiridin 

(Py) egymás után 0,3 ekvivalensnyi egységekben adagolva. 

Elektronküldő csoportokat tartalmazó amidokat (97a-i) a köztitermék ketiminiumsóvá 

(101a-i) alakítottuk, továbbá az elektronban gazdag dimetoxi-származéknál (97i) is sikerrel 

alkalmaztuk a kidolgozott elektrofil amidaktivációt. Az előállított fluorazonok közül a metoxi 

funkciós csoportokat tartalmazó származékok (102e-i) szintézisét a POCl3-dal végzett 

aktivációval nem lehetett volna megvalósítani. 
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40. ábra: Fluorazonok (27, 98a-b, 102a-o) szintézise Tf2O-aktiváción keresztül 

Sikerrel dolgoztunk ki tehát egy új, hatékony és általánosítható szintézisutat fluorazonok 

előállítására könnyen hozzáférhető antranilsavakból „egy-üst” amid- és pirrol-képzésen 

keresztül, amelyet intramolekuláris ciklodehidratáció követ. Az újfajta szén-szén kötés 

kialakításakor a gyűrűzárás tercier amidok Tf2O-es aktivációjával indul, majd egy 

ketiminiumsón keresztül hidrolízissel jutottunk változatos, könnyen továbbalakítható 

fluorazonokhoz. 
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 Amidok Tf2O-aktivációjának mechanizmusvizsgálata 

A Tf2O-es amidaktivációk pontos mechanizmusának meghatározására számos törekvés 

irányult (3.3.2. fejezet), azonban egységes megoldás mindezidáig nem született. 

Megállapították, hogy megfelelő hatékonyság eléréséhez ekvivalens mennyiségű bázis 

szükséges, aminek konkrét szerepe ugyancsak ismeretlen maradt.  

Az elektrofil amidaktiváció optimalizációja közben megfigyeltük, hogy a 34 

szubsztrátum teljes konverziójához elengedhetetlen 2-fluorpiridin jelenléte, használata nélkül 

jelentős mennyiségben nyerhető vissza a kiindulási anyag (34). Annak ellenére, hogy bázis 

jelenlétében a tercier amidból nem keletkezhet a Huang és társai által javasolt nitríliumion 

(43),103 az eredményekből arra következtethetünk, hogy az amid transzformációja 

ketiminiumsóvá hasonló mechanizmussal játszódhat le. A bázis pontos szerepének 

meghatározására ezért NMR vizsgálatok elvégzését tűztük ki célul. 

Az alkalmazott bázis hatásmechanizmusára számos javaslat érkezett (3.3.2. fejezet), 

azonban a reakció melléktermékeként keletkező trifluorecetsav (TfOH) szerepét még senki sem 

vizsgálta korábban. Mivel bázis nélküli gyűrűzárással csak közepes konverzió érhető el, a 

TfOH-nak véleményünk szerint meghatározó szerepe lehet a reakció lejátszódására. 

Feltételezésünk igazolására a gyűrűzárást TfOH nagy feleslegében (4 ekvivalens) is elvégeztük, 

amellyel a sav jelentősen gátolta a reakciót, ugyanis 83%-os termeléssel kaptuk vissza a 

kiindulási anyagot (1. táblázat, 13. kísérlet), így megállapítottuk, hogy a jelenlévő sav 

koncentrációja jelentősen befolyásolja a ciklizáció lejátszódását. 

NMR kísérleteinkben elsőként az összehasonlító modellként alkalmas benzoesav 

pirrolidinnel képzett amidjának (103) aktivációját vizsgáltuk. Oldószerként deuterált 

diklórmetánban (CD2Cl2) trifluorecetsav feleslegét alkalmazva az amid karbonil szenének jele 

kicsit feljebb tolódott a spektrumban, ami az kisebb elektronsűrűségű protonált amid (104) 

keletkezését mutatja (41. ábra).188 

 

41. ábra: Tf2O/TfOH hatása a pirrolidinnel képzett benzamid (103) aktivációjára 
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Szupersavak esetében ismert, hogy képesek protonálni az amidokat, azonban ezt a TF2O-

val végzett amidaktivációknál mindezidáig nem vizsgálták. Savanhidrid jelenlétében a 

protonált forma keletkezésének igazolására vizsgáltuk meghatározott mennyiségű TfOH 

hozzáadása után a Tf2O hatását a reakcióelegyre. Az NMR vizsgálatok alapján megállapítottuk, 

hogy várakozásunknak megfelelően a protonált amid (104) már nem reagált a savanhidriddel 

és csak 23%-ban kaptuk a kívánt O-triflilimminium-származékot (105). A reakció 

melléktermékeként kimutattunk egy dikationos étersót (106), ami feltehetőleg a kiindulási 

anyag és az igen reaktív 105 reakciójában keletkezhetett. 

A mechanizmusvizsgálat következő lépéseként a 34 tercier amid esetében vizsgáltuk a 

bázis nélküli Tf2O-es amidaktivációt. A savanhidrid hozzáadását követően 35%-nyi 

elreagálatlan arilpirrol mellett 65%-ban keletkezett a 100 imminiumsó, amely arány 

összhangban van az optimalizálás alatt kapott eredményeinkkel (1. táblázat, 4. kísérlet). A 

reakcióelegy analíziséből kapott 13C-NMR spektrumban megtalálható az imminiumsóra (100) 

jellemző 154,9 ppm kémiai eltolódás. Az el nem reagált protonált forma (34·TfOH) létezésének 

igazolására is található bizonyíték, ugyanis az irodalomból ismert korábbi feltételezések alapján 

könnyebben keletkező O-triflilimminium-triflát (99) kisebb tartományba várt jele helyett,103,106 

nagyobb eltolódásnál található egy karbonilszénre utaló jel (42. ábra, 13C spektrum). Az 

eredmények az előkísérletekkel összhangban a protonált amid (34·TfOH) keletkezését 

igazolják.  

 

 

42. ábra: Tercier amid (34) Tf2O-aktivált ciklodehidratációjának 13C NMR vizsgálata 

A protonált forma keletkezésének további igazolására a kiindulási amidot 1,1 ekvivalens 

trifluorecetsavval reagáltattuk és az előkísérleteknél a 103 benzamidnál tapasztalthoz hasonlóan 
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csak a jelek csekély eltolódását figyeltünk meg az 1H- és a 13C-NMR-ben egyaránt a kiindulási 

amid jeleihez képest, további jelek nem találhatók a spektrumban (43. ábra, b) és c) spektrum). 

A protonált amid (34·TfOH) sajátos kémiai eltolódásai teljes mértékben megegyeznek az 

aktivációnál észlelt ismeretlen jelekkel (43. ábra, a) spektrum, zöld betűvel jelzett csúcsok). 

 

43. ábra: Tercier amid (34) Tf2O-aktivált ciklodehidratációjának 1H-NMR vizsgálata 

 

44. ábra: Tercier amid (34) Tf2O-aktivált ciklodehidratációjának mechanizmusa 
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A mechanizmusvizsgálat eredményeként elmondható, hogy a Tf2O-aktiváció 

melléktermékeként keletkező TfOH képes protonálni a kiindulási amidot, ami így elveszti 

nukleofil karakterét az anhidriddel szemben és a továbbiakban nem reagál el (44. ábra). A bázis 

tehát az amid protonálódásának elkerülését segíti a trifluorecetsav semlegesítésén keresztül, 

ami a gyűrűzárás alatt ekvivalens mennyiségben keletkezik. 

Az általunk javasolt mechanizmus további igazolására szekunder amid esetében is 

végeztünk NMR-vizsgálatokat. Huang és társai által nemrégiben a Tf2O-es aktiváció 

modelljeként vizsgált 2,6-xilidén szubsztituált fenilpropánsav-amidot (107) választottuk mi is 

az egyszerűbb összehasonlíthatóság miatt a protonálódás folyamatának felderítésére. Huang 

csoportjának javaslata alapján 107 teljes konverziója megvalósítható ekvivalens mennyiségű 

2-fluorpiridin addíciójával.103  

 

45. ábra: Szekunder amid (107) Tf2O-aktivációjának feltételezett mechanizmusa 

Az elvégzett NMR-vizsgálatok alapján megállapítottuk, hogy a szekunder amidnál (107) 

is megfigyelhető protonálódás, továbbá a korábbi kutatások103 által javasolt O-triflil-

imminium-származék (108) jelenléte a tercier amid esethet hasonlóan itt sem volt kimutatható 

(45. ábra). Feltételezésünk szerint az instabil 108 intermedier azonnal átalakul 109 

nitriliumionná és trifluormetánszulfonsavvá. Az így kapott eredmények egyértelműen 

alátámasztják a bázis nélküli amidaktivációval kapható részleges konverziót, mivel a vizsgált 

elegy 51%-a protonált szekunder amid (107·TfOH) volt. Összességében megállapítható, hogy 

a korábbi feltételezésekkel ellentétben a bázis nem vesz részt a reakcióban, hanem egyedül a 

melléktermékként keletkező trifluormetánszulfonsav semlegesítését végzi.188 
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 Fluorazonok regioszelektív halogénezése 

Vizsgáltuk a korábban 1-aripirrolokra kidolgozott regioszelektív monohalogénezés43 

lehetőségét a két továbbalakítás szempontjából fontos, a benzolgyűrű 5-ös helyzetében már 

halogént tartalmazó fluorazonon (98a-b). A csoport korábbi kutatásai eredményeként 

megállapította, hogy halogénezéskor a pirrolgyűrű α-helyzetében lévő elektronszívó 

szubsztituensek irányítócsoportként viselkedve főként β '-szubsztituált terméket 

eredményeznek. A vártnak megfelelően mindkét esetben a pirrolgyűrű β-helyzetébe sikerült a 

halogénatomot szelektíven és hatékonyan beépítenünk (46. ábra). 

 

46. ábra: Fluorazonok (98a-b) regioszelektív monohalogénezése 

Míg a brómatom szelektív és gyors beviteléhez alacsony hőmérsékletre volt szükség, 

addig a N-jódszukcinimiddel végzett jódozáshoz már erélyesebb körülményekre, nyolc órán 

keresztül 70 °C-os reagáltatás vezetett jó termelés eléréséhez. Az eljárással az irodalomból 

mindezidáig nem ismert 2,7-dihalogénfluorazonokat (109, 110) sikerült előállítanunk, amelyek 

továbbalakíthatók keresztkapcsolási reakciókban, így a fluorazon-alapvázon tetszés szerint 

építhetők ki további funkciós csoportok, változatos szerkezetek. 

 

 Tienopirrolizinonok szintézisének vizsgálata 

A fluorazonok szintézise terén elért eredmények alapján tienopirrolizinonok (112-114) 

esetében is vizsgálni kívántuk az Tf2O-aktivált intramolekuláris ciklodehidratáció lehetőségét. 

A tienopirrolizinon-származékok biológiai aktivitását már a 20. század vége óta vizsgálják, 

antidepresszáns és protein kináz inhibítor hatása85 mellett a sejtosztódás gátlása révén a 

kemoterápiában is hatásosnak bizonyultak.86 A tumorellenes vizsgálatok eredményeként a 

metoxicsoportot is tartalmazó 115 mutatta a legnagyobb citosztatikus aktivitást, leukémia, 

petefészek- és emlődaganatok kezelésére egyaránt hatásosnak bizonyult (47. ábra).189 
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47. ábra: Tienopirrolizinon-származékok (112-114) 

A tienopirrolizinon izomerek előállítását a fluorazonok szintézisével analóg módon 

terveztük. Az aminotiofén-karboxilát (111) két izomerje kereskedelmi forgalomban 

megtalálható, azonban a 4-aminotiofén-3-karboxilát nem, így először ennek a vegyületnek a 

szintézisét tűztük ki célul. Irodalomban megtalálható szintézisút190,191 első lépéseként 

előállítottuk a gyűrűzáráshoz szükséges dikarbonsav-diésztert (116) S-alkilezési reakcióban. 

Ezt követően Dieckmann-kondezációhoz hasonló eljárással alakítottuk ki a gyűrűt, majd az 

oxim intermedieren (117) keresztül jutottunk a célvegyülethez (118, 48. ábra). 

 

48. ábra: 4-Aminotiofén-3-karboxilát sósav sójának (118) szintézise 

Ezt követően a pirrolgyűrű kialakításának lehetőségét vizsgáltuk. Elsőként a 

3-aminotiofén-2-karboxilát (111) esetében az 1-arilpirrol-alapvázú tercier amidoknál 

kidolgozott savkatalízist alkalmazó eljárással (4.2.1. fejezet) végeztük el a pirrol szintézisét, 

64%-os termeléssel jutottunk a célvegyülethez (123).  

A 2-es helyzetben pirrolgyűrűt tartalmazó származék (120) előállításakor, bár a gyűrű 

kialakítása megtörtént, a reakcióelegy LC-MS analízise mégsem a várt tömeget mutatta, jóval 

nagyobb szerkezetre utalt. Próbálkoztunk a korábban alkalmazott ecetsavas közeggel, azonban 

a reakcióelegy elkátrányosodott, csak nyomokban sikerült a terméket (120) kimutatnunk. 
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Mikrohullámú körülmények hatására vizes közegben javult a konverzió, azonban főként csak 

kiindulási anyag (119) volt megtalálható a reakcióelegyben. Katalitikus mennyiségű PTS 

hatására ismét bomlást figyeltünk meg, ahogy a savkatalízis nélküli, hosszú reakcióidő 

esetében. Hagyományos reakcióvezetéssel, PTS katalizátorral 1 órát refluxáltattuk az elegyet 

és bár kis termeléssel (24%), de sikerült előállítanunk a célvegyületet (120, 49. ábra). A termék 

mellett nagymennyiségben keletkezett a TFA-katalizált reakcióban szintén kimutatott 

melléktermék, így megállapítottuk, hogy keletkezése a savkatalízis minőségétől független. 

 

49. ábra: PTS-katalizált pirrolszintézis és a tetramer (121) keletkezése 

A melléktermék analízisekor az NMR spektrumokban két alifás tartományban 

megtalálható protonhoz és szénhez kapcsolódó csúccsal kaptunk több jelet, miközben a 

tioféngyűrű α-helyzetű protonjának jele eltűnt a spektrumból. Az elvégzett LC-MS vizsgálatok 

alkalmával a vegyület csak kis mértékben ionizálódott, így a szerkezet pontos meghatározására 

kétdimenziós NMR (COSY, HMBC) vizsgálatokat végeztünk.  

 

50. ábra: Tetramer (121) keletkezésének feltételezett mechanizmusa 

A vizsgálatok alapján megállapítottuk, hogy a várt termék és a jelenlévő DMTHF 

reakciójában egy érdekes tetramer szerkezet (121) keletkezett, amely a jövőben további 

kutatások tárgyát képezheti. Feltételezésünk szerint a sav hatására aktivált DMTHF elekrofil 
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szénatomjára intézett nukelofil támadást a tiofén α-helyzetű elektronban gazdag szénatomja, 

így egy DMTHF molekula négy tiofénszármazékkal reagálva adta a tetramer szerkezetet (121, 

50. ábra). 

Metil-4-aminotiofén-3-karboxilát sójából (118) hidrolízist követően sajnos nem sikerült 

sem a TFA-katalizált, sem pedig a PTS katalizátort alkalmazó körülmények között a 

pirrolgyűrűt felépítenünk, így terméket kimutatnunk. Ebben az esetben a jövőben további 

vizsgálatokra és optimalizálásra van szükség. 

Pirrolgyűrűt hatékonyan csak a 111 vegyület esetében sikerült kialakítanunk, így a 

továbbiakban ennek a származéknak a továbbalakítását vizsgáltuk tienopirrolizinonná (112, 

51. ábra). Elsőként az intramolekuláris gyűrűzáráshoz szükséges savamidfunkció kialakítását 

vizsgáltuk, lúgos hidrolízist követően az 1-aripirroloknál kidolgozott módon: CDI, majd 

pirrolidinnel kialakítottuk a savamidfunkciót. Míg észter formánál két és fél órás 

refluxáltatással sikerült az amidot előállítani, addig savból az általunk kidolgozott módszerrel 

elegendő volt 15 perc is. 

 

51. ábra: Tienopirrolizinon (112) előállítása intramolekuláris ciklodehidratációval 

Az intramolekuláris gyűrűzárást trifluormetánszulfonsav-anhidriddel vizsgáltuk. 

Bázisként 2-fluorpiridint használva kiváló termeléssel (95%) jutottunk a céltermék 

tienopirrolizinonhoz (112). A másik két konstitúciós izomer előállításához további 

optimalizálás szükséges. Vizsgáltuk az előállított vegyület (112) szelektív mono- és 

dihalogénezésének lehetőségét. Előállítottuk a mono- (124) és dibrómozott származékot (125) 

NBS-sel, azonban három brómatomot már nem sikerült beépítenünk (52. ábra).  

 

52. ábra: Tienopirrolizinon (112) szelektív mono- és dihalogénezése 
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4.3. Szerves színezékek 

Célkitűzésünk volt napelemcellákban hasznosítható, fluorazonra épülő, konjugált 

π-rendszerű szerves színezékek szintézise és hasznosíthatóságának vizsgálata. A szerves 

színezékekkel érzékenyített napelemek területére csoportunk egy olasz kutatócsoporttal való 

együttműködés hatására kapcsolódott be. A tervezett arilpirrol-vázú színezéket, mely egy 

donor, egy a π-híd szerepét betöltő linker és egy akceptorrészből épül fel, (126, 

D−π−A rendszer) az 53. ábra szemlélteti.192 

 

53. ábra: Színezékünk (126) tervezett szerkezete 

A fluorazonegység megközelítőleg egy síkban lévő, merev szerkezetének köszönhetően 

feltételezésünk szerint a töltésszétválás és az elektronok áramlása megfelelően biztosított, így 

alkalmazható konjugált heteroaromás rendszer építőelemeként szerves vegyületre épülő 

elektronikai eszközökben. 

 

 Szerves színezékek szintézise 

Színezékérzékenyített napelemcellákban mindezidáig fluorazon linkeregységet nem 

alkalmaztak összekötőelemként, ezért új szintézisutat terveztünk 2,7-diszubsztituált 

fluorazonra (110) épülő molekula előállítására. Két konszekutív Suzuki-kapcsolással terveztük 

a donor (127) és az akceptorrész (128) kiépítését (54. ábra), amelyhez elsőként irodalmi 

analógia alapján a két kapcsolópartner szintézisét végeztük el.187 
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54. ábra: Tervezett színezékünk (126) építőelemei 

Az irodalomban gyakran előforduló donorrész kialakításához szükséges triaril-amin 

(127) szintézise ismert.193,194 A szintézissor különböző lépéseit számos kutatás alkalmával 

továbbfejlesztették, diaril-aminok előállítására kitűnő termeléssel (93%) valósítottak meg 

Buchwald-Hartwig reakciót nátrium-terc-butoxiddal,150 valamint sikerrel végezték el 

dihalogénbenzol kapcsolását,151 végül pedig kialakították a kapcsoláshoz szükséges boronsav-

észterfunkciót (24. ábra).152 Ezt a megközelítést választottuk mi is a donoregység 

előállításához. Első lépésként O-alkileztük a megfelelő halogén- és aminofenolt, a 

hexiloxicsoportok kialakítására hexil-bromidot választottunk. Míg a brómfenol (129) 

alkilezését kiváló termeléssel (97%) valósítottuk meg, addig aminofenolnál a reakcióelegy 

elkátrányosodott, így más utat kerestünk a származék előállítására. Nitrofenol (131) alkilezése 

a brómfenoléhoz hasonló körülmények között tökéletesen lejátszódott, majd autoklávban 10%-

os, aktívszén-hordozós palládiumkatalizátorral, metanolban végeztük el a nitrocsoport 

hidrogénezését, 10 perc alatt kvantitatívan jutottunk a megfelelő anilinhez (133). 

Ezt követően a két hexiloxiszármazék (130, 133) kapcsolását vizsgáltuk. A diaril-amin 

(134) előállításához katalizátorként a Pd2(dba)3 kloroformmal képzett komplexét alkalmaztuk 

inert körülmények között vízmentes és nitrogéngázzal kibuborékoltatott toluolban. Ekkor 

azonban a konverzió nem volt teljes, így a katalitikus ciklus elősegítésére t-Bu-X-Phos ligandot 

adtunk a reakcióelegyhez. A reakcióban a kiindulási anyag elreagált és 91%-os termeléssel 

sikerült a célterméket (134) kinyernünk (55. ábra). 
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55. ábra: Diaril-amin (134) hatékony szintézissora 

A következő lépés a dihalogénbenzol (135) kapcsolása a kialakított diaril-

aminegységhez, azonban a korábban bevált katalizátor és ligand (Pd2(dba)3, t-Bu-X-Phos) 

használatával nem sikerült termékhez jutnunk. További vizsgálatok végzésekor a már kész 

Pd(dppf)Cl2 komplexszel sikerült a legbíztatóbb eredményt elérnünk, 20 órás reakcióidőt 

követően majdnem teljesen elfogyott a kiindulási anyag, tisztítást követően 92%-os termeléssel 

jutottunk a céltermékhez (136). 

A triaril-amin szintézissorának utolsó lépéseként a szén-szén kapcsoláshoz szükséges 

boron-észterfunkció kialakítását vizsgáltuk. Az irodalmi analógiával152 ellentétben a 

homogénebb reakcióelegy elérése érdekében toluol helyett DMF oldószert használtunk, illetve 

a korábban bázisként alkalmazott nátrium-terc-butoxid helyett az enyhébb kálium-acetátot 

választottuk, így 63%-os termeléssel sikerült előállítanunk a donoregység kialakításához 

szükséges boron-észtert (137, 56. ábra). 

 

56. ábra: Triaril-amin-alapvázú donoregység (137) szintézise 

A DSSC-k körében gyakran alkalmazott a színezék és a TiO2 félvezető réteg közötti stabil 

elektronikus kapcsolatot biztosító cianoakrilsav-rész, melynek kialakításához szubsztituált 

2-tiofénkarbaldehid-származékokra van szükségünk. Szén-szén kapcsolási reakcióval 

terveztük megvalósítani az akceptoregység kiépítését 5-formil-2-tiofénboronsav (52) 
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kapcsolópartner felhasználásával. A széleskörű alkalmazás ellenére a formilcsoportot 

tartalmazó boronsav igen instabil, ami jelentősen befolyásolja a reakció hatékonyságát 

csökkentve a termelést bomlástermékek keletkezése mellett. 

A tioféngyűrű α-helyzetű szelektív metallásának érdekében először a karbaldehidfunkciót 

védtük acetál védőcsoporttal. Az 1,3-dioxolán védett tiofén-2-karbaldehidek (50) konszekutív 

lítiálása, majd trimetil-boráttal végzett boron-észterré alakítása általánosnak tekinthető, 

szelektív eljárás 5-formil-2-tiofénboronsav előállítására (52, 22. ábra). A védőcsoport 

eltávolításához, valamint a boronsav felszabadításához alkalmazott savas hidrolízis azonban a 

termék jelentős bomlásához vezet, amit az ismert szintézissor elvégzésekor mi is tapasztaltunk. 

Az irodalomban szereplő 90%-os termelés helyett a barna szilárd boronsav (52) előállításakor 

csak 56%-ot sikerült elérnünk (57. ábra), azonban így is szemmel láthatóan nagy mennyiségben 

szennyezték bomlásanyagok, jelentős degradálódást figyeltünk meg a savas hidrolízis közben.  

A termelés csökkenésén kívül a keletkezett melléktermékek a következő lépésben a 

kapcsolás hatékonyságát jelentősen csökkenthetik akár katalizátorméregként is, így célul tűztük 

ki a tiofénre épülő akceptoregység szintézisének vizsgálatát és optimalizálását. A sósav 

alkalmazását elhagytuk a hidrolízisnél, így víz hozzáadását követően az észter hidrolizált, 

azonban az instabil formilcsoport esetében a védőcsoport megmaradt (57. ábra).  

57. ábra: Tiofénboronsav-származékok (52, 138) előállításának vizsgálata 

A reakció hatékonysága jelentősen növekedett, 70%-os termeléssel jutottunk feldolgozást 

és tisztítást követően az acetált tartalmazó boronsavhoz (138) bordó olaj formájában, amit a 

kapcsolási reakciókba továbbvittünk. Megjegyeznénk azonban, hogy a reakcióelegy a víz 

hozzáadását megelőzően inert körülmények között halványsárga, tiszta oldat, így 

feltételezésünk szerint az instabil védőcsoportot tartalmazó boronsavszármazék a savat mellőző 

feldolgozás alatt is valamelyest bomolhatott. 

A szén-szén kapcsolási reakciók megfelelő körülményeinek feltérképezésére és a jelentős 

mennyiségű munkával előállított kapcsolópartnerekkel (137, 138) való takarékoskodás miatt 
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modellreakciókat végeztünk, az akceptor- és a donoregységeket fenilboronsavval (139) 

helyettesítve. A bróm- és a jódatomok egyidejű kapcsolása, így a vegyestermék keletkezésének 

elkerülése miatt elsőként a pirrolgyűrű β-helyzetében brómatomot nem tartalmazó fluorazon 

benzolgyűrűjén lévő jódatom (98b) cserélhetőségét vizsgáltuk. Vízmentes toluolban a kevésbé 

higroszkópos kálium-karbonáttal számos katalizátorral (Pd2(dba)3, PdCl2[P(o-Tol)3]2) 

végeztünk kísérletet. Legjobb eredményt Pd(dppf)Cl2-dal értünk el. Kiváló termeléssel (96%) 

kaptuk a modellreakció termékét (140) 30 órás reagáltatást követően (58. ábra, A út, 1. lépés). 

 

58. ábra: Modellreakciók fenilboronsavval (139) végzett Suzuki-kapcsolásokra 

A következő kapcsoláshoz először a kidolgozott szelektív halogénezés (4.2.4. fejezet) 

szerint az első modellreakcióban kapott terméket (140) a pirrolgyűrű β-helyzetében szelektíven 

brómoztuk N-brómszukcinimiddel. A modellvegyület helyett összetettebb aromás rendszer 

bevitelével azonban már problémák léphetnek fel az utólagos halogénezés szelektivitásával. 

Ennek elkerülésére, alternatív szintézisútként megvizsgáltuk a már brómatomot is tartalmazó 

fluorazon (110) szelektív kapcsolást. 

Fenilboronsavval reagáltatva a dihalogenidet (110) 48 óra elteltével megállapítottuk, 

hogy a kiindulási anyag elreagált, valamint a feldolgozást követő NMR vizsgálatok is igazolták 

a kapcsolás szelektivitását, ugyanis egyedül a jódatomnál történt reakció (58. ábra, B út, 2. 

lépés). Bár az össztermelés egy kicsit kisebb lett, a megfelelő szelektivitás elérése érdekében 

mégis a dihalogenidnél (110) elvégezhető konszekutív kapcsolások vizsgálatát folytattuk. A β-

helyzetű brómatom lecserélést is sikerrel megvalósítottuk modellreakcióban, PdCl2[P(o-Tol)3]2 
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katalizátorral 66%-os termeléssel jutottunk a mindkét halogéntatom helyén fenilcsoportot 

tartalmazó származékhoz. 

A modellreakciók körülményeinek sikeres kidolgozását követően az acetál védőcsoportot 

tartalmazó tiofénboronsavval (138) vizsgáltuk a kapcsolás megvalósíthatóságát. A kidolgozott 

körülmények között sajnos nem sikerült a reakciót megvalósítanunk, sőt további számos 

katalizátorkomplexet (Pd(OAc)2/PPh3, Pd(PPh3)2Cl2), oldószereket (toluol, THF/H2O, 

DMF/H2O), bázist (Na2CO3) és fázistranszfer-katalizátort (TBAB) is kipróbáltunk, míg a kész 

Pd(PPh3)4 komplex és Na2CO3 használatával közepes termeléssel (43%) sikerült előállítanunk 

a célterméket (142) THF/H2O oldószerpárban (59. ábra). Feltételezésünk szerint a kisebb 

termelés jelentős részben a szennyezőket tartalmazó boronsavszármazéknak (138) 

tulajdonítható. 

 

59. ábra: Tiofénboronsav (138) Suzuki-kapcsolása 

A modellreakcióknak köszönhetően rendelkezésünkre állt a linker alsó részén 

benzolgyűrűt, a pirrolgyűrűn pedig brómatomot tartalmazó származék (141), így elsőként ezzel 

a vegyülettel végeztünk a donoregység (137) kapcsolására próbareakciókat. A triaril-amin 

β-helyzetben megvalósuló kapcsolásakor először a hozzáadott vízzel a kevésbé aktív boron-

észtert (137) hidrolizáltuk, de sajnos a fenilboronsav kapcsolásánál kidolgozott körülmények 

(PdCl2[P(o-Tol)3]2, K2CO3, toluol) itt sem vezettek eredményre. Vizsgálatuk dppf ligandum és 

a jól bevált Pd(PPh3)4 komplex alkalmazását is, azonban csak nyomokban keletkezett termék 

(143). Nátrium-terc-butoxiddal és Pd(dppf)Cl2 katalizátorkomplexszel közepes termeléssel 

(42%) sikeresen kapcsoltuk a triaril-amint, azonban ezen körülményeket a fenil helyett az 

akceptoregységet tartalmazó származéknál (142) alkalmazva nem sikerült terméket 

előállítanunk (60. ábra). 



 Eredmények és értékelésük 

 

54 | O l d a l  
 

 

 

60. ábra: Modellreakció a donoregység (137) kapcsolására 

Pinakol-észterek nehézkes hidrolízisére megoldást jelenthet a rézsókkal segített Suzuki-

kapcsolás, amellyel a boronsav-észterből a megnövekedett reaktivitása miatt a katalitikus 

ciklusba könnyebben belépő intermedier keletkezik (25. ábra). A Deng és társai által 

optimalizált körülmények153 között a réz-kokatalízis jótékony hatásának köszönhetően sikerrel 

kapcsolatuk a donorrészt a fluorazon linker pirrolgyűrűjének β-helyzetébe (61. ábra).  

 

61. ábra: Réz(I)-kloriddal segített Suzuki-kapcsolás 

Fél ekvivalens CuCl-t és két ekvivalens boronésztert (137) alkalmazva 5 mol% 

Pd(OAc)2-ból és 10 mol% dppf ligandból in situ képzett komplexxel valósítottuk meg a 

kapcsolást. A feldolgozást követő oszlopkromatográfiás tisztításkor a donor- és 

akceptoregységet is tartalmazó intermedier (144) részben bomlott, ami akár az instabil 

aldehidfunkciónak is betudható, de végül 40%-os termeléssel sikerült kinyernünk a terméket. 
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Színezékünk szintézisének utolsó lépéseként a cianoakrilsav kialakításához bevált 

Knoevenagel-kondenzációval terveztük elvégezni a reakciót. Ismert irodalmi módszer195 

alapján ammónium-acetáttal és ecetsavval pufferált közegben reagáltattuk az aldehiddel a 

ciánecetsavat. Kloroformban 96%-os termeléssel jutottunk a szabad savat tartalmazó 

színezékünkhöz (126) 10 órás refluxáltatást követően. 

Párhuzamosan a 126-os vegyület szintézisével előállítottunk egy kettő tioféngyűrűt 

tartalmazó színezéket (145), mivel irodalmi analógia196 alapján azt találtuk, hogy a π-híd 

tioféngyűrűinek a számával a legtöbb esetben növelhető a hatásfok. A leghatásosabb 

szintézisútnak a Suzuki-kapcsolások sorrendjének felcserélése bizonyult. Szelektív kapcsolás 

eléréséhez a halogénatomokat is felcseréltük és elsőként a donorrészt alakítottuk ki, majd ezt 

követően a kereskedelmi forgalomban kapható bitiofénkarbaldehidből előállított boronésztert 

(146) kapcsoltuk a fluorazon központiegység (109) benzolgyűrűjéhez, végül kondenzációs 

reakcióval jutottunk a céltermékhez (145, 62. ábra).187  

 

62. ábra: A ditiofént tartalmazó színezék (145) retroszintetikus terve 

A színezékek (126, 145) totálszintézise folyamán számos alkalommal ütköztünk 

nehézségekbe, főként a boronszármazékok előállítása és kapcsolása terén. Az akceptorként 

egyik leggyakrabban alkalmazott 5-formil-2-tiofénboronsav (52) szintézise csak felületesen 

megoldott, valamint konjugált rendszereknél a kapcsolás is ritkán hozza a kívánt eredményt.  
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 „Egy-üst” rézkokatalizált Suzuki-kapcsolás 

A színezékek hatékonyabb szintézissorának megvalósítására a boronészterek 

előállításának és a Suzuki-kapcsolásnak további vizsgálatát tűztük ki célul. Az egyik kritikus 

lépés a tiofénalapú elektron akceptor- és a donoregység kapcsolása a központi π-linkerhez. 

Hagyományos Suzuki-kapcsolással a többszörösen konjugált, kondenzáltgyűrűs rendszerek 

sokszor csak kis hatékonysággal funkcionálhatók. Kísérleteinkben a réz(I)-klorid, mint additív 

jelentős pozitív hatását figyeltük meg a donorrész (137) beépítésekor. A kezdeti sikerek 

nyomán a kokatalizátor általános eljárásba való felhasználását terveztük megvizsgálni. 

Boronszármazékoknál sem az instabil boronsav (52), sem pedig a nehezen hidrolizálható, 

kevésbé reakcióképes pinakolboron-észterfunkció kialakítása nem bizonyult szerencsésnek. A 

boronsav (52) inert körülmények között végzett előállítása közben egy halványsárga 

reakcióelegyet kaptunk, így felmerült bennünk, hogy esetleg a feldolgozás kihagyásával 

elkerülhető a degradáció, ezáltal növelve mind a boron-észterfunkció kialakításának, mind a 

Suzuki-kapcsolásnak a hatékonyságát. 

Az acetálként védett tiofén-2-karbaldehidet (50) választottuk az „egy-üst” 

borilezés/Suzuki-kapcsolás vizsgálatára és kidolgozására. Első próbakísérletünkhöz a Deng és 

csoportja által kidolgozott rézkokatalizált körülményeket153 választottuk. A védett 

karbaldehidet (50) metalláltuk n-butillítiummal –40 °C-on, majd –78 °C-ra visszahűtöttük és 

hozzámértünk ekvivalens mennyiségű trimetil-borátot, így az acetálként védett boron-észterhez 

(147) jutottunk. Ezt követően feldolgozás nélkül hozzámértük a brómbenzol modellvegyület 

DMF-es oldatát a kapcsoláshoz szükséges bázis, katalizátor és fél ekvivalens réz(I)-klorid 

mellett (2. táblázat, 1. kísérlet). Várakozásunknak megfelelően az 1,3-dioxolán védett 

5-feniltiofén-2-karbaldehid-származék (148a) keletkezett 38%-os termeléssel bomlástermékek 

keletkezése nélkül (63. ábra).197 

 

63. ábra: „Egy-üst” rézkokatalizált Suzuki-kapcsolás reakcióterve 
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A stratégia további optimalizálása alatt elsőként a reakcióidőt növeltük egy óráról 

háromra, ami nem okozott növekedést a kapcsolás termelésében, így feltételezésünk szerint a 

mellékreakciók a kezdeti szakaszban játszódhatnak le. A réz-kokatalízis hatásának tisztázására 

réz(I)-klorid nélkül is elvégeztük a kapcsolást, amikor keletkezett ugyan termék, azonban 

jelentősen kisebb, 10%-os termelést sikerült csak elérnünk (2. táblázat, 2. kísérlet). 

2. táblázat: „Egy-üst” rézkokatalizált Suzuki-kapcsolás optimalizálása 148a szintézisébena,b 

Kísérlet 
Kokatalizátor 

(ekv.) 
Bázis Pd-forrás Ligandum 

Tc 

(°C) 

Termelésd 

(%) 

1e,f CuCl (0,5) Cs2CO3 Pd(OAc)2 dppf 100 38 

2f  – Cs2CO3 Pd(OAc)2 dppf 100 10 

3f CuCl (0,5) Na2CO3 Pd(OAc)2 dppf 100 4 

4f CuCl (0,5) K2CO3 Pd(OAc)2 dppf 100 6 

5f CuCl (0,5) Cs2CO3 Pd(OAc)2 dppf 60 72 

6g CuCl (0,5) Cs2CO3 Pd(OAc)2 dppf 60 75 

7g CuBr (0,5) Cs2CO3 Pd(OAc)2 dppf 60 65 

8g CuI (0,5) Cs2CO3 Pd(OAc)2 dppf 60 13 

9g CuCl (0,2) Cs2CO3 Pd(OAc)2 dppf 60 60 

10g CuCl (1,0) Cs2CO3 Pd(OAc)2 dppf 60 43 

11g CuCl (0,5) Cs2CO3 Pd2(dba)3 dppf 60 48 

12 CuCl (0,5) Cs2CO3 Pd(PPh3)4 60 53 

13 CuCl (0,5) Cs2CO3 Pd[(o-tol)3P]2 60 28 

14 CuCl (0,5) Cs2CO3 Pd(dtbpf)Cl2 60 57 

15 CuCl (0,5) Cs2CO3 Pd(t-Bu3P)2 60 61 
a 50 borilezése –40 °C-on (30 perc), lítiálást követő trimetil-borát addíciójával –78°C-on (10 perc) 

történt, ezt követően a reakcióelegyet szobahőmérsékletre engedtük (20 perc). 
b Brómbenzol és 147 ekvimoláris mennyiségben került alkalmazásra. A keresztkapcsolásokat 

5 mol% Pd-forrás vagy 5 mol% kész Pd-katalizátorkomplexszel végeztük.  
c A reakcióidő 1 óra 100 °C-on vagy 24 óra 60°C-on. 
d Izolált termelés. 
e A reakcióparamétereket irodalmi előzmény alapján választottuk azzal a kivétellel, hogy a trimetil-

boronátból 2-2,5 ekvivalens helyett ekvimoláris mennyiséget alkalmaztunk. 
f A keresztkapcsolást 10 mol% dppf-el végeztük. 
g A keresztkapcsolást 5 mol% dppf-el végeztük.  

Melléktermékként, főként a kokatalízis elhagyásakor a boronát (147) homokapcsolásával 

keletkezett bitiofén-származékot sikerült azonosítanunk LC-MS analízissel. Így a korábban 

leírt eljárásoknál szükségesnek találált 2-2,5 ekvivalens boronát reagens tekintetében, az 
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ekvivalens mennyiségű brómbenzollal és boronáttal végrehajtott reakció 38%-os termelése 

bíztató eredménynek számít. 

Az optimalizálás következő lépéseiként vizsgáltuk a bázis, a hőmérséklet és a 

katalizátorok szerepét, hatását és a minél jobb hatásfok eléréséhez szükséges 

anyagmennyiségeket. Bázis tekintetében a Cs2CO3 döntő fontosságúnak bizonyult, ugyanis 

nátrium- vagy kálium-karbonáttal csak nyomokban sikerült terméket kimutatnunk a 

homokapcsolásnak köszönhetően jelentős mennyiségű melléktermék keletkezése mellett 

(2. táblázat, 3-4. kísérlet).  

Az intermedier boronát (147) egy órás reakciót követően 100 °C-on teljesen elfogyott, 

azonban a termelés kicsi maradt, így a hőmérséklet csökkentésével próbáltuk visszaszorítani a 

melléktermék keletkezését. A kapcsolást 60 °C-on végezve majdnem duplájára növekedett a 

termelés (72%), azonban ehhez hosszabb, 24 órás reakcióidőre volt szükség (2. táblázat, 

5. kísérlet). Ezen körülmények között vizsgáltuk a ligandum mennyiségének hatását is és azt 

találtuk, hogy 10 mol% helyett 5 mol% dppf is hasonló termeléshez vezet (2. táblázat, 

6. kísérlet). 

Különböző rézsókat alkalmaztunk a kapcsolás elősegítésére, azonban míg CuI nagy 

mennyiségű homokapcsolt melléktermék keletkezését eredményezte gyenge hatékonysággal, 

addig CuBr-dal a réz(I)-kloriddal összemérhető, de valamivel kisebb termelést értünk el 

(2. táblázat, 7-8. kísérlet). Az alkalmazott kokatalizátor mennyiségének csökkentése 

(0,2 ekvivalens) és növelése (1,0 ekvivalens) nem okozott pozitív változást a katalitikus 

aktivitásban, leghatásosabbnak a fél ekvivalens réz(I)-klorid hozzáadása bizonyult (2. táblázat, 

9-10. kísérlet). 

A palládium katalizátor minőségének vizsgálatára számos katalizátort és ligandumot, 

illetve kész katalizátorkomplexet kipróbáltunk. A Pd(OAc)2 dppf-el képzett komplexével értük 

el a legjobb eredményt (75%, 6. kísérlet), azonban a Pd[(o-tol)3P]2 katalizátor kivételével 

mindegyik esetben sikerült közepes termeléssel megvalósítanunk a kapcsolást (2. táblázat, 

11-15. kísérlet). 

A kidolgozott „egy-üst” rézkokatalizált Suzuki-kapcsolás általánosíthatóságára 

különböző helyzetben mind elektronküldő, mind elektronszívó csoporttal helyettesített aril-

bromidokat kipróbáltunk. Várakozásunknak megfelelően az optimális körülmények minden 

esetben eredményre vezettek, jó termelésekkel (46-82%, 3. táblázat, 1-11. kísérlet) sikerült 

előállítanunk a védett 5-ariltiofén-2-karbaldehid-származékokat (148a-m). Míg elektronküldő 

alkil- és metoxicsoportot tartalmazó brómbenzoloknál (3. táblázat, 2-8. kísérlet) valamivel 

kisebb hatékonyságot sikerült elérnünk, addig a trifluormetil szubsztituáltak kapcsolásakor 
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71-82% közötti termeléssel állítottuk elő a kívánt célvegyületet (148i-k). A 2-es helyzetben 

szubsztituenst tartalmazó brómbenzolok reakciójakor elért kisebb termelések (148b: 56%, 

148f: 46%, 148i: 71%) az orto-helyzetű helyettesítő sztérikus gátlásával magyarázható.197 

3. táblázat: Védett 5-ariltiofén-2-karbaldehidek (148a-m) előállítása „egy-üst” rézkokatalizált 

Suzuki-kapcsolássala 

 

Kísérlet Aromás csoport (Ar) Termék Termelésb (%) 

1 C6H5 148a 75 

2 2-Me-C6H4 148b 56 

3 3-Me-C6H4 148c 63 

4 4-Me-C6H4 148d 65 

5 4-Et-C6H4 148e 57 

6 2-MeO-C6H4 148f 46 

7 3-MeO-C6H4 148g 54 

8 4-MeO-C6H4 148h 55 

9 2-CF3-C6H4 148i 71 

10 3-CF3-C6H4 148j 78 

11 4-CF3-C6H4 148k 82 

12 Naftalén-1-il 148l 49 

13 
N,N-bisz(4-(hexiloxi)- 

fenil)-anilin-4-il 
148m 61 

a 147 in situ lett előállítva a 2. táblázat alapján. Az aril-bromidokat és 147-et ekvimoláris 

mennyiségben alkalmaztuk. 
b Izolált termelés. 

Vizsgáltuk a kapcsolást 1-brómnaftalén és a fémmentes szerves színezékekben széles 

körben felhasznált, elektronban gazdag dihexiloxi-szubsztituált triaril-amin reakciójában is. 

Mindkét aril-halogenid kapcsolását sikerrel valósítottuk meg, 49% (148l) és 61%-os (148m) 

termelést elérve (3. táblázat, 12-13. kísérlet). 

A réz-kokatalízis mechanizmusára javaslatot tettünk a Deng és csoportja által korábban 

leírt153 katalitikus ciklus alapján (64. ábra). Feltételezésünk szerint a boronát 

transzmetallálódása a palládium komplexre (A út) viszonylag lassú, így a mellékreakciók 

előtérbe kerülhetnek (D út). Amennyiben viszont elsőként egy rézsóval reagál a boronát (B út), 
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ezt követően egy már jóval kedvezményezettebb második transzmetallálódás (C út) tud 

lejátszódni elősegítve a katalitikus ciklus hatékonyságát. 

 

64. ábra: Rézkokatalízis feltételezett mechanizmusa 

Végül vizsgáltuk az „egy-üst” borilezés/szén-szén kapcsolási eljárás alkalmazhatóságát a 

már előállított színezékünknél (126, 53. ábra) is. A többszörösen konjugált rendszernél 

problémásnak bizonyult a Suzuki-kapcsolások megvalósítása, így alternatív megoldást 

jelenthet szintézisére az „egy-üst” reakcióvezetéssel egybekötött rézkokatalízis. Míg a 

hagyományos módszerrel csak 43%-os termelést értünk el az akceptor és a linker kapcsolásakor 

(59. ábra), addig a kidolgozott „egy-üst” technikával réz(I)-kloriddal kokatalízált kapcsolással 

a boronszármazék feleslege nélkül is számottevően hatékonyabb (82%) szintézist valósítottunk 

meg (65. ábra). 

A jelentős eredmények alapján kíváncsiak voltunk, hogy esetleg a donor kapcsolásakor 

is megfelelőek-e a kidolgozott „egy-üst” körülmények. A triaril-aminegység kapcsolását 

korábban is csak réz-kokatalízissel tudtuk megvalósítani 40%-os termelést elérve a 

védőcsoportot nem tartalmazó aldehid (144, 61. ábra) előállításakor. Kiegészítve a kapcsolást 

az „egy-üst” technikával az n-butil-lítiummal végzett bróm/lítium cserének köszönhetően in 

situ képzett dimetil-boráttal (136b) ebben az esetben is jóval hatékonyabban tudtuk 

megvalósítani a céltermék (149) szintézisét (65. ábra).197 
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65. ábra: Konszekutív „egy-üst” borilezés/rézkokatalizált Suzuki-kapcsolás  

Az aldehidfunkcióval szemben megnövekedett stabilitást biztosító acetál védőcsoport 

eltávolításának elkerülése miatt vizsgáltuk mind acetonitrilben a piperidinnel végzett 

kondenzációt, mind pedig ecetsavban az ammónium-acetát-katalízissel segített reakciót. Míg a 

piridines eljárásban csak a nyomokban jelenlévő védőcsoportot már nem tartalmazó aldehid 

(144) reagált, ráadásul piridinsóként kaptuk a terméket, addig az ecetsavban végzett 

kondenzációnál elsőként az acetál hidrolizált, majd az így előálló aldehiddel már teljes 

konverziót sikerült elérnünk, kiváló izolált termelés (126, 92%) mellett egy lépésben 

valósítottuk meg a kondenzációt. 

 

 Színezékek optikai és elektrokémiai jellemzése 

A potenciális színezékérzékenyítők karaterizálásakor különböző spektroszkópiai 

módszerekkel olyan fontos értékeket határoznak meg, amelyekkel eldönthető, hogy alkalmas 

lesz-e a molekula napelemcellában való alkalmazásra. Az általunk előállított két színezéknél 

(FL1, FL2) a karakterizálást nemzetközi együttműködés keretében Lorenzo Zani, a firenzei 

CNR-ICCOM (Italian National Council for Research, Institute for the Chemistry 

of OrganoMetallic Compounds) intézet munkatársa és csoportja végezte el. Elsőként az 

UV-Vis abszorpciós spektrumot vették fel (66. ábra, (a) spektrum). A napelemcella 

működésének szempontjából elengedhetetlen, hogy a szerves színezék elnyeljen a látható 
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tartományban. Mindkét molekula egy viszonylag széles abszorpciós sávban, 300 és 550 nm 

között nyelt el. A spektrumban megtalálható két maximum (λmax) közül az első majdnem 

megegyezik a két színezéknél (FL1: 352 nm, FL2: 349 nm), a másik esetben viszont a hosszabb 

konjugált szerkezetnek köszönhetően FL2 abszorpciós csúcsa a vörös tartomány felé van 

eltolódva (444 nm). A fluorazon linkert tartalmazó színezékek 3,5-4x104 M-1cm-1 közötti 

moláris elnyelési együtthatóval (ε) megfelelően nyelik el a fényt, így alkalmasak lehetnek a 

gerjesztésre.187  

4. táblázat: FL1 és FL2 optikai és elektrokémiai karakterizálása 

 λmax [nm]a 
ε × 104 

[M–1 cm–1] 

E0-0 

[eV]b 

λmax (TiO2) 

[nm] 
Eox [V] d E*ox [V]c 

FL1 
400 

352 

3,56 

4,03 
2,75 389 1,02 –1,73 

FL2 
444 

349 

3,96 

3,79 
2,47 386 1,01 –1,46 

a Diklórmetán oldószerben mérve. 
b A megfelelő Tauc diagramból becsülve. 
c Az E*ox = Eox – E0-0 egyenletből számolva. 
d Potenciál a normál hidrogén elektróddal (NHE) szemben. A mért értékekhez 0,2 V 

hozzáadásával kaptuk az alkalmazott Ag/AgCl (telített KCl) referencia elektróddal szemben. 

A színezékek optikai tiltott sávjának nagyságát (E0-0) a Tauc diagramjuk alapján 

becsülték. A Tauc diagramot félvezetőknél alkalmazzák a Tauc-sáv, azaz a tiltott sáv 

meghatározására, amiből főként amorf anyagoknál következtetnek az optikai 

tulajdonságokra.198 A becslésből kapott értékhez a görbe letörésénél található szakaszra 

egyenest illesztve a tengelymetszeten keresztül lehet eljutni, ami 2,75 eV-nak bizonyult FL1-

nél és 2,47 eV-nak FL2-nél (66. ábra, (b) spektrum). 

Vizsgálták a színezékek optikai tulajdonságait nanokristályos TiO2 filmre történő 

abszorpciót követően (66. ábra, (c) spektrum). Az abszorpciós csúcsokból mindkét esetben egy 

lett és a kék tartomány felé tolódtak el (főként FL2 esetében, ahol 58 nm-es az eltolódás), ami 

a film felületén bekövetkező aggregálódásnak tulajdonítható. 
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66. ábra: (a) UV/Vis abszorpciós spektrum (FL1: piros görbe, FL2: kék görbe) DKM-os oldatban 

felvéve. (b) Tauc diagram. (c) Nanokristályos TiO2-ra abszorbált színezékek normalizált UV/Vis 

abszorpciós spektrum. (d) DKM-ban felvett ciklikus voltamogramok. 

Az alapállapot redoxpotenciálját (Eox) ciklikus voltametriás mérések alapján kapták meg 

(66. ábra, (d) spektrum) az anód és a katód maximális potenciáljának átlagolásával. Mivel a két 

színezék szerkezete hasonló, ezért várható volt, hogy szinte azonos Eox értékekhez jutnak. Tehát 

mindkét vegyület esetében megvan a szükséges hajtóerő (több, mint 0,6 V) a regenerálódáshoz, 

mivel a I-/I3
- hasonló értéke 0,35 V a normál hidrogén elektróddal szemben. A gerjesztett 

állapotú molekula redoxpotenciálját (E*ox) a megfelelő tiltott sáv és az alapállapotú 

redoxpotenciál különbségéből számolták ki. A kapott értékek bizonyítják a megfelelő 

elektrontranszportot a félvezető vezetési sávjába, így a színezékek alkalmasak DSSC 

érzékenyítőjeként. 
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 Színezékek számításos analízise 

A számításos kémia módszereivel vizsgálhatjuk, hogy a napelemcellában alkalmazni 

kívánt színezék szerkezete rendelkezik-e a megfelelő geometriával és molekulapálya 

energiaszintekkel. Az optikai és elektrokémiai karakterizáláskor kapott eredmények jobb 

megértéséért számításos analízist végeztek és az adatokat összehasonlították egy irodalomból 

már ismert színezékkel (DF15, 67. ábra).199 A számításokat sűrűség funkcionál elmélettel 

végezték el B3LYP/6-31G* szinten a Gaussian 09 programcsomag használatával. Elsőként a 

szerkezetek egyensúlyi geometriáját határozták meg vákuumban, amelyből kiderült, hogy a 

központi fluorazon 24-26°-os torziós szöget zár be a triail-amin és a tienilcsoportokkal. Bár a 

sík molekula szerkezet segíthetné az elektrontranszportot, az ekkora mértékű eltérés még 

elfogadható mértékű.187  

 

67. ábra: A molekulapályák energiaszintjei és a megfelelő hullámfüggvények az előállított két 

színezék (FL1, FL2) esetében irodalmi példával (DF15)199 összehasonlítva  
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Kiszámították a molekulapályák energiaszintjeit, illetve azok lokalizálódását a molekulán 

belül és míg a HOMO pályák a várakozásoknak megfelelően főként a donorrész körül 

lokalizálódnak, a HOMO-1 pályák a központi triciklus felett, a LUMO pályák pedig mindkét 

színezékben az akceptorrész körül találhatók meg (67. ábra). A molekulapályák energiaszintjei 

közti különbség FL2 esetében kisebb, ami feltehetőleg a hosszabb konjugált szerkezetnek 

köszönhető.  

 

 Színezékekkel felépített napelemcellák fotokémiai mérései 

Az előállított két színezéket (FL1, FL2) színezékérzékenyített napelemcellákban 

tesztelték. A cella működési elvének megfelelően a színezék a látható fény abszorpciójának 

köszönhetően biztosítja az elektrontranszportot a gerjesztett donorrésztől a félvezető rétegig. 

Ehhez az energiaszintek pontos összehangolása szükséges, amit elektrokémiai mérésekkel 

vizsgáltak. 

A fotóanód összeállításához az egyik oldalán egy fluorid adalékos ón-oxid nanoréteget 

tartalmazó vezető üveglapot (FTO) használtak, amire egy elválasztó TiO2-réteg került, majd 

szinterezéssel hevítés közben alakítottak ki egyenletes, tömör felületet. Az elkészült réteg 6 µm 

vastagságú, amit újra beborítottak TiCl4 alkoholos oldatával, majd az elektródot a releváns 

színezék 0,2 mM-os THF-es oldatába merítve érzékenyítették fénytől elzártan, 20 órán 

keresztül, végül etanollal mosták és szárították. 

Az ellenelektródon az üveglapra fúrt lyukba elektrolitot töltöttek és platinaréteget 

alakítottak ki a vezető felületen. A cella építésének utolsó lépéseként az anódot és az 

ellenelektródot Surlyn® tömítőanyaggal összeillesztették, végül a jodid/trijodid redox rendszert 

tartalmazó elektrolittal töltötték meg a cellát (Solaronix Z-100). A teljes cellaépítést 

megismételték az aggregálódást gátló kenodeoxikólsavat (CDCA) tartalmazó oldattal is. 

A napelemcellák hatásfokának meghatározásakor a felületre érkező fény elektromos 

energiává való átalakításának hatékonyságát vizsgálják. Kiszámításához a kész cellára egyre 

növekvő feszültséget kapcsolnak, majd mérik a kapott áramerősséget. Feszültség nélküli 

rendszeren a fény hatásából származó áramsűrűség rövidzárlati áramsűrűségként (Jsc) 

értelmezhető. A folyamatosan növekedő feszültség kompenzálja a végbemenő fotovoltaikus 

folyamatokat míg egyensúlyba nem kerül vele, ekkor az áramsűrűség a rendszerben 0 mA/cm2. 

Az ehhez tartozó értéket nevezzük nyílt áramkörhöz tartozó feszültségnek (Voc), mivel a 

rendszerünk nyitott áramkörként viselkedik. A változó feszültség és a hozzá tartozó 

áramsűrűség szorzatából a teljesítményt kapjuk meg, amely maximumot ad (Pmax) adott 
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értékeknél (Jmax, Vmax). Ezen adatok ismeretében kaphatjuk meg a cellára jellemző kitöltési 

tényezőt (fill factor, ff) illetve a hatásfokot (η). 

𝑓𝑓 =
𝐽𝑚𝑎𝑥𝑉𝑚𝑎𝑥

𝐽𝑠𝑐𝑉𝑜𝑐
                𝜂 =

𝑃𝑚𝑎𝑥

𝑃𝑓é𝑛𝑦
= 𝑓𝑓

𝐽𝑠𝑐𝑉𝑜𝑐

𝑃𝑓é𝑛𝑦
       

Minél nagyobb a kitöltési tényező, annál jobb hatásfok érhető el az adott napelemcellával. 

Színezékeinkkel (FL1, FL2) létrehozott cellák esetében jónak mondható, 70-75% közötti 

értéket értek el (5. táblázat). A származékok így meghatározott hatásfoka 2,0-2,4% közötti 

értéket adott, ami összeségében nem kiemelkedő érték, de további, fluorazonra épülő 

színezékek előállításához kiváló kiindulási pont lehet.187 

5. táblázat: A színezékekkel (FL1, FL2) épített cellák fotovoltaikus és elektrokémiai értékei 

 CDCA 
Jsc 

[mA cm–2] 

Voc 

[mV] 
ff [%] 

η 

[%] 

FL1 
– 4,6±0,2 635±5 70±1 2,09±0,10 

+a 4,5±0,3 639±7 74±2 2,13±0,08 

FL2 
– 5,1±0,2 610±2 72±1 2,26±0,12 

+a 5,2±0,6 629±7 73±1 2,39±0,26 
a A színezékhez 2 mM CDCA hozzáadva az érzékenyítő fürdőben. 

 

68. ábra: CDCA segédanyag nélkül és alkalmazásával felvett áramsűrűség-feszültség görbék 

Az általunk előállított színezékek közül a két darab tioféngyűrűt tartalmazó FL2 érte el a 

legjobb hatásfokot (η = 2,39%) CDCA segédanyaggal. Az irodalomból ismert DF15-el 

felépített napelemcellával a korábban elért hatásfok 70%-át tudták csak elérni az esetükben 

alkalmazott egyszerűbb cellaépítési eljárással, így feltételezésünk szerint fejlettebb 

technológiával a színezékeinkkel elérhető hatásfok is tovább növelhető. 
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4.4. Pirroloindolonok szintézise gyűrűtranszformációs reakcióban 

A gyűrűtranszformációs reakciók egyre nagyobb jelentőséggel bírnak a preparatív 

szerves kémikusok körében, mivel segítségükkel új, eddig ismeretlen szerkezetek szintézisére 

nyílik lehetőség. Az irodalmi bevezetőben (3.2. fejezet) ismertettem a gyűrűátalakítással járó 

reakciók négy csoportját, amelyek közül a klasszikus, gyűrűméret-változás és felnyílás nélküli 

átalakítás vizsgálatát tűztük ki célul az előállított fluorazonnál, a csoportunkban 2-bróm-5-

hidroximetilpirrol-származékokra (21) kidolgozott stratégia13 szerint. Kétlépéses 

gyűrűtranszformációval egy formális redox-neutrális átalakítással a fluorazonból 

pirroloindolont terveztünk előállítani. A fluorazont (27) elsőként fenil-magnézium-kloriddal 

reagáltattuk 0 °C-on THF oldószerben, majd az addíciót követően a csoportunkban kidolgozott 

szelektív monohalogénezési körülmények között brómoztuk a pirrolgyűrű α'-helyzetű 

szénatomját (151a). Várakozásunknak megfelelően a pirrolszármazékokra kidolgozott 

gyűrűtranszformációhoz hasonlóan 92%-os termeléssel 3H-pirrolo[1,2-a]indol-3-onná (152a) 

tudtuk átalakítani a kiindulási fluorazont (27, 69. ábra). 

 

69. ábra: Fluorazon (27) gyűrűtranszformációja 

A fluorazon (27) pirrolgyűrűjének NBS-es szelektív mono- és dibrómozását követően a 

gyűrűtranszformáció lehetőségét brómatomot tartalmazó származékok esetében is vizsgáltuk 

(70. ábra). Míg a monobróm származékból (153) kiindulva egy lépésben elvégezve a 

fémorganikus reakciót és az átalakuláshoz szükséges halogénezést 98%-os termeléssel 

jutottunk a pirroloindolon 2-es helyzetében brómatomot tartalmazó célvegyülethez (A út), 

addig ugyanezen termék előállítása az α- és β-helyzetben egyaránt brómot tartalmazó kiindulási 

anyagból (154) valamivel kisebb, 78%-os termelést eredményezett (B út). A két reakcióút 

összehasonlítása alapján elmondható, hogy a hatékonyabb eljárásnak a két külön lépésben 

végzett brómozás (A út) bizonyult. 
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70. ábra: Halogéntartalmú fluorazonok (153, 154) gyűrűtranszformációja 

Vizsgáltuk a gyűrűtranszformáció lehetőségét az általunk előállított, mind elektronszívó, 

mind elektronküldő helyettesítőket tartalmazó fluorazonoknál (27, 98a-b, 102a-o) egyaránt 

(71. ábra). A szubsztituens helye jelentősen befolyásolta az átalakítás megvalósíthatóságát és 

hatékonyságát, az indolgyűrű 6-os és 7-es pozíciója volt a kedvezményezettebb (T = 77-94%). 

A 8-as helyzetben szubsztituált pirroloindolonoknál (152e, i) valamivel kisebb termelést 

(68-73%) értünk el, míg az 5-szubsztituált fluorazonokból egyedül a metoxicsoportot 

tartalmazó 152f-et tudtuk izolálni (35%). Az 5-ös helyzetben metil- és a brómszármazék 

(152b, k) nyomokban való keletkezését csak LC-MS analízissel tudtuk kimutatni, izolálásuk 

nem vezetett eredményhez. Ennek oka feltételezésünk szerint, hogy bár a megfelelő alkohol 

intermedier keletkezett, addig a brómozás már nem tudott lejátszódni az 5-ös helyzetben lévő 

funckió sztérikus gátlása miatt. Az elektronban igen gazdag dimetoxiszármazék (152j, 52%) 

kivételével minden további esetben nagy termeléssel (68-94%) jutottunk a célvegyületekhez 

(152a-s). Elektronküldő csoportokat tartalmazó fluorazonok (102a-i) gyűrűtranszformációját 

egyaránt sikerrel megvalósítottuk méghozzá az elektronszívó szubsztituenseket (98a-b, 

102j-m) tartalmazó kiindulási anyagokkal összemérhető mértékben. Hatékonyan vittük véghez 

a különböző helyzetben fenil szubsztituenseket (152q, r) tartalmazó, illetve a naftilgyűrűre 

épülő indolonok (152s) szintézisét is. 152r esetében a kiindulási anyagot a pirrolgyűrű 

β-helyzetében brómozott fluorazonból (153) fenilboronsavval kapcsoltuk. 

 

Σ 

Σ 
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71. ábra: Szubsztituált pirroloindolonok (152a-s) előállítása (*LC-MS alapján) 

Ezt követően az indolgyűrű 9-es helyzetében lévő benzolgyűrű szubsztituálásának 

lehetőségét vizsgáltuk (72. ábra). A megfelelő funkciót tartalmazó brómbenzol brómatomját 

fémorganikus reakcióban lecseréltük, majd a lítiumorganikus vegyületet addícionáltattuk a 

helyettesítőt nem tartalmazó fluorazon (27) ketocsoportjára. A kapott ciklikus alkoholt (156a-f) 

a fenil-magnézium-kloriddal végzett reakcióhoz hasonlóan N-brómszukcinimiddel 

brómoztunk, majd hat különböző szubsztituens esetében is sikerrel jutottunk a kívánt 

pirroloindolonhoz (157a-f) kiváló termelésekkel. Nem okozott termeléscsökkenést az orto-

szubsztituált brómbenzol sem, teljes konverzióval jutottunk a kívánt céltermékhez (158a). 
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72. ábra: 3H-Pirrolo[1,2-a]indol-3-on 9-es helyzetében helyettesített fenilcsoportot tartalmazó 

vegyületek előállítása 

A szubsztituens nélküli pirroloindolonból (152a) sikerrel növesztettünk 

röntgendiffrakcióhoz megfelelő egykristályt, mellyel igazoltuk a feltételezett szerkezetet. A 

mérési eredményekből POV-Ray program200 használatával ábrát készítettünk (73. ábra). 

 

73. ábra: A 152a vegyület Ortep-3 (Oak Ridge Thermal-Ellipsoid Plot) stílusú diagramon200 

ábrázolva (színjelölések: sötétkék-nitrogén, piros-oxigén) 

Néhány származék (152d/k/o/r, 158f) kivételével a legtöbb esetben a pirroloindolonok 

előállításakor (71. ábra) a célterméken kívül a pirrolgyűrű β-helyzetében brómozott kondenzált 

indolszármazékot is sikerült kimutatnunk. Ebből arra következtethetünk, hogy ekvivalens 

mennyiségű NBS helyett a brómozószer feleslegével szelektíven juthatunk az indolongyűrű 

2-es helyzetében monohalogénezett származékokhoz (155a-s), melyek egyszerűen 

továbbalakíthatók akár szén-szén kapcsolási reakciókban. Ezzel egy olyan eljárást sikerült 

kidolgoznunk pirroloindolonok szintézisére, amivel a triciklus három különböző helyzetben is 

tetszőlegesen szubsztituálható. 

 

 T (%) R-csoport T (%) 

o-CH3, 158a 97 p-CF3, 158d 94 

m-CH3, 158b 89 p-OCH3, 158e 86 

p-CH3, 158c 92 p-F, 158f 95 
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4.5. Indolszármazékok sztereoszelektív szintézise 

Az előző fejezetben előállított kondenzáltgyűrűs N-acilindolok alkoholízisének egyszerű 

megvalósítására az irodalmomban található példa.201 Pirroloindolonok esetében mindezidáig 

főként a céltermékek előállítása volt a cél, mintsem az optimális körülmények megtalálása és a 

hidrolízis egyszerű megvalósítása. 

Kandukuri és társai a pirroloindolon hidrolitikus gyűrűnyitását NaOH-dal érték el, majd 

a kapott akrilsavat észteresítették az igen veszélyes, karcinogén trimetilszilil-diazometánnal.157 

A hidrolízis reprodukciós kísérleteinél sikerrel mutattuk ki a céltermék cisz-akrilsavat, azonban 

cisz-akrilésztert is tartalmazott a reakcióelegy, ami feltételezésünk szerint a reakció 

oldószereként alkalmazott etanolnak köszönhető, így célul tűztük ki a hidrolitikus lépés 

szelektivitásának növelését. 

Szelektív hidrolízis legegyszerűbb körülményeinek kidolgozására elsőként a 

THF/EtOH/H2O oldószerkeverék helyett csak tetrahidrofuránt alkalmaztunk az esetleges etil-

észter keletkezésének és a hidrolízisnek a visszaszorítására. Vízmentes körülmények között 

azonban egy újabb folt is megjelent a VRK vizsgálatokkor. LC-MS analízist követően 

megállapítottuk, hogy transz-akrilészter is keletkezett. A trimetilszilil-diazometán kiváltására 

és így a második lépés elhagyására NaOH helyett a NaOMe bázist választottuk. Utóbbi bár 

drágább, nukleofilként is ismert202 erősebb bázis és azt vártuk, hogy a gyűrű felnyílását 

követően a kívánt metil-akrilát keletkezik. A nátrium-metilát jó választásnak bizonyult, mivel 

a reakciót 0 °C-on kivitelezve kizárólag az indolgyűrű 2-es helyzetében transz helyzetű akril-

észter-szubsztituált indolt (transz-159a) sikerült előállítanunk 87%-os termeléssel (74. ábra).  

 

74. ábra: Pirroloindolon (152a) sztereospecifikus hidrolízise 

A termék szerkezetét (transz-159a) egykristály röntgendiffrakciós méréssel igazoltuk, a 

mérési eredményekből POV-Ray programmal200 készítettünk ábrát (75. ábra). A cisz térállású 

termékből nem sikerült sajnos egykristályt növesztenünk. 
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75. ábra: A transz-159a vegyület Ortep-3 (Oak Ridge Thermal-Ellipsoid Plot) stílusú diagramon200 

ábrázolva (színjelölések: sötétkék-nitrogén, piros-oxigén) 

A nátrium-kation szolvatációja és elkülönítése a metoxid aniontól nagyban befolyásolja 

a bázis erősségét, ahogy a metoxidion és az oldószer között létrejövő hidrogénkötések száma 

is. Metanolban valamint DMSO-ban is az NaOMe bázicitása nagyobb, mint a lítium-metiláté, 

azonban kisebb mint a kálium-metiláté.202 A bázis minőségét megfelelően megválasztva 

sztereospecifikus gyűrűnyitást szerettünk volna elérni, mellyel a cisz- vagy transz-izomerek 

szelektíven kaphatók. 

A transz-indol-2-akrilészter (transz-159a) szelektív előállítását követőn a cisz-izomer 

előállítására a kisebb bázicitású LiOMe-ot próbáltuk ki elsőként. Ennek oka, hogy a transz-

származéknál a gyűrű felnyílását követően izomerizációra is szükség van a megfelelő térállás 

kialakulásához. Ezek alapján feltételeztük, hogy a cisz-izomer szelektív előállításához enyhébb 

körülmények biztosítása szükséges. A lítium-metilátos hidrolízis meglepően sikeresnek 

bizonyult, hiszen a cisz-indol-2-akrilésztert (cisz-159a) szelektíven és kiváló termeléssel (91%) 

állítottuk elő. 

Ezt követően a korábban előállított pirroloindolonok (152a, c-e, g-i, l, m, o, p, s) esetében 

vizsgáltuk az optimalizált hidrolízis megvalósíthatóságát. A kidolgozott metodikával az 

R-csoport minőségét igen széles körben toleráló, mind halogenidet, alkil-, aril-, vagy 

alkoxicsoportot tartalmazó indolszármazékok hatékony szintézisét valósítottuk meg 

(6. táblázat). 

A lítium-metiláttal végzett reakcióknál nagyobb termeléssel jutottunk a könnyebben 

kialakuló cisz céltermékekhez (cisz-159a, c-m), míg a transz-származékoknál valamivel 

kisebb, a naftilgyűrűre épülő indollal (transz-159m) csak közepes termelést sikerült elérnünk. 

Elektronküldő szubsztituensek (159c-h) általánosan kisebb termelést adtak mind cisz, mind 

transz térállás esetén, de így is hatékonynak mondható szintézisük. 
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6. táblázat: Szubsztituált indol-2-akrilészterek (159a-m) sztereospecifikus előállítása 

 

Termelésa (%) Termék R-csoport Termék Termelésa (%) 

87 transz-159a C6H5 cisz-159a 91 

78 transz-159c 6-CH3 cisz-159c 91 

80 transz-159d 7-CH3 cisz-159d 94 

68 transz-159e 8-CH3 cisz-159e 78 

69 transz-159f 6-OCH3 cisz-159f 82 

76 transz-159g 7-OCH3 cisz-159g 89 

66 transz-159h 8-OCH3 cisz-159h 87 

81 transz-159i 6-Br cisz-159i 79 

85 transz-159j 7-Br cisz-159j 84 

61 transz-159k 7-I cisz-159k 65 

88 transz-159l 7-Cl cisz-159l 83 

57 transz-159m Naftil cisz-159m 65 

aIzolált termelés.  

A különböző helyzetben halogénatomokat tartalmazó származékok (159i-l) könnyedén 

továbbalakíthatók Suzuki-kapcsolással, így az előállított indol-2-akrilészterek tetszés szerint 

funkcionalizálhatók. 

Az akril-észterfunkció számos lehetőséget kínál a vegyület továbbalakítására, értékes 

intermedierek előállítására, új, kondenzált gyűrűk kialakítására (76. ábra), továbbá az 

indolgyűrűn lévő halogénatomok tetszés szerint lecserélhetők Suzuki-kapcsolásban. Az indol-

2-akrilészter alapszerkezet módosításával különböző rákellenes szereket,203-205 csontritkulás 

kezelésére alkalmas hatóanyagot206 és változatos terápiás lehetőségeket biztosító receptor 

modulátort207 és szabályzót208 is sikerrel állítottak elő.  
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76. ábra: Indol-2-akrilészter továbbalakítási lehetőségei 

Az indolgyűrűre épülő, sztatinok családjába tartozó fluvastatin (91) ma is kereskedelmi 

forgalomban lévő gyógyszerhatóanyag. Az előállított pirroloindolonok közül a 9-es helyzetben 

lévő benzolgyűrű para-helyzetében fluoratomot tartalmazó származék (158f) a fluvastatin 

kulcsintermediere, így célul tűztük ki a hatóanyag előállítására alkalmas aldehid intermedier 

(90) szintézisét. Elsőként megvalósítottuk az indolon (158f) szelektív hidrolízisét a transz-

származékok előállítására kidolgozott körülmények között, majd ezt követően az 

izopropilcsoport bevitelét vizsgáltuk (77. ábra). Bázikus körülmények között fázistranszfer-

katalízissel, 2-jódpropánnal végezve a reakciót 62%-os termeléssel jutottunk az N-alkilezett 

termékhez (161) már egy óra 80 °C-os reagáltatást követően. 

 

77. ábra: N-Alkilindol (161) szintézise 

A fluvastatin (91) előállítására alkalmas indol-2-akrilaldehidet (90) redukcióval terveztük 

előállítani. A hagyományos redukálószerek (DIBALH, LiAlH4) sajnos nem a kívánt terméket 

eredményezték, minden esetben az észterből (158f) a megfelelő alkohol keletkezett, így 

enyhébb körülményeket kerestünk a többlépéses reakcióút (teljes redukció, majd oxidáció) 

elkerülése érdekében. A DIBALH-ból lítium-terc-butoxiddal könnyedén előállítható, de 

Σ 
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kereskedelmi forgalomban is kapható lítium-diizobutil-terc-butoxialumínium-hidrid (LDBBA) 

alkalmasnak bizonyult aldehidek szintézisére észterek szelektív és hatásos redukciójával.209,210  

78. ábra: Indol-2-akrilészter (161) szelektív redukciója 

A redukciót LDBBA-val -78 °C-on tetrahidrofuránban végezve szelektíven jutottunk az 

aldehid céltermékhez, így egy lépésben 74%-os termeléssel állítottuk elő a fluvastatin 

szintézisére alkalmas intermediert (90, 78. ábra). Az előállított indol-2-akrilaldehid (90) 

továbbalakítására számos szintézisút ismert (3.6.3. fejezet, 35. ábra), azonban a további lépések 

vizsgálata már nem volt munkám célja. 
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5. Kísérletek részletes leírása 

5.1. Az előállított vegyületek azonosításához használt készülékek és módszerek 

A kereskedelmi forgalomban kapható kiindulási anyagokat vásároltuk, felhasználásuk 

további tisztítás nélkül történt. A fémorganikus reakciókat Schlenk-csövekben végeztük száraz 

nitrogéngáz használatával. Az inert atmoszférát Schlenk-technikával biztosítottuk. A 

reakciókhoz használt vízmentes oldószereket (dietil-éter, tetrahidrofurán) nátriumdrótról való 

desztillációval nyertük. A n-butil-lítiumot 1,6 M és 2,5 M hexános oldatban alkalmaztuk.  

A –78 °C-on végrehajtott szintézist szárazjég acetonos keverékével valósítottuk meg. A 

reakciók előrehaladását vékonyréteg-kromatográfiásan (VRK) követtük. Ehhez szilikagél 60 

F254 (Merck) lapokat használtunk, a termékek láthatóvá tételét a lapok UV fényes 

megvilágításával, vagy (NH4)6Mo7O24 és Ce(SO4)2 vizes kénsavas oldatába való merítésével 

végeztük. Az anyagok tisztítására oszlop, vagy flash-kromatográfiát (CombiFlash Rf), 

átkristályosítást, illetve vákuumdesztillációt alkalmaztunk. Az oszlopkromatográfiás 

elválasztásokhoz normál fázisú (szilikagél 60 Merck; hexán - etil-acetát), valamint fordított 

fázisú módszert (C18-szilikagél; víz (0,1% NH4OAc) – acetonitril (0,1% NH4OAc + 8% víz)) 

alkalmaztunk. Normál fázis használatakor a mintát szilikagélre párlását követően cartridge-ba 

töltöttük, fordított fázisú elválasztáskor a minták tömény DMF-es oldatát injektáltuk direkt 

módon az oszlopra. Az oldószerelegyek esetén megadott összetételek térfogatarányt (V/V) 

jelentenek. A bepárlásokat csökkentett nyomáson végeztük.  

Az előállított vegyületek szerkezetének igazolását 1H-, 13C- és 19F-NMR, HRMS, IR, 

tömegspektroszkópiai és egykristály-röntgendiffrakciós módszerekkel igazoltuk. Az 

olvadáspontokat (korrigálatlan értékek) Gallenkamp olvadáspontmérő készüléken kapillárisban 

mértük. Az NMR spektrumok felvételét CDCl3, aceton-d6 és DMSO-d6 oldószerekben Bruker 

AV 300, vagy Bruker DRX 500 készüléken végezték. A proton kémiai eltolódásokat ppm 

egységben adtuk meg, viszonyítva az alkalmazott belső standardhoz (TMS = 0 ppm), vagy az 

oldószerhez (aceton = 2,05, DMSO = 2,50 ppm), míg 13C-NMR esetén a 13C eltolódásokat 

ugyancsak ppm-ben adtuk meg, az oldószer csúcsához (CDCl3 = 77,00, DMSO = 39,40 ppm) 

kalibráltuk a spektrumot. Az IR felvételek Perkin Elmer 1600 típusú spektrométeren készültek 

és az adatokat cm–1 egységben adtuk meg. A nagyfelbontású tömegspektrumokat Waters LCT 

Premier XE típusú készüléken elektroporlasztásos ionizációt alkalmazva (ESI, 2,5 vagy 3,5 kV) 

vették fel víz (0,035% trifluorecetsav)/acetonitril (0,035% trifluorecetsav) eluenst alkalmazva 
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gradiens elúcióban (5–95% acetonitril). A brómatomot tartalmazó vegyületek móltömegének 

számítással kapott értékei és a mért adatok bemutatása a 79Br izotópra (M = 78,9183371), 

valamint a 35Cl izotópra (M = 34,9688527) értendők. Az egykristály-röntgendiffrakciós 

felvételek Rigaku R AXIS RAPID diffraktométeren készültek (grafit monokromátor, Cu-K, 

 = 1,54187 Å). A szemiempírikus elméleti számítások a kereskedelmi forgalomban kapható 

InsightII® MOPAC szoftvercsomagjával történtek. 

 

Az egyes kísérletek részletes leírását követően csak az értekezés alapját képező 

közleményekben nem szereplő vegyületek analitikai jellemzőit és fizikai tulajdonságait adom 

meg. A közleményekben megtalálható származékokat a megfelelő publikációra való 

hivatkozással jelölöm. Például a Metil-[5-jód-2-(1H-pirrol-1-il)benzoát] (93b) [K184-2b] 

jelölés jelentése, hogy ez a vegyület a K184 publikációban 2b számmal található meg. Az 

irodalomból már korábban ismert vegyületeket felső indexbe helyezett hivatkozással jelölöm. 

A 4.4. és 4.5. fejezethez kapcsolódó elkészült, de még bírálat alatt álló kézirathoz 

kapcsolódó kísérleti részt a dolgozat mellékletekén csatolom, a kéziratban megtalálható új 

származékok igazolásául a vegyületek teljes szerkezetvizsgálati adatait feltüntetem. A 

kéziratban megtalálható származékokat a kéziratra való hivatkozással jelölöm. Például a 9-

Fenil-3H-pirrolo[1,2-a]indol-3-on (152a) [MS-3aa] jelölés jelentése, hogy ez a vegyület a MS 

kéziratban 3aa számmal található meg. 

 

5.2. 1-Arilpirrol-alapvázú tercier amidok előállítása 

 1-Arilpirrol-alapvázú benzoesav-észterek szintézise (93a, 93b) 

2-Amino-5-brómbenzoesav-metil-észter (92, 4,33 g, 18,8 mmol) ecetsavas (22 ml) 

oldatához megfelelő mennyiségű 2,5-dimetoxitetrahidrofuránt (2,98 g, 22,6 mmol, 2,92 ml) 

adagoltunk. Az elegyet 2 órán keresztül forrponton kevertettük (VRK: hexán/etil-acetát 3:1), 

majd vákuumban bepároltuk. A bepárlási maradékot diklórmetánban (40 ml) oldottuk és 5%-os 

Na2CO3 vizes oldatával (3 × 20 ml) mostuk. Az egyesített szerves fázist nátrium-szulfáttal 

szárítottuk, majd vákuumban bepároltuk. A kapott nyersterméket oszlopkromatográfiásan 

(szilikagél, hexán/ethil-acetát 3:1) tisztítottuk. 

Metil-[5-bróm-2-(1H-pirrol-1-il)benzoát] (93a)211 [K184-2a]  

Termelés: 81% (4,33 g), halványsárga olaj. 
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Metil-[5-jód-2-(1H-pirrol-1-il)benzoát] (93b) [K184-2b]  

Termelés: 80% (4,92 g), halványsárga olaj. 

 

 1-Arilpirrol-alapvázú tercier amidok szintézise (94a, 94b) 

A megfelelő metil-észter (93a/b, 3,0 g, 10,7 mmol) pirrolidines (3,0 g, 42,0 mmol, 3,5 ml) 

oldatát 90 °C-on 7 órán keresztül (VRK: hexán/etil-acetát 4:1) kevertettük. Szobahőmérsékletre 

hűtést követően etil-acetátot (60 ml) és vizet (60 ml) adtunk a reakcióelegyhez, a fázisokat 

elválasztottuk és az egyesített szerves fázist 0,1 M-os sósav oldattal (45 ml), vízzel (45 ml) és 

1%-os NaHCO3 oldattal (30 ml) mostuk. A szerves fázist nátrium-szulfáttal szárítottuk, 

vákuumban bepároltuk és a kapott terméket (94a/b) további tisztítás nélkül használtuk fel a 

következő lépésben. 

[5-Bróm-2-(1H-pirrol-1-il)fenil](pirrolidin-1-il)metanon (94a) [K184-3a]  

Termelés: 47% (1,62 g), sárga kristály. 

[5-Jód-2-(1H-pirrol-1-il)fenil](pirrolidin-1-il)metanon (94b) [K184-3b]  

Termelés: 56% (5,43 g), halványsárga kristály. 

 

 Általános eljárás 1-arilpirrol-alapvázú tercier amidok „egy-üst” szintézisére (34, 

94a-b, 97a-o) 

Szobahőmérsékleten a megfelelő antranilsav (31/95a-o, 10,0 mmol) élénken kevertetett 

vízmentes tetrahidrofurános (6 ml) oldatához apránként adagoltunk karbonildiimidazolt (CDI, 

1,70 g, 10,5 mmol). A kapott szuszpenziós elegyet 15 percig kevertettük, majd pirrolidin 

(10,5 mmol, 0,86 ml) hozzáadását követően tiszta elegyhez jutottunk. Újabb 15 perc kevertetést 

követően elsőként trifluorecetsavat (30,0 mmol, 2,30 ml), majd 2,5-dimetoxitetrahidrofuránt 

(12,0 mmol, 1,55 ml) adtunk az elegyhez és 80 °C-on fél órát kevertettük. Lehűtést követően 

desztillált vizet (30 ml) adtunk hozzá, majd etil-acetáttal (3 × 30 ml) extraháltuk. Az egyesített 

szerves fázist vizes NaHCO3 oldattal (2 M, 10 ml) semlegesítettük és az elválasztást követően 

a szerves fázist nátrium-szulfáton szárítottuk, végül vákuumban bepároltuk. A bepárlási 

maradékot szilikagélen szűrtük 30% hexánt tartalmazó etil-acetát eluenssel, majd a szűrletet 

ismét bepároltuk (tisztaság >96% (HPLC)). Az „egy-üst” reakció egyes lépéseit VRK 

segítségével ellenőriztük, az analitikai tisztaságú termékekhez (34, 94a-b, 97a-o) hexán és etil-

acetát gradiens elúciót alkalmazó oszlopkromatográfiával jutottunk. 
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[2-(1H-Pirrol-1-il)fenil](pirrolidin-1-il)metanon (34)94 [K185-3a]  

Termelés: 85% (2,04 g), fehér kristály. 

[3-Metil-2-(1H-pirrol-1-il)fenil](pirrolidin-1-il)metanon (97a) [K185-3b]  

Termelés: 87% (2,21 g), halványsárga kristály. 

[4-Metil-2-(1H-pirrol-1-il)fenil](pirrolidin-1-il)metanon (97b) [K185-3c]  

Termelés: 77% (1,96 g), halványsárga kristály. 

[5-Metil-2-(1H-pirrol-1-il)fenil](pirrolidin-1-il)metanon (97c) [K185-3d]  

Termelés: 91% (2,31 g), sárga kristály. 

[6-Metil-2-(1H-pirrol-1-il)fenil](pirrolidin-1-il)metanon (97d) [K185-3e]  

Termelés: 65% (1,65 g), halványsárga kristály. 

[3-Metoxi-2-(1H-pirrol-1-il)fenil](pirrolidin-1-il)metanon (97e) [K185-3f]  

Termelés: 94% (2,54 g), halványsárga kristály. 

[4-Metoxi-2-(1H-pirrol-1-il)fenil](pirrolidin-1-il)metanon (97f) [K185-3g]  

Termelés: 91% (2,46 g), halványsárga kristály. 

[5-Metoxi-2-(1H-pirrol-1-il)fenil](pirrolidin-1-il)metanon (97g) [K185-3h]  

Termelés: 90% (2,43 g), halványsárga kristály. 

[6-Metoxi-2-(1H-pirrol-1-il)fenil](pirrolidin-1-il)metanon (97h) [K185-3i]  

Termelés: 75% (2,03 g), halvány sárga kristály. 

[4,5-Dimetoxi-2-(1H-pirrol-1-il)fenil](pirrolidin-1-il)metanon (97i) [K185-3j]  

Termelés: 63% (1,70 g), halványsárga kristály. 

[5-Klór-2-(1H-pirrol-1-il)fenil](pirrolidin-1-il)metanon (97j) [K185-3k]  

Termelés: 89% (2,44 g), halványsárga kristály. 

[3-Bróm-2-(1H-pirrol-1-il)fenil](pirrolidin-1-il)metanon (97k) [K185-3l]  

Termelés: 99% (3,15 g), halványsárga kristály. 

[4-Bróm-2-(1H-pirrol-1-il)fenil](pirrolidin-1-il)metanon (97l) [K185-3m]  

Termelés: 97% (3,08 g), halványsárga kristály. 

[5-Bróm-2-(1H-pirrol-1-il)fenil](pirrolidin-1-il)metanon (94a)187 [K185-3n]  

Termelés: 96% (3,05 g), halványsárga kristály. 

[6-Bróm-2-(1H-pirrol-1-il)fenil](pirrolidin-1-il)metanon (97m) [K185-3o]  

A CDI-os aktiválást reflux hőmérsékleten végeztük. Termelés: 73% (2,33 g), sárga kristály. 
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[5-Jód-2-(1H-pirrol-1-il)fenil](pirrolidin-1-il)metanon (94b)187 [K185-3p]  

Termelés: 84% (3,07 g), sárga kristály. 

[4-Nitro-2-(1H-pirrol-1-il)fenil](pirrolidin-1-il)metanon (97n) [K185-3q]  

A CDI-os aktiválást reflux hőmérsékleten végeztük. Termelés: 98% (2,78 g), sárga kristály. 

[3-(1H-Pirrol-1-il)naftalén-2-il](pirrolidin-1-il)metanon (97n) [K185-3r]  

Termelés: 95% (2,76 g), sárga kristály. 

 

5.3. Fluorazonok szintézise 

 Fluorazonok (98a-b) előállítása POCl3-katalízissel 

A megfelelő tercier amidot (94a/b, 2,31 g, 7,24 mmol) foszfor-oxikloridban (27,7 g, 

181 mmol, 16,9 ml) kevertettük 8 órán keresztül 70 °C-on (VRK: hexán/etil-acetát 3:1). Jégre 

öntést követően toluollal (100 ml) extraháltuk az elegyet, majd a fel nem oldódott szilárd 

szennyeződéseket szűrtük. A vizes fázishoz (500 ml) 0 °C-on vízben előzetesen feloldott 

nátrium-hidroxidot (50 g, pH = 10) adtunk, a keletkezett nátrium-kloridot leszűrtük és toluollal 

mostuk. A vizes fázist toluollal (2 × 100 ml) extraháltuk, az egyesített szerves fázist desztillált 

vízzel (2 × 50 ml) mostuk, nátrium-szulfáton szárítottuk, végül vákuumban bepároltuk.  

7-Bróm-9H-pirrolo[1,2-a]indol-9-on (98a) [K184-4a]  

A nyersterméket toluolos (15 ml) átkristályosítással tisztítottuk. Termelés: 81% (1,46 g), sárga 

kristály. 

7-Jód-9H-pirrolo[1,2-a]indol-9-on (98b) [K184-4b]  

A kapott nyersterméket szilikagélre párlást követően oszlopkromatográfiásan tisztítottuk 

(hexán/etil-acetát 4:1). Termelés: 78% (1,67 g), világos barna kristály. 

 

 Fluorazonok (27, 98a-b, 102a-o) előállítása Tf2O-katalízissel 

Kimelegített és nitrogénnel inertizált 10 ml-es Schlenck-csőbe bemértük a megfelelő 

amid (34/94a-b/97a-o, 0,5 mmol, 1,0 ekv.) vízmentes diklórmetános (1,2 ml) oldatát. A 

reakcióelegyet lehűtöttük –78 °C-ra, majd fecskendővel először trifluormetánszulfonsav-

anhidridet (93 μl, 0,55 mmol, 1,1 ekv.) csepegtettünk hozzá, majd 5 perc kevertetést követően 

2-fluorpiridint (52 μl, 0,6 mmol, 1,2 ekv.) adagoltunk a Schlenck-csőbe. Az elegyet további 

5 percig kevertettük –78 °C-on, majd engedtük szobahőmérsékletre melegedni és 20 percet 
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követően metanolt (1 ml) adtunk hozzá 0 °C-on. A keverékről a diklórmetánt lepároltuk, majd 

NaOH oldatot (1 M, 3 ml) csepegtettünk hozzá és 10 percig kevertettük szobahőmérsékleten. 

A terméket etil-acetáttal (3 × 5 ml) extraháltuk, az egyesített szerves fázist nátrium-szulfáton 

szárítottuk és vákuumban bepároltuk. A nyersterméket fordított fázisú oszlopkromatográfiával 

tisztítottuk. A célterméket tartalmazó frakciókat bepároltuk, majd diklórmetánban feloldottuk, 

Na2SO4 és NaHCO3 segítségével szárítottuk, végül a tiszta termékhez újbóli vákuumbepárlást 

követően jutottunk. 

9H-Pirrolo[1,2-a]indol-9-on (27)90 [K185-6a]  

Termelés: 93% (314 mg), sárga kristály. 

5-Metil-9H-pirrolo[1,2-a]indol-9-on (102a)212 [K185-6b]  

Termelés: 89% (326 mg), sárga kristály. 

6-Metil-9H-pirrolo[1,2-a]indol-9-on (102b)90 [K185-6c]  

Termelés: 95% (345 mg), sárga kristály. 

7-Metil-9H-pirrolo[1,2-a]indol-9-on (102c)90 [K185-6d]  

Termelés: 92% (337 mg), sárga kristály. 

8-Metil-9H-pirrolo[1,2-a]indol-9-on (102d) [K185-6e]  

Termelés: 84% (307 mg), sárga kristály. 

5-Metoxi-9H-pirrolo[1,2-a]indol-9-on (102e) [K185-6f]  

Termelés: 92% (366 mg), sárga kristály. 

6-Metoxi-9H-pirrolo[1,2-a]indol-9-on (102f)90 [K185-6g]  

Termelés: 87% (346 mg), sárga kristály. 

7-Metoxi-9H-pirrolo[1,2-a]indol-9-on (102g)212 [K185-6h]  

Termelés: 91% (362 mg), sárga kristály. 

8-Metoxi-9H-pirrolo[1,2-a]indol-9-on (102h) [K185-6i]  

Termelés: 86% (342 mg), sárga kristály. 

6,7-Dimetoxi-9H-pirrolo[1,2-a]indol-9-on (102i)90 [K185-6j]  

Termelés: 90% (412 mg), sárga kristály. 

7-Klór-9H-pirrolo[1,2-a]indol-9-on (102j)90 [K185-6k]  

Termelés: 96% (390 mg), sárga kristály. 

5-Bróm-9H-pirrolo[1,2-a]indol-9-on (102k) [K185-6l]  
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Termelés: 92% (456 mg), sárga kristály. 

6-Bróm-9H-pirrolo[1,2-a]indol-9-on (102l) [K185-6m]  

Termelés: 89% (441 mg), sárga kristály. 

7-Bróm-9H-pirrolo[1,2-a]indol-9-on (98a)187 [K185-6m]  

Termelés: 97% (481 mg), sárga kristály. 

8-Bróm-9H-pirrolo[1,2-a]indol-9-on (102m) [K185-6o]  

Termelés: 85% (422 mg), sárga kristály. 

7-Jód-9H-pirrolo[1,2-a]indol-9-on (98b)187 [K185-6p]  

Termelés: 93% (551 mg), sárga kristály. 

6-Nitro-9H-pirrolo[1,2-a]indol-9-on (102n) [K185-6q]  

Termelés: 82% (349 mg), sárga kristály. 

11H-Benzo[f]pirrolo[1,2-a]indol-11-on (102o) [K185-6r]  

Termelés: 92% (403 mg), sárga kristály. 

 

 Általános eljárás a mechanizmusvizsgálatkor vizsgált amidok szintézisére  

A megfelelő amin (3,0 mmol, 1 ekv.) és trietil-amin (0,63 ml, 4,5 mmol, 1,5 ekv.) 

vízmentes diklórmetános oldatához csepegtettük 0 °C-on a kívánt savklorid (3,0 mmol, 

1,0 ekv.) ugyancsak vízmentes diklórmetános (5 ml) oldatát. 15 perc reagáltatást követően 

sósav oldatot (1 M, 5 ml) adtunk a reakcióelegyhez, majd a fázisokat elválasztottuk. A szerves 

fázist NaHCO3 (1 M, 5 ml) oldattal mostuk, nátrium-szulfáton szárítottuk és a szűrést követően 

vákuumban bepároltuk. A kapott nyersterméket oszlopkromatográfiásan tisztítottuk hexán/etil-

acetát gradiens elúcióval. 

Fenil(pirrolidin-1-il)metanon (103)213 [K185-11]  

Az ismert amidot pirrolidin és benzoil-klorid reakciójában kaptuk az általános eljárás szerint. 

Termelés: 89% (467 mg), színtelen olaj. 

N-(2,6-Dimetilfenil)-3-fenilpropánamid (107)104 [K185-15]  

Az ismert amidot 2,6-xilidin és 3-fenilpropanoil-klorid reakciójában kaptuk az általános eljárás 

szerint. Termelés: 73% (555 mg), fehér kristály. 
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 A mechanisztikus NMR vizsgálatok általános eljárása 

A kimelegített, csavaros kupakkal ellátott NMR-csövet légmentesen lezártuk, majd 

száraz nitrogéngázzal szeptumon átszúrt tűn keresztül inertizáltuk. Fecskendővel a megfelelő 

amid (34, 103, 107; 0,1 mmol) CD2Cl2-os (0,75 ml) oldatát az NMR csőbe juttattuk és felvettük 

az amidok 1H- és 13C-NMR spektrumát.  

Ezt követően az NMR-csövet acetonos/szárazjeges fürdővel lehűtöttük és hozzámértük a 

TfOH-t (8,9 μl, 1,1 ekv. vagy 32,2 μl, 4 ekv.), majd hagytuk szobahőmérsékletre melegedni 

enyhe rázogatással, végül felvettük a protonált amid 1H- és 13C-NMR spektrumát. Az amid 

(0,1 mmol) újabb CD2Cl2-es (0,75 ml) lehűtött oldatához TF2O-t (16,8 μl, 1,1 ekv.) adtunk és 

rázogatás közben hagytuk felmelegedni az NMR-csövet. Ekkor vettük fel a harmadik, már 

termékelegyet tartalmazó 1H- és 13C-NMR spektrumot. Az utolsó kísérletben TfOH feleslegét 

(32,2 μl, 4 ekv.) adtuk az előző elegyhez szobahőmérsékleten. 

 

 Fluorazonok (98a-b, 153, 154) szelektív halogénezése 

7-Bróm-2-jód-9H-pirrolo[1,2-a]indol-9-on (109) [K184-5a] 

A 98a vegyület (0,50 g, 2,02 mmol) vízmentes N,N-dimetilformamidos (15 ml) oldatához 

N-jódszukcinimidet (0,48 g, 2,12 mmol) adtunk, majd az elegyet kevertettük 70 °C-on 48 órán 

keresztül (VRK: hexán/etil-acetát 3:1). A reakcióelegyet vízre (80 ml) öntöttük, a kivált 

anyagot szűrtük és jéghideg desztillált vízzel mostuk. A visszamaradt anyagot etil-acetátban 

(20 ml) oldottuk és mostuk desztillált vízzel (2 × 15 ml). Az egyesített szerves fázist nátrium-

szulfáton szárítottuk, bepároltuk és izopropanolos átkristályosítással jutottunk a kívánt 

termékhez (109). 

Termelés: 73% (0,55 g), narancssárga kristály. 

Általános eljárás fluorazonok szelektív brómozására 

A kívánt fluorazon (1,00 mmol) vízmentes N,N-dimetilformamidos (5 ml) oldatához 

N-brómszukcinimidet (monobrómozás: 1,00 mmol, dibrómozás: 2,00 mmol) adtunk 0°C-on, 

majd az elegyet ugyanezen a hőmérsékleten 20 percig kevertettük (VRK: hexán/etil-acetát 4:1). 

A reakcióelegyet vízre (60 ml) öntöttük, a kivált anyagot szűrtük és jéghideg desztillált vízzel 

mostuk. A visszamaradt anyagot etil-acetátban (20 ml) oldottuk és mostuk desztillált vízzel 

(2 × 15 ml). Az egyesített szerves fázist nátrium-szulfáton szárítottuk, bepároltuk és 

izopropanolos átkristályosítással jutottunk a kívánt termékhez. 
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2-Bróm-7-jód-9H-pirrolo[1,2-a]indol-9-on (110) [K184-5b] 

Termelés: 84% (0,32 g), sárga kristály. 

2-Bróm-9H-pirrolo[1,2-a]indol-9-on (153) 

A termék sárga kristály (0,15 g). Termelés: 90%. 

VRK futtatóelegy: hexán/etil-acetát = 4:1, Rf = 0,37. Op: 176 – 178 °C. 

1H-NMR (300 MHz, CDCl3) δ 7,58 (d, J = 7,4 Hz, 1H), 7,45 (td, J = 7,7, 1,3 Hz, 1H), 7,17 (t, 

J = 7,5 Hz, 1H), 7,08 (d, J = 7,9 Hz, 2H), 6,78 – 6,71 (m, 1H). 

13C-NMR (75 MHz, CDCl3) δ 179,0, 143,6, 134,5, 131,0, 128,7, 126,0, 124,8, 118,8, 115,1, 

110,4, 103,0.  

HRMS (ESI) m/z számított C11H7BrNO (M+H)+: 247,9706, mért 247,9700. 

2,3-Dibróm-9H-pirrolo[1,2-a]indol-9-on (154) 

A termék sárga kristály (0,13 g). Termelés: 78%. 

VRK futtatóelegy: hexán/etil-acetát = 4:1, Rf = 0,46. Op: 176 °C. 

1H-NMR (300 MHz, CDCl3) δ 7,73 (d, J = 7,9 Hz, 1H), 7,60 (d, J = 7,6 Hz, 1H), 7,51 – 7,44 

(m, 1H), 7,20 (t, J = 7,4 Hz, 1H), 6,80 (s, 1H). 

13C-NMR (75 MHz, CDCl3) δ 177,9, 143,7, 134,6, 132,2, 128,7, 126,5, 125,1, 115,5, 111,6, 

106,3, 105,8. 

HRMS (ESI) m/z számított C11H6Br2NO (M+H)+: 325,8816, mért 327,8803. 

 

 Tienopirrolizinonok szintézise 

Metil-{3-[(2-metoxi-2-oxoetil)tio]propanoát} (116)190 

Gömblombikba bemértünk metil-(2-merkaptoacetát)-ot (114, 11,2 mmol, 1,00 ml) és 

piperidint (0,24 mmol, 24 l). Kevertetés közben hozzácsepegtettük először a 1,05 ekvivalens 

metil-akrilát egyik felét (115, 5,87 mmol, 528,5 l), majd újabb mennyiségű piperidin 

(0,24 mmol, 24 l) adagolása után a metil-akrilát másik felét (5,87 mmol, 528,5 l). 

Szobahőmérsékleten egy órát kevertettük a reakcióelegyet, majd diklórmetánt (15 ml) és 

desztillált vizet (15 ml) adtunk hozzá. Ezt követően a fázisokat elválasztottuk, a vizes fázist 

diklórmetánnal (3 x 5 ml) extraháltuk, majd az egyesített szerves fázist telített nátrium-klorid 

oldattal (1 x 15 ml) mostuk, végül Na2SO4-on szárítottuk és vákumbepárlással jutottunk a tiszta 

termékhez (116). 

A termék színtelen olaj (2,13 g). Termelés: 99%. 
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A terméket LC-MS technikával azonosítottuk, tR= 10,4 perc, (M+H)+: 193,23. 

1H-NMR (500 MHz, CDCl3) δ 3,75 (s, 3H), 3,70 (s, 3H), 3,26 (s, 2H), 2,92 (t, J = 7,2 Hz, 2H), 

2,66 (t, J = 7,2 Hz, 2H). 

13C-NMR (126 MHz, CDCl3) δ 172,1, 170,7, 52,5, 51,9, 34,1, 33,5, 27,6. 

HRMS (ESI) m/z számított C7H12O4S (M+H)+: 193,0529, mért 193,0554. 

Metil-(4-oxotetrahidrotiofén-3-karboxilát) (117)190 

Kimelegített, inertizált Schlenk-csőbe bemértük 116 (2,13 g, 11,1 mmol) 

tetrahidrofurános oldatát (4,30 ml). Szobahőmérsékleten a reakcióelegyhez adagoltuk NaOMe 

(0,72 g 13,3 mmol) THF-es (6,4 ml) oldatát, majd 2 órán át refluxáltattuk 80 °C-on. A 

keletkezett narancssárga szuszpenziót jeges vízre (43 ml) öntöttük és sósav oldattal (0,5 M, 

43 ml) semlegesítettük. Az elegyet diklórmetánnal extraháltuk (3 x 32 ml), majd az egyesített 

szerves fázist vízzel (1 x 25 ml) és telített sóoldattal (1 x 25 ml) mostuk. A termék (117) elegyét 

Na2SO4-on szárítottuk, szűrést követően bepároltuk. 

A termék sárga olaj (1,58 g). Termelés: 89%. 

A terméket LC-MS technikával azonosítottuk, tR= 6,97 perc, (M+H)+: 161,19. 

Metil-(4-aminotiofén-3-karboxilát)-hidroklorid (118)191 

Feloldottuk 117-et (1,58 g, 9,86 mmol) acetonitrilben (3,2 ml), majd hozzámértük a 

hidroxil-amin hidroklorid sót (1,03 g, 14,8 mmol, 1,5 ekv.) és egy órán át refluxáltattuk 

80 °C-on. A kivált anyagot szűrtük és vízmentes dietil-éterrel (3 x 6 ml) mostuk. 

A termék fehér szilárd anyag (1,39 g). Termelés: 73%. 

VRK futtatóelegy: hexán/etil-acetát = 4:1, Rf = 0,28. Op: 164 – 166 °C. 

1H-NMR (300 MHz, DMSO-d6) δ 8,36 (d, J = 3,5 Hz, 1H), 7,36 (d, J = 3,5 Hz, 1H), 3,80 (s, 

3H). 

13C-NMR (75 MHz, DMSO-d6) δ 162,6, 136,4, 132,9, 125,1, 117,2, 52,7. 

Metil-[2-(1H-pirrol-1-il)tiofén-3-karboxilát] (120)214 

Metil-(2-aminotiofén-3-karboxilát)-ot (119, 0,64 mmol, 100 mg) oldottunk fel toluolban 

(0,7 ml), majd DMTHF-t (0,67 mmol, 86,7 l, 1,05ekv.) és 2 mol% p-toluolszulfonsavat 

(2,2 mg, 12,7 μmol) adtunk az oldathoz. A reakcióelegyet egy órán át refluxáltattuk 80 °C-on, 

majd hagytuk lehűlni szobahőmérsékletre és telített NaHCO3 oldattal semlegesítettük (0,1 ml). 

Desztillált víz (5 ml) hozzáadását követően etil-acetáttal extraháltuk (3 x 4 ml), az egyesített 
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szerves fázist Na2SO4-on szárítottam, végül bepároltuk. A nyersterméket 

oszlopkromatográfiásan tisztítottuk (gradiens elúció, hexán/etil-acetát), amivel jelentős 

mennyiségű mellékterméket (121) is sikerült kinyernünk. 

A termék színtelen olaj (31,6 mg). Termelés: 24%. 

VRK futtatóelegy: hexán/etil-acetát = 4:1, Rf = 0,55. 

1H-NMR (500 MHz, CDCl3) δ 7,38 (d, J = 5,8 Hz, 1H), 7,04 (d, J = 5,8 Hz, 1H), 6,94 (t, 

J = 2,2 Hz, 2H), 6,32 (t, J = 2,3 Hz, 2H), 3,77 (s, 3H). 

13C-NMR (126 MHz, CDCl3) δ 162,3, 149,0, 128,3, 123,9, 123,1, 120,1, 110,3, 51,8. 

Melléktermék: Tetrametil-5,5',5'',5'''-(bután-1,1,4,4-tetrail)tetrakisz[2-(1H-pirrol-1-

il)tiofén-3-karboxilát] (121) 

A melléktermék sárga szilárd anyag (93,4 mg). Termelés: 66%. 

VRK futtatóelegy: hexán/etil-acetát = 4:1, Rf = 0,15. Op: 170 °C-tól bomlik. 

1H-NMR (500 MHz, CDCl3) δ 7,19 (s, 4H), 6,91 (t, J = 2,2 Hz, 8H), 6,29 (t, J = 2,2 Hz, 8H), 

4,26 (d, J = 5,3 Hz, 2H), 3,75 (s, 12H), 2,26 – 2,09 (m, 4H). 

13C-NMR (126 MHz, CDCl3) δ 162,0 (4C), 147,9 (4C), 140,6 (4C), 125,3 (4C), 123,8 (8C), 

122,4 (4C), 110,5 (8C), 51,9 (4C), 42,0 (2C), 35,4 (2C). 

Metil-[3-(1H-pirrol-1-il)tiofén-2-karboxilát] (122)214 

Gömblombikba bemértük a megfelelő aminotiofén-karboxilátot (111, 1 g, 6,37 mmol) 

tetrahidrofurános (10 ml) oldatát, majd hozzácsepegtettük 1,2 ekvivalens DMTHF-et 

(7,64 mmol, 0,99 ml) és 5 ekvivalens TFA-t (31,9 mmol, 2,43 ml) és 15 percig 80 °C-on 

kevertettük. Ezután telített NaHCO3 oldatot (25 ml) csepegtettünk hozzá, majd etil-acetáttal 

extraháltuk (3 x 6 ml). Az egyesített szerves fázist Na2SO4-on szárítottuk, vákuumban 

bepároltuk. A nyersterméket oszlopkromatográfiásan tisztítottuk (gradiens elúció, hexán/etil-

acetát). 

A termék színtelen olaj (0,84 g). Termelés: 64%. 

VRK futtatóelegy: hexán/etil-acetát = 4:1, Rf = 0,72. Op: 57 – 58 °C. 

1H-NMR (500 MHz, CDCl3) δ 7,49 (d, J = 5,3 Hz, 1H), 7,07 (d, J = 5,3 Hz, 1H), 7,00 (t, J = 

2,2 Hz, 2H), 6,31 (t, J = 2,1 Hz, 2H), 3,81 (s, 3H). 

13C-NMR (126 MHz, CDCl3) δ 161,2, 143,6, 130,5, 126,7, 122,4, 120,1 (2C), 109,6 (2C), 52,1.  

HRMS (ESI) m/z számított C10H9NO2S (M+H)+: 208,0427, mért 208,0426. 
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[3-(1H-Pirrol-1-il)tiofén-2-il](pirrolidin-1-il)metanon (123)214 

A 122-ből hidrolízissel képzett sav (0,49 g, 2,54 mmol) tetrahidrofurános (5 ml) 

oldatához adagoltuk a CDI-t (0,43 g, 2,66 mmol, 1,05 ekv.) és 30 percig kevertettem. Ezután 

az elegyhez pirrolidint (2,66 mmol, 222 l, 1,05 ekv.) csepegtettem. 15 perc kevertetés után a 

reakcióelegyet vízre (8 ml) öntöttem, etil-acetáttal (3 x 8 ml) extraháltam, és az egyesített 

szerves fázist Na2SO4-on szárítottam, végül bepároltam. A nyersterméket 

oszlopkromatográfiásan tisztítottuk (gradiens elúció, hexán/etil-acetát). 

A termék sárga szilárd anyag (0,58 g). Termelés: 92%. 

VRK futtatóelegy: hexán/etil-acetát = 1:2, Rf = 0,56. Op: 101 – 102 °C. 

1H-NMR (500 MHz, CDCl3) δ 7,40 (d, J = 5,2 Hz, 1H), 7,04 (d, J = 5,2 Hz, 1H), 6,90 (t, J = 

2,1 Hz, 2H), 6,28 (t, J = 2,1 Hz, 2H), 3,55 (t, J = 7,0 Hz, 2H), 2,68 (t, J = 6,7 Hz, 2H), 1,80 

(quintett, J = 6,8 Hz, 2H), 1,66 (quintett, J = 6,7 Hz, 2H). 

13C-NMR (126 MHz, CDCl3) δ 161,9, 137,1, 126,9, 125,4, 123,2, 120,5 (2C), 110,4 (2C), 47,1, 

46,2, 25,7, 24,3.  

HRMS (ESI) m/z számított C13H14N2OS (M+H)+: 247,0900, mért 247,0908. 

8H-Tieno[2,3-b]pirrolizin-8-on (112)214 

Inert körülmények között vízmentes DKM-t (11,6 ml) –75 °C-ra hűtöttem acetonos-

szárazjeges fürdővel és hozzámértem a Tf2O-t (2,59 mmol; 436 l, 1,1 ekv.) és a 2-fluorpiridint 

(2,82 mmol; 243 l, 1,2 ekv.). A lehűtött elegyhez adtam hozzá 123-t (0,58 g, 2,35 mmol) és 

30 percen keresztül kevertettem –75 °C-on, majd hagytam szobahőmérsékletűre felmelegedni. 

Az elegyet intenzív kevertetés mellet metanolba (23 ml) csepegtettem, ezután lepároltam róla 

a DKM-t. Kevertetés közben 1 M-os nátrium-hidroxid oldattal pH=9-10-ig lúgosítottam, majd 

2 M-os sósav oldattal visszasavanyítottam pH=3-ig. Ezt etil-acetáttal extraháltam (3 x 20 ml), 

majd a szerves fázist telített sóoldattal (1 x 20 ml) mostam. A szervest fázist nátrium-szulfáton 

szárítottam és bepároltam. A nyersterméket oszlopkromatográfiásan tisztítottuk (gradiens 

elúció, hexán/etil-acetát). 

A termék sárga szilárd anyag (0,39 g). Termelés: 95%. 

VRK futtatóelegy: hexán/etil-acetát = 1:2, Rf = 0,73. Op: 108 – 109 °C. 

1H-NMR (300 MHz, CDCl3) δ 7,63 (d, J = 4,9 Hz, 1H), 6,85 (d, J = 4,9 Hz, 1H), 6,82 (d, J = 

2,0 Hz, 1H), 6,67 (d, J = 3,2 Hz, 1H), 6,11 (dd, J = 3,5, 2,8 Hz, 1H). 

13C-NMR (75 MHz, CDCl3) δ 174,1, 153,5, 138,1 (2C), 136,3, 135,6, 126,4, 120,2 (2C), 115,7 

(2C), 113,8 (2C), 112,0 (2C). 
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HRMS (ESI) m/z számított C9H5NOS (M+H)+: 176,0165, mért 176,0145. 

8H-Tieno[2,3-b]pirrolizin-8-on (112) szelektív brómozása 

A tienopirrolizinon (112, 50 mg, 0,29 mmol) szelektív mono- és dibrómozását a 

fluorazonoknál kidolgozott halogénezés szerint végeztük (5.3.5. fejezet). A dibrómozásához 

2,0 ekvivalens NBS-t alkalmaztunk. 

6-Bróm-8H-tieno[2,3-b]pirrolizin-8-on (124) 

A termék narancssárga szilárd anyag (66 mg). Termelés: 91%. 

VRK futtatóelegy: hexán/etil-acetát = 4:1, Rf = 0,25. Op: 153 – 154 °C. 

1H-NMR (500 MHz, CDCl3) δ 7,67 (d, J = 4,9 Hz, 1H), 6,86 (s, 1H), 6,84 (d, J = 4,9 Hz, 

1H), 6,64 (s, 1H). 

13C-NMR (126 MHz, CDCl3) δ 173,3, 153,6, 138,8, 134,7, 125,6, 119,3, 116,7, 112,0, 

 100,8.  

HRMS (ESI) m/z számított C9H4NOSBr (M+H)+: 253,9270, mért 253,9303. 

5,6-Dibróm-8H-tieno[2,3-b]pirrolizin-8-on (125) 

A termék sárga szilárd anyag (77,7 mg). Termelés: 82%. 

VRK futtatóelegy: hexán/etil-acetát = 4:1, Rf = 0,38. Op: 173 – 174 °C. 

1H-NMR (500 MHz, CDCl3) δ 7,71 (d, J = 5,0 Hz, 1H), 7,19 (d, J = 5,0 Hz, 1H), 6,67 (s, 

1H). 

13C-NMR (126 MHz, CDCl3) δ 172,2, 152,3, 139,0, 135,4, 126,2, 117,3, 112,4, 105,3, 

 103,5. 

HRMS (ESI) m/z számított C9H3NOSBr2 (M+H)+: 330,8302, mért 330,8295. 

 

5.4. Fluorazon-alapvázú szerves színezék szintézise (126) 

 Triaril-amin donoregység előállítása (137) 

1-Bróm-4-(hexiloxi)benzol szintézise (130)215 [K184-17] 

4-Brómfenol (3,00 g, 17,3 mmol) acetonos (30 ml) oldatához hexil-bromidot 

(19,0 mmol, 2,66 ml) és kálium-karbonátot (2,87 g, 20,8 mmol) adagoltunk. Forraltuk 48 órán 

keresztül, bepároltuk, majd feloldottuk etil-acetátban (60 ml), extraháltuk desztillált vízzel 

(60 ml) és telített NaHCO3 oldattal (2 x 60 ml). A szerves fázist bepároltuk és a terméket 

vákuum desztillációval tisztítottuk (1 Hgmm, 132–134 °C). 
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Termelés: 97% (4,31 g), citromsárga olaj. 

1-Nitro-4-(hexiloxi)benzol szintézise (132)216 

4-Nitrofenol (4,00 g, 28,8 mmol) acetonos (40 ml) oldatához hexil-bromidot (31,7 mmol, 

4,42 ml) és kálium-karbonátot (34,6 mmol, 4,77 g) adagoltunk. 20 órán keresztül forraltuk, 

majd bepároltuk. A nyerstermékből először vákuumdesztillációval (2,5 Hgmm, 35 °C) 

eltávolítottuk a feleslegben alkalmazott hexil-bromidot, majd a maradékot szilikagélen 

oszlopkromatográfiásan tisztítottuk etil-acetát eluenst alkalmazva. 

Termelés: 97% (6,22 g), citromsárga olaj. 

1H-NMR (300 MHz, CDCl3) δH: 8,19 (d, J = 9,0 Hz, 2H), 6,94 (d, J = 9,0 Hz, 2H), 4,05 (t, J = 

6,5 Hz, 2H), 1,82 (quintett, J = 7,5 Hz, 2H), 1,55 – 1,19 (m, 6H), 0,92 (t, J = 7,5 Hz, 3H).  

13C-NMR (75 MHz, CDCl3) δC: 164,3, 141,3, 125,9 (2C), 114,4 (2C), 68,9, 31,5, 29,0, 25,6, 

22,6, 14,0. 

1-Amino-4-(hexiloxi)benzol szintézise (133)216 [K184-18] 

Feloldottuk 132-öt (6,22 g, 27,9 mmol) metanolban (150 ml), majd autoklávba töltöttük. 

Hozzáadtuk a 10%-os Pd/C katalizátort (0,62 g) és 3 bar túlnyomásig hidrogénnel töltöttük fel 

a készüléket. 10 perc után a reakciót leállítottuk, az oldatot bepároltuk. 

Termelés: 99% (5,38 g), sárga olaj. 

bisz[4-(Hexiloxi)fenil]amin szintézise (134)150 [K184-19] 

Inert körülmények között nitrogénnel kibuborékoltatott vízmentes toluolba (50 ml) 

mértünk be 130-at (4,31 g, 16,8 mmol), Pd2(dba)3∙CHCl3 katalizátort (0,173 g, 0,168 mmol) és 

t-Bu XPhos ligandot (0,142 g, 0,336 mmol), majd 15 percig kevertettük. Ezt követően 

hozzáadtuk 133-at (5,38 g, 25,2 mmol), valamint nátrium-tercbutoxidot (3,23 g, 33,6 mmol). 

Két órán keresztül 130 °C-on forraltuk, majd celliten szűrtük és toluollal mostuk a reakció 

elegyet. A toluol lepárlása után szilikagélre pároltuk a nyersterméket és gradiens elúciót 

alkalmazva oszlopkromatográfiásan tisztítottuk (eluens: hexán/etil-acetát). 

Termelés: 91% (5,65 g), fehér kristály. 

N,N-bisz[4-(Hexiloxi)fenil]-4-brómanilin szintézise (136)151 [K184-21] 

Inert körülmények között nitrogénnel kibuborékoltatott vízmentes toluolba (55 ml) 

mértünk be 1-bróm-4-jódbenzolt (4,98 g, 17,6 mmol) és Pd(dppf)Cl2 katalizátort (0,11 g, 

0,15 mmol). 15 percig kevertettük, hozzáadtuk 134-et (5,65 g, 15,3 mmol) és nátrium-terc-

butoxidot (2,20 g, 23,0 mmol), majd 110 °C-on forraltuk 20 órán keresztül. Ezután az elegyet 
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celliten szűrtük, szilikagélre pároltuk és gradiens elúciót alkalmazva oszlopkromatográfiásan 

tisztítottuk (eluens: hexán/etil-acetát). 

Termelés: 92% (7,38g), halványsárga olaj.  

4-(Hexiloxi)-N-[4-(hexiloxi)fenil]-N-[4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolán-2-

il)fenil]anilin szintézise (137)152 [K184-8] 

Inert körülmények között Schlenck-csőbe bemértünk kibuborékoltatott, vízmentes 

N,N-dimetilformamidot (70 ml), Pd(dppf)Cl2-t (0,52 g, 0,70 mmol, 5 mol%), brómanilint (136, 

7,38 g, 14,1 mmol, 1,0 ekv.), bisz(pinakol)diborátot (5,38 g, 21,2 mmol, 1,5 ekv.) és kálium-

acetátot (4,15 g, 42,3 mmol, 3 ekv.). Az elegyet 80 °C-on 16 órán keresztül kevertettük (VRK: 

hexán/etil-acetát 4:1), majd hagytuk szobahőmérsékletre hűlni. Diklórmetánt (200 ml) és vizet 

(6 × 100 ml) adtunk hozzá, majd extrahálást követően a szerves fázist mostuk telített sóoldattal 

(2 × 150 ml) és szárítottuk Na2SO4-on, végül bepároltuk vákuumban. A nyersterméket 

oszlopkromatográfiásan tisztítottuk (gradiens elúció, hexán/etil-acetát). 

Termelés: 63% (5,07 g), halványsárga olaj. 

 

 Akceptoregység szintézise (138) 

2-(Tiofén-2-il)-1,3-dioxolán (51)145 [K184-15] 

Tiofén-2-karbaldehidet (15,0 g, 0,12 mol) toluolos (150 ml) oldatához etilénglikolt 

(60 ml) adtunk, majd p-toluolszulfonsavat (0,42 g, 2,46 mmol) adagoltunk az elegybe. 

Vízleválasztó feltéttel láttuk el a lombikot, majd 6 órán keresztül refluxáltattuk az elegyet víz 

és etilénglikol elvétel mellett. Ezt követően a reakcióelegyet 10%-os NaOH oldattal (100 ml), 

majd desztillált vízzel (100 ml) mostuk. A szerves fázisból a terméket vákuumdesztillálással 

(15 mmHg, 110 °C) nyertük ki. 

Termelés: 75% (14,4 g), halványsárga olaj. 

5-(Dioxolán-2-il)tiofén-2-boronsav (138)145 [K184-6] 

2-(Tiofén-2-il)-1,3-dioxolán (51, 0,32 g, 2,07 mmol) THF-es (30 ml) oldatát nitrogén 

atmoszféra alatt –78 °C-ra hűtöttem, majd 15 percen keresztül n-butillítiumot (3,11 mmol, 

1,24 ml, 2,5 M) csepegtettem az oldathoz. 10 percet kevertettem elsőként –78 °C-on, majd fél 

órát – 40 °C-on, majd elvettük a hűtést és hagytuk fölmelegedni folyamatos keverés mellett egy 

éjszakán át. Az elegyhez vizet (50 ml) adtunk, dietil-éterrel (3 × 20 ml) extraháltuk, majd az 
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egyesített szerves fázist Na2SO4-on szárítottuk és bepároltuk. A termékhez a bepárlási maradék 

hexános mosásával jutottunk és további tisztítás nélkül továbbvittük a következő lépésbe. 

Termelés: 70% (0,29 g), halványbarna szilárd. 

 

 Szén-szén keresztkapcsolási modellreakciók 

7-Fenil-9H-pirrolo[1,2-a]indol-9-on szintézise (140) 

Inert körülmények között kibuborékoltatott, vízmentes toluolba (30 ml) bemértük 98b-t 

(3,00 g 10,2 mmol), fenilboronsavat (1,49 g, 12,2 mmol), Pd(dppf)Cl2 katalizátort (74,3 mg 

0,10 mmol) és kálium-karbonátot (5,89 g, 30,6 mmol), majd az elegyet 80 °C-on reagáltattuk 

30 órán keresztül. Celliten való szűrést követően a toluolt bepároltuk, majd a nyersterméket 

oszlopkromatográfiásan tisztítottuk (gradiens elúció, hexán/etil-acetát). 

Termelés: 96% (2,39 g), narancssárga kristály. Op: 132-138 °C között bomlik. 

1H-NMR (500 MHz, CDCl3) δH: 7,81 (d, J = 1,5 Hz, 1H), 7,64 (dd, J = 8,0, 1,8 Hz, 1H), 7,55 

(d, J = 7,3 Hz, 2H), 7,44 (t, J = 7,6 Hz, 2H), 7,36 (t, J = 7,4 Hz, 1H), 7,16 (d, J = 8,0 Hz, 1H), 

7,09 (d, J = 2,0 Hz, 1H), 6,80 (d, J = 3,7 Hz, 1H), 6,32 (dd, J = 3,6, 2,7 Hz, 1H). 

13C-NMR (126 MHz, CDCl3) δC: 179,5, 142,8, 139,5, 138,9, 132,6, 132,3, 130,9, 128,9 (2C), 

127,7, 126,7 (2C), 123,1, 119,6, 116,1, 114,1, 110,6. 

2-Bróm-7-fenil-9H-pirrolo[1,2-a]indol-9-on szintézise (141) 

Inert körülmények között kibuborékoltatott, vízmentes toluolba (30 ml) bemértük 

110-et (2,00 g, 5,34 mmol), fenilboronsavat (0,65 g, 5,34 mmol), Pd(dppf)Cl2-t (78,1 mg, 

0,11 mmol) és kálium-karbonátot (3,09 g, 16,0 mmol), majd az elegyet 80 °C-on reagáltattuk 

30 órán keresztül. Celliten való szűrést követően a toluolt bepároltuk, majd a nyersterméket 

oszlopkromatográfiásan tisztítottuk (gradiens elúció, hexán/etil-acetát). 

Termelés: 92% (1,59 g) barnássárga kristály. Op: 174-175 °C között bomlik. 

1H-NMR (500 MHz, CDCl3) δH: 7,79 (d, J = 1,2 Hz, 1H), 7,68 – 7,62 (m, 1H), 7,54 (d, J = 7,4 

Hz, 2H), 7,44 (t, J = 7,5 Hz, 2H), 7,37 (t, J = 7,2 Hz, 1H), 7,15 – 7,08 (m, 2H), 6,77 (s, 1H). 

13C-NMR (126 MHz, CDCl3) δC: 179,0, 142,8, 142,6, 139,6, 139,4, 133,0, 129,4, 129,0 (2C), 

128,0, 126,8 (2C), 123,6, 118,9, 115,3, 110,7, 103,1. 
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2-(4-{bisz[4-(Hexiloxi)fenil]-amino}fenil)-7-fenil-9H-pirrolo[1,2-a]indol-9-on 

szintézise (143) 

Inert körülmények között kibuborékoltatott toluol (5 ml) és desztillált víz (2 ml) 

elegyébe bemértük 141-t (100 mg, 0,31 mmol) és Pd(PPh3)4 katalizátort (7,1 mg, 6,16 μmol), 

majd az elegyet 40 °C-on kevertettük 30 percen keresztül. Ezt követően hozzámértük 137-et 

(211 mg, 0,37 mmol), K2CO3-ot (128 mg, 0,92 mmol) és 70 °C-on kevertettük 48 órán 

keresztül. Az elegyhez desztillált vizet (10 ml) adtunk, majd etil-acetáttal (5 x 15 ml) 

extraháltuk. Az egyesített szerves fázist Na2SO4-on szárítottuk, bepároltuk, végül a 

nyersterméket neutrális Al2O3-ra pároltuk, és oszlopkromatográfiásan (gradiens elúció, 

hexán/etil-acetát). 

Termelés: 42% (89 mg), vörös olaj. 

1H-NMR (300 MHz, CDCl3) δH: 7,78 (d, J = 1,4 Hz, 1H), 7.63 (dd, J = 8,1, 1,7 Hz, 1H), 7.,54 

(d, J = 7,1 Hz, 2H), 7,48 – 7,22 (m, 6H), 7,13 (d, J = 7,9 Hz, 1H), 7,05 (d, J = 8,9 Hz, 4H), 6,96 

(dd, J = 13,7, 4,7 Hz, 3H), 6,82 (d, J = 9,0 Hz, 4H), 3,93 (t, J = 6,5 Hz, 4H), 1,78 (quintett, J = 

6,8 Hz, 4H), 1,57 – 1,15 (m, 12H), 0,91 (t, J = 6,8 Hz, 6H). 

13C-NMR (126 MHz, CDCl3) δC: 179,6, 155,5 (2C), 148,0, 142,9, 140,7, 139,6, 138,9, 132,7, 

132,6, 130,8, 129,0 (2C), 127,7, 126,7, 126,7 (2C), 126,5 (4C), 125,8 (2C), 125,5, 123,1, 120,8, 

116,1, 115,3 (4C), 115,2, 114,2, 111,0, 110,3, 68,3 (2C), 31,6 (2C), 29,4 (2C), 25,8 (2C), 22,6 

(2C), 14,0 (2C). 

 

 2-Bróm-7-[5-(dioxolán-2-il)tiofén-2-il]-9H-pirrolo[1,2-a]indol-9-on szintézise (142) 

[K184-9] 

Inert körülmények között 110 fluorazon (0,37 g, 0,98 mmol) kibuborékoltatott THF-es 

oldatához frissen desztillált vizet (2,5 ml) és Na2CO3-ot adagoltunk, majd az elegyet 30 percen 

keresztül 40 °C-on kevertettük. Ezt követően a boronsav (138, 0,29 g, 1,47 mmol) 

kibuborékoltatott THF-es (3 ml) oldatát adtuk hozzá, majd 12 órán keresztül 70 °C-on 

reagáltattuk (VRK: hexán/etil-acetát 4:1). A feldolgozás első lépéseként desztillált vizet (15 ml) 

adtunk az elegyhez, etil-acetáttal (3 × 15 ml) extraháltuk, majd az egyesített szerves fázist 

Na2SO4-on szárítottuk és bepároltuk. A nyersterméket szilikagélre pároltuk és 

oszlopkromatográfiásan tisztítottuk (gradiens elúció, hexán/etil-acetát 5:1). 

Termelés: 43% (0,17 g), narancssárga kristály. 
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 5-[2-(4-{bisz[4-(Hexiloxi)fenil]amino}fenil)-9-oxo-9H-pirrolo[1,2-a]indol-7-il]-

tiofén-2-karbaldehid szintézise (144) [K184-10] 

Inert körülmények között 142 (0,17 g, 0,42 mmol) kibuborékoltatott 

N,N-dimetilformamidos (5 ml) oldatához adagoltuk a boron-észtert (137, 0,48 g, 0,85 mmol), 

Pd(OAc)2-t (5 mg, 0,02 mmol), dppf ligandot (23 mg, 0,04 mmol), réz(I)-kloridot (21 mg, 

0,21 mmol) és vízmentes Cs2CO3-t (0,55 g, 1,68 mmol), majd 16 órán keresztül 100 °C-on 

kevertettük (VRK: hexán/etil-acetát 4:1). Ezt követően az elegyhez desztillált vizet (10 ml) 

adtunk, etil-acetáttal (3 × 10 ml) extraháltuk. Az egyesített szerves fázist nagyjából 5 ml 

térfogatig bepároltuk, majd vizet (1 ml) és ecetsavat (100 l) adtunk hozzá az acetál 

védőcsoport eltávolítására. Négy óra kevertetés után a fázisokat elválasztottuk, a szerves fázist 

mostuk 1%-os NaHCO3 oldattal (5 ml), majd szárítottuk Na2SO4-on és vákuumban bepároltuk. 

A nyersterméket szilikagélre pároltuk és oszlopkromatográfiásan tisztítottuk (gradiens elúció, 

hexán/etil-acetát 5:1). 

Termelés: 40% (0,12 g), vörös amorf. 

 

 (E)-{3-[2-(4-{bisz[4-(Hexiloxi)fenil]amino}fenil)-9-oxo-9H-pirrolo[1,2-a]-indol-7-

il]tiofén-5-il}-2-cianoakrilát szintézise (126) [K184-HT157] 

Inert körülmények között 144 (0,13 g, 0,17 mmol) ecetsavas (1,50 ml) szuszpenziójához 

ciánecetsavat (19,0 mg, 0,22 mmol), ammóniumacetátot (3 mg, 0,04 mmol) és kloroformot 

(3 ml) adtunk. Az oldatot 10 órán keresztül 100 °C-on forraltuk (VRK: hexán/etil-acetát 2:1), 

majd lehűtést követően kloroformmal (3 × 10 ml) extraháltuk. Az egyesített szerves fázist 

Na2SO4-on szárítottuk, bepároltuk és a tiszta termékhez etanolos átkristályosítással jutottunk. 

Termelés: 96% (0,13 g), mélyvörös kristály. 

 

 Általános eljárás 2-(5-ariltiofén-2-il)-1,3-dioxolán-származékok (148a-m) 

„egy-üst” szintézisére 

Inert körülmények között 2-(tiofén-2-il)-1,3-dioxolán (50, 315 mg, 2,0 mmol) vízmentes 

THF-es (4 ml) oldatához – 78 °C-on n-butillítium hexános oldatát (1,6 M, 2,0 mmol, 1,25 ml) 

csöpögtettük. 10 perc kevertetés után a reakcióelegyet –40 °C-os acetonos/szárazjeges fürdőbe 

helyeztük és 30 percig reagáltattuk, majd ismét visszahűtöttük –78 °C-ra és trimetil-borátot 

(2,0 mmol, 194 ml) csepegtettünk hozzá. Újabb 10 perc kevertetés után hagytuk az elegyet 

szobahőmérsékletre melegedni, majd a megfelelő brómbenzol-származék (2,0 mmol) 
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vízmentes DMF-es (8 ml) oldatát adtuk az in situ képzett boráthoz Pd(OAc)2 (23 mg, 

0,1 mmol), dppf ligand (55 mg, 0,1 mmol), réz(I)-klorid (99 mg, 1,0 mmol) és vízmentes 

Cs2CO3 (1,30 g, 4,0 mmol) mellett (VRK: hexán/etil-acetát 4:1). Ezt követően 24 órán keresztül 

60 °C-on kevertettük, majd desztillált vizet (40 ml) adtunk hozzá és etil-acetáttal (3 × 20 ml) 

extraháltuk. Az egyesített szerves fázist ammónium-hidroxid oldattal (5 wt%, 20 ml) mostuk a 

réztartalmú maradékok eltávolítására, majd szárítottuk Na2SO4-on és bepároltuk. A 

nyersterméket szilikagélre pároltuk és oszlopkromatográfiásan tisztítottuk (gradiens elúció, 

hexán/etil-acetát 4:1). 

2-(5-Feniltiofén-2-il)-1,3-dioxolán (148a) [K197-3a]  

Termelés: 75% (348 mg), fehér kristály. 

2-[5-(o-Toluil)tiofén-2-il]-1,3-dioxolán (148b) [K197-3b]  

Termelés: 56% (275 mg), színtelen olaj. 

2-[5-(m-Toluil)tiofén-2-il]-1,3-dioxolán (148c) [K197-3c]  

Termelés: 63% (310 mg), színtelen olaj. 

2-[5-(p-Toluil)tiofén-2-il]-1,3-dioxolán (148d) [K197-3d]  

Termelés: 65% (320 mg), fehér kristály. 

2-[5-(4-Etilfenil)tiofén-2-il]-1,3-dioxolán (148e) [K197-3e]  

Termelés: 57% (298 mg), fehér kristály. 

2-[5-(2-Metoxifenil)tiofén-2-il]-1,3-dioxolán (148f) [K197-3f]  

Termelés: 46% (242 mg), színtelen olaj. 

2-[5-(3-Metoxifenil)tiofén-2-il]-1,3-dioxolán (148g) [K197-3g]  

Termelés: 54% (282 mg), fehér kristály. 

2-[5-(4-Metoxifenil)tiofén-2-il]-1,3-dioxolán (148h) [K197-3h]  

Termelés: 55% (290 mg), fehér kristály. 

2-{5-[2-(Trifluormetil)fenil]tiofén-2-il}-1,3-dioxolán (148i) [K197-3i]  

Termelés: 71% (425 mg), halványsárga olaj. 

2-{5-[3-(Trifluormetil)fenil]tiofén-2-il}-1,3-dioxolán (148j) [K197-3j]  

Termelés: 78% (469 mg), fehér kristály. 

2-{5-[4-(Trifluormetil)fenil]tiofén-2-il}-1,3-dioxolán (148k) [K197-3k]  

Termelés: 82% (492 mg), fehér kristály. 
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2-[5-(Naftalén-1-il)tiofén-2-il]-1,3-dioxolán (148l) [K197-3l]  

Termelés: 49% (275 mg), halványsárga olaj. 

4-[5-(1,3-Dioxolán-2-il)tiofén-2-il]-N,N-bisz[4-(hexiloxi)fenil]anilin (148m) [K197-3m] 

Termelés: 61% (731 mg), neonsárga olaj. 

2-Bróm-7-[5-(dioxolán-2-il)thiofén-2-il]-9H-pirrolo[1,2-a]indol-9-on (142)187 [K197-5] 

Termelés: 82% (658 mg), narancssárga kristály. 

 

 Színezék (126) „egy-üst” előállítása 

2-{5-[2-(4-{bisz[4-(Hexiloxi)fenil]amino}-fenil)-9-oxo-9H-pirrolo[1,2-a]indol-7-il]tiofén-2-

il}-1,3-dioxolán „egy-üst” szintézise (149) [K197-8] 

Inert körülmények között N,N-bisz(4-hexiloxifenil)-4-brómanilin (136, 830 mg, 

1,5 mmol) vízmentes THF-es (4 ml) oldatához –78 °C-on n-butillítium hexános oldatát (1,6 M, 

1,5 mmol, 0,94 ml) csöpögtettük. 10 perc kevertetés után a reakcióelegyet –40 °C-os 

acetonos/szárazjeges fürdőbe helyeztük és 30 percig reagáltattuk, majd ismét –78 °C-ra 

hűtöttük és trimetil-borátot (1,5 mmol, 146 ml) csepegtettünk hozzá. Újabb 10 perc kevertetés 

után hagytuk az elegyet szobahőmérsékletre melegedni, majd 142 (500 mg, 1,25 mmol) 

vízmentes DMF-es (10 ml) oldatát adtuk az in situ képzett boráthoz Pd(OAc)2 (14 mg, 

0,06 mmol), dppf ligand (35 mg, 0,06 mmol), réz(I)-klorid (62 mg, 0,63 mmol) és vízmentes 

Cs2CO3 (0,81 g, 2,5 mmol) mellett (VRK: neutrális Al2O3, hexán/etil-acetát 4:1). Ezt követően 

24 órán keresztül 100 °C-on kevertettük, majd desztillált vizet (40 ml) adtunk hozzá és etil-

acetáttal (3 × 20 ml) extraháltuk. Az egyesített szerves fázist ammónium-hidroxid oldattal 

(5 wt%, 20 ml) mostuk a réztartalmú maradékok eltávolítására, majd szárítottuk Na2SO4-on és 

bepároltuk. A nyersterméket szilikagélre pároltuk és oszlopkromatográfiásan tisztítottuk 

(gradiens elúció, hexán/etil-acetát 4:1). 

Termelés: 65% (641 mg), narancsvörös olaj. 

 

{3-[2-(4-{bisz[4-(Hexiloxi)fenil]amino}fenil)-9-oxo-9H-pirrolo[1,2-a]-indol-7-il]tiofén-5-

il}-2-cianoakrilát szintézise (126)187 [K197-HT157] 

Inert körülmények között 149 védett aldehid (300 mg, 0,38 mmol) ecetsavas (3 ml) 

oldatához ciánecetsavat (43 mg, 0,5 mmol), ammónium-acetátot (7,7 mg, 0,1 mmol) és 

kloroformot (3 ml) adtunk. Az oldatot 6 órán keresztül refluxáltattuk 100 °C-on, majd 

szobahőmérsékletre hűlést követően desztillált vizet (10 ml) adtunk hozzá és kloroformmal 
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(3 × 10 ml) extraháltuk. Az egyesített szerves fázist Na2SO4-on szárítottuk, szűrtük, végül 

bepároltuk. A tiszta termékhez etanolos átkristályosítással jutottunk. 

Termelés: 92% (276 mg), mélyvörös kristály. 

 

5.5. Általános eljárás 9-fenil-3H-pirrolo[1,2-a]indol-3-onok szintézisére (152a-s) 

Inert körülmények között a megfelelő fluorazon (27, 98a-b, 102a-o; 0,5 mmol, 1,0 ekv.) 

vízmentes THF-es (2 ml) oldatát lehűtöttük 0 °C-ra, majd hozzáadtuk a fenil-magnézium-klorid 

THF-es oldatát (2 M, 1,5 ekv.). 10 perc kevertetést követően engedtünk szobahőmérsékletre 

melegedni (VRK: hexán/etil-acetát 4:1). Ezt követően desztillált vizet (10 ml) adtunk a 

reakcióelegyhez, majd etil-acetáttal (3 × 10 ml) extraháltuk, Na2SO4-on szárítottuk, végül 

bepároltuk. A bepárlási maradék DMF-es (2 ml) oldatát ismét 0 °C-ra lehűtöttük, majd 

hozzáadtuk az NBS-t (0,5 mmol, 1,0 ekv.) és 20 percig kevertettük azonos hőmérsékleten 

(VRK: hexán/etil-acetát 4:1). A tiszta termékhez a reakcióelegy C-18 szilikagéllel töltött 

oszlopra történő direkt injektálást követő fordított fázisú oszlopkromatográfiával jutottunk. A 

célterméket tartalmazó frakciókat bepároltuk, majd diklórmetánban (10 ml) feloldottuk, 

Na2SO4 és NaHCO3 segítségével szárítottuk, végül a tiszta terméket újbóli vákuumbepárlással 

nyertük ki. 

9-Fenil-3H-pirrolo[1,2-a]indol-3-on (152a) [MS-3aa] 

Termelés: 92% (113 mg), sárga szilárd. 

6-Metil-9-fenil-3H-pirrolo[1,2-a]indol-3-on (152c) [MS-3c] 

Termelés: 82% (106 mg), halványsárga szilárd. 

7-Metil-9-fenil-3H-pirrolo[1,2-a]indol-3-on (152d) [MS-3d] 

Termelés: 87% (113 mg), halványsárga szilárd. 

8-Metil-9-fenil-3H-pirrolo[1,2-a]indol-3-on (152e) [MS-3e] 

Termelés: 68% (88,2 mg), narancssárga szilárd. 

5-Metoxi-9-fenil-3H-pirrolo[1,2-a]indol-3-on (152f) [MS-3f] 

Termelés: 73% (101 mg), halvány narancssárga szilárd. 

6-Metoxi-9-fenil-3H-pirrolo[1,2-a]indol-3-on (152g) [MS-3g] 

Termelés: 93% (128 mg), sárga szilárd. 

7-Metoxi-9-fenil-3H-pirrolo[1,2-a]indol-3-on (152h) [MS-3h] 

Termelés: 92% (127 mg), narancssárga szilárd. 
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8-Metoxi-9-fenil-3H-pirrolo[1,2-a]indol-3-on (152i) [MS-3i] 

Termelés: 83% (114 mg), sárga szilárd. 

6,7-Dimetoxi-9-fenil-3H-pirrolo[1,2-a]indol-3-on (152j) [MS-3j] 

Termelés: 52% (79,4 mg), vörös szilárd. 

5-Bróm-9-fenil-3H-pirrolo[1,2-a]indol-3-on (152k) [MS-3k] 

Termelés: 81% (131 mg), sárga szilárd. 

6-Bróm-9-fenil-3H-pirrolo[1,2-a]indol-3-on (152l) [MS-3l] 

Termelés: 79% (128 mg), halványsárga szilárd. 

7-Bróm-9-fenil-3H-pirrolo[1,2-a]indol-3-on (152m) [MS-3m] 

Termelés: 86% (139 mg), halványsárga szilárd. 

8-Bróm-9-fenil-3H-pirrolo[1,2-a]indol-3-on (152n) [MS-3n] 

Termelés: 80% (130 mg), halványsárga szilárd. 

7-Jód-9-fenil-3H-pirrolo[1,2-a]indol-3-on (152o) [MS-3q] 

Termelés: 77% (143 mg), sárga szilárd. 

7-Klór-9-fenil-3H-pirrolo[1,2-a]indol-3-on (152p) [MS-3p] 

Termelés: 94% (140 mg), halványsárga szilárd. 

7,9-Difenil-3H-pirrolo[1,2-a]indol-3-on (152q) [MS-3r] 

Termelés: 91% (146 mg), sárga szilárd. 

2,9-Difenil-3H-pirrolo[1,2-a]indol-3-on (152r) [MS-3s] 

Termelés: 71% (114 mg), neonpiros szilárd. 

11-Fenil-3H-benzo[f]pirrolo[1,2-a]indol-3-on (152s) [MS-3t] 

Termelés: 78% (115 mg), sárga szilárd. 

 

5.6. Általános eljárás 9-aril-3H-pirrolo[1,2-a]indol-3-onok szintézisére (158a-f) 

Inert körülmények között a megfelelő brómbenzol (0,55 mmol, 1,1 ekv.) vízmentes 

THF-es (2 ml) oldatát lehűtöttük –78 °C-ra, majd 10 perc kevertetés után hozzácsepegtettük a 

butil-lítium hexános oldatát (2,5 M, 1,1 ekv.). Újabb 10 perc kevertetés után 0 °C-os hűtés 

mellett hozzámértük a 27 fluorazont (0,5 mmol, 1,0 ekv.) és 10 perc reagáltatást követően 

hagytuk szobahőmérsékletre melegedni az elegyet (VRK: hexán/etil-acetát 4:1). Ezt követően 

desztillált vizet (10 ml) adtunk a reakcióelegyhez, majd etil-acetáttal (3 × 10 ml) extraháltuk, 
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Na2SO4-on szárítottuk, végül bepároltuk. A bepárlási maradék DMF-es (2 ml) oldatát ismét 

0 °C-ra lehűtöttük, majd hozzáadtuk az NBS-t (0,5 mmol, 1,0 ekv.) és 20 percig kevertettük 

azonos hőmérsékleten (VRK: hexán/etil-acetát 4:1). A tiszta termékhez a reakcióelegy C-18 

szilikagéllel töltött oszlopra történő direkt injektálást követő fordított fázisú 

oszlopkromatográfiával jutottunk. A célterméket tartalmazó frakciókat bepároltuk, majd 

diklórmetánban (10 ml) feloldottuk, Na2SO4 és NaHCO3 segítségével szárítottuk, végül a tiszta 

terméket újbóli vákuumbepárlással nyertük ki. 

9-(o-Toluil)-3H-pirrolo[1,2-a]indol-3-on (158a) [MS-3ab] 

Termelés: 97% (126 mg), narancssárga szilárd. 

9-(m-Toluil)-3H-pirrolo[1,2-a]indol-3-on (158b) [MS-3ac] 

Termelés: 89% (115 mg), sárga szilárd. 

9-(p-Toluil)-3H-pirrolo[1,2-a]indol-3-on (158c) [MS-3ad] 

Termelés: 92% (119 mg), sárga szilárd. 

9-(4-(Trifluormetil)fenil)-3H-pirrolo[1,2-a]indol-3-on (158d) [MS-3af] 

Termelés: 94% (147 mg), sárga szilárd. 

9-(4-Metoxifenil)-3H-pirrolo[1,2-a]indol-3-on (158e) [MS-3ae] 

Termelés: 86% (118 mg), sárga szilárd. 

9-(4-Fluorfenil)-3H-pirrolo[1,2-a]indol-3-on (158f) [MS-3ag] 

Termelés: 95% (125 mg), sárga szilárd. 

 

5.7. Általános eljárás transz-indol-2-akrilátok sztereoszelektív szintézisére 

(transz-159a-m) 

Inert körülmények között a megfelelő pirroloindolon (152a-e, g-i, l, m, o, p, s; 0,3 mmol, 

1,0 ekv.) vízmentes THF-es (0,5 ml) oldatát lehűtöttük 0 °C-ra, 10 percet követően hozzáadtuk 

a vízmentes NaOMe-t (0,33 mmol, 1,1 ekv.) majd 20 perc kevertetés után hagytuk 

szobahőmérsékletre melegedni és további 4 órán keresztül reagáltattuk (VRK: hexán/etil-acetát 

4:1). Ezt követően a reakcióelegyet szilikagélre pároltuk és normál fázisú 

oszlopkromatográfiával jutottunk a tiszta termékhez (gradiens elúció, hexán/etil-acetát 4:1). 

(E)-Metil-[3-(3-fenil-1H-indol-2-il)akrilát] (transz-159a) [MS-5aa] 

Termelés: 87% (72,4 mg), sárga szilárd. 
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(E)-Metil-[3-(6-metil-3-fenil-1H-indol-2-il)akrilát] (transz-159c) [MS-5c] 

Termelés: 78% (68,2 mg), narancssárga szilárd. 

(E)-Metil-[3-(5-metil-3-fenil-1H-indol-2-il)akrilát] (transz-159d) [MS-5d] 

Termelés: 80% (69,9 mg), fehér szilárd. 

(E)-Metil-[3-(4-metil-3-fenil-1H-indol-2-il)akrilát] (transz-159e) [MS-5e] 

Termelés: 68% (59,4 mg), sárga szilárd. 

(E)-Metil-[3-(6-metoxi-3-fenil-1H-indol-2-il)akrilát] (transz-159f) [MS-5g] 

Termelés: 69% (63,6 mg), sárga szilárd. 

(E)-Metil-[3-(5-metoxi-3-fenil-1H-indol-2-il)akrilát] (transz-159g) [MS-5h] 

Termelés: 76% (70,1 mg), sárga szilárd. 

(E)-Metil-[3-(4-metoxi-3-fenil-1H-indol-2-il)akrilát] (transz-159h) [MS-5i] 

Termelés: 66% (60,9 mg), sárga szilárd. 

(E)-Metil-[3-(6-bróm-3-fenil-1H-indol-2-il)akrilát] (transz-159i) [MS-5l] 

Termelés: 81% (86,6 mg), sárga szilárd. 

(E)-Metil-[3-(5-bróm-3-fenil-1H-indol-2-il)akrilát] (transz-159j) [MS-5m] 

Termelés: 85% (90,8 mg), sárga szilárd. 

(E)-Metil-[3-(5-jód-3-fenil-1H-indol-2-il)akrilát] (transz-159k) [MS-5q] 

Termelés: 61% (73,8 mg), sárga szilárd. 

(E)-Metil-[3-(5-klór-3-fenil-1H-indol-2-il)akrilát] (transz-159l) [MS-5p] 

Termelés: 88% (82,3 mg), sárga szilárd. 

(E)-Metil-[3-(3-fenil-1H-benzo[f]indol-2-il)akrilát] (transz-159m) [MS-5t] 

Termelés: 57% (56,0 mg), sárga szilárd. 

(E)-Metil-{3-[3-(4-fluorfenil)-1H-indol-2-il]akrilát} (transz-160) [MS-5ag] 

Termelés: 85% (75,3 mg), sárga szilárd. 

 

5.8. Általános eljárás cisz-indol-2-akrilátok sztereoszelektív szintézisére 

(cisz-159a-m) 

Inert körülmények között vízmentes THF-be (0,5 ml) metanolt (0,33 mmol, 1,1 ekv.) 

adagoltunk, majd lehűtöttem az elegyet 0 °C-ra. 10 percet követően hozzácsepegtettük a butil-

lítium hexános oldatát (2,5 M, 1,1 ekv.). Újabb 10 perc kevertetés után hozzáadagoltuk a 
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megfelelő pirroloindolont (152a-e, g-i, l, m, o, p, s; 0,3 mmol, 1,0 ekv.), majd 20 percet 

reagáltattuk 0 °C-on és hagytuk szobahőmérsékletre melegedni (VRK: hexán/etil-acetát 4:1). 

Ezt követően a reakcióelegyet szilikagélre pároltuk és normál fázisú oszlopkromatográfiával 

jutottunk a tiszta termékhez (gradiens elúció, hexán/etil-acetát 4:1). 

(Z)-Metil-[3-(3-fenil-1H-indol-2-il)akrilát] (cisz-159a) [MS-4aa] 

Termelés: 91% (75,7 mg), sárga szilárd. 

(Z)-Metil-[3-(6-metil-3-fenil-1H-indol-2-il)akrilát] (cisz-159c) [MS-4c] 

Termelés: 91% (79,5 mg), sárga olaj. 

(Z)-Metil-[3-(5-metil-3-fenil-1H-indol-2-il)akrilát] (cisz-159d) [MS-4d] 

Termelés: 94% (82,2 mg), fehér szilárd. 

(Z)-Metil-[3-(4-metil-3-fenil-1H-indol-2-il)akrilát] (cisz-159e) [MS-4e] 

Termelés: 78% (68,2 mg), sárga olaj. 

(Z)-Metil-[3-(6-metoxi-3-fenil-1H-indol-2-il)akrilát] (cisz-159f) [MS-4g] 

Termelés: 82% (75,6 mg), sárga szilárd. 

(Z)-Metil-[3-(5-metoxi-3-fenil-1H-indol-2-il)akrilát] (cisz-159g) [MS-4h] 

Termelés: 89% (82,1 mg), sárga szilárd. 

(Z)-Metil-[3-(4-metoxi-3-fenil-1H-indol-2-il)akrilát] (cisz-159h) [MS-4i] 

Termelés: 87% (80,2 mg), sárga szilárd. 

(Z)-Metil-[3-(6-bróm-3-fenil-1H-indol-2-il)akrilát] (cisz-159i) [MS-4l] 

Termelés: 79% (84,4 mg), sárga szilárd. 

(Z)-Metil-[3-(5-bróm-3-fenil-1H-indol-2-il)akrilát] (cisz-159j) [MS-4m] 

Termelés: 84% (89,8 mg), sárga szilárd. 

(Z)-Metil-[3-(5-jód-3-fenil-1H-indol-2-il)akrilát] (cisz-159k) [MS-4q] 

Termelés: 65% (78,6 mg), halványsárga olaj. 

(Z)-Metil-[3-(5-klór-3-fenil-1H-indol-2-il)akrilát] (cisz-159l) [MS-4p] 

Termelés: 83% (77,6 mg), sárga szilárd. 

(Z)-Metil-[3-(3-fenil-1H-benzo[f]indol-2-il)akrilát] (cisz-159m) [MS-4t] 

Termelés: 65% (63,8 mg), narancssárga szilárd. 
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5.9. Fluvastatin-kulcsintermedier (90) szintézise 

(E)-Metil-{3-[3-(4-fluorfenil)-1-izopropil-1H-indol-2-il]akrilát} (161) [MS-6] 

Inert körülmények között transz-160 (59,1 mg, 0,2 mmol) vízmentes DMF-es (1 ml) 

oldatához KOtBu-t (112 mg, 1,0 mmol), Cl-TEBA-t (2,3 mg, 0,01mmol) és izopropil-jodid 

oldatot (73,8 mg, 43 μl, 0,6 mmol) adagoltunk, majd 80 °C-on egy órán át kevertettük (VRK: 

hexán/etil-acetát 4:1). Ezt követően a reakcióelegyet szilikagélre pároltuk és normál fázisú 

oszlopkromatográfiát követően jutottunk a tiszta termékhez. 

Termelés: 62% (67,5 mg), halványsárga szilárd.  

(E)-Metil-{3-[3-(4-fluorfenil)-1-izopropil-1H-indol-2-il]akrilaldehid} (90) [MS-7] 

Inert körülmények között 161 (50,6 mg, 0,15 mmol) vízmentes THF-es (0,5 ml) oldatát 

lehűtöttük –78 °C-ra, majd 10 perc kevertetést követően hozzámértük az LDBBA THF/hexános 

oldatának (0,25 M, 20 μl, 0,05 mmol) első harmadát. 30 perc reagáltatás után hozzáadtuk az 

LDBBA THF/hexános oldatának (0,25 M, 20 μl, 0,05 mmol) második harmadát, majd újabb 

30 perc elteltével az utolsó részét (0,25 M, 20 μl, 0,05 mmol) is. Fél óra kevertetést követően 

hagytuk szobahőmérsékletre melegedni, majd az elegyet direkt injektálással normál fázisú 

oszlopra juttattuk és hexán/etil-acetát gradiens elúcióval oszlopkromatográfiásan tisztítottuk. 

Termelés: 74% (46,1 mg), sárga szilárd. 



 Összefoglalás 

 

102 | O l d a l  
 

 

 

6. Összefoglalás 

Doktori munkámat pirroloindolonok szintézise és hasznosíthatósági lehetőségeik körében 

végeztem. Célom egyrészt a vegyületcsalád képviselőinek szintézisére hatékony és általánosan 

alkalmazható stratégiák kidolgozása, másrészt az előállított vegyületek napelemcellákban 

színezékként, valamint gyógyszerhatóanyagok intermediereként való hasznosítása volt. 

Antranilsavakból (31, 95a-o) kiindulva kidolgoztunk egy CDI-aktivációs amidképzést 

követő pirrolgyűrű kialakításon alapuló „egy-üst” eljárást, mely gyorsnak és hatékonynak 

bizonyult. Az így kapott 1-arilpirrol-vázú tercier amidokat (34, 96a-b, 97a-o) intramolekuláris 

gyűrűzárással pirroloindolonokká alakítottuk. A savamidcsoport aktiválására, ami kevésbé 

reaktív acilező ágensnek tekinthető, az elmúlt néhány évben egyre intenzívebben kutatott 

Tf2O-et választottuk. A gyűrűzárást részletesen tanulmányoztuk, optimalizálást követően pedig 

sikerrel alkalmaztuk a fluorazon változatosan szubtituált származékainak (98a-b, 102a-o) 

szintézisére. Ezen túlmenően javaslatot tettünk a Tf2O-val végzett elektrofil amidaktivációk 

mechanizmusának kiegészítésére, a gyűrűzáráshoz szükséges bázis (2-fluorpiridin) pontos 

szerepére. NMR vizsgálatok eredménye alapján megállapítottuk, hogy a bázis egyedül az 

aktiváció melléktermékeként keletkező TfOH megkötésére szolgál és a korábbi javaslatokkal 

ellentétben nem vesz részt az aktivációban. Felismerésünk a jövőben fontos szerepet tölthet be 

a savamidok Tf2O-es aktiválásában, új lehetőségeket teremtve eddig nem vizsgált átalakítások 

megvalósítására. Tanulmányoztuk a fluorazonokra kidolgozott stratégiát a gyakran biológiai 

aktivitással rendelkező tienopirrolizinonok (112‒114) szintézisére is. A három lehetséges 

konstitúciós izomer közül egyet (112) sikerrel állítottunk elő, a másik két származék 

prekurzorainak kialakításakor azonban problémákba ütköztünk. A 2-aminotiofén-3-

karboxilátból (119) kiinduló szintézisben a pirrolgyűrűt bár sikerült kis termeléssel 

kialakítanunk, a reakcióban főként egy érdekes tetramer melléktemék (121) keletkezett. 

Nemzetközi együttműködés keretében két, fluorazonra épülő D--A típusú színezék (126, 

145) szintézisét valósítottuk meg. Elsőként a fluorazonok pirrolgyűrűjének -halogénezésére 

dolgoztunk ki szelektív módszert, mellyel a halogénszármazékok (109, 110) 

keresztkapcsolással változatosan továbbalakíthatók. Ez követően donoregységet (137) 

állítottunk elő irodalomból ismert eljárások alapján, végül az akceptorrész kialakításához 

szükséges tiofénboronsav (52) szintézisét kíséreltük meg. Megállapítottuk, hogy a savas 

hidrolízis elhagyásával tisztább termékhez (138) juthatunk, de ebben az esetben is megfigyeltük 

bomlástermékek keletkezését. A szén-szén keresztkapcsolásokra modellreakciókat végeztünk, 

amelyek nem, vagy csak csekély mértékben bizonyultak hatékonynak az akceptor- és a 
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donoregységek reakciójában. A kísérleteink közepes termeléssel adták a védett 

tiofénkarbaldehid tartalmú kapcsolt terméket. A triaril-amin donoregyéget kizárólag 

rézkokatalízisű keresztkapcsolással sikerült kialakítanunk a fluorazonvázon, majd utolsó 

lépésként a cián-akrilsavfunkció kialakítását Knoevenagel-kondenzációval hajtottuk végre. 

Színezékeinket (126, 145) olasz partnereink napelemcellákba építve tesztelték, és 

megállapították fotókémiai tulajdonságaikat, valamint az általuk elérhető hatásfokot. A kapott 

eredmények bár nem kimagaslók, bíztató alapot adnak a további fluorazon-alapvázú színezékek 

előállításához.  

Szintetikus vizsgálataink számos, a konjugált rendszerek eltérő reaktivitásából adódó 

problémát hoztak elő. Elsősorban a színezékekben gyakran alkalmazott tiofénalapú akceptor 

(52) hatékonyabb kialakításában láttunk lehetőséget, ezért kísérleteket végeztünk az általános 

reakcióvezetés és a Suzuki-kapcsolás módosítására. A bomlékony tiofénboronsav (52) 

kinyerését „egy-üst” módszerrel elkerültük, feldolgozás nélkül észterként (147) reagáltattuk a 

brómbenzolos kapcsolási reakcióban. Az oxidációra érzékeny aldehid acetálként való 

felhasználása további stabilitást eredményezett, ezáltal a korábbiakban jelentős problémát 

okozó katalizátorméregként ható bomlástermékek keletkezése minimálisra csökkent. 

Megfelelő körülmények kidolgozását követően (katalizátor, ligandum, bázis, oldószer, 

hőmérséklet), Ullmann-reakció mintájára rézkokatalízissel valósítottuk meg a kapcsolási 

reakciókat. Rézsó hatására egy aktívabb intermedier képződött a boronészterből, mellyel 

könnyebben lejátszódott a transzmetallálódás, így jelentősen sikerült növelni a reakció 

termelését. A reakció mechanizmusára javaslatot adtunk. Az „egy-üst” 

borilezési/rézkokatalizált Suzuki-kapcsolás a korábban előállított színezéknél (126) jóval 

nagyobb termelést eredményezett, ezzel igazolva az eljárás konjugált -rendszert tartalmazó 

vegyületek esetében való hatékonyságát. 

Kutatásaink másik fő területén a csoportunkban korábban tapasztalt gyűrűtranszformáció 

mintájára a fluorazonokat 3H-pirrolo[1,2-a]indol-3-onokká (152a-s, 158a-f) alakítottuk. 

Fémorganikus addíciót követő redox-neutrális átalakítással, majd sztereospecifikus 

alkoholízissel indol-2-akrilátokat (159a-m) szintetizáltunk. A stratégia lehetővé teszi az 

indolgyűrű tetszőleges helyzetű és minőségű funkcionalizálást, így az előállított indol-2-

akrilátok értékes építőkövei lehetnek biológiailag aktív vegyületeknek. Új szintetikus 

módszereink jelentőségét gyógyszerhatóanyag-fejlesztési példán keresztül bizonyítottuk. 

Antranilsavból (31) kiindulva egy eddig nem ismert úton állítottuk elő az emelkedett 

koleszterin- és trigliceridszint kezelésére használt fluvastatin kulcsintermedierét (90). 
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7. Tézisek 

 

I. Elsőként valósítottuk meg fluorazonok trifluormetánszulfonsav-anhidrides 

amidaktiváción keresztüli szintézisét intramolekuláris gyűrűzárással. A módszer 

hatékonyságát és általánosíthatóságát a szubsztituensek széles körének 

vizsgálatával bizonyítottuk.  Kísérleteinkkel igazoltuk, hogy a mechanisztikus 

szempontból eddig nem reakcióképesnek tekintett tercier amidok is alkalmas 

szubsztrátumai lehetnek a Tf2O-katalizálta új szén-szén kötés kialakulásával járó 

reakciónak.K188 

 

II. NMR mérések alapján igazoltuk, hogy a trifluormetánszulfonsav amid 

szubsztrátumok protonálására képes, ezzel megakadályozva azok 

trifluormetánszulfonsav-anhidrides aktivációját. A protonálódással járó 

mellékreakciót felismerve bizonyítottuk, hogy az aktiváció teljes konverziójához 

elengedhetetlen ekvivalens bázis kizárólag a keletkező sav semlegesítésére szolgál, 

ezzel elsőként tisztáztuk eddigi vitatott szerepét.  Megállapításaink alapján a 

trifluormetánszulfonsav-anhidrides amidaktivációk pontos mechanizmusára 

javaslatott tettünk.K188 

 

III. Elsőként állítottunk elő fluorazon-alapvázú donor-π-akceptor-típusú színezékeket, 

melyeket  napelemcellák érzékenyítő anyagaként hasznosítottunk. Kísérleti  

úton meghatároztuk valódi energiaátalakító-képességüket, mellyel igazoltuk,  

hogy a színezékmolekula tioféngyűrű-számának növelése jobb hatásfokot  

eredményez.K187 

 

IV. Új módszert dolgoztunk ki a napelem cellákban használt fémmentes szerves 

színezékek széles körében megtalálható tioféngyűrűs akceptor előállítására, 

valamint konjugált rendszerhez való kapcsolására. Kísérletekkel igazoltuk, hogy 

rézkokatalizált Suzuki-kapcsolásban a kulcsintermedier tiofénboronsav-származék 

észtere megfelelően aktív szubsztrátum. A felismerés eredményeként kidolgozott 

„egy-üst” borilezésen és keresztkapcsoláson alapuló eljárás széles körű 
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alkalmazhatóságát modellvegyületeken túl fluorazon-alapvázú donor-π-akceptor-

típusú színezéken is igazoltuk.K197 

 

V. Új, a szubsztituensek széles körében hatékony módszert fejlesztettünk ki 3H-

pirrolo-[1,2-a]indol-3-onok előállítására fluorazonok gyűrűtranszformációjával. 

Eljárásunk az indolok szintézislehetőségének egy eddig nem ismert módja.MS 

 

VI. Elsőként valósítottuk meg indol-2-akril-észterek sztereoflexibilis előállítását. 

Kísérletekkel igazoltuk, hogy 3H-pirrolo-[1,2-a]indol-3-onok bázis specifikus 

alkoholízisével hatékonyan és szelektíven állíthatók elő mind a cisz-, mind a transz-

indol-2-akrilát sztereoizomerek.MS 

 

VII. Szintetikus módszereink gyógyszerhatóanyag-fejlesztésben való hasznosíthatóságát 

az emelkedett koleszterin- és trigliceridszint kezelésére használt fluvastatin 

kulcsintermedierének új, antranilsavból kiinduló eljárásának kidolgozásával 

bizonyítottuk.MS 
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