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1. Bevezetés 

 

Szerves kémiai kutatásaimat 2012-ben kezdtem Novák Zoltán kutatócsoportjában 

vegyész mesterképzés során. Ekkor ismertem meg a hipervalens jódvegyületeket, melyek 

széleskörűen alkalmazhatók szerves kémiai reakciókban, főleg C-H aktiválással járó 

funkcionalizálás során. A mesterképzés alatt diariljodóniumsók reaktivitásának 

vizsgálatával foglalkoztam és megismerve a vegyületek széleskörű alkalmazhatóságát 

úgy döntöttem, hogy a hipervalens jódvegyületek tanulmányozását a doktori kutatásaim 

keretein belül folytatom. 

Manapság a szerves kémiai átalakítások között elterjedten alkalmaznak olyan 

reakciókat, amelyek során nem szükséges az átalakítandó vegyületek 

prefunkcionalizálása, tehát előzetes aktiválása. Ennek a lépésnek a kihagyásával nem 

csak értékes idő, hanem energia is megtakarítható, hiszen így egy aromás hidrogént 

távozó csoportként használva a kívánt vegyületek előállításához kevesebb reakciólépésen 

keresztül juthatunk el. Ilyen reakciókra nyújtanak lehetőséget a hipervalens 

jódvegyületek akár katalizátormentes, enyhe körülmények között. A hipervalens 

jódvegyületek kémiája a 21. században indult virágzásnak, azóta több irodalmi 

összefoglaló is készült ezekről a vegyületekről. 2014-ben született egy vaskos kötet 

Zhdankin tollából, amelyben alaposan megismerhetjük a hipervalens jódvegyületek 

szerkezetét, csoportjait, előállítását és szintetikus alkalmazhatóságát.1 

Doktori munkám során vizsgáltam a diariljodónium sók szintetikus 

alkalmazhatóságát biarilok előállításában, továbbá egy olyan hipervalens jódvegyület 

előállítását dolgoztam ki, amely alkalmas reagensnek bizonyult trifluoretilezési 

reakciókban. A kutatás irodalmi előzményét tekintve megállapítható, hogy kevés olyan 

C-C kötés kialakításával járó, C-H funkcionalizáláson alapuló átalakítás létezik, 

amelynek segítségével a trifluoretil-csoportot enyhe körülmények között is be lehet 

építeni a szerves molekulákba. 

A hipervalens jódvegyületek egyik legismertebb képviselője a triizopropilszilil-

etinil-benzjodoxolon (TIPS-EBX), melyet enyhe körülmények között arany- vagy 

palládiumkatalizált reakcióban lehet alkalmazni aromás és heteroaromás rendszerek 

TIPS-alkinilezésre. Ennek a reagensnek a további alkalmazhatóságát is vizsgáltam 

doktori munkám során. 
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2. Irodalmi előzmények 

2.1. Hipervalens jódvegyületek 

A jód kötéskialakításában, szerkezeti felépítésében és reakcióiban eltér a 

főcsoportbeli elemektől, e tulajdonságaiban inkább az átmeneti fémekre hasonlít. A 

polivalens jódvegyületek elektronikus szerkezetét legjobban a hipervalens kötés 

fogalmának a bevezetésével lehet megérteni. A jód körül formálisan 10 elektron van jelen 

(1), de gyakorlatilag nem sérti az oktett-szabályt. Ez az L-I-L kötésrendszer különleges 

elektroneloszlásával magyarázható. Ez egy 3 centrumos/4 elektronos kötésrendszer, 

amelyben az egyik kötés delokalizálódik a két ligandumon (1. ábra), így azok formálisan 

-0,5 töltéssel rendelkeznek, míg a központi jódatom ebben a kötésrendszerben +1,0 töltést 

kap. A központi jódatom betöltött 5p pályája a két, egymáshoz képest transz helyzetben 

lévő ligandum félig betöltött pályájával kölcsönhatásba tud lépni, így töltik be az ábrán 

látható molekulapályákat. A HOMO pálya csomósíkkal rendelkezik, ami a kötésrendszer 

igen polarizált jellegét okozza.  

 

1. ábra: A hipervalens kötésrendszer MO háttere 

Az elektronegatív atomokat tartalmazó ligandumok axiális helyzetben 

helyezkednek el a kölcsönhatás miatt, hogy egy egyenesre essen a három centrum. A 

jódhoz kapcsolódó R (szén szubsztituens) csoport kovalens kötéssel kötődik, így a 

molekula torzult trigonális bipiramisos („T”) alakot vesz fel. A kevésbé elektronszívó R 

csoport és a nemkötő elektronpárok ekvatoriális pozícióban helyezkednek el, míg a 

heteroatomos L ligandumok axiális pozícióban vannak. 

2.1.1. Reaktivitás 

A hipervalens jódvegyületek széleskörűen alkalmazhatók a szerves 

szintézisekben, mint hatékony és környezetbarát oxidálószerek, amelyek kémiai 

tulajdonságaikban igen hasonlóak a nehézfémekhez. A következő ábrán (2. ábra) 
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bemutatom a leginkább ismert jód(III)-vegyületek csoportjait, amelyeket a szerves 

kémiában alkalmazhatóak. 

 

2. ábra: A leggyakrabban használt hipervalens jód(III)-vegyületek 

Az aril-jód(difluorid) (2) és a hasonló szerkezetű aril-jód(diklorid) (3) hatékony 

fluorozó, valamint klórozószerek. A jodozilarilok (4), ariljód-karboxilátok (5) és ariljód-

organoszulfonátok (6) erős és általánosan használható oxidálószerek, amelyeket széles 

körben használnak szerves molekulák oxidálására és oxidatív funkcionalizálására. A 

benzjodoxolok (7) és a benzjodazolok (8) hatékonyan használhatók szintézisekben az 

ábrán Y-nal jelölt csoportok transzferére. A jodóniumsók (9) és a jodóniumilidek (10) 

számos C-C kötés kialakításával járó reakcióban alkalmazhatók, míg a jodónium 

imideket (11) alkének aziridinálására és számos szerves szubsztrát amidálására 

használhatjuk. 

A jód(V)-vegyületeket széles körben alkalmazzák oxidálószerként, például 

alkoholok karbonilvegyületekké való alakításában.2 

A hipervalens jódvegyületek elektrofil karakterüknek köszönhetően gazdag 

kémiával rendelkeznek. Nagyfokú reaktivitásuk leegyszerűsítve azzal magyarázható, 

hogy molekulájukban nagyon jó távozó csoport (általában aril-jodid) található, ami 

elősegíti a jódvegyületekben található transzfer-csoport átadását. Három 

mechanizmusjavaslatot tehetünk a jódvegyületek reaktivitásának a megértésére. 
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2.1.1.1. Ligandumcsere és reduktív elimináció 

A ligandumcserén keresztül lejátszódó reakció hasonlít az átmeneti fémek által 

katalizált funkcionalizálásnál felírt katalitikus ciklusra. Ebben az esetben azonban nem 

oxidatív addíció a reakció mechanizmusának nyitó lépése, hiszen olyan jódvegyületeket 

használunk, amelyet előzetesen már +3-as oxidációs állapotúvá oxidáltunk. A 

jódvegyületen (12) első lépésben ligandumcsere történik (3. ábra), amely két módon 

történhet: disszociatív vagy asszociatív úton.  

 

3. ábra: Ligandumcsere a) disszociatív úton b) asszociatív úton 

A kevésbé valószínű a disszociatív út (a) ábra), amely során a ligandum (15) 

távozásával dikoordinált jodónium ion jön létre (16). Ennek a kialakulását 

tömegspektrométerben (MS) sikerült igazolni3, bár igen alacsony stabilitással 

rendelkezik. A dikoordinált jodónium ionra (16) ezután rá tud támadni a nukleofil (13), 

amivel a ligandumcsere létrejön. Valószínűbb az asszociatív út (b) ábra), amely során 

először a nukleofil támad és kialakul egy addukt. A transz izomer átalakul cisz izomerré 

és az így létrejött molekula továbbalakulhat. A köztes izomereket izolálni lehet, 

szerkezetüket röntgenkrisztallográfiával bizonyították.4 
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4. ábra: Reduktív eliminációs lépés 

A mechanizmusban szereplő második lépés a reduktív elimináció, amely során a 

jód-benzol (17), mint nagyon jó távozó csoport („hypernucleofuge”, 106-szor jobb, mint 

a triflát5) kilép a molekulából (4. ábra). A reduktív eliminációs lépés során formális 

umpólung alakul ki (Nu+, L-), amely során megfordul a nukleofil reaktivitása (Nu- → 

Nu+). Ez számos hipervalens jódvegyület reakciója során előfordul nukleofil 

szubsztitúciós, -eliminációs, -eliminációs vagy átrendeződéses reakciók során.  

Ha a 13 és a 15 egymáshoz képest ekvatoriális és axiális pozícióba kerül, akkor 

kedvezményezett a ligandumkapcsolás, ehhez a lépéshez viszont szükség van egy 

előzetes pszeudorotációs lépésre. A ligandumkapcsolás mechanizmusának vizsgálata 

kevéssé kidolgozott. Általában a ligandumok konfigurációjának a retenciójával jár ez a 

lépés. 

2.1.1.2. Gyökös mechanizmus 

Számos gyökös típusú reakciót találunk az olyan hipervalens jódvegyületek 

körében, amelyek klór, oxigén vagy nitrogén-ligandumokat tartalmaznak. Általában 

fotokémiai vagy termális hatásokra képződnek a gyökök, mivel a jódvegyületek 

kötésfelszakítási energiái alacsonyak, ami kedvező a homolitikus hasadással járó 

reakcióknak. 3-jodánok gyökös típusú reakcióra tipikus példa a klórozás6, az azidálás7, 

illetve alkoholok és karbonsavak fragmentálása bisz(aciloxi)jódarilokkal fotokémiai vagy 

termikus körülmények között.8 
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2.1.1.3. Single-Electron Transfer (SET) reakciók 

Az egyelektronos úton és kation-gyök létrejöttén keresztül végbemenő reakciókat 

soroljuk ide, amelyek poláris, nem nukleofil karakterű oldószerekben elektrondús szerves 

szubsztrátok között játszódnak le (5. ábra). A reakció mechanizmusát először 1994-ben 

tárgyalták Kita és munkatársai,9 de újszerűségét már korábban felfedezték.10 

 

5. ábra: Szubsztituált fenol-éterek (19) nukleofil aromás szubsztitúciója 

Eszerint a kiindulási fenol-éter (19) és az aktív hipervalens jodóniumsó (20) egy 

töltés-transzfer komplexet képez (21), amely utána a 17 kilépésével -komplex-szé alakul 

át (22), ez gyakorlatilag egy kation-gyök. 22 létezését UV-spektroszkópiával 

bizonyították: a reaktánsok bemérése után rögtön megjelent egy intenzív elnyelési sáv 

400 és 500 nm között, amelynek intenzitása a reakció előrehaladtával nő. 13 

hozzáadásával 22 rögtön eltűnik és ezzel a reakció lejátszódik, viszont 13 távollétében 22 

meglepően stabil, akár órákig is létezni tud a megfelelő oldószerben. Az oldószer 

minőségétől erősen függ, hogy végbemegy-e a reakció, ugyanis kizárólag poláris, nem 

nukleofil típusú oldószereket lehet használni – így alkalmas a (CF3)2CHOH vagy a 

CF3CH2OH. Egyéb polárisabb oldószerben, mint például az CH3CN-ben is végbement a 

reakció, ám a terméket nem lehetett jó termeléssel kinyerni. 

SET-mechanizmust javasoltak néhány oxidációra 5-jodánok esetén, valamint 

kiderült, hogy telítetlen anilidek IBX-segített oxidatív gyűrűzárási reakciójában is ez a 

sebesség-meghatározó lépés.11 

2.1.2. Jodóniumsók előállítása és alkalmazása 

A bevezetésben említett besorolás (2. ábra) szerint a jodóniumsókban 

hagyományos értelemben véve az egyszeresen pozitívan töltött jódónium kationhoz két 

ligandum kapcsolódik (5. oldal 9). Formálisan a jodóniumsók nem tartoznak a 

hipervalens jódvegyületek köréhez, hiszen 8, az oktett szabálynak megfelelő számú 
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elektron található a jód vegyértékhéján. A modern irodalom azonban mégis ide sorolja 

őket figyelembe véve a térben igen közel elhelyezkedő ellenionhoz tartozó elektronpárt 

is, amellyel együtt 10 elektronos hipervalens kötésrendszernek tekinthetjük a jódatom 

körül kialakult elektronszerkezetet. 

A jodóniumsók szerkezetéről számos esetben röntgenkrisztallográfiai adatokat is 

közöltek, amelyek bizonyítják, hogy a jódatom és az anion között számottevő másodlagos 

kötőerő lép fel 2,3-2,7 Å átlagos kötéshosszakkal.1 A szerkezetük trigonális bipiramisos 

geometriával rendelkezik, amelyben az Ar-I-R kötésszög közel van a 90°-hoz, ezt 

kísérletileg igazolták. A csoportok jód körüli elhelyezkedését leginkább a szemléletes „T-

alak”-kal szokták jellemezni. A legnagyobb figyelemre méltatott csoport a 

diariljodóniumsók csoportja, amelyet széles körben használnak arilezési reakciókban.12 

A közelmúltban azonban megnőtt az érdeklődés olyan jodóniumsók iránt, 

amelyek az arilcsoport mellett alkil, alkenil vagy fluoralkil csoportot tartalmaznak. 

Elterjedésük annak köszönhető, hogy számos esetben használhatóak biológiailag aktív 

vegyületek előállításához, illetve reaktivitásuk révén alkalmazásuk nem igényel erélyes 

reakciókörülményeket. 

 

2.1.2.1. Diariljodóniumsók előállítása 

A diariljodóniumsók előállításának legegyszerűbb és leginkább széleskörűen 

alkalmazható módszerét Olofsson és munkatársai publikálták (6. ábra).13,14,15 Ennek 

során előzetesen nem aktivált aromás vegyületet (25) reagáltatnak aril-jodiddal (24) meta-

klórperbenzoesav (m-CPBA, oxidálószer) és trifluormetánszulfonsav (TfOH) 

jelenlétében. A reakció viszonylag gyorsan lejátszódik és számos aril-csoportot tolerál. 

 

6. ábra: Diariljodóniumsók előállítása „együst” körülmények között 

A korábbi szimmetrikus jodóniumsó előállítási módszereknél számos esetben 

elemi jódot16 használtak. Szintén jól lehet alkalmazni azt a módszert, amelyben 

előzetesen oxidálják a jódot +3-as oxidációs állapotba, amely vegyületet később a 
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megfelelő aromás vegyülettel reakcióba hozva megkapjuk a kívánt jodóniumsót. Ez a +3-

as oxidációs állapotú jódvegyület lehet aril-jodóniumdiacetát17 vagy jodozilbenzol.18 

2.1.2.2. Diariljodóniumsók alkalmazása arilezési reakcióban 

A diariljodóniumsókat (26) előszeretettel alkalmazzák előzetesen nem aktivált 

aromás vegyületek arilezésére, a reakciókban szelektíven és jó termeléssel kaphatjuk meg 

a kívánt terméket. 

Sanford és munkatársai amidszármazékok (27) orto-helyzetű palládiumkatalizált 

arilezését valósították meg C-H aktiválási reakcióban diariljodónium tetrafluoroborát 

(28) segítségével. 19 A kidolgozott reakciókörülmények (7. ábra) között a fenilezett 

termékeket (30) jó termeléssel kapták meg. 

 

7. ábra: Amidszármazkékok arilezése diariljodónium tetrafluoroboráttal 

A későbbiek Phipps és Gaunt acetanilidek (31) arilezési reakcióját vizsgálta 

rézkatalizált körülmények között.20 A reakcióban meglepő módon a palládiumkatalizált 

orto-irányítással ellentétben meta-arilezett termékek (34) képződését tapasztalták. A 

reakció mechanizmusát vizsgálva kiderült, hogy a katalizátor minőségét változtatva 

lehetőség nyílik a regioszelektivitás irányítására. A kidolgozott reakciókörülmények 

között 18 példán mutatták be acetanilidek meta-helyzetű fenilezését. 

 

8. ábra: Acetanilidek orto-helyzetű fenilezése rézkatalizált reakcióban 

A későbbiekben a rézkatalizátor változtatásával Lee és Park bemutatták 

pivalanilidek meta-helyzetű arilezését heterogén reakciókörülmények között. Az arilezési 

reakcióban heterogén katalizátorokat alkalmaztak, például CuO/Al2O3, nanoméretű 
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Cu(I)-oxid por, Cu(OTf)2.21 A heterogén reakcióból a későbbiekben a katalizátorokat 

vissza tudták nyerni és egy újabb arilezési reakcióban fel tudták használni. 

Kutatócsoportunkban a korábbiakban kifejlesztésre került egy új típusú rezes vas 

katalizátor,22 amely a réznek elektrokémiai úton való leválasztásából állt vas 

részecskékre. A katalizátor 5 m/m% réz nanorészecskéket tartalmaz 95 m/m% vas 

felületén. Az előállított katalizátort sikeresen alkalmazták tiolok aril-halogenidekhez való 

kapcsolásában.23 

A korábbiakban Sinai Ádám által optimált reakciókörülmények között24 2-

etinilanilidek (35) rézkatalizált oxidatív gyűrűzárási reakciójában lehetett előállítani 

benzoxazinokat (37) (9. ábra). 26 esetén az egyik csoport minden esetben mezitil-csoport 

volt, mivel az sztérikus gátlás miatt nem reagált a reakcióban, így a másik aril-csoportot 

tudták használni a reakcióban transzfer-csoportként. A 26-ban található aril-csoport, 

illetve 35 variálásával a terméken összesen 4 variábilis csoportot találhatunk. Ez diverz 

benzoxazinok előállítását teszi lehetővé 26-tal való enyhe körülmények közötti 

reakcióban. 

 

9. ábra: 36 előállítása Cu(OTf)2 katalizátorral 

A 36 előállításában használt rézkatalizátort helyettesíteni lehet a 

kutatócsoportunkban kifejlesztett rezes vas katalizátorral, ennek az alkalmazhatóságát 

megmutatták egyéb benzoxazin-származékok előállítása során.25 A rezes vas katalizátort 

5 mol%-ban használták a reakcióban (10. ábra), ebben az esetben 2-(ariletinil)anilideket 

(37) használtak kiindulásiként. Az előállított benzoxazinok (36) 3 ponton változtathatók. 

 

10. ábra: 36 előállítása rezes vas katalizátorral 
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2.1.2.3. Alifás csoportot tartalmazó jodóniumsók előállítása 

Az olyan jodóniumsók, amelyek egy vagy két szubszituálatlan alifás szénatomot 

tartalmaznak instabilak. Ennek ellenére számos példa van arra, hogy NMR 

spektroszkópiával igazolták a szerkezetüket alacsony hőmérsékleten (pl. Me2I+X-), sőt 

néhány esetben még izolálni is tudták a sót labilis kristályként.26 

Kevésbé stabil -oxoalkil(fenil)jodónium tetrafluoroborátokat (40) állítottak elő 

szilil-enol éterek (39) alacsony hőmérsékletű reakciójával (11. ábra). Ezek és az ehhez 

hasonló szerkezetű sók hasznos intermediereknek bizonyultak C-C kötés 

kialakításában.27 

 

11. ábra: -oxoalkil(fenil)jodóniumsók előállítása 

Az alkil-láncon lévő elektronszívó csoportnak drasztikus hatása van a jodóniumsó 

stabilitására. A leginkább stabil sók azok, amelyek perfluoralkil-láncot tartalmaznak. 

Perfluoralkil(aril)jodónium szulfonátok (43) előállítására a legáltalánosabb módszer az, 

ha a hidroxi-szulfonil származékukból (41) indulunk ki (12. ábra).28 

 

12. ábra: Perfluoralkil(aril)jodónium szulfonátok (43) előállítása 

Hasonló módszerrel 1H,1H-perfluoralkil(aril)jodónium triflátokat (45) is elő lehet 

állítani 42-ből enyhe reakciókörülmények között (13. ábra).29 

 

13. ábra: 1H,1H-perfluoralkil(aril)jodónium triflátok (45) előállítása 
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Umemoto kutatócsoportja 1985-ben előállította a fenti ábrán jelenlévő, ám külön 

fel nem tüntetett terméket, a trifluoretil(fenil)jodónium triflátot (48).30 Az ő módszerük 

azonban abban különbözött, hogy a kiindulási 1,1,1-trifluor-3-jódetánt (46) első lépésben 

trifluorecetsav-anhidriddel oxidálták, majd a keletkező di(trifluoracetát)jodónium 

vegyületet (47) (14. ábra) benzollal és trifluormetánszulfonsavval reagáltatták egy freon-

típusú oldószerben. 

 

14. ábra: Trifluoretil(fenil)jodónium triflát (48) előállítása 

A 48-as számú vegyületet azóta még egy, a korábbitól nem sokban különböző 

módszerrel is előállították. Kiindulási vegyületként ez esetben 1-(diklórjód)-2,2,2-

trifluoretánt (49) használtak, amelyet ezüst-trifluoracetáttal alakítottak a 47-es vegyületté 

(15. ábra).31 

 

15. ábra: 48 előállítása a megfelelő jód-diklorid vegyületből 

A 13. ábra által leírt általános reakcióegyenlet szerint is elő lehet állítani a 48 sót, 

ezt Zhdankin és kutatócsoportja már korábban leírta.32 A só előállítása az előbbiekhez 

hasonló, ám először ki kell alakítani a Koser reagenshez hasonló hidroxi-vegyületet (50), 

amely két lépésben történik (16. ábra). 

 

16. ábra: Kétlépéses reakció a hidroxi-vegyület kialakításához 

A 48-as számú vegyületet tehát összességében három különböző módszerrel lehet 

előállítani. Ezek közül az Umemoto kutatócsoportja által használt módszer tűnik a 

legeredményesebbnek. Külön megjegyezném, hogy kereskedelmi forgalomban kapható 

a kiindulási vegyületként használt 46, ami hűtőben hosszabb ideig eltartható. Ezzel 
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szemben a 49-es vegyület instabil és bár a publikációban nem jelzik, de mivel 

kereskedelmi forgalomban nem lehet hozzájutni, ezért azt külön elő kell állítani klórgáz 

használatával. 

2.1.2.4. Trifluoretilezési reakciók 

A trifluoretil-csoport, mint funkciós csoport a szerves kémiában kevésbé ismert, 

nem úgy, mint a hozzá hasonló trifluormetil-csoport. A közelmúltban egyre nő azoknak 

a publikációknak a száma, amelyek a trifluoretil-csoport aromás magra való bevitelével 

foglalkoznak, mivel tulajdonságaiban eltér az előbb említett trifluormetil-csoporttól. 

Elektronszívó hatása a linker CH2 miatt nem annyira erős. A lipofilicitása nem ismert, de 

biológiai szervezetekben való hasznosulása eltér a trifluormetil-analógoktól. 

Számos példát találhatunk a gyógyszerkémiában és agrokémiában olyan 

hatóanyagokra, amelyek trifluoretil-csoportot tartalmaznak (17. ábra). 

 

17. ábra: Trifluoretil-csoportot tartalmazó hatóanyagok 

A feltüntetett példákra (51-54) jellemző, hogy a trifluoretil-csoport heteroatomhoz 

kapcsolódik. Ez azt jelzi, hogy a trifluoretil-csoport bevitele C-C kötés kialakításával még 

nincs alaposan kidolgozva. A trifluoretil-csoport elektronszívó csoport lévén elektrofil 

reagens formájában lehetne alkalmazható a reakciókban. Mint ilyen, számos reagenst (46, 

55-59) találhatunk az irodalomban vagy akár kereskedelmi forgalomban is, amelyek 

alkalmasak lehetnek a trifluoretil-csoport bevitelére (18. ábra). 

 

18. ábra: Trifluoretil-csoportot tartalmazó reagensek 

A fenti reagensek alkalmazhatósága elektrofil trifluoretilező szerként lehetséges 

lenne, hiszen jó távozó csoportot tartalmaznak. Ennek ellenére szintetikus 

alkalmazhatóságuk igen korlátozott, ennek egyik oka, hogy több közülük gáz 

halmazállapotú, valamint aktiválásuk a jó távozó csoport dacára nehézkes. 
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Az irodalomban leginkább 46-ot használják trifluoretilező szerként. Az 

évezredforduló környékén különböző fluoralkil-jodidokat használtak fluoralkil-éterek 

előállítására bázikus körülmények között (19. ábra).33 Ebben a munkában használták a 

46-ot is, ami jó (40-90%) termeléssel szolgáltatta a megfelelő étereket. 

 

19. ábra: Fluoralkil-éterek (62) előállítása 

Az utóbbi évtizedben megnőtt a 46-os vegyületet alkalmazó C-C kötés 

kialakításával járó reakciók száma. Ezeket két típusba sorolhatjuk: keresztkapcsolási, 

illetve C-H aktiválási reakciók. 

A keresztkapcsolási reakcióknál 46-ot valamilyen előzetesen aktivált molekulával 

reagáltatják (20. ábra), például boronsavakkal/boronészterekkel (63)34 vagy jodidokkal 

(65).35 Mindkét esetben feleslegben alkalmazzák 46-ot, illetve erélyes 

reakciókörülmények szükségesek a termék kialakulásához. 65 reakciója esetén a 

katalizátor is nagy feleslegben van jelen a reakcióelegyben. 

 

20. ábra: Keresztkapcsolási reakciók trifluoretil-jodiddal 

Megfelelő körülmények között 46 is alkalmazható C-H aktiválási reakciókban 

trifluoretilező szerként. Erre csak néhány példa található az irodalomban (21. ábra). Xu 

és munkatársai szabad acetiléneket (67) trifluoretileztek36, Ackermann és munkatársai 

pedig a kelátos stabilizálást (69) kihasználva orto-helyzetbe építettek be trifluoretil-

csoportot.37  
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21. ábra: C-H aktiválási trifluoretilezési reakciók 

Mindkét reakcióról elmondható, hogy erélyes körülmények között hajthatók csak 

végre, illetve számos egyéb additív hozzáadása is szükséges (katalizátor, ligandum, 

bázis), hogy lejátszódjon. A második reakció esetén szembetűnő, hogy korlátozott az 

alkalmazhatósága is. 

A felsorolt lehetséges trifluoretilező szerek (18. ábra) közül 57-re is található 

példa az irodalomban, mint trifluoretilező szer keresztkapcsolási reakcióban (22. ábra). 

 

22. ábra: Trifluoretilezési reakció trifluoretil-toziláttal 

A feltüntetett példában különböző aromás részletet tartalmazó boronsavakat (70) 

reagáltatnak feleslegben lévő 57-tel.38 Ahogy az ábráról is látszik, a reakcióban lévő 

Pd(OAc)2 (29) katalizátoron kívül egy másik palládiumkatalizátort is alkalmazni kell 

ahhoz, hogy végbe menjen a reakció. Ezen kívül nagy feleslegben alkalmaz bázisokat, 

illetve erélyesek a reakciókörülmények. 

Elektrofil reagensként gondolhatunk a diazovegyületekre is, amelyekből 

megfelelő körülmények között nitrogén lép ki, így egy elektrofil centrumot hagy maga 

után a molekulában. A diazovegyületekkel való trifluoretilezésre is található példa az 

irodalomban (23. ábra).  
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23. ábra: Diazovegyület közvetített trifluoretilezési reakciók 

Ma és munkatársai acetiléneket trifluoretileztek in situ diazotálással.39 A reakció 

igen hatékony, széleskörűen alkalmazható és enyhe reakciókörülmények között megy 

végbe. Antonchick és munkatársai ezzel szemben aromás diazovegyületeket (74) 

reagáltattak alkénekkel (75),40 de itt CF3-forrásként sót használtak, amely a 

reakciókörülmények között elektrofil trifluormetilezőszerként működött. Ebben az 

esetben gyűrűzáráson keresztül közepes termelésekkel kapnak olyan 

indolszármazékokat, amelyek C2 helyzetben trifluoretil-csoportot tartalmaznak. 

A felsorolt reagenseken kívül elektrofil trifluoretilező szerként felmerülhet az 

ötlet, hogy hipervalens jodóniumvegyületet használjunk. Az irodalomban előállított 48 

alkalmas reagens lehet nukleofil vegyületek trifluoretilezésére. 

48 különböző nukleofilek (fenol, benzoesav, anilin, tiofén, szilil-enol éter, tiol, 

malonészter, stb.) trifluoretilezési reakcióiban való aktivitását korábban már bemutatta 

Umemoto és csoportja.41 A reakciók jellemzően teljesen lejátszódtak 

szobahőmérsékleten, néhány esetben 50 °C-on. Alacsonyabb kitermeléstől (malonészter) 

egészen kitűnő kitermelésig (anilin) kapták meg a trifluoretilezett termékeket. A 

kiindulási anyagok főként heteroatomon (N, S, O) reagáltak – lévén ez az adott 

molekulának a leginkább nukleofil pontja – de a malonészter és a szilil-enol éter esetében 

C-trifluoretilezés történt. A reakciókban használt bázisok szubsztráttól függően a kollidin 

(2,4,6-trimetilpiridin), LiH és NaH voltak. 

Később Resnati és kutatócsoportja különböző trifluoretilezett aminoalkoholokat 

állított elő hasonló körülmények között kollidin bázis használatával.31 A reakciók 

érdekessége, hogy az amino és az alkohol funkciós csoport együttes jelenlétében csak az 

amino részlet reagál a sóval. Azonban a nitrogén nukleofil védését követően az oxigénen 

is megtörténik a trifluoretilezés (bár igen alacsony hozammal, mert a molekula illékony). 
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A 48-hoz hasonló reagenst is előállítottak, amely az ellenionjában különbözött. 

Triflát helyett ugyanis bisztriflamid (N-(SO2CF3)2) található a sóban, amely így 

oldhatóságában különbözik a fent említett sótól. Alkalmazása viszont jelentősen eltér a 

triflát elleniont tartalmazó sóétól, ugyanis ezt kizárólag aminosavak42 és peptidek43,44,45 

trifluoretilezésére, valamint imidazólium sók előállítására használták.46,47 

2.1.3. Benzjodoxolok előállítása 

A benzjodoxolok (5. oldal 7) ugyancsak a hipervalens jód(III) vegyületek 

családjába tartoznak, ahogy azt a 2. ábra is mutatja. Ezek a reagensek főként az Y csoport 

transzferére alkalmasak, ezen belül számos funkciós csoport átvitelét megvalósították 

már korábban az irodalom szerint.48 A leginkább elterjedten használt vegyületek a halo-, 

hidroxi-, szulfon tartalmú, alkil-peroxi-, azido-, amino-, ciano-, alkinil- és aril-

benzjodoxolok (24. ábra). Doktori munkám során az alkinil-vegyülettel (2X = O, Y = 

alkinil-csoport) foglalkoztam, így ezek szerkezetéről és előállításáról lesz szó a 

következőkben. 

 

24. ábra: Benzjodoxolok szerkezete általánosítva 

Az alkinil-benzjodoxolok szerkezete ugyancsak a központi hipervalens jód miatt 

T-alakú, bár ebben az esetben kissé torzult. 49 Azt tapasztalták, hogy az I-O kötéshossz 

hosszabb, mint a számolt egyszeres kovalens kötés lenne, tehát megállapították, hogy a 

molekula erősen ionos karakterrel rendelkezik. 

Az első alkinil-benzjodoxolokat Ochiai és munkatársai állították elő 1991-ben 

hidroxi-benzjodoxolból (77) a megfelelő alkinil-TMS származékkal (78) meglehetősen 

alacsony termelésekkel (25. ábra).49 A publikációban röntgenkrisztallográfiás méréseket 

is végeztek, így derült fény az alkinil-benzjodoxolok (79) ionos karakterű szerkezetére. 
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25. ábra: Az első alkinil-benzjodoxolok előállítása 

Robosztusabb és magasabb termeléseket eredményező módszert dolgoztak ki a 

későbbiekben, amely benzjodoxolon-triflátokat (80) és alkinil-TMS vegyületeket 

használt (26. ábra).50 A reakció enyhe körülmények között gyorsan lejátszódik. Ennek a 

módszernek egy továbbfejlesztett változata az, amelyben acetoxi-benzjodoxolonokat 

reagáltatnak 1-alkinil-(diizopropil)boronátokkal acetonitrilben reflux körülmények 

között.51 Az alkinil-benzjodoxolok közül a triizopropil (TIPS) származék az, amelyet a 

legelterjedtebben használnak TIPS-alkinilezésre. A fenti eljárás szerint nagyobb 

mennyiségben (~30 g) is elő lehet állítani a reagenst a termelés romlása nélkül. 

 

26. ábra: Triflátból kiinduló alkinil-benzjodoxolok előállítása 

2.1.3.1. Alkinilezési reakciók benzjodoxol-származékokkal 

Az -szubsztituált ketoészterek tercier, savas karakterű szénatomját alkinilezni 

nagy kihívás a klasszikus acetilén kémiában, ugyanis ekkor kizárólag szén ligandumos 
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kvaterner jellegű szénatom lesz a termékben. Az alkinilezési reakciót végre lehet hajtani 

etinil(fenil)jodónium tetrafluoroboráttal52, ám ehhez erős savra (HF) van szükség, 

valamint csak erősen limitált számú szubsztrátra alkalmazható. 

Az asszimmetrikus alkinilezési módszerek fejlődésével fázis-transzfer reakciót is 

fejlesztettek53 -szubsztituált ketoészterek (84) alkinilezésére nem-ciklikus jodóniumsók 

alkalmazásával. Ebben az esetben azonban a termelés és a sztereoszelektivitás alacsony 

volt.  

Ezzel szemben etinilbenzjodoxolok (EBX) alkalmazásával szembetűnő javulás 

figyelhető meg mindkét paraméterben. A kifejlesztett fázistranszfer-körülmények és KF 

mellett a TMS-EBX (85) alkalmazásával, mint alkinilezőszer a szabad acetilén terméket 

(86) kapjuk 40%-os enantioszelektivitással (27. ábra).54 

 

 

27. ábra: TMS-EBX alkalmazása fázistranszfer katalizátor mellett  

Az acetilénben lévő hidrogénatom savassága (pKa = 25) miatt gyakorta szükség 

van védőcsoportra az acetilénen, hogy a termékkel végrehajtott esetleg további 

reakciókban ne vezessen mellékreakciókhoz, illetve melléktermékek kialakulásához. Ez 

általában valamilyen trialkil-szilil védőcsoport, amely zsúfolt sztérikus tulajdonsága 

révén igen ellenálló, akár szelektív védelmet nyújthat kettős kötés katalitikus 

hidrogénezése mellett is.55 A legfontosabb védőcsoportok a trimetilszilil (TMS), 

trietilszilil (TES), terc-butil-dimetilszilil (TBDMS), terc-butil-difenilszilil (TBDPS) és 

triizopropilszilil (TIPS). A felsorolt védőcsoportokat akár szelektíven is el lehet 

távolítani, a legkevésbé ellenálló (TMS) és a leginkább ellenálló (TIPS) csoport relatív 

stabilitása között 5 nagyságrendbeli különbség van. 

A trialkilszilil-alkil védőcsoportok eltávolítása a Si-F közötti erős kötésen 

alapszik, így a fluoridion felhasználható deszililezési reakciókban. A leggyakrabban KF-

ot használnak MeOH-os oldatban. Vízmentes körülmények között leginkább a CsF 
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segítségével távolítható el a szilil csoport. A TIPS, mint legstabilabb védőcsoport 

eltávolítása tetrabutilammónium-fluorid (TBAF) só segítségével valósítható meg 

leghatékonyabban, és a kialakuló terminális acetilén kvantitatív termeléssel is izolálható. 

A fenti példában említett aktivált karbonilek esetén abban az esetben magasabb 

volt a termelés, ha TBAF-ot használtak deszililezőszerként. Hasonlóan jó eredményekre 

vezetett, ha fázistranfszer katalizátor használata nélkül alkalmazták 85-öt számos egyéb 

aktivált karbonil (87) esetén, amely során racém elegyet kaptak termékként (88) (28. 

ábra). A reakció már  

-78 °C-on is teljes konverzióval játszódott le, ami a reagens rendkívüli aktivitását 

bizonyítja. 

 

28. ábra: Aktivált karbonilek alkinilezése TMS-EBX-szel 

Heterociklusok direkt alkinilezésére a benzjodoxolok alkalmazása előtt az 

irodalomban csak elszórva voltak példák találhatók. Gallium(III)-klorid katalizált 

reakcióban fenolokat56 és benzil-anilineket57 alkinileztek klór-etinil-szilillel, valamint 

pirrolszármazékokat58 és indolok-vegyületeket59 tudtak alkinilezni bromid-

vegyületekkel. 

Waser és munkatársai 2009-ben számoltak be pirrol- és indol-vegyületek (89) 

enyhe körülmények között megvalósított aranykatalizált TIPS-alkinilezéséről (29. 

ábra).99 

 

29. ábra: Pirrol- és indolszármazékok (89) aranykatalizált 3-TIPS-alkinilezése 
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A reakció szobahőmérsékleten viszonylag rövid idő alatt lejátszódik teljes 

konverzióval, a termékeket pedig jó termeléssel kapták meg a szubsztrátok széles körű 

palettáján. A karboxil, fenol és alkohol funkciós csoportok mellett is jó termeléssel kapták 

meg a termékeket. A 2-szubsztituált indolok esetén csak az elektronküldő csoportokat 

tolerálta a reakció, elektronszívó csoportok jelenlétében a reakció nem ment végbe. 

Pirrolszármazékok esetén a regioszelektivitást meg lehetett fordítani azzal, ha a 

nitrogénre nagy térigényű TIPS-csoportot helyeztek, így 3-funkcionalizált termékeket 

nyertek ki – egyéb esetekben pedig a 2-TIPS-alkinilezett pirrolszármazékokat kapták. A 

képződő melléktermék hasznosíthatóságát is vizsgálták, ugyanis bemutatták, hogy a 

keletkező 2-jódbenzoesavat egyszerű bázikus feldolgozással ki lehet nyerni és újra 

felhasználni a TIPS-EBX szintézisében. 

Nem sokkal később ugyanebben a kutatócsoportban publikálták N-szubsztituált 

indolszármazékok 2-TIPS-alkinilezését is.101 Ahhoz, hogy az indol C2 pozíciójába 

irányítsák a beépülő acetilén funkciós csoportot palládiumkatalizátor alkalmazására volt 

szükség. Az eljárás viszonylag széles körben alkalmazható, a 2-TIPS-alkinilezett 

indolszármazékokat (94) jó termeléssel kapták meg, enyhe körülmények között rövid 

reakcióidő alatt (30. ábra). 

 

30. ábra: Indolszármazékok (93) palládiumkatalizált 2-TIPS alkinilezése 

Waser és kutatócsoportja az alacsonyabb nukleofilitású tiofének és benztiofének 

(95) reaktivitását is vizsgálta ugyanebben a típusú reakcióban, 91 katalizátorral.100 Azt 

tapasztalták, hogy a tiofén ugyanezen körülmények között kevésbé reaktív, ám ha 1 

ekvivalens trifluorecetsavat (TFA) adnak a reakcióelegyhez, akkor teljes konverzió 

érhető el (31. ábra). 
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31. ábra: Tiofének (95) aranykatalizált TIPS-alkinilezése 

A heterociklusok alacsonyabb reaktivitásának köszönhetően ezek a reakciók 

enyhe körülmények között hosszabb idő alatt játszódtak le enyhe körülmények között. A 

reakció ismét széleskörűen alkalmazható, hátránya, hogy elektronszívó csoportok 

esetében nem alkalmazható. Az átalakítás különlegessége, hogy ez az első példa arany 

Brönsted-sav aktivált reakciójára alkinil-hipervalens jódvegyülettel. 

A TIPS-alkinilezési reakció mechanizmusára a fenti publikációkban javaslatot 

tettek, ezt a „2.2.1.2. Aranykatalizált C-H aktiválási reakciók” című fejezetben 

ismertetem a későbbiekben.  

A TIPS-EBX fenti reakcióban való sikeres alkalmazhatóságán felbuzdulva Waser 

és kutatócsoportja vizsgálni kezdték a palládiumkatalizált reakciókban rejlő 

lehetőségeket. Nem aktivált acetilének Wacker-ciklizációban történő gyűrűzáródását már 

több, mint 40 éve használják O- és N-tartalmú heterociklusok előállítására.60 Waser 

kutatócsoportja sikeresen alkalmazta a TIPS-EBX-et nem-aktivált olefinek (97) 

intramolekuláris oxialkinilezésére. Katalizátorként palládium(II)-

bisz(hexafluoroacetonát)-ot alkalmaztak (32. ábra).61 

 

32. ábra: -laktonok (98) előállítása TIPS-EBX-szel 

Az előállított -laktonokat (98) közepes termeléssel kapták meg enyhe 

körülmények között. A reakció jól tolerálta a funkcióscsoportokat, kivéve az erős 
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elektronszívó csoportokat, amelyek esetén alacsony termeléssel kapták meg a kívánt 

termékeket. 

A közelmúltban számos átmenetifém-katalizált reakcióban alkalmazták 90-et, 

jellemzően enyhe körülmények között. Ródium és irídium által katalizált TIPS-

alkinilezést végeztek el formil funkciós csoporton,62 valamint C-H aktiválási reakciókban 

piridin-, illetve amidcsoport által kelát effektussal segített reakciókban 

funkcionalizálatlan aril-vegyületeken.63 Ródiumkatalizált reakcióban TIPS-alkinileztek 

N-acetil-indolinokat C7 pozícióban.64 Ezen túlmenően az indolváz korábbiakban kifejtett 

2-TIPS-alkinilezésének biológiailag nagy jelentőséggel bíró szubsztrátokra való 

kiterjesztését publikálták a tavalyi évben – triptofán-származékokat funkcionalizáltak 

aranykatalizált reakcióban.65 

90-et alkalmazták fotoredox katalízisben is, amely során karbonsavak 

dekarboxilezésén keresztül alakították ki a TIPS-alkinil funkciós csoportot.66 

2.2. Szerves kémiai átalakítások C-H aktiváláson keresztül 

Szén-szén kötés kialakítására a kémiában számtalan lehetőség kínálkozik. 

Napjainkban az egyik leginkább kutatott terület a C-H aktiváláson keresztül lejátszódó 

reakciók vizsgálata: ezekben a folyamatokban a reaktáns hidrogénjeit nem szükséges 

speciális funkciós csoporttal ellátni annak érdekében, hogy szén-szén kötést alakítsunk 

ki, hanem – ahogy a nevében is benne van – a szén-hidrogén kötést hasítjuk. A hasítás 

valamilyen átmenetifém által történik meg, így megkülönböztethetőek Pd67, Cu68, Au69, 

Rh70, Ni71-katalizált reakciók. Katalizátormentes körülmények között is megvalósítható 

a C-H kötés hasítása valamilyen bázis által, ezeket a bővebb C-H funkcionalizálási 

reakciók csoportjába sorolhatjuk. C-H aktiválási reakcióról akkor beszélhetünk, ha az 

átmenetifém katalitikus mennyiségben vesz részt a reakcióban, illetve igazolni tudjuk, 

hogy az átalakulás során fém-szén kötést tartalmazó intermedier alakul ki. 

A C-C kötés kialakítására alkalmas módszereket előszeretettel alkalmazzák 

gyógyszerkémiai átalakításokban, mivel segítségükkel szelektíven és nagy 

hatékonysággal lehet beépíteni funkciós csoportokat különböző molekulákba. 

Napjainkban az enyhe reakciókörülmények72 szem előtt tartása is igen fontos, hiszen az 

erélyes körülmények megvalósítása kényelmetlen, energiaigényes és nagyobb méretben 

sokszor kivitelezhetetlen is. A C-H kötés hasításával és közvetlen funkcionalizálásával a 

reakciók atomhatékonyabbá és megfelelő irányítócsoportok esetén szelektívvé tehetők. 
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A szelektivitás kérdését korábban keresztkapcsolási reakciókban a kapcsolni 

kívánt vegyület előzetes funkcionalizálásával oldották meg. A funkcionalizálás így 

megtörténhet boronsavakkal (Suzuki-reakció)73, ón-organikus vegyületekkel (Stille-

reakció)74, vinil-vegyületekkel (Heck-reakció)75, valamint terminális acetilénekkel 

(Sonogashira-kapcsolás)76. Az alapanyagok előzetes funkcionalizálásán kívül a 

keresztkapcsolási reakcióknak számos hátránya van, például néhány esetben toxikus 

reagensek alkalmazása, nem katalitikus mennyiségű fémsók jelenléte; ugyanakkor ezen 

reakciók előnyös tulajdonságai közé tartozik a szelektivitás, hiszen a kapcsolni kívánt 

funkciós csoport kizárólag az előkészített molekula megfelelő csoportjával fog reagálni. 

A fenti problémákra jelentenek megoldást a C-H aktiválási reakciók, melyeknél 

katalitikus mennyiségben alkalmazva az átmenetifémeket azok komplexet tudnak alkotni 

a C-H kötés hasítása után, leggyakrabban egy oxidatív addíciós lépésen keresztül. A 

komplex képződhet a fém tényleges oxidációjával (33. ábra i), amely során a fém 

beékelődik a C-H kötésbe és egy izolálható stabilis intermediert alkot vele. Ez a 

reakcióban rögtön tovább alakul a fém-szén kötést tartalmazó vegyületté. 

 

33. ábra: C-H aktiválás lehetséges átmeneti állapotai 

Egy másik út az elektrofil aktiválás (33. ábra ii), amely során a képződő komplex 

reaktív oxidált átmeneti állapotban van és rögtön továbbalakul. Hasonlóan reaktív 

átmeneti állapot képződik a σ-kötés metatézisen keresztül lejátszódó útnál (33. ábra iii), 

amelyben egy négycentrumos átmeneti állapot alakul ki. Az átmeneti állapot a megfelelő 
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fém-R és R’-H kötések felszakadásával a fém-R’ kötés kialakulásához vezet. Ez utóbbi 

út leginkább a nem-aktivált alkénekre jellemző77, tehát gyakorlatilag egy beékelődési 

lépés történik. 

2.2.1. Az arany szerepe a C-H aktiválási reakciókban 

Az arany végigkíséri az emberiség fejlődését és kultúráját már a kezdetektől 

fogva. A gazdasági életben való megjelenését hamarosan követte az igény, hogy elő 

tudják állítani különböző alkímiai módszerekkel is. Ennek kudarca után az aranyról a 

fizikai tulajdonságain kívül még mindig igen keveset tudtak, főleg a felleléséről és 

tisztításáról készültek feljegyzések. 1930-ban már felfedezték, hogy az arany rendelkezik 

a legalacsonyabb elektrokémiai potenciállal, de csak 1980-ban kezdett el bővülni a 

kémiája. Ekkor vizsgálták a komplexeinek a tulajdonságait, valamint a fémnek az 

ellenállóságát és ezáltal számos alkalmazhatóságát. 

Az alapállapotú Au(0) elektronkonfigurációja 5d10 6s1, amely Au(I) ionoknál 5d10 

6s0, amivel magyarázható az Au(I)-vegyületek nagy stabilitása. 1986-ban fedezték fel az 

arany homogén katalízisben való alkalmazhatóságát.78 Az arany enyhe Lewis-savas 

karakterének köszönhetően készségesen koordinálódik az acetilének elektrondús szén-

szén hármas kötéséhez. Az így kialakult koordinációs kötés a fém d pályái és az alkin  

pályái között kialakuló átfedések leírásával jellemezhető. A 34. ábra elektronpálya 

jelölése alapján látható, hogy az alkinnal való kölcsönhatás esetén négy fő komponenssel 

kell számolnunk. Az alkin -kötéseit megkülönböztetve beszélhetünk egy, az alkin -

kötésére merőleges -kötésről ( ) és egy azzal párhuzamos -kötésről (II). A II 

kölcsönhatásba tud lépni a fématom megfelelő szimmetriájú üres pályájával (34. ábra i), 

kialakítva így egy -kötést. Ugyanerre a -kötésre viszontkoordináció tud kialakulni a 

fém betöltött d pályája és a * pálya között (34. ábra ii) létrehozva így egy -kötést. A 

 kötésnél hasonló módon ki tud alakulni egy, az alkintól a fém felé irányuló -kötés 

(34. ábra iii), valamint viszontkoordináció is (34. ábra iv), amely egy -kötés. Ez 

átmenetifémeknél általában kialakul, így az alkin 2 vagy 4-elektronos donorként vehet 

részt a komplex-képzésben. 
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34. ábra: Az átmeneti fém és az alkin elektronpályáit ábrázoló diagram 

Az arany esetében a kialakuló koordinációban mind a négy kötés részt vesz, az 

előbb felsorolt sorrend alapján a következő a hozzájárulásuk: 65%, 27%, 7%, 1%79, tehát 

a legerősebb a-kötés, a -kötés pedig elhanyagolható. Ebből arra következtethetünk, 

hogy az arany irányába az alkin erős -donor, de igen gyenge -donor, illetve nem 

elhanyagolható mértékű viszontkoordináció is fellép.80 

A kialakult koordináció révén az arany növeli az alkinek elektrofil karakterét és 

lehetővé teszi nukleofilok intra- vagy intermolekuláris támadását. Mivel az acetilén erős 

-donor, a hármas kötés elektronsűrűsége csökken a donáció által. A C-H kötés ezáltal 

gyengül, és ez elősegíti a C-H aktiválás folyamatát egy arany-acetilid addukt 

kialakulásával. Az így kialakult fémorganikus vegyület részt vehet szubsztitúciós 

reakciókban; vagy katalitikus mennyiségben is reagálhat redox folyamatokban. 

Az arany elektronkonfigurációjából adódóan leggyakrabban +1-es oxidációs 

állapotú, lineáris komplexet alkot, amellyel 14 elektronos szerkezetet alakít ki. Számos 

példa van azonban az irodalomban magasabb koordinációs számú arany-komplexekre 

is.81 Arany-alkin komplexek előállítására és karakterizálására is találhatunk példákat82,83, 

valamint oldatban való tanulmányozásukra84 és elméleti kémiai számításokra.85 

2.2.1.1. Arany-acetilid in situ képződése és reakciója 

Az arany-acetilidek (102) nukleofilként való részvétele katalitikus körülmények 

között C-C kötés kialakulásával jár. 2003-ban Li kutatócsoportja propargil-aminok (103) 

szintézisét valósította meg egy többkomponensű reakcióban arany-acetilidek (102) 

segítségével.86 A reakció aldehid (101), szekunder amin (100) és terminális acetilén (99) 

között valósult meg 102-n keresztül.  
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35. ábra: A propargil-aminok keletkezésének feltételezett mechanizmusa 

A reakció Au(I) és Au(III) sók jelenlétében is lejátszódik, és a feltételezett 

mechanizmus (35. ábra) szerint 102 keletkezésében az Au(I) vesz részt. 102 reagál a 

100-ból és 101-ből képzett imínium kationnal, amely során kialakul 103, és a katalizátor 

regenerálódik. 

Más átmenetifémektől eltérően az arany katalizátorként való alkalmazása a 21. 

század elején még nem volt kiterjedt, és csupán néhány példát lehetett találni az 

irodalomban.87,88,89 Az arany-acetilidek alkalmazhatóságát kiterjesztették királis aminok 

kapcsolására is, amiben az arany(III)-szalént, mint katalizátort használták, ezáltal a 

reakció magas diasztereoszelektivitással játszódott le.90 A reakció kulcslépésének a fenti 

sémához hasonló Au(I)-Au(III) átalakulást feltételezték. 

Számos, szintetikus szempontból hasznos reakciót dolgoztak ki arany-acetilidek 

in situ képzésével és felhasználásával. Így az arany által aktivált alkinon végbemehet 

nukleofil addíció, és különböző termékeket, például aminoindolizineket (107)91, 

kinolinokat (109)92 és 1-alkinil-1H-izokroménokat (111)93 kaphatunk. (36. ábra) 
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36. ábra: Arany-acetilid intermedieren keresztül kialakuló heterociklusos vegyületek 

Mind a három heterociklus kialakulása során egy olyan intermedier képződik a 

kiindulási vegyületekből, amelyben az arany a hármas kötéshez koordinál. A 

koordináción keresztül erősíti az alkin elektrofil jellegét és a nukleofil karakterű nitrogén, 

szén vagy oxigén a kötést megtámadva ki tudja alakítani a heterociklust. 

Az arany-komplexek által aktivált alkineknek a heteroatom nukleofilek intra- és 

intermolekuláris támadására számos példa található az irodalomban, ezzel is 

demonstrálva az arany-acetilidek reakcióban való részvételének nagyfokú hatékonyságát. 

A nukleofilek minőségéről (O, N) és intra- vagy intermolekuláris reakció szerinti 

osztályozásáról a közelmúltban jelent meg egy összefoglaló publikáció.94 

2.2.1.2. Aranykatalizált C-H aktiválási reakciók 

Az elmúlt 10 évben megnőtt az arany(I)-komplexek által lehetővé tett reakciók 

száma, amelyekben C(sp2)-szén, illetve C(sp2)-heteroatom kötések jönnek létre. Az arany 

Lewis savassága miatt azonban meg kell különböztetünk az olyan reakciókat is, amelyben 

Friedel-Crafts típusú mechanizmussal magyarázható a termék képződése.95 Ahogy az 37. 

ábra által mutatott mechanizmusban látszik, az arany(I)-acetilid (114) képződése után 

oxidálószer segítségével Au(III)-komplexet (115) kapunk, amire a reagens aromás 

vegyület (112) aromás elektrofil szubsztitúcióval képes addícionálódni és kialakul az 
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Au(III)-acetilén-arén intermedier (116). Ebből egy gyors reduktív eliminációs lépéssel 

kilép a termék (117) és a katalizátort aktív formájában visszakapjuk. 

37. ábra: Arany-acetilid Friedel-Crafts típusú reakciója arénnel 

115 komplexet előállították96 és sikeresen reagáltatták a PhI(OAc)2-ból képzett 

PhICl(OAc)-tal. A reakció nem megy végbe PhICl2-dal, csak kevésbé nukleofil jellegű 

ligandumokkal (legalább az egyiknek acetátnak kell lennie). A kialakult Au(III)-

(acetoxi)-(kloro)-acetilén komplexet eddig még nem sikerült izolálni, valószínűleg ez a 

nagyon reaktív komplex reagál az arénnel és egy ecetsav molekula távozásával képződik 

az az intermedier (116), amelyből reduktív eliminációval távozik a termék. 

Aromás vegyületeket sztöchiometrikus mennyiségű AuCl (91) jelenlétében 1931-

ben sikerült először reakcióba vinni.97 Ezen esetekben elfogadott az a nézet, hogy a 

reakció elektrofil aromás szubsztitúción keresztül történik. A korai felfedezés ellenére a 

következő sztöchiometrikus mennyiségű arany felhasználásán alapuló C-H kötés 

aktiváláson keresztül zajló reakciót csak 2000-ben publikálták.98 Ekkor arany(III)-

komplexet (118) állítottak elő és karakterizáltak, stabilizáló ligandumként lutidint 

használva, majd a reaktivitásukat fenil-acetilénnel való reakcióban vizsgálták. (38. ábra) 

 

38. ábra: Arany(III)-komplex előállítása és reaktivitásának vizsgálata 

Az arilarany(III)-komplexek viszonylag stabil vegyületek, először mononukleáris 

molekulaként kapták meg őket. Röntgendiffrakciós mérések segítségével transz 

konfigurációt állapítottak meg a piridil-tartalmú komplex (118) (38. ábra) esetén. 
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A Nevado és társai által bemutatott aranykatalizált reakción95 kívül számos más 

alkinilezési reakció ismert. A korábbiakban említettem, hogy Waser kutatócsoportja 

TIPS-EBX-szel (90) képes volt alkinil csoportokkal szelektíven funkcionalizálni indol-99 

és tiofénszármazékokat100 aranykatalizált reakciókban. 

Indolok funkcionalizálása esetén N-védett származékokat TIPS-alkinileztek az 

indol C3 pozíciójában, ám ha ez foglalt (pl. 3-metilindol), akkor a TIPS-alkinil funkciós 

csoport a C2 pozícióba kerül és a termék jó termeléssel nyerhető ki. Érdekes, hogy a 

kutatócsoport indolok kettes helyzetben való TIPS-alkinilezését is végrehajtotta 

palládiumkatalizátorral.101 A szelektivitás a mechanizmussal magyarázható, mivel a 

palládium az indolvázhoz kapcsolódva alkot egy komplexet, míg az arany vélhetőleg a 

TIPS-EBX hármas kötéséhez koordinál. Utóbbi esetben a reakció lejátszódhat Lewis-sav 

aktiválási úton, az oxidatív mechanizmuson és a -aktiválási úton keresztül. 102 

2.2.1.2.1. Lewis-savas aktiválási út 

 

39. ábra: A Lewis-savas aktiválás mechanizmusa 

A Lewis-savas aktiválási út szerint az AuCl (91) Lewis savként növeli a jód 

elektrofilitását (39. ábra). Az így aktivált 120 egy töltés-transzfer komplexet (122) tud 

létrehozni az elektrondús aromás vegyülettel (121). Kita kutatócsoportja szerint103 122 

egyelektronos úton (Single Electron Transfer) átalakulhat egy gyökös intermedierré 

(123), amely két úton is továbbalakulhat a kívánt termékké. Az a) út esetén egy egyszerű 
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átrendeződéssel alakul ki 92, míg a b) úton először kialakul egy jód(III)-intermedier 

(124), amely utána ligandum-kapcsolással továbbalakul. 

Bár sokszor javasolják ezt az utat analóg benzjodoxolonszármazékkal történő 

trifluormetilezési reakcióra,104,105 mégis valószínűtlen, hogy ezen az úton történne a 

hipervalens jódvegyület általi transzfer-reakció. A Lewis-savas aktiválás esetén ugyanis 

nem csak aranyvegyületekkel, hanem egyéb elterjedten használt Lewis savakkal is meg 

kellene történnie az alkinilezésnek. Ennek bizonyítására számos egyéb ilyen tulajdonságú 

vegyületet kipróbáltak, például HCl, TsOH, TFA, FeCl3, AlCl3, Zn(OTf)2, Yb(OTf)3 és 

In(OTf)3, de egyik esetben sem történt meg a kívánt reakció. Ezek alapján feltételeznünk 

kell, hogy a reakció nem a fent leírt mechanizmus szerint játszódik le. 

A SET-mechanizmus ellen több érv is szól az indolváz alkinilezése esetében. Ha 

gyökös úton játszódik le egy reakció, akkor az nagy valószínűséggel nem 

sztereoszelektív, hiszen egyik pozícióban (C2 vagy C3) sem lehet kedvezményezett az 

átalakulás. Gyökös lefolyású reakciókban ezen felül sokszor megjelennek 

melléktermékként a gyökök rekombinációja révén kialakuló dimerek. Ez alapján indolok 

esetében detektálni lehetne a megfelelő bisz-indolokat, azonban az ilyen típusú 

vegyületek keletkezéséről eddig még nem tettek említését ezekben a reakciókban. Ezen 

kívül a reakció gyökfogó (TMSN3) jelenlétében is lejátszódik, ez pedig egyértelműen 

kizárja a gyökös mechanizmus lehetőségét. 

Ettől függetlenül megjelentek olyan publikációk, amelyekben a reakció 

mechanizmusában az AuCl-ot, mint Lewis savat tüntették fel. Erre példa egy gyűrűzárási 

oxiborilezési reakció alkinekből kiindulva, amelyben oxigén-bór kötés kialakulásával jön 

létre a termék.106 A cikkben leírt mechanizmus szerint az arany a hármas kötéshez 

koordinál és kialakít egy átmeneti állapotot, amely utána a termékhez vezető 

intermedierre és egy szerves arany-komplexre bomlik. A mechanizmus alapján később 

kinetikus vizsgálatokat is végeztek107, és annak ellenére, hogy az Au(III)-átmeneti állapot 

létezését nem tudják bizonyítani, továbbra is az az elképzelés, hogy az aranykatalizátor 

Lewis savként játszik szerepet a katalizált reakcióban. 

Hasonló következtetésekre jutottak Nevado és munkatársai, akik különböző 

trifenilfoszino-arany komplexeket állítottak elő.108 A komplexeket elektronban szegény 

boronsavval reagáltatva azt feltételezték, hogy az arany-komplex a boronsavval ikerionos 

szerkezetet alakít ki, amelyben a bór OH-csoportja egyensúlyi folyamatban közelít az 

arany felé, míg az arany kloridionja a bórhoz koordinál. Ezzel a kloridion-elvonással 

aktiválja a boronsav az aranyat, ami így Lewis savként katalizál. 
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2.2.1.2.2. Oxidatív addíciós mechanizmus 

Alternatív út lehet az oxidatív mechanizmus szerint lejátszódó reakció. Ekkor egy 

Au(III) intermedier (125) alakul ki egy oxidatív addíciós lépés után (40. ábra).  

 

40. ábra: Oxidatív addíciós mechanizmus 

Látható, hogy az aranykatalizátor ez esetben a nukleofilabb oxigénhez 

kapcsolódik, elősegítve ezzel a I-O kötés felbomlását. Ez az erősen elektrofil 125 az 

indollal (121) aurálási reakcióban vesz részt elektrofil aromás szubsztitúción keresztül. 

Közben a stabil 2-jódbenzoesav (126) képződik, mint melléktermék. A terméket (92) egy 

reduktív eliminációs lépéssel kapjuk meg. 

A mechanizmust különböző Au(III)-komplexek előállításával próbálták igazolni. 

Ha az AuCl-ot és 90-et DCM-ben kevertették, akkor nem 125 képződik, hanem 126, 

illetve dialkinil-vegyület.102 Megpróbáltak előzetesen előállított piridin-Au(III)-diklorid 

komplexet használni a mechanizmusban feltételezett 125 helyett, ám ez esetben nem 

keletkezett termék. 

A közelmúltban egy N-heterociklusos karbén (NHC) Au(III)-komplexét állították 

elő109, amelynek reaktivitását különböző kettőskötésre való addíciós, valamint 

heteroatom-funkcionalizálásos reakciókban igazolták. A 3-as oxidációs állapotban lévő 

Au-komplex Lewis-savként katalizálja a reakciókat. 90-nel való reakció esetén azonban 

nem tudtak használni egyéb, előzetesen oxidált Au(III)-szerves komplexeket, így a 

mechanizmus ebben az esetben nem igazolható. 



34 

 

2.2.1.2.3. -aktiválási mechanizmus 

A harmadik és egyben legvalószínűbb a -aktiválásra épülő mechanizmus. Ennek 

első lépése (41. ábra) az, hogy az arany 90 hármas kötéséhez koordinál, ezzel erősítve a 

molekula elektrofil karakterét. 121 nukleofil jellege folytán az így kialakult komplex 

leginkább elektrofil pontját, a -szénatomot támadja meg. Ez a lépés 

Friedel-Crafts-szerű mechanizmus szerint megy végbe, vagyis elektrofil aromás 

szubsztitúció alapján történik. A kialakult vinil-arany-intermedierből (129) -

eliminációval kilép a jód-benzoesav (126), ami egy karbént generál. A karbén 1,2-

átrendeződéssel visszaalakul belső acetilénné, kialakítva a kívánt terméket és regenerálva 

a katalizátort. 

 

41. ábra: A -aktiválási út mechanizmusa 

Ezt a mechanizmust tartják a legvalószínűbbnek az előzőek ellen felsorakoztatott 

bizonyítékok miatt, ám közvetlen alátámasztást egyelőre nem nyert. Mivel az Au(I)-

katalizátorok által katalizált reakciók heterogének, ezért nehézkes a mechanizmusuk 

vizsgálata. Egyelőre az sem tisztázott, hogy a reakcióban Au(I) vagy Au(III) formában 

van jelen a katalizátor. Ha arany(III)-2-piridinkarboxilát-dikloridot adnak a reakcióhoz 

katalitikus mennyiségben, a reakció lejátszódik. Különböző foszfino, illetve karbén-

jellegű elektronban dús ligandumokkal ellátott aranykatalizátorok esetén nem figyelhető 

meg termékképződés. Egyéb katalizátorok esetén sok esetben előállítható a mechanizmus 

során képződő komplex, ám az aranynál eddig még nem sikerült (kivéve a fent említett 

NHC-komplexeket). 
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A biztos pontok az aranykatalizált TIPS-alkinilezési reakcióban tehát a 

következők: 

1) az alkinilezési reakció az elektrofil aromás szubsztitúcióhoz hasonló 

sztereoszelektivitást mutat 

2) mindig az AuCl (91) a legjobb katalizátor 

3) a kiindulási szubsztrát aurálása esetén nyert komplexszel nem képződik termék 

4) 13C-izotóppal jelölt EBX-reagens esetén nincs változás a Si eltolódásban. -

ketoészterek alkinil-jodóniumsóval való reakciójában Ochiai és munkatársai 

bizonyították110, hogy a termék karbén kialakulásán át a legjobb vándorló csoport 

1,2-átrendeződésével formálódik, ami gyakran a Si és a H. 

2.3. Az indol, mint nukleofil partner 

Az indolváz jelentősége a szerves kémiában kiemelkedő, mivel számtalan olyan 

biológiailag aktív hatóanyag létezik, amely indolt tartalmaz. A természetben is gyakran 

előfordul, hiszen az alkaloidok külön csoportját képezik az indolvázas vegyületek, 

amelyhez több, mint 4000 vegyület tartozik. 

A gyógyszerkémiában számos gyógyszerhatóanyag esetében megtalálhatjuk az 

indol molekulát, mint a hatóanyag alapvázát, a 42. ábra bemutatásával szeretném ezt 

alátámasztani. A Rizatriptan (130), Eletriptan (131) és Szumatriptan (132) migrénellenes 

szerek, míg a Tadalafil (133) impotencia ellen használatos. 

 

42. ábra: Indolvázas gyógyszermolekulák 

Ahogy a felsorolt példák is utalnak rá, általában elmondható, hogy az indol 

leginkább a C3 pozícióban van funkcionalizálva. Ennek oka az indol reaktivitásában 

keresendő, ugyanis mivel elektrondús molekula, könnyen vihető elektrofil szubsztitúciós 

reakciókba (43. ábra). 
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43. ábra: Általános séma az indol reaktivitásáról 

A kondenzált gyűrűs szerkezetből az öttagú heterociklusos gyűrű a jobb nukleofil, 

így ennek a C3 pozíciója a legaktívabb. Ha valamilyen elektrofil reagenssel (E+) 

találkozik 121, akkor 134 keletkezik. Hagyományos szerves reakciókban az indolt 

könnyen lehet nitrálni, acilezni vagy Mannich-reakcióban dimetilaminometil-

származékát előállítani. Az elektrofil a nitrogént is megtámadhatja, mint nukleofil 

karakterű atomot, ám ez nem sokszor történik meg, mivel megbontja az öttagú gyűrű 

aromaticitását. Ha a C3 pozíció foglalt, akkor a szubsztitúció a C2 atomon is 

megtörténhet. A C3 pozíció kedvezményezettségét az E+ elektrofil támadásával felírható 

intermedierekkel tudjuk magyarázni (44. ábra).  

 

44. ábra: E+ elektrofil támadása esetén felírható intermedierek  

Ha a C2 pozíció támadná meg az elektrofilt (-támadás), akkor stabilis benzil-

kation (140a) keletkezhet, ám ez a N által csak olyan átmeneti állapoton (140b) keresztül 

stabilizálódhatna, amely megbontja az aromás rendszert. A C3 pozíció támadása esetén 

(-támadás) viszont a nitrogén melletti szénatomon lokalizálódik a pozitív töltés (139a), 

így az a nitrogén nemkötő elektronpárjának részvételével át tud alakulni egy stabilisabb 

átmeneti állapottá (139b). 

Az indol gyengén bázikus jellege miatt savas közegben 3H-indolium kationná 

(135) tud alakulni, amelyre, mint elektrofil képes támadni az indol. Ez a reakció vezet az 

indol dimerizációjához, majd polimerizációjához savas körülmények között. 

Bázikus közegben az indol nitrogénjéhez kapcsolódó hidrogén lehasad, ami 

indolil aniont (136) eredményez. Ha alkáli sóval történik a deprotonálás, akkor a 

molekula erősen ionos karaktert kap és a nitrogén képes különböző elektrofilekkel 
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reagálni. Így lehet alkilezni, acilezni, illetve különböző módon funkcionalizálni a 

nitrogént. A nitrogén blokkolásával (137) a képződött vegyületet lítiálással (138) lehet a 

C2 pozícióban deprotonálni, így közvetett módon lehet ezt a szénatomot funkcionalizálni. 

A nitrogénen lévő szubsztituens segítségével a kelát effektuson keresztül pedig 

széleskörűen lehet katalitikus körülmények között funkcionalizálni a C2 pozíciót. 

2.3.1. Az indol jodóniumsókkal való reakciója 

Ha az indolra, mint nukleofil vegyületre gondolunk, joggal merül fel a kérdés, 

hogy az elektrofil jellegű hipervalens jód-vegyületekkel eredményesen reagál-e. Az 

irodalomban számos olyan példát láthatunk, amelyekben az indol C3 pozícióját C-C kötés 

létrehozásával valamilyen hipervalens jódvegyülettel funkcionalizálják átmenetifém-

mentes vagy –katalizált körülmények között. 

Az indolváz és egy diariljodóniumsó reakcióját 2002-ben publikálták először.111 

121-t a nitrogénen arilezték rézkatalizált reakcióban erélyes reakciókörülmények között 

(45. ábra). A reakció publikálásának idejében az indolok N-arilezése még csak az 

Ullmann-reakcióval volt lehetséges, amiben 190-210°C-ot alkalmaztak a reakciók teljes 

lejátszódására, így ezzel összehasonlítva elmondható, hogy lecsökkentették a 

hőmérsékletet. 

 

45. ábra: Indolok rézkatalizált N-arilezése 

Ugyanezt a reakciót módosított, enyhébb körülmények között hajtották végre 2 

évvel később ionos folyadék használatával.112 A reakcióelegyben oldószerként használt 

1-n-butil-3-metilimidazólium tetrafluoroborát meggyorsította a reakciót, így 40°C-on 1-

2 óra alatt teljes konverziót értek el diariljodónium bromidot használva. 

Később palládiumkatalizált reakcióban valósították meg pirrol- és 

indolszármazékok C2 pozícióban történő arilezését 141-gyel.113 A reakciókörülmények 

ebben az esetben lényegesen enyhébbek voltak (46. ábra) 
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46. ábra: Indolok palládium-katalizált 2-arilezése 

A reakció a legjobban a nagy térkitöltésű, elektrondús ligandumot tartalmazó 

palládium-katalizátorral ment végbe. Ha az arilcsoport fenil volt, akkor a reakció már 

25°C-on teljesen lejátszódott különbözőképpen szubsztituált szabad N-H-t tartalmazó és 

N-Me-védett indolszármazékokon, illetve pirazol-vegyületeken. Ha viszont az 

arilcsoporton valamilyen funkciós-csoport található, akkor a reakció hőmérsékletét meg 

kell emelni, csak így megy végbe teljesen. Így viszont számos arilcsoportra ki lehetett 

terjeszteni a reakciót, még a nagy térkitöltésű naftil-csoportra is. Ha a C2-pozícióban 

metil-csoport volt az indolon, akkor a fenilcsoport a C3-pozícióba került. 

Nem sokkal később rézkatalizált reakcióban sikerült a nitrogénhez kapcsolódó 

szubsztituenstől függően C2-, illetve C3-arilezni az indolvázat (145) (47. ábra).114. Ha 

difeniljodónium triflátot (32) használtak, akkor szabad N-H funkcióval rendelkező 

indolok esetén csak fenilcsoport transzfer történt a C3 pozícióra. Ez elektronküldő 

csoportot tartalmazó indol esetén szobahőmérsékleten lejátszódott, de elektronszívó 

csoportok (észter, aldehid) esetében szükséges volt 60°C-ra melegíteni az elegyet. 

 

47. ábra: Indolok rézkatalizált 2- és 3-arilezése 

Nemszimmetrikus jodóniumsók esetében az arilcsoportok sztérikus, illetve 

elektronikus tulajdonságaitól függően mindkét aril-részlet átvitele megtörtént az indolra, 
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így termékelegyet kaptak. Később Olofsson és munkatársai vizsgálták számos 

jodóniumsó reaktivitásának hatását, amelyek különböző arilcsoportokat tartalmaztak.115 

A fenti átalakítások során, ha nem 32-t használtak, akkor a fenilcsoport mellett egy olyan 

aril-szubsztituens volt a ligandum, amely térigénye miatt nem reagált az indollal, név 

szerint a triizopropil-csoport (TRIP). A reakcióban bázis nélkül dimerizált indol 

melléktermék képződött. Széles skálán vizsgálták a reakcióban alkalmazható bázisokat, 

de csak a di(terc-butil)piridin (148) mellett vált a főtermékre szelektívvé a reakció. A 

reakciókörülmények optimálása után különböző szabad N-H indolszármazékokat, illetve 

N-metilindolszármazékokat (145) funkcionalizáltak széles palettájú arilcsoportokra 

nézve. Ezek esetében mindig a C3-pozícióban történt meg a funkcionalizálás. Érdekes 

módon, ha N-acilindolokat reagáltattak hasonló körülmények között a jodóniumsóval, 

akkor az aril-csoport a C2-pozícióba került. A reakció szelektivitását befolyásoló 

tényezőket mechanizmusvizsgálatok segítségével magyarázták. 

Kiderült, hogy az indolok 3-as helyzetű arilezése fémmentes reakciókörülmények 

között is megoldható. Ackermann kutatócsoportja sikeresen véghez vitte a reakciót DMF-

ben diariljodónium tozilátot (150) használva (48. ábra).116 

 

48. ábra: Indolok fémmentes körülmények közötti 3-arilezése 

A C3-arilezett indolokat közepes termeléssel kapták meg viszonylag hosszú 

reakcióidő után. A publikációban összehasonlították a különböző elleniont tartalmazó 

jodóniumsókat és azt tapasztalták, hogy a reakció körülbelül hasonló módon működik a 

tozilát, hexafluorofoszfát és trifluoracetát esetében. Diariljodónium triflát (26) esetében 

alacsonyabb termeléssel kapták meg a terméket, bromid ellenion jelenlétében pedig 

egyáltalán nem játszódott le a reakció. Mivel a jodóniumsókat sok esetben enyhébb 

körülmények között alkalmazzák, ezzel az összehasonlítással képet kaphatunk a sók 

stabilitásáról is. 



40 

 

A későbbiekben Olofsson és munkatársai az indolok C2-arilezését kiterjesztették 

heterogén nanopalládium katalizátor alkalmazására is, mely során vízben enyhe 

körülmények között ment végbe a reakció és a katalizátort végül újra lehet használni.117 

Greaney kutatócsoportja jodóniumsók atomhatékony felhasználását is megoldotta azzal, 

hogy egyszerre arilezték az indol nitrogénjét és C3-pozícióját.118 

You és munkatársai triptofol és N-metiltriptofol-származékokat (152) C2-

arileztek rézkatalizált reakcióban (49. ábra).119  

 

49. ábra: Triptofolszármazékok rézkatalizált 2-arilezése  

A reakció különlegessége, hogy szabad OH-t tartalmaz 152. A jodóniumsók, mint 

elektrofil reagensek képesek reagálni a szabad OH-val, lévén hogy az oxigén nukleofil 

jellegű. A jodóniumsóval fenolokból és anilinekből képzett éter-típusú vegyületekről is 

született a korábbiakban publikáció.120 A példában azonban érintetlen marad az OH és 

úgy alakul ki 153. 

Az indolvázon palládiumkatalizált reakcióban ciklikus jodóniumsóval (155) 

fenantrént (156) alakítottak ki (50. ábra).121 

 

50. ábra: Indolok ciklikus jodóniumsóval (155) való reakciója 

A reakcióban 155-ből a jód ebben az esetben nem aril-jodidként távozik, hanem a 

jelen lévő bázis segítségével NaI-ként lép ki. 
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Ha a nitrogénhez valamilyen heterociklus, például piridin vagy pirimidin 

kapcsolódik, akkor a kelát effektust kihasználva ródium-,122 kobalt-,123 nikkel-

katalízisben124 lehet funkcionalizálni az indolszármazékokat C2-pozícióban. 

Hipervalens jodónium ilidek is léteznek, ezek különlegessége, hogy az ellenion 

nem tényleges kötéssel kapcsolódik a jodónium részlethez. Általában egy karbén jellegű 

szénatomhoz kapcsolódik közvetlenül, amelyhez a másik oldalról kettős kötéssel 

kapcsolódik a jód. Jodónium ilidet (158) használtak indolok trifluormetiltiolálásában, 

amely során a trifluormetilszulfon-részlet reagál (51. ábra).125 

 

51. ábra: Indolszármazékok rézkatalizált trifluormetiltiolálása 

A reagenst nem csak indolszármazékokkal, hanem énaminokkal és -

ketoészterekkel is reagáltatták. Mindhárom esetben enyhe körülmények között és 

viszonylag gyorsan lejátszódott a reakció. 

A fenti példák kapcsán felmerülhet bennünk a kérdés, hogy vajon elő lehet-e 

állítani trifluoretilindol-származékokat is? Ahogy a diariljodóniumsókkal arilezni lehet 

az indolszármazékokat enyhe körülmények között, előfordulhat, hogy a már 

korábbiakban előállított – és aminosavak funkcionalizálásában sikeresen alkalmazott – 

trifluoretilfeniljodónium trifláttal (48) lehetséges indolszármazékokat előállítani. 

Az irodalomban már van példa trifluoretilindol vegyületek előállítására. 

Antonchick és munkatársai 2-trifluoretilezett indolokat (162) állítottak elő diazóniumsó 

(160) és vinil-vegyület (161) gyűrűzáródási, kaszkád típusú reakciójában (52. ábra).126 

 

52. ábra: 2-trifluoretilindolok előállítása diazóniumsók felhasználásával 
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A többkomponensű reakcióban 161-t trifluormetileznek, amelyet utána Fischer-

féle indolszintézisben gyűrűzáráson keresztül alakítanak indolszármazékká. A reakció 

kivitelezése elegáns, alkalmazhatósága a megadott enyhe körülmények között széleskörű 

és az irodalomban korábbiakban még nem előállított 2-trifluoretilindol-származékokat 

eredményez. 

Ha 3-trifluoretilindol-származékot szeretnénk előállítani, akkor az irodalomban 

nincs a fenti példához hasonló közvetlen módszer. Theobald kutatócsoportja EP1 receptor 

antagonistákat állított elő, amely a prosztaglandin előállításának egyik receptora, a 

vérnyomásszabályzásban van szerepe. Ehhez állítottak elő 6-klór-3-trifluoretilindolt 

(171) egy hat lépéses reakciósorban (53. ábra).127 

 

53. ábra: 3-trifluoretilindol-származék előállítása  

A kiindulási 6-klórindolt (163) első lépésben trifluorecetsav-anhidriddel 

trifluoracetilezték 3-as pozícióban (164), majd a nitrogén Boc-csoporttal való védése 

(165) után borohidrides redukcióval 2,2,2-trifluor-1-hidroxietil-csoporttá alakítják a 

trifluoracetilt (166). 166-ot ezután dezoxigénezték módosított Barton-féle dezoxigénezési 

reakcióban, ennek során először tiokarbonil-vegyületté alakították (167), majd 

tributilszilánnal reagáltatták, amely gyök iniciátor. A tributilszilán gyökre a kén 

nukleofilként támad, kialakít egy S-Sn kötést, amely utána tiokarbonsav-észterként ki tud 

lépni a molekulából, hátrahagyva a trifluoretil-csoportot (168). Az utolsó lépés a Boc-

védőcsoport eltávolítása trifluorecetsavval. 

A köztes termékek jó termeléssel előállíthatók, ám a reakciósor végén 169-et 

mindössze 28% összes termeléssel kapták meg. A reakciósor hosszadalmas, minimum 6-

7 munkanapot vesz igénybe, valamint nagy hátránya a dezoxigénezési reakcióban 
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használatos ón-vegyület szükségessége. Az eljárást szabadalmaztatták is,128 ami 

hangsúlyozza, hogy szükség van egy közvetlen trifluoretilezési reakcióra, amely során 

egy lépésben megkaphatnánk a terméket a kiindulási indolszármazék előzetes átalakítása 

nélkül. 

2.4. Azulén a szerves kémiában 

Az azulénszármazékok feltűnően intenzív színüknél fogva mindig is lenyűgözték 

a kutatókat. A természetben pigmentként129,130 találhatjuk meg őket, például a gvajazulén 

(170) korallok és gombák kék színét adja. A kamilla, fehér üröm és cickafark virágjából 

nyerik ki a kamazulént (171), a bioszintézisét pedig matricinből oldják meg, ami a kamilla 

virágjában található vegyület. 

 

54. ábra: A természetben megtalálható azulénszármazékok 

Az azulénszármazékok előállítása laboratóriumi körülmények között Ziegler-

Hafner szintézissel valósítható meg (55. ábra), valamint Danheiser-féle gyűrűtágítási 

reakcióban131 és Nozoe azulénszintézissel.132 A legelterjedtebben használt Ziegler-

Hafner szintézis során piridinből (172) és dinitroklórbenzolból (173) pikolíniumsót (174) 

állítanak elő, amelyet ezután aminszármazékkal elbontanak. A dimetil-amin a 

piridingyűrű C2-pozíciójára támad, felbontva ezzel a gyűrűt, amire egy újabb dimetilamin 

támad a nitrogén másik oldalán lévő szénhez kapcsolódva. A nitrogén a két támadás során 

protonvándorlással aminná alakul és így kilép a dinitroanilin (175), hátrahagyva egy 

dimetilamino-pent-2,4-diénnek az ammónium sóját (176). 176-ot nátrium-

ciklopentadieniddel (177) reagáltatják, amely egy gyűrűzárási reakcióban azulénné (178) 

alakul. 
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55. ábra: Ziegler-Hafner szintézis 

A Ziegler-Hafner szintézis eredményeképpen sajnos csak igen alacsony 

termeléssel lehet megkapni az azulénszármazékokat. A pikolíniumsókat általában jó vagy 

kitűnő termeléssel lehet előállítani, de a második lépés után végül 1-2% termeléssel 

kaphatjuk meg az azulént. A közelmúltban a reakció második lépését továbbfejlesztették 

mikrohullámú reaktoros reakcióban, így akár nagyobb mennyiségben, 4-5 g-os tételben 

is elő lehet állítani azuléneket jó termeléssel (56. ábra).133 

 

56. ábra: 6-Me-azulén előállítása mikrohullámú reakcióban 

Az azulén molekula 7+5-ös gyűrűs, folyamatos telítetlenséget tartalmazó 

felépítésének köszönhetően egyedi szerkezettel, ennélfogva egyedi reaktivitással is 

rendelkezik a szerves kémiában. Elektronikus szerkezete eltér a megszokottól (57. ábra). 

Mint látható, felírhatjuk egy határszerkezettel a molekulát, ami jól mutatja az elektronikus 

tulajdonságait. 

 

57. ábra: Az azulén szerkezete 

Az azulénmolekula stabilitása abban rejlik, hogy a hét szénatomból álló gyűrű 

stabilabb formában, tropílium kationként írható fel, míg a ciklopentadién anionként tud 

stabilizálódni. Így mindkét gyűrű aromás jelleget tud ölteni, ami összességében 
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stabilizálja a 7+5-ös felépítést. Az azulénmolekula ennek köszönhetően dipólussal 

rendelkező molekula, dipoláris jelleget kap. A dipólumsmomentuma 1,08 Debye, ami 

meglepő módon megegyezik a HCl molekula dipólusmomentumával. Szerves aromás 

molekulák között ez az érték igen magas. 

Az azulénmolekula alkalmazása különleges elektronikus tulajdonságának 

köszönhetően igen széleskörű. Számos azulénszármazéknak tulajdonítanak biológiai 

hatást, így a gyógyszerkutatásban is alkalmazható, például fekélyellenes134, 

tumorellenes135 és antidiabetikus136 hatását vizsgálták már a korábbiakban. Ezen kívül 

napelemben való alkalmazhatóságát is vizsgálták137, valamint előállítottak egy azulént is 

tartalmazó fémorganikus klasztert, amelynek H2 tárolására való alkalmasságát 

vizsgálták.138 

A fenti ábra alapján következtetéseket vonhatunk le az azulén reaktivitásáról is. A 

részleges negatív töltést hordozó ciklopentadienid anion nukleofil jellegű, míg a tropílium 

kation elektrofilként tud részt venni a reakciókban. A C1 és C3 pozíciók 

funkcionalizálását ennek megfelelően elektrofil szubsztitúciós reakcióban meg lehet 

oldani. Így például lehet formilezni, nitrálni, illetve brómozni is.  

Vilsmeier-Haack formilezési reakciót már régebben sikeresen végrehajtottak 178-

on, ezzel 1-formilazulént (182) kapva termékként.139 A formilezési reakciót azóta már 

több publikációban alkalmazták sikeresen 178-on (58. ábra), a lenti példában kitűnő 

termeléssel jutottak hozzá 182-höz.140 

 

58. ábra: Azulén (178) formilezése Vilsmeier-reakcióban 

Szintén Vilsmeier-típusú formilezési reakciót végeztek el oxindollal az azulénen, 

így 1-(indol-2-il)azulén-származékokat állítottak elő.141 A reakcióban 

trifluormetánszulfonsav anhidriddel aktiválták az indolint, ami ezután 

szobahőmérsékleten elreagált az azulénnel viszonylag rövid idő alatt, közepes termeléssel 

szolgáltatva a termékeket. 

Azuléneket lehet acilezni is, ezt ecetsavanhidrid és ónklórid segítségével 

valósították meg 57% termeléssel,142 de az eljárás kényelmetlensége miatt főleg 2-

klóracilezéseket hajtanak végre, mert azok elektronhiányosabbak és magasabb termelést 

lehet velük elérni kevésbé erélyes körülmények között. A Vilsmeier-reakcióhoz 
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hasonlóan foszforoxikloriddal kell dolgozni a reakció során, csak dimetilformamid 

helyett 2-klórdimetilacetamidot (183) alkalmaznak. Először 1960-ban publikálták a 2-

klóracilezést, ekkor 25%-ban kapták meg a 1-(2-klóracil)azulént.143 A későbbiekben az 

eljárást mikrohullámú reaktorban továbbfejlesztették és ezzel a módszerrel már magasabb 

termelést értek el (59. ábra).144 

 

59. ábra: Azulén 2-klóracezilezése mikrohullámú reakcióban 

Hagyományos nitrálási reakcióban elő lehet állítani 1-nitroazulént is acetil-nitrát 

használatával 63% termeléssel.142 Ezen kívül lehet brómozni is az azulénvázat N-

brómszukcinimiddel 66%-ban eredményezve az 1-brómazulént, amit utána további 

brómozószer használatával 88% termeléssel át lehet alakítani 1,3-dibrómazulénná. N-

klórszukcimiddel analóg módon 79%-ban elő lehet állítani az 1-klórazulént, amit szintén 

tovább lehet alakítani 82%-os termeléssel 1,3-diklórazulénné.142 N-jódszukcinimiddel 

hasonló módon 1-jódazulént lehet előállítani.145 A jód-azulének azonban sok esetben 

bomlékonyak fény és hő hatására, több származék már szobahőmérsékleten bomlik. 

1-oxo-acetilazulenil-észtereket (186) állítottak elő magas termeléssel enyhe 

körülmények között oxalil-kloriddal (185) (60. ábra).146 A reakció esetén nem a 

változatosan funkcionalizált azulén oxo-acilezése volt a cél, hanem az, hogy különböző 

szénhidrátokat azulenil-védőcsoportokat lássanak el. 

 

60. ábra: Azulenilszármazékok előállítása 

Az irodalomban számos példát találhatunk azulének funkcionalizálására 

keresztkapcsolási reakcióban. Ezekhez a fent leírt módon azulén-halogenideket kell 

előállítani, majd a halogénen keresztül továbbalakítani. 
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Keresztkapcsolási reakcióban is lehet azuléneket funkcionalizálni úgy, hogy 

előállítanak lítium-, illetve magnéziumorganikus vegyületeket.147 Ezeket in situ is elő 

lehet állítani, majd különböző elektrofilekkel reagáltatni.148 

Ito és munkatársai 6-brómazulént használtak Sonogashira-kapcsolásban, hogy 6-

(TMS-acetilén)azuléneket állítsanak elő.149 Ezeket utána felhasználták egy kobalt 

komplex előállításához, melynek redox tulajdonságait vizsgálták. Aril-bromidok, illetve 

aril-jodidok segítségével Stille-kapcsolásban lehet arilezni Pd2(dba)3 mellett 6-

tributilsztannil-azuléneket a megfelelő ligandum használatával.150 2-bróm-, illetve 2-

jódazulénekből kiindulva boronésztereket lehet előállítani, amelyeket ezután Miyaura-

Suzuki kapcsolásban arileztek.151  

Azulén-szulfóniumsók (187) előállításával umpólung vegyületet állítottak elő az 

azulénből. Elektrofil reagensként 187 boronsavakkal és boronosztérekkel (188) reagált, 

hogy 1-arilazuléneket (189) kapjunk eredményként (61. ábra).152 A publikációban a 

reakciót széles körben ki tudták terjeszteni különböző arilokra, közepes termeléssel 

előállítva a kívánt termékeket. 

 

61. ábra: Azulének arilezése azulén-szulfóniumsókon (187) keresztül  

Azulének C-H aktiválási reakciókban való aktivitásáról mindössze néhány 

publikációt lehet fellelni az irodalomban. Az első példa palládiumkatalizált C-H 

aktiválási reakcióra azulénnel 2000-ben született, ebben két darab 1-arilazulént állítottak 

elő 3 napos reakcióban Pd(OAc)2-tal 5 ekvivalens aril-bromid, illetve -klorid 

hozzáadásával.153 

Azuléneket poliboronáltak irídiumkatalizált reakcióban ciklohexánban.154 A 

pinakolát-boronát az azulén C2 pozíciójára épült be 76%-os termeléssel, ezt a vegyületet 

utána egy újabb reakcióban 6-boronálni tudták, tehát diboro-vegyületet kaptak 46% 

kitermeléssel. A mono-boronálási reakcióban valójában 3 izomer keletkezett, ugyanis a 
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főtermék mellett 8%-os termeléssel megkapták az 1-(bórpinakolát)azulént is, ezt utána 

újabb reakcióba vitték. 

 

 

62. ábra: Gvajazulének (170) palládium-katalizált sp3-arilezése 

Doucet és munkatársai palládiumkatalizált reakcióban sp3-arileztek gvajazulént 

(170) (62. ábra).155 A reakció érdekessége, hogy az optimálás során kiderült, hogy az 

oldószertől függően sp2-arilezés is megtörténhet a gvajazulén C2-pocíciójában (xilol 

oldószer), illetve sp3-arilezés az ábrán feltüntetett módon (dimetilacetamid oldószer). A 

C2-arilezést nem tudták szelektívvé tenni, ám az sp3-arilezés esetén csak egy regioizomer 

képződött. A termékeket közepes termeléssel tudták előállítani, a fenil-gyűrű széles 

palettáján kipróbálva a reakciót. Meta-helyzetű elektronszívó csoportok esetén érték el a 

legmagasabb kitermeléseket, míg a legalacsonyabbakat para-helyzetű metil és terc-butil 

funkciós csoport mellett kapták. 

Azulének irídiumkatalizált dehidrogenatív szililezését valósították meg Murai és 

munkatársai (63. ábra).156 A reakcióban egyedül az ábrán feltüntett regioizomer 

képződött a megadott körülmények között. A dehidrogenatív kapcsolásban a 

norbornénnek hidrogénakceptor szerepe volt, míg katalizátorként a feltüntetett 

irídiumkatalizátor a megfelelő 3,4,7,8-tetrametil-1,10-fenantrolin (tmphen) ligandummal 

működött. Egyéb katalizátor (pl. Rh) használata során egyáltalán nem képződött 194. 

 

63. ábra: Azulének irídium-katalizált 2-szililezése 
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A fenti pár példa bemutatja az azulének C-H aktiválási reakcióit. A 

keresztkapcsolási reakcióknál több esetben is alkinil-azuléneket állítottak elő, mint köztes 

terméket, hogy aztán tovább alakítsak azt valamilyen célvegyület kialakításának 

érdekében. Ez rámutat az alkinil-azulének gyakori megjelenésére az irodalomban, illetve 

szükségességükre a további felhasználásukban. Azulének közvetett alkinilezését oldották 

meg a lenti reakcióban, amely során Sonogashira reakcióban állítják elő a megfelelő 

acetilén-származékot (199) (64. ábra).145 

 

64. ábra: 1-alkinil-azulén előállítása két lépésben 

Bár a reakció jó eredménnyel szolgáltatja a terméket (89% össztermelés), mégis 

nagy hátránya, hogy az első lépésben keletkező jód-vegyületet (197) meg kell tisztítani 

oszlopkromatográfiásan ugyanúgy, ahogy a második lépésben előállított 199-t. 

Az irodalomban számos példát találhatunk acetilén funkciós csoportot tartalmazó 

azulén-származékok előállítására, például bisz(etinil-azulén)eket állítanak elő zink 

porfirinekhez;157 mono-, di- és trietinil-azuléneket állítanak elő oligoazulének 

szintetizálásához;158,159,160 etinil-azulének elektronikus tulajdonságinak 

megváltoztatásához,161,162,163,164 és egyéb poliazulének előállításához.165,166 

Nehézséget jelent az alkinilezési reakció megvalósításában, hogy a kiindulási 

jódazulén-származékok érzékenyek, fény és hő hatására könnyen bomlanak akár már 

szobahőmérsékleten is. Ezek a szintetikus problémák kiküszöbölhetővé válnának, ha az 

alkinilezést egy lépésben, C-H aktiválási reakcióban lehetne megvalósítani.  
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3. Saját eredmények 

3.1. Pivalanilidek meta-helyzetű arilezése 

Az irodalmi bevezetésben említettem, hogy sikeresen alkalmaztak fém rezet 

tartalmazó heterogén katalizátorokat anilidek arilezésében,21 így kíváncsiak voltunk, 

hogy vajon a vas felületére leválasztott rézkatalizátorral is sikeresen, illetve szelektíven 

végrehajthatók-e az arilezési reakciók.  

A meta-arilezési reakció vizsgálatát 2-metilpivalanilid (200) és 

fenil(mezitil)jodónium triflát (26) reakciójával kezdtem a korábbiakban homogén 

körülmények között optimált reakciókörülményeket alkalmazva.20 Ebben az esetben 5 

mol% 5m/m% Cu/Fe katalizátor mellett örömömre szolgált, hogy 100% konverziót 

tapasztaltam 1,5 ekvivalens jodóniumsó használata mellett (65. ábra). 

 

65. ábra: 2-metilpivalanilid (200) reakciója diariljodóniumsóval Cu/Fe katalizátor jelenlétében 

A próbareakció sikeressége után megvizsgáltam a reakció lefutását különböző 

aril-csoportot tartalmazó jódóniumsóval. Ehhez számos diariljodóniumsót előállítottam 

(204-207) (66. ábra) szubsztituált jódbenzolból (202) kiindulva, illetve mezitilént (203) 

felhasználva. Oxidálószerként m-CPBA-t használtam, illetve az elleniont a 

trifluormetánszulfonsav felhasználásával biztosítottam. A diariljodóniumsókat közepes, 

illetve jó termeléssel kaptam meg, minden esetben az aril-csoport para helyzetben 

tartalmazott valamilyen funkciós csoportot. 

 

66. ábra: Diariljodóniumsók előállítása 
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A fentiek során előállított jodóniumsókat pivalanilidek meta-szelektív arilezési 

reakciójában vizsgáltam, ehhez különböző orto-helyzetben funkcionalizált 

pivalanilideket használtam fel. (67. ábra). A különböző pivalanilidek reakciója során 

sosem tapasztaltam teljes konverziót a próbareakció sikeressége ellenére. A legtöbb 

esetben azonban el tudtam választani a jellemzően 10-15%-ban megmaradó kiindulási 

anyagot a terméktől oszlopkromatográfiás tisztítás segítségével. 

 

67. ábra: Pivalanidek rézkatalizált meta-helyzetű arilezése 

A reakcióban előállított termékeket a jodóniumsó aril-részlete alapján 

csoportosítottam. Látható, hogy a termékeket közepes, illetve jó termeléssel sikerült 

előállítanom általánosságban. A (4-(etoxikarbonil)fenil)(mezitil)jodónium triflát esetén 

az orto-helyzetben alifás csoportot tartalmazó pivalanilideket (208, 209) sikerült a 

legjobb termeléssel előállítani (83%, illetve 80%), míg a fenil-csoportot tartalmazót (211) 

a legalacsonyabbal (54%). A 4-fluor-, illetve 4-klórfenil-csoportot tartalmazó 

jodóniumsók esetén nem sikerült az orto-metoxipivalanilidet tisztán kinyerni, mivel 

ezekben az esetekben jóval alacsonyabb konverziót tapasztaltam (56-57%). A termékek 

és kiindulási pivalanilidek hasonló polaritása miatt nem sikerült azokat 

oszlopkromatográfiásan elválasztani, így nem tüntettem fel az előállított termékek között. 



52 

 

A fluorcsoport tartalmazó diariljodóniumsóval való reakcióban közepes termeléssel 

sikerült izolálnom a termékeket (212-214). 

Az etilészter funkciós csoporthoz hasonlóan viselkedett a brómot tartalmazó 

jodóniumsó, amelynek reakcióiból jó termeléssel tudtam előállítani a különböző meta-

helyzetben arilezett pivalanilideket (215-218). A 4-klórfenil-csoportot tartalmazó 

jodóniumsó esetén közepes termeléssel voltak izolálhatók a termékek (219-221). 

3.2. Indolszármazékok trifluoretilezési reakciói 

Az irodalomban fellelhető szén-, nitrogén- és oxigén nukleofilek trifluoretilezési 

reakciói erélyes körülmények között, számos adalék hozzáadása mellett játszódnak le. A 

már korábban Umemoto által előállított (2,2,2-trifluoretil)(fenil)jodónium triflát 

segítségével enyhe körülmények között trifluoretileztek számos nukleofil karakterű 

molekulát.41 A jodóniumsók nagyfokú reaktivitását tekintve úgy gondoltuk, hogy ennek 

a reagensnek az alkalmazhatóságát különböző C-H aktiválási reakciókban még nem 

járták körül alaposan. 

Az indol, mint lehetséges nukleofil jó partnerként szolgálhat a 

trifluoretil(fenil)jodóniumsóval való reakcióban. A fent bemutatott (53. ábra) több 

lépéses szintézisben C3 pozícióban trifluoretilezett indolt állítottak elő,3 ami indokoltá 

teszi egy közvetlen trifluoretilezési reakció kifejlesztését, amely a hosszú reakciósor 

helyett egy lépésben szolgáltatná a kívánt terméket. 

Doktori munkám egyik eredménye ennek a reakciónak a kidolgozása, amelyhez 

első lépésben szükséges volt a hipervalens reagens előállítása. 

3.2.1. Trifluoretil(aril)jodónium triflátok előállítása 

Első lépésben az Umemoto kutatócsoportja által kidolgozott módszerrel 

kíséreltem meg a trifluoretil(mezitil)jodónium triflát (222) trifluoretil-jodidból (46) való 

előállítását (68. ábra). 

 

68. ábra: Trifluoetil(mezitil)jodónium triflát (48) előállítása az eredeti recept szerint 
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46-ot 1,0 ekvivalensnek véve az eljárásban először 4,1 ekvivalens trifluorecetsav-

anhidridet összemértem 6 mol% trifluorecetsavval, majd a keveréket 0°C-ra hűtve hozzá 

kell csepegtetni a 0,5 ekvivalens hidrogén-peroxidot. Az eredeti eljárásban 60%-os vizes 

oldatot használnak, számomra a kereskedelmi forgalomban elérhető 35%-os vizes oldat 

állt a rendelkezdésemre. A hidrogén-peroxiddal pertrifluorecetsavat állítunk elő, amely a 

jodid hozzáadása után oxidálja azt és a bisz(trifluoracetát) származékát (47) képzi. Az 

elegyet szobahőmérsékleten kevertettem 20 órán keresztül. Mivel a kívánt terméken kívül 

a reakcióelegyben csak illékony vegyületeket vannak jelen, ezért azokat eltávolítottam 

rotációs vákuumbepárlón. A visszamaradt fehér amorf anyag hűtőben megszilárdult. 

NMR spektroszkópiával igazoltam a szerkezetét, a terméket 42%-os termeléssel kaptam 

meg. 47-hez hozzáadtam a megfelelő mennyiségű freon típusú oldószert (1,2,2-trifluor-

1,1,2-triklóretán), majd 0°C-ra hűtöttem a szuszpenziót és hozzáadtam 1,55 ekvivalens 

mezitilént (203). Ezután hozzácsepegtettem 1 ekvivalens trifluormetánszulfonsavat, majd 

az immár sötétvörös színben játszó elegyet 0°C-on tároltam 20 óráig. Az oldószer 

bepárlása után a visszamaradó olajhoz hideg dietil-étert öntöttem, amelynek hatására 

fehér szilárd anyag kiválását tapasztaltam. A sót leszűrtem, éterrel mostam és 81%-os 

termeléssel sikerült előállítanom, szerkezetét NMR spektroszkópiával bizonyítottam. 

Bár 222-t sikeresen előállítottam, az összesített termelése, illetve az eljárás 

kivitelezése hagy némi kívánnivalót maga után. Az első lépésben használt reagensek 

mennyiségének az optimalizálásával próbáltam magasabb termeléssel előállítani 47-et (1. 

táblázat). 

 

(CF3CO)2O (ekv.) CF3COOH (mol%) H2O2 (ekv.) Termelés 

4,1 6,0 0,5 42% 

6,0 6,0 0,8 76% 

6,5 10 1,0 84% 

6,5 10 1,0a 100% 

1. táblázat: A jodóniumsó első lépésének optimálása a 50%-os vizes oldat 

Ha növeltem a trifluorecetsav-anhidrid és a hidrogén-peroxid mennyiségét 6 

ekvivalensre, illetve 0,8 ekvivalensre, akkor 76%-os termelést sikerült elérnem. A 

savanhidrid mennyiségével (6,5 ekv.) párhuzamosan tovább emelve a hidrogén-peroxid 
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mennyiségét (1,0 ekv.), valamint a trifluorecetsavét (10 mol%) is, már lényegesen jobb 

(84%) termelést kaptam. A hidrogén-peroxid minőségét változtatva viszont kvantitatívan 

lehetett előállítani 47-et – a 35%-os vizes oldatot lecseréltem a kereskedelmi forgalomban 

elérhető 50%-os vizes oldatra. 

Ezután a második lépésben előállítható só termelését javítottam. Első feladatként 

lecseréltem a környezetkárosító hatású freon oldószert diklórmetánra. Az irodalmi 

hivatkozásokat tekintve általánosan elmondható, hogy diklórmetánban, illetve 

diklóretánban jó termeléssel állítják elő a jodóniumsókat, így kísérletet tettem a 

diklórmetán felhasználásával előállítani 222-t. A 2. táblázat 2. sorában látható, hogy 

szinte kvantitatívan kaptam 222-t. Kíváncsi voltam, hogy a 20 órás reakcióidő indokolt-

e, így viszonylag rövid idő után, 2 h 0°C-on való tartás után feldolgoztam a reakciót. 

Ebben az esetben drasztikusan lecsökkent a termelés. 

 

oldószer reakcióidő (h) Termelés 

Cl2FC-CF2Cl 20 81% 

DCM 20 93% 

DCM 2 29% 

2. táblázat: A jodóniumsó második lépésének optimálása 

Összességében látható, hogy a két lépést a kezdeti 34%-os össztermeléshez képest 

jelentősen javítottam, mivel így a só 93%-os össztermeléssel állítható elő. 

Ezt követően különböző aril-csoportokat tartalmazó jodóniumsókat állítottam elő 

az optimált módszerrel, hogy összehasonlíthassam az előállíthatóságukat. A 69. ábra 

mutatja, hogy számos aril-csoporttal kompatibilis a reakció. Az irodalomban Umemoto 

által előállított fenil-csoportot tartalmazó sót (48) meglepően alacsony termeléssel 

sikerült csak előállítani, nekik ez 80%-kal sikerült. Toluolt alkalmazva reagensként para-

tolil csoportot tartalmazó reagenst kaptam (223) 65% hozammal, míg xilol esetén a 2,4-

dimetilfenil-csoportot tartalmazó só alakult ki (224) 67% termeléssel. Az elektronküldő 

metil-csoportok közül a 222-t sikerült a legmagasabb hozammal előállítani. Fluor-, klór-

, bróm-, illetve jódbenzolt felhasználva is kísérletet tettem a trifluoretil-csoportot 

tartalmazó jodóniumsó előállítására. A fluorbenzol esetén 67% hozamot kaptam (225), 
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míg a klórbenzol esetén 54% termelést sikerült elérni (226). A legkevésbé 

elektronhiányos brómbenzol esetén értem el a legmagasabb termelést (227, 93%), ami 

megközelíti a mezitil-csoportnál elérhető hozamot. Jódbenzol esetén meglepő módon 

nem kaptam terméket (228). Ugyancsak eredménytelennek bizonyult a nitrobenzollal 

való reakció is (229), amelynél ugyan tapasztaltam némi szilárd anyag kiválást, ám az 

már a szűrőn elbomlott. Az etil-benzoát esetén nem kaptam terméket (230), míg a piridin 

valószínűleg elreagált a trifluormetánszulfonsavval és a reakció emiatt nem a megfelelő 

módon játszódott le. 

 

69. ábra: Különböző aril-csoportokat tartalmazó trifluoretil(aril)jodónium triflátok 

Az előállított trifluoretil-csoportot tartalmazó jodóniumsók stabilitását 

összehasonlítva azt tapasztaltam, hogy 222 a legstabilabb. A frissen előállított sók minden 

esetben fehér szilárd anyagok, ám szobahőmérsékleten való tárolás során egy-két hét alatt 

rózsaszínűvé válnak, majd hosszabb idő múltán (hónapok) fekete folyadékká bomlanak. 

Az előállított sókat hűtőben hosszabb ideig lehet tárolni, a mezitil származékot akár fél 

éven át is fel lehet használni. 
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A 222-es vegyület bomlását vizsgáltam NMR spektroszkópia segítségével. 

Megfigyelhető, hogy a sóról készült NMR-spektrum csak abban az esetben tükrözi 

teljesen a szerkezetet, ha azt frissen elkészített mintával veszem fel. A trifluoretil-

csoportban lévő CH2-csoport a szomszédos CF3-csoport miatt kvartettként jelenik meg a 

1H NMR-ben, ez deuterált DMSO-ban 4,8 ppm-nél van. Az oldatban állás közben 5,0 

ppm-nél megjelenik egy kvartett, aminek az intenzitása idővel nő (70. ábra).  

 

70. ábra: A jodóniumsó bomlásának vizsgálata 1H NMR-ben 

A kvartett integrálja eredetileg kettő, ez az idő elteltével csökken, ám az 5,0 ppm-

nél kialakuló integrál jelével összegezve újra kettőt kapunk Ez azt bizonyítja, hogy a 

bomlástermék a trifluoretil-csoportból származik, valószínűsíthető, hogy trifluoretil-

triflát, ám ugyanebben az oldószerben felvett 1H NMR-spektrumot a trifluoretil-triflátról 

nem találtam irodalmi publikációban. 

A jodóniumsók stabilitását tömegspektrométerrel kapcsolt termogravimetriás 

mérésekkel is vizsgálta Dr. Czégény Zsuzsanna (71. ábra).  
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71. ábra: A trifluoretil-csoportot tartalmazó jodóniumsóról készült termogravimetriás ábra 

A kapott ábra alapján megállapítható, hogy a jodóniumsó 85-90°C-on kezd el 

bomlani és 130°C-on jelentős mértékű tömegvesztés történik a termikus átalakulás során. 

A só bomlásakor egy olyan vegyület lép ki a molekulából, amely többnyire 69 m/z 

tömegű fragmenst tartalmaz, ám ennél jóval nagyobb tömegek is megtalálhatók benne 

(91, 99, 119, 133). A távozó vegyületről készült tömegspektrum alapján valószínűsíthető, 

hogy a feltételezett trifluoretil-triflát lép ki a molekulából, ám a hozzá tartozó 

molekulatömeget (232 m/z) nem látni a tömegspektrumban. Mivel magas hőmérsékleten 

instabil vegyület a trifluoretil-triflát, ezért a tömegspektrum alapján feltételezhető, hogy 

trifluormetilszulfonil (133 m/z) és trifluoretoxi (99 m/z) gyökök keletkeznek. A 69-es 

tömegű fragmens pedig a trifluormetil-gyökhöz tartozik. 

Hő hatására 222 viszonylag alacsony hőmérsékleten feltételezhetően trifluoretil-

triflátra és jód mezitilénre bomlik, így a fenti NMR spektroszkópiás vizsgálatok során a 

DMSO-ban való bomláskor is elképzelhető, hogy ez történik. 

3.2.2. A trifluoretilezési reakció optimálása 

A 222-es vegyületet ezt követően reagáltattam N-metilindollal 

palládiumkatalizátor jelenlétében a TIPS-EBX reakciójával analóg módon101, amely 

segítségével sikeresen funkcionalizálták a C2 pozícióban a heterociklusos vázat. Nagy 

örömünkre szolgált, hogy a 72. ábra szerinti termék (233) tömege jelent meg a 

kromatogramban látható csúcsnál.  
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72. ábra: Próbareakció az indolok trifluoretilezésére 

A tömegspektrum alapján természetesen még nem tudtuk megállapítani, hogy a 

trifluoretil-csoport a C2-es vagy a C3-as pozícióba épült az indol vázba. A későbbiekben 

a reakcióelegyet feldolgozva NMR-spektrum alapján megállapítottuk, hogy a 

funkcionalizálás a C3 pozícióban történt. A reakcióelegy 2 órás mintavételnél már nem 

tartalmazott 232-t, tehát 2 óra kevertetés után 100% konverziót tapasztaltam GC-MS 

mérés alapján. 

Ugyanilyen reakciókörülmények között vizsgáltam a reakciót Pd(OAc)2, 

Cu(OTf)2, AgOTf és KAuCl4 katalizátorok mellett és mindegyik esetében ugyanