
 

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM 

VEGYÉSZMÉRNÖKI ÉS BIOMÉRNÖKI KAR 

OLÁH GYÖRGY DOKTORI ISKOLA 

 

 

 

 

Pirroloindolonok szintézise és felhasználási lehetőségei 

  

 

 

 

Tézisfüzet 

 

 

 

 

 

Szerző: 

Hergert Tamás, 

okleveles gyógyszervegyész-mérnök 

 

Témavezető: 

Dr. Mátravölgyi Béla 

 

Konzulens: 

Dr. Faigl Ferenc 

 

 
 

BME Szerves Kémia és Technológia Tanszék 

 

 

Budapest, 2018. 



1 

 

1. Bevezetés 

A többszörösen szubsztituált pirroloindolonok gyakorlati szempontból fontos 

vegyületek építőkövei.1 Mivel a hagyományos szintetikus eljárások ezen célvegyületek 

előállítására gyakran csak kis és közepes termeléssel hajhatók végre,2 ezért új szintézisutak 

kidolgozására napjainkban is nagy figyelmet fordítanak a kutatók.  

A BME Szerves Kémia és Technológia Tanszéken működő kutatócsoportunkban 

1-arilpirrolok előállításának és metalláláson keresztül történő szelektív szubsztituálása terén 

jelentős sikereket értek el az utóbbi években.3 A pirrolok és fémorganikus reakcióik sokszínű 

kémiájának részletesebb megismerése közben új, különböző területen alkalmazható 

heterociklusok szintézise felé irányult figyelmünk. 

Doktori munkám tárgya pirroloindolonok újszerű szintézise, alkalmazási lehetőségeik 

feltérképezése volt. Vizsgálataim színezékérzékenyített napelemcellákban (DSSC4) 

hasznosítható színezékek előállítására, valamint az emelkedett koleszterin- és trigliceridszint 

kezelésére alkalmas fluvastatin kulcsintermedierének egy eddig nem ismert szintézisúton 

keresztüli előállítására irányultak. 

A fluorazon-szerkezet előállításának tervezésekor törekedtünk általános, 

átmenetifém-mentes katalízissel megvalósítható eljárás kidolgozására. Bár a triciklus 

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 intermediereken 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 használt instabil boronsavak és a nehezen hidrolizálható boron-

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

kívántunk megvalósítani. 

 

1 Ni, Q.; Zhang, H.; Grossmann, A.; Loh Charles, C. J.; Merkens, C.; Enders, D. Angew. Chem. Int. Ed. 2013, 52 (51), 13562. 
2 Artis, D. R.; Cho, I.-S.; Jaime-Figueroa, S.; Muchowski, J. M. J. Org. Chem. 1994, 59 (9), 2456. 
3 Faigl, F.; Deák, S.; Mucsi, Z.; Hergert, T.; Balázs, L.; Sándor, B.; Balázs, B.; Holczbauer, T.; Nyerges, M.; Mátravölgyi, B., 

Tetrahedron 2016, 72 (35), 5444. 
4 Wang, P.; Klein, C.; Humphry-Baker, R.; Zakeeruddin, S. M.; Grätzel, M. J. Am. Chem. Soc. 2005, 127 (3), 808. 
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Doktori kutatómunkám másik területe a biológiailag aktív vegyületek széles körében5 

központiegységként megtalálható szerkezeti elem az indolváz új, innovatív kialakításának 

megvalósítása. A csoportunkban által nemrég publikált gyűrűtranszformáció3 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. 

2. Irodalmi háttér 

Az 1-arilpirrolvázat tartalmazó vegyületek fontos szerepet töltenek be különböző 

komplexmolekulák előállításában, építőelemei enantioszelektív katalitikus reakciók királis 

ligandumainak6 és számos biológiailag aktív hatóanyagnak.7 

Új funkciós csoportok létesítése heterociklusokon és polifunkciós gyűrűrendszerek 

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

gyűrűtranszformációs reakciók.8 Kutatócsoportunk a közelmúltban dibrómpirrol-származékok 

(19) poláris fémorganikus reakcióinak vizsgálatakor gyűrűtranszformációt fedezett fel a 

pirrolgyűrű esetében.3 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-ilidén-pirrol-2-(5H)-on szerkezetté 

(21) alakul (1. ábra).  

