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1 Bevezetés 

A heterociklusos rendszerek szintézise és funkcionalizálása napjaink szerves kémiájának 

egyik legfontosabb kihívását jelenti. A heteroaromás vegyületek különös jelentőséggel bírnak 

a gyógyszerkémiában, hiszen a gyógyszerhatóanyagok túlnyomó többsége tartalmaz 

valamilyen heterociklusos egységet,1 ezért az új, hatékony eljárások fejlesztése nagy 

fontossággal bír. A klasszikus szerves szintézisek mellett egyre gyakrabban használnak 

átmenetifém katalizált gyűrűzárásokat heterociklusos rendszerek előállítására. A diaril-λ3-

jodánok alkalmazása szerves kémiai reakciókban már több évtizedes múltra tekint vissza. 

Viszonylag könnyen előállíthatóak,2 és alkalmazásukkal lehetővé válik aril-csoportok beépítése 

aromás és heteroaromás molekulákba átmenetifém katalizált reakciókban.3, 4, 5 A 

diariljodóniumsókkal újabban a kapcsolási reakciók mellett gyűrűzárási reakciókat is 

megvalósítottak rézkatalizátor jelenlétében.6 

Doktori munkám célja új, diariljodóniumsókkal kivitelezett rézkatalizált gyűrűzárási és 

arilezési reakciók kifejlesztése volt, ami által változatos szerkezetű heterociklusos vegyületek 

szintézisére nyílik lehetőség. A céljaim megvalósításához 2-alkinil-anilidek illetve 3-

arilpropargil-amidok és aril(mezitil)jodónium-triflátok között lejátszódó rézkatalizált 

átalakításokat vizsgáltam, az ehhez szükséges kiindulási anyagokat minden esetben 

előállítottam. 

 

2 Tudományos eredmények 

2.1 2-alkinil-anilidek rézkatalizált reakciójának vizsgálata diariljodóniumsók 

jelenlétében 

Gaunt és munkatársai 2009-ben publikált közleményükben acetamid származékok 

diariljodóniumsókkal végzett rézkatalizált meta-helyzetű arilezéséről számoltak be.5 

Megfigyelték, hogy ha az irányító amid-funkcióhoz képest orto pozícióban elektronküldő 

csoport van, akkor az átalakítás hatékonyabbá válik. Egy ilyen funkciós csoport lehet az 

ariletinil-csoport, habár a 2-alkinil-anilidek átmenetifém katalizált gyűrűzárása ismert reakció 

                                                           
1 Vitaku, E., Smith, D. T., Njardarson, J. T., J. Med. Chem., 2014, 57, 10257 – 10274. 
2 Bielawski, M., Zhu, M., Olofsson, B., Adv. Synth. Catal., 2007, 349, 2610 – 2618. 
3 Ciana, C.-L.; Phipps, R. J.; Brandt, J. R.; Meyer, F.-M.; Gaunt, M. J. Angew. Chem. Int. Ed. 2011, 50, 458-462. 
4 Daugulis, O.; Zaitsev, V. G. Angew. Chem. Int. Ed. 2005, 44, 4046-4048. 
5 Phipps. R. J.; Gaunt, M. J. Science 2009, 323, 1593-1597. 
6 Cahard, E.; Bremeyer, N.; Gaunt, M. J. Angew. Chem. Int. Ed. 2013, 52, 9284-9288. 
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a szakirodalomban.7, 8, 9 Gaunt és kutatócsoportja bebizonyította, hogy allil-amidokból 

diariljodóniumsókkal rézkatalizátor jelenlétében oxazin származékok keletkeznek.6 Az 

átalakítás során endo-gyűrűzárás és arilezés történik egy lépésben. 

A szakirodalom ismeretében céljaink megvalósításához elsőként 2-(ariletinil)-anilidek és 

aril(mezitil)jodónium-triflátok rézkatalizált reakciójának vizsgálatát terveztük. Egy ilyen 

átalakításban elméletileg öt termék keletkezésére számíthatunk. Amennyiben csak meta-

szelektív arilezés történik, biarail rendszerek keletkeznek, és a hármas kötés érintetlen marad 

az átalakításban. Gyűrűzárás esetén attól függően, hogy endo- vagy exo-ciklizáció történik, 

illetve hogy az amid funkció oxigén vagy nitrogénatomja szolgál-e nukleofilként, 

benzoxazepin, benzoxazin, indol- és benzazetidin származékok képződésére számíthatunk (1. 

ábra).  

 

1. ábra 2-Alkinil-anilidek és diariljodóniumsók reakciójából képződő várható termékek 

A vizsgálni kívánt reakcióhoz szükséges kiindulási anyagokat minden esetben 

előállítottuk. Bielawski és Olofsson módszerével2 17 aril(mezitil)jodónium-triflátot állítottunk 

elő mezitilénből és aril-jodidokból közepes és jó termelésekkel (30 – 93%) (2. ábra). 

 

2. ábra Aril(mezitil)jodónium-triflátok előállítása 

  A 2-(feniletinil)-pivalanilidek előállításához először az aromás gyűrűn megfelelően 

szubsztituált 2-jódanilineket pivaloil-kloriddal acileztük, majd Sonogashira-reakcióban 

fenilacetilénnel kapcsoltuk (3. ábra). 

                                                           
7 Saito, T., Ogawa, S., Takei, N., Kutsumura, N., Otani, T., Org. Lett., 2011, 13, 1098 – 1101. 
8 Lee, W.-C., Shen, H.-C., Hu, W.-P., Lo, W.-S., Murali, C., Vandavasi, J. K., Wang, J.-J., Adv. Synth. Catal., 

2012, 354, 2218 – 2228. 
9 Costa, M., Cà, N. D., Gabriele, D., Massera, C., Salerno, G., Soliani, M., J. Org. Chem., 2004, 69, 2469 – 2477. 



4 
 

 

3. ábra 2-(Feniletinil)-pivalanilidek előállítása 2-jódanilinekből 

 A Kotschy és Novák által kifejlesztett tandem Sonogashira-kapcsolással10 összesen 18 

orto-(ariletinil)-pivalanilid származékot állítottunk elő 17 – 82% hozamokkal (4. ábra). 

 

4. ábra 2-(Ariletinil)-pivalanilidek előállítása tandem Sonogashira-kapcsolással 

Az észter-csoportot tartalmazó származék előállítása során az első kapcsolást 

(trimetilszilil)-acetilénnel végeztük, a 4-jódbenzoesav-etilészterrel történő kapcsoláshoz a 

védőcsoportot tetrabutilammónium-fluoriddal távolítottuk el (5. ábra). 

 

5. ábra Etil-4-((2-pivalamidfenil)etinil)-benzoát előállítása 

A különböző 2-(feniletinil)-anilidek szintéziséhez elsőként 2-jódanilint kapcsoltunk 

fenilacetilénnel, majd a terméket különböző sav-kloridokkal acilezetük (6. ábra).  

 

6. ábra 2-(Feniletinil)-anilidek előállítása 

N-(2-hex-1-in-1-il)-pivalanilidet 2-jódpivalanilid és hex-1-in Sonogashira-kapcsolásával 

állítottuk elő (7. ábra). 

                                                           
10 Novák, Z., Nemes, P., Kotschy, A., Org. Lett., 2004, 6, 4917 – 4920. 
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7. ábra N-(2-hex-1-in-1-il)-pivalanilid előállítása 

A modellreakcióban 2-(feniletinil)-pivalanilidet reagáltattunk 1,2 ekvivalens 

fenil(mezitil)jodónium-trifláttal 10 mol% rézkatalizátor jelenlétében különböző oldószerekben 

és hőmérsékleteken. A szubsztrát teljesen átalakult 10 mol% Cu(OTf)2 katalizátor jelenlétében 

1,2-diklóretán oldószerben 50 °C-on 12 óra alatt. A főterméket 59% termeléssel izoláltuk, a 

szerkezetét 1H, 13C NMR és NOESY mérésekkel 2-(t-butil)-4-(difenilmetilén)-4H-

benz[d][1,3]oxazinként határoztuk meg. A kifejlesztett átalakításban 6-exo-dig gyűrűzárás és 

arilezés történt egy új C-O és egy új C-C kötés képződésével (8. ábra). 

 

8. ábra Rézkatalizált 6-exo-dig gyűrűzárási és arilezési reakció 

A reakció kiterjeszthetőségét és funkciós csoport toleranciáját 41 példán keresztül 

vizsgáltuk, és így 37 új benzoxazin-származékot állítottunk elő 34 – 88% izolált hozamokkal. 

Az átalakítás jól tolerálja a halogénelemeket, az elektronszívó és elektronküldő csoportokat az 

2-(ariletinil)-anilidek aril-csoportjának mindhárom pozíciójában. A reakciót az anilid gyűrűben 

szubsztituált és az amid csoportban változtatott 2-alkinil-anilidekkel elvégezve, a megfelelő 

termékeket közepes és jó hozamokkal kaptuk meg. Vizsgáltuk a különböző 

aril(mezitil)jodónium-triflátok hatását, és megfigyeltük, hogy az aril-csoporton meta- és para-

szubsztituált jodónium-sókkal benzoxazinok keletkeznek, de a reakció nem működik orto-

szubsztituált aril(mezitil)jodónium-triflátokkal sztérikus gátlás miatt (9. ábra). 

 

9. ábra 4-(Diarilmetilén)-4H-benz[d][1,3]oxazinok előállítása 

Az exo-kettős kötésen nemszimmetrikusan szubsztituált benzoxazinok estében az 1H NMR 

és 13C NMR spektrumokban a várt jelek egy részének duplázódását illetve egyes csúcsok 

integráljainak növekedését figyeltük meg. Megállapítottuk, hogy ilyen esetekben nem egységes 

termékeket kaptunk, hanem benzoxazinok cisz-transz izomerelegyét.  
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Egykristály röntgendiffrakciós mérésekkel meghatároztuk két 4-

(diarilmetilén)benzoxazinok abszolút konfigurációját. A vizsgálatok alapján megállapítottuk, 

hogy a termékben a diariljodóniumsóból származó aril-csoport a benzoxazin oxigénatomjához 

képest transz-helyzetbe épül be nagyobb arányban (10. ábra). 

 
10. ábra A 2-terc-butil-4-((4-nitrofenil)(fenil)metilén)-4H-benz[d][1,3]oxazin egykristály röntgendiffrakciós 

méréssel meghatározott szerkezete 

Az izomer arányokat az 1H NMR spektrumokban található terc-butil csoportok 

integráljainak arányaiból határoztuk meg. Megfigyeltük, hogy a kisebb kémiai eltolódással 

rendelkező terc-butil szinglett jel az E-izomerhez, míg a nagyobb eltolódású jel a Z-izomerhez 

tartozik. Az izomerizáció jelenségét vizsgálva megfigyeltük az izomerek egymásba alakulását 

oldat fázisban látható fény hatására. Az izomerelegy keletkezése a reakció mechanizmusából is 

adódhat. 

 

2.2 4-(diarilmetilén)benzoxazinok szintézise vasra leválasztott rézkatalizátorral 

Habár az elemi rézpor nem volt alkalmas a korábban kifejlesztett, benzoxazin 

származékokat eredményező 6-exo-dig gyűrűzárási és arilezési reakció katalizálására, előnyös 

tulajdonságai miatt a csoportunkban Kovács Szabolcs által kifejlesztett vasra leválasztott 

nanoméretű elemi réz katalizátor11 (Cu/Fe) tesztelése mellett döntöttünk. A katalizátort 

sikeresen alkalmazták aromás jodidok és szubsztituált tiofenolok kapcsolási reakciójában,135 

illetve azidok és alkinek bipoláris cikloaddíciójának katalizálására.12 A katalizátor 

alkalmazhatóságát tovább vizsgálva sikerült előállítani β-aminoenon származékokat illetve 

„egy-üst” eljárásban 3,5-diszubsztituált pirazolokat alkinekből és hidroximoil-kloridokból.13 

Az azid-alkin cikloaddíciót áramlásos reaktorban is megvalósították.14 A katalizátor 5 m/m% 

nanoméretű elemi rezet tartalmaz mikroszemcsés vaspor felületére leválasztva. A nagy aktivitás 

                                                           
11 Kovács, Sz., Novák, Z., Org. Biomol. Chem., 2011, 9, 711 – 716. 
12 Kovács, Sz., Zih-Perényi, K., Révész, Á., Novák, Z., Synthesis, 2012, 44, 3722 – 3730. 
13 Kovács, Sz., Novák, Z., Tetrahedron, 2013, 69, 8987 – 8993. 
14 Ötvös, S. B., Hatoss, G., Georgiádes, Á., Kovács, Sz., Mándity, I. M., Novák, Z., Fülöp, F., RSC Adv., 2014, 4, 

46666 – 46674 
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mellett a katalizátor további előnyei, hogy könnyen előállítható, levegőn stabil, és külső 

mágneses tér segítségével könnyen eltávolítható a reakcióelegyből. 

Célul tűztük ki a Cu/Fe katalizátor tesztelését az általunk kifejlesztett 6-exo-dig gyűrűzárási 

és arilezési reakcióban. Az optimalizálási kísérleteket 2-(feniletinil)-pivalanilidel és 1,2 

ekvivlanes fenil(mezitil)jodónium-trifláttal végeztük különböző oldószerekben és 

hőmérsékleten. A legnagyobb konverziót 1,2-diklóretán oldószerben értük el 50 °C-on, argon 

védőatmoszférában, 5 mol% (5m/m% réztartalmú) Cu/Fe katalizátorral. Főtermékként a várt 2-

terc-butil-4-(difenilmetilén)-4H-benz[d][1,3]oxazin keletkezett, amit 58% termeléssel 

izoláltunk. 

A katalizátor preparatív alkalmazhatóságának vizsgálata során megállapítottuk, hogy az  

aril-csoportokon mind elektronküldő (-Me, -OMe), és elektronszívó (-NO2) csoportot illetve 

halogénelemeket tartalmazó kiindulási anyagokkal is hatékonyan elvégezhető az átalakítás (11. 

ábra). A reakció a homogén Cu(OTf)2-katalizált változathoz hasonlóan nem működik (orto-

aril)(mezitil)jodónium-triflátokkal. 

 

11. ábra 4-(Diarilmetilén)-benzoxazin származékok előállítása Cu/Fe katalizátorral 

Összesen 14 benzoxazin származékot állítottunk elő közepes és jó termelésekkel. A nem 

azonos aril-csoportokkal szubsztituált kiindulási anyagokkal végzett reakciókban izomerelegy 

termékek képződtek. A homogén Cu(OTf)2-katalizált reakcióval összehasonlítva azokhoz 

hasonló izolált termeléseket és izomer arányokat tapasztaltunk. Kísérleteinkkel bizonyítottuk, 

hogy a Cu/Fe katalizátor hatékonyan katalizálja a 2-(ariletinil)-anilidek jodóniumsókkal végzett 

6-exo-dig gyűrűzárási és arilezési reakcióját. 

 

2.3 5-(diarilmetilén)-4,5-dihidrooxazol származékok előállítása oxidatív gyűrűzárási és 

arilezési reakcióval 

A diariljodóniumsókkal végzett rézkatalizált exo-dig gyűrűzárási és arilezési reakció 

területén végzett kutatásainkat folytatva, az eljárást ki kívántuk terjeszteni öttagú 

heterociklusok, például teljesen szubsztituált exo-kettős kötéssel rendelkező oxazolin 
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származékok szintézisére. Az oxazolin származékok nagy érdeklődésre tartanak számot a 

biológiai kémia és a katalízis területén.15, 16, 17, 18 

A reakció vizsgálatához szükséges N-(3-arilprop-2-inil)-amidokat állítottuk elő propargil-

aminból savkloridokkal végzett acilezéssel, majd aril-jodidokkal történő Sonogashira-

kapcsolással (12. ábra).  

 

12. ábra N-(3-arilprop-2-inil)-amidok előállítása  

N-(pent-2-in-1-il)-pivalamidot 1-brómpent-2-inből és pivalamidból állítottuk elő (13. ábra). 

 

13. ábra N-(pent-2-in-1-il)-pivalamid előállítása 

A modellreakcióban N-(3-fenilprop-2-inil)pivalamidot reagáltattunk 1,2 ekvivalens 

fenil(mezitil)jodónium-trifláttal különböző rézkatalizátorokkal, különböző oldószerekben és 

hőmérsékleteken argon atmoszféra alatt. Teljes konverziót értünk el 2,5 mol% CuCl-al, 

vízmentes etil-acetát oldószerben 50 °C-on argon atmoszféra alatt már négy óra alatt. A 

főterméket 60% termeléssel izoláltuk, a termék szerkezetét 1H, 13C NMR és NOESY mérésék 

segítségével 2-terc-butil-5-(difenilmetilén)-4,5-dihidrooxazolként határoztuk meg. 

A reakció kiterjeszthetőségének vizsgálata során megállapítottuk, hogy az aril-funkción 

elektronküldő- vagy elektronszívó csoportokkal illetve halogénelemekkel szubsztituált 

propargilamidokkal közepes és jó termelések érhetők el. Hasonló funkciós csoport toleranciát 

tapasztaltunk szubsztituált az aril(mezitil)jodónium-triflátok részéről, habár az orto-pozícióban 

helyettesített származékok hatástalanok voltak az átalakításban (14. ábra). Az amid funkció terc-

butil csoportját etil-, fenil-, p-metoxifenil, és p-nitrofenil csoportra cserélve közepes és jó 

hozamokkal kaptuk meg a várt termékeket. 

                                                           
15 Appenzeller, J., Tilvi, S., Martin, M.-T., Gallard, J.-F., El-bitar, H., Dau, E. T. H., Debitus, C., Laurent, D., 

Moriou, C., Al-Mourabit, A., Org. Lett., 2009, 11, 4874 – 4877. 
16 Einsiedel, J., Schoerner, C., Gmeiner, P., Tetrahedron, 2003, 59, 3403 – 3407. 
17 Liu, Y.-x., Wei, X.-c., Li, Y.-q., Yang, N., Wang, Q.-m., New. J. Chem., 2013, 37, 1803 – 1810. 
18 Huang, P., Wang, Y.-X., Yu, H.-F., Lu, J.-M., Organometallics, 2014, 33, 1587 – 1593. 
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14. ábra 5-(diarilmetilén)-4,5-dihidrooxazol származékok előállítása 

A nem azonos aril-csoportokkal szubsztituált kiindulási anyagokkal végzett reakciókban 

egységes termékek képződtek. Az exo kettős kötés körüli geometriát egykristály 

röntgendiffrakciós méréssel határoztuk meg (15. ábra). Megállapítottuk, hogy a jodóniumsóból 

származó aril-csoport az oxazolin gyűrű oxigénatomjához képest cisz-helyzetbe épül be, amíg 

a propargilamidon lévő aril-csoport transz-pozícióba kerül. Megállapításainkat NOESY 

vizsgálatokkal is alátámasztottuk. 

 

15. ábra A 2-terc-butil-5-(fenil)(p-tolil)metilén)-4,5-dihidrooxazol (120h) egykristály röntgendiffrakciós 

mérésekből nyert szerkezete 

Összefoglalásként elmondható, hogy sikerült kiterjesztenünk a jodóniumsókkal végzett 

rézkatalizált gyűrűzárási és arilezési eljárást új, teljesen szubsztituált exo kettős kötéssel 

rendelkező oxazolin származékok szintézisére. 
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