 

1. ábra: 5-(Difenilmetilén)-1H-pirrol-2(5H)-on (21) származékok szintézise9 

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.3  

5 Horton, D. A.; Bourne, G. T.; Smythe, M. L. Chem. Rev. 2003, 103 (3), 893. 
6 Deák, S.; Mátravölgyi, B.; Feczku, G.; Erdélyi, Z.; Nyerges, M.; Faigl, F. Tetrahedron: Asymm. 2015, 26 (10), 593. 
7 a) Bellina, F.; Rossi, R. Tetrahedron 2006, 62 (31), 7213. b) Tatsuta, K.; Itoh, M. ChemInform 1994, 25 (45), 8443. 

8 Nishiwaki, N.; Nakanishi, M.; Hida, T.; Miwa, Y.; Tamura, M.; Hori, K.; Tohda, Y.; Ariga, M. J. Org. Chem. 2001, 66 (22), 

7535. 
9 A tézisfüzetben szereplő vegyületeket a doktori dolgozat vegyületszámozását követve jelöltem. 
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Az aktivált kettőskötést tartalmazó vegyületek addíciós reakcióban aktív 

szubsztrátumok, így kihasználva az általunk előállított vegyületek tulajdonságait új 

szerkezetek előállítására nyílik lehetőség.10-11 

A gyűrűtranszformációk vizsgálatát folytatva érdekes lehetőség kínálkozik a 

fluorazonoknál (2. ábra). Az elmúlt években számos törekvés irányult a jelentős biológiai 

aktivitásán12-13 kívül figyelemre méltó optikai és elektonikai tulajdonságú14-15 fluorazonok 

szintézisére.  

 

2. ábra: Gyűrűtranszformációs lehetőség fluorazonok átalakítására 

Fluorazonok előállítására kidolgozott klasszikus eljárás az intramolekuláris gyűrűzárás, 

amely direkt ciklizációs reakciókra16 és intramolekuláris acilezésekre17 bontható. Ezek 

azonban nem általános érvényű eljárások, sokszor csak a fluorazonok speciálisan szubsztituált 

körében hatékonyak. Ennek fő oka egyrészt a fémorganikus reakciót meghatározó irányító 

csoportok hatása.18 Másfelől további hátrányt jelent a szintetikus szempontból fontos 

halogénszármazékok (elsősorban bróm- és jódvegyületek) reakciójakor lejátszódó halogén-

fém kicserélődési mellékreakció. 

A fluorazonnak, mint hasznos és széles körben vizsgált építőelemnek két különböző 

tudományterületen való hasznosításához kapcsolódóan napelemcellákban, mint konjugált 

π-rendszert tartalmazó színezék központi elemeként merült fel alkalmazási lehetősége, 

másrészről pedig gyűrűtranszformációt követően egy jelenleg is forgalomban lévő gyógyszer 

hatóanyagának értékes intermediere alakítható ki a megfelelő szubsztituenst tartalmazó 

fluorazonból. 

 

10 Gilow, H. M.; Burton, D. E. J. Org. Chem. 1981, 46 (11), 2221. 
11 Bürckstümmer, H.; Kronenberg, N. M.; Meerholz, K.; Würthner, F. Org. Lett. 2010, 12 (16), 3666. 
12 Li, V.-S.; Choi, D.; Wang, Z.; Jimenez, L. S.; Tang, M.-s.; Kohn, H. J. Am. Chem. Soc. 1996, 118 (10), 2326. 
13 Diana, P.; Stagno, A.; Barraja, P.; Montalbano, A.; Carbone, A.; Parrino, B.; Cirrincione, G., Tetrahedron 2011, 67 (19), 

3374. 
14 Yoshihara, T.; Druzhinin, S. I.; Zachariasse, K. A. J. Am. Chem. Soc. 2004, 126 (27), 8535. 
15 Bauer, R.; Heisler, G.; Königstein, C. Spectrochim. Acta A Mol. Biomol. Spectrosc. 1994, 50 (1), 57. 
16 Kashulin, I. A.; Nifant'ev, I. E. J. Org. Chem. 2004, 69 (16), 5476. 
17 Aiello, F.; Garofalo, A.; Grande, F. Tetrahedron 2010, 66 (1), 274. 
18 Faigl, F.; Mátravölgyi, B.; Deák, S.; Holczbauer, T.; Czugler, M.; Balázs, L.; Hermecz, I. Tetrahedron 2012, 68 (22), 4259. 
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3. Kísérleti módszerek 

A fémorganikus reakciókat Schlenk-technikával biztosított inert atmoszféra (N2) alatt 

valósítottuk meg. A reakciók előrehaladását vékonyréteg-kromatográfiával vizsgáltuk. A 

termékeket oszlop- vagy flash-kromatográfiával (Teledyne Isco, CombiFlash®), 

vákuumdesztillációval, vagy átkristályosítással tisztítottuk. A vegyületek tisztaságát 

oszlopkromatográfiával kapcsolt tömegspetkroszkópiával és olvadáspont mérésével 

ellenőriztük. Az előállított vegyületek szerkezetét 1H, 13C és 19F NMR, HRMS, IR és 

egykristály-röntgendiffrakciós módszerekkel igazoltuk. 

Az előállított színezékek optikai és elektrokémiai karakterizálását, illetve 

napelemcellában történő tesztelését Alessandro Mordini csoportja és partnerei végezték. Az 

felhasznált módszerek pontos leírását a dolgozat mellékletében megtalálható vonatkozó 

publikáció tartalmazza.K187 

4. Eredmények 

4.1 Fluorazonok újfajta előállítása intramolekuláris ciklodehidratációval 

Sokoldalú biológiai aktivitásának köszönhetően szubszituált fluorazonok előállítására 

számos eljárás található az irodalomban,16-17 azonban mind gyűrűtranszformációjának 

vizsgálata, mind pedig konjugált elektronrendszerének kiterjesztése és az így előtérbe kerülő 

fotokémiai tulajdonságainak felhasználása mindezidáig kevésbé kutatott terület maradt. 

Szubszituált fluorazonok előállítását a könnyen hozzáférhető és változatosan 

szubszituálható antranilsavakból kiindulva kívántuk megvalósítani. Kidolgoztunk egy 

„egy-üst” CDI-s aktivációval végzett amidképzési, majd a pirrolgyűrű kialakítására alkalmas 

hatékony és gyors eljárást. Az előállított 1-arilpirrolvázú tercier amidokat (34, 96a-b, 97a-o) 

intramolekuláris gyűrűzárással fluorazonokká alakítottuk. A savamidok aktiválására az 

irodalomból ismert kevésbé környezetbarát és nehezen megtisztítható reakcióelegyeket 

eredményező POCl3-dal végzett acilezés helyett az elmúlt néhány évben egyre intenzívebben 

kutatott Tf2O-aktiváción keresztül lejátszódó reakciót választottuk. A gyűrűzárást 

optimalizáltuk a szubsztituálatlan fluorazonra (27), majd sikerrel végeztük el további funkciós 

csoportokat is tartalmazó származékok (98a-b, 102a-o) szintézisét (3. ábra).  

Javaslatot tettünk a Tf2O-es tercier amidaktivációk mechanizmusára és a gyűrűzáráshoz 

szükséges 2-fluorpiridin bázis pontos szerepét is vizsgáltuk. NMR vizsgálatok alapján 

megállapítottuk, hogy a bázis egyedül az aktiváció melléktermékeként keletkező TfOH 
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megkötésére fordítódik, így a korábbi javaslatokkal ellentétben nem vesz részt az 

aktivációban. 

3. ábra: Fluorazonok intramolekuláris gyűrűzáráson keresztül lejátszódó szintézise 

Hatékony módszert dolgoztunk ki a fluorazonok pirrolgyűrűjének szelektív 

halogénezésére, így a kapott származékok (109, 110) tetszés szerint továbbalakíthatók. 

Tanulmányoztuk a fluorazonokra kidolgozott stratégia kiterjeszthetőségét a gyakran biológiai 

aktivitású tienopirrolizinonok (112-114) szintézisére. Egy származékot (112) előállítottunk, 

azonban a másik két konstitúciós izomernél már prekurzorainak kialakításakor problémákba 

ütköztünk, szintézisük megvalósítása további vizsgálatokat igényel. 

4.2 Napelemcellában hasznosítható szerves színezékek szintézise 

Nemzetközi kutatásba bekapcsolódva két fluorazonra épülő D--A típusú színezék (126, 

145, 4. ábra) szintézisét valósítottuk meg. Színezékérzékenyített napelemcellákban 

mindezidáig fluorazon linkeregységet nem vizsgáltak összekötőelemként, ezért új 

szintézisutat terveztünk 2,7-diszubsztituált fluorazonra (110) épülő molekula előállítására. 

Elsőként a donoregységet (137) állítottuk elő irodalomból ismert eljárások alapján, majd az 

akceptorrész kialakításához szükséges tiofénboronsav (52) szintézisével próbálkoztunk, amely 

során megállapítottuk, hogy sav nélküli hidrolízissel tisztább termékhez (138) juthatunk, de 

ebben az esetben is keletkeztek bomlástermékek. A szén-szén kapcsolásokra 

modellreakciókat végeztünk, melyeknél a kidolgozott körülmények nem, vagy csak csekély 

mértékben bizonyultak célravezetőnek az akceptor- és a donoregység kapcsolásánál. Végül 
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közepes termeléssel kapcsoltuk a védett tiofén-karbaldehidet, majd réz-kokatalízissel a triaril-

amin egyéget. Utolsó lépésként elvégeztük a cián-akrilsavfunkció kialakítását hatékony 

Knoevenagel-kondenzációval. Az előállított vegyületeket (126, 145) olasz partnereink 

napelemcellákban tesztelték, megállapították fotókémiai tulajdonságaikat és a velük elérhető 

hatásfokot. A kapott eredmények bíztató alapot adnak további fluorazon alapvázzal 

rendelkező módosított színezékek előállításához. 

 

4. ábra: Fluorazonra épülő szerves színezékek (126: n=1, 145: n=2) 

A színezékek (126, 145) előállításakor számos alkalommal ütköztünk nehézségekbe, 

főként a boronszármazékok előállítása és kapcsolása terén. Elsőként a színezékekben gyakran 

felhasznált tiofénalapú akceptor (52) Suzuki-kapcsolását tanulmányoztuk. A bomlékony 

tiofénegység kinyerését „egy-üst” módszerrel elkerültük, feldolgozás nélkül észterként (147) 

reagáltattuk brómbenzol modellvegyülettel (5. ábra). Így stabilabb formában használhattuk 

fel a következő lépésben, mivel az oxidációra érzékeny aldehidfunkció védve maradt és a 

katalizátorméregként ható bomlástermékek sem keletkeztek.  

 

5. ábra: Védett tiofén-2-karbaldehid „egy-üst” borilezési/rézkokatalizált Suzuki-kapcsolása 

A megfelelő körülmények kidolgozását követően a Stille-kapcsolásnál már tesztelt réz-

kokatalízissel valósítottuk meg a reakciókat. Rézsó segítségével egy aktívabb intermediert 

képeztünk a boron-észterből (147), mellyel könnyebben lejátszódott a transzmetallálódás, így 
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jelentősen mértékben tudtuk növelni a reakció termelését. A konszekutív 

borilezési/rézkokatalizált Suzuki-kapcsolást a korábban előállított színezék (126) szintézisénél 

jóval nagyobb termelés elérésevel valósítottuk meg, így a kidolgozott eljárás alkalmas lehet 

változatos konjugált e--rendszert tartalmazó vegyületek hatékony előállítására. 

4.3 Pirroloindolonok szintézise redox-neutrális reakcióban és sztereoszelektív 

alkoholízisük 

Kutatásaink másik fő területén a csoportunkban korábban tapasztalt gyűrűtranszformáció 

mintájára kétlépéses reakcióban formális redox-neutrális átalakítással a fluorazonokat 

3H-pirrolo[1,2-a]indol-3-onokká (152a-s) alakítottuk (6. ábra). 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. 

 

6. ábra: Az indol benzolgyűrűjén szubsztituált pirroloindolonok (152a-s) előállítása 

Vizsgáltuk a gyűrűtranszformáció lehetőségét az általunk előállított, mind elektronszívó, 

mind elektronküldő szubsztituenst tartalmazó fluorazonoknál (27, 98a-b, 102a-o) egyaránt és 

az elektronban igen gazdag dimetoxiszármazék (152j, 52%) kivételével hatékonyan (68-94%) 

jutottunk a célvegyületekhez (152a-s). Az 5-ös helyzetben szubsztituált fluorazonokat nem, 

vagy csak kis termeléssel sikerült átalakítanunk sztérikus okok miatt, egyedül a 

metoxicsoportot tartalmazó származékot sikerült izolálnunk; a metil-, fenil- és bróm-

szubsztituált vegyületek előállításaval nem jártunk sikerrel. 

Ezt követően az indolgyűrű 9-es helyzetében lévő benzolgyűrű szubsztituálását 

vizsgáltuk. 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-kloridos reakcióhoz hasonlóan N-brómszukcinimiddel brómoztunk, majd kiváló 

termelésekkel jutottunk hat különböző szubsztituált pirroloindolonhoz (158a-f). 
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Pirroloindolonok vizsgálatakor mindezidáig főként a céltermékek előállítása volt a cél, 

mintsem az optimális körülmények megtalálása és a hidrolízis egyszerű megvalósítása, így 

vizsgáltuk a hidrolitikus lépés szelektivitásának növelhetőségét és sztereospecifikus 

alkoholízist követően indol-2-akrilátokhoz (159a-m) jutottunk (7. ábra).  

 

7. ábra: Szubsztituált indol-2-akrilészterek (159a-m) sztereospecifikus előállítása 

A kidolgozott stratégia lehetővé teszi az indolgyűrű tetszőleges helyzetben és 

minőségben történő funkcionalizálást, így az előállított indol-2-akrilátok értékes építőkövei 

lehetnek biológiailag aktív vegyületeknek. Antranilsavból (31) kiindulva innovatív 

indolszintézissel állítottuk elő az emelkedett koleszterin- és trigliceridszint csökkentésére 

alkalmas fluvastatin hatóanyag prekurzorát (90, 8. ábra). 

 

8. ábra: Fluvastatin prekurzorának (90) szintézise 

 

 

 

 

 

 

 

19Zacharia, J. T.; Tanaka, T.; Hayashi, M. J. Org. Chem. 2010, 75, 7514.  
20Ae-Jin, K.; K, I.-S. Bull. Korean Chem. Soc. 2011, 32, 3748.  
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5. 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 szubsztrátumjai 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 

javaslatot 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 napelemcellákban 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 

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 
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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 

6. Alkalmazási lehetőségek 

A fluorazonok szintézisére kidolgozott enyhe körülményket biztosító, „egy-üst” stratégia 

alkalmas lehet további értékes pirrolgyűrűre épülő triciklusok előállítására, így számos új, 

vagy csak nehezen előállítható, tetszőlegesen funkcionalizálható heteroaromás szerekezet felé 

nyílik út. Az aktiváció melléktermékeként keletkező TfOH megkötésére fordítódó bázis 

pontos szerepének meghatározása a jövőben fontos szerepet tölthet be a Tf2O-es 

amidaktiválások tervezésekor, új lehetőségeket teremtve eddig nem vizsgált átalakítások 

megvalósítására.K188 

A napelemcellában tesztelt szerves színezékeink előállítása és karakterizálás közben elért 

eredményeink elősegíthetik további fluorazonra épülő vegyületek szintézisét, melyeknek 

érdekes optikai és elektonikai tulajdonságai a tapasztaltak alapján megfelelően 

finomhangolhatók és ezáltal kiterjeszthetők különböző felhasználási területekre. A 

színezékeinkkel kapott eredmények bár nem kimagaslók, bíztató alapot adnak a további 

fluorazon-alapvázú színezékek előállításához.K187, K192 

A napelemcellák érzékenyítésére használt színezékek gyakori építőeleme, a tiofén-

alapvázú boronsav előállítása és felhasználása terén elért eredményeink nagyban 

hozzájárulhatnak konjugált -rendszert tartalmazó vegyületek előállítására. Az „egy-üst” 

borilezéssel és rézkokatalizált Suzuki-kapcsolással ekerülhető az akceptor prekurzor bomlása, 

valamint megfelelő hatékonyság mellett a védőcsoporttal ellátott aldehid stabilabb kapcsoló 

partnerként vihető tovább szén-szén kapcsolási reakciókba. A kidolgozott rézkokatalizált 

eljárás alternatív megoldást jelenthet nehézkesen kivitelezhető Suzuki-kapcsolások 

megvalósítására.K197 

Formális redox-neutrális reakcióban a korábban előállított fluorazonokat 

pirroloindolonokká alakítottuk, majd sztereoszelektív bázis-függő gyűrűfelnyitás segítségével 
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indol-2-akrilátokhoz jutottunk. Az átmenetifém-mentes, környezetbarát stratégia lehetővé 

teszi az indolgyűrű tetszőleges helyzetű és minőségű funkcionalizálást, így az előállított 

indol-2-akrilátok értékes építőkövei lehetnek biológiailag aktív vegyületeknek. Az akril-

észterfunkció számos lehetőséget kínál a vegyület továbbalakítására, érdekes intermedierek 

előállítására, új, kondenzált gyűrűk kialakítására, továbbá az indolgyűrűn lévő halogénatomok 

tetszés szerint lecserélhetők Suzuki-kapcsolásban. Új szintetikus módszereink jelentőségét 

gyógyszerhatóanyag-fejlesztési példán keresztül bizonyítottuk.MS 
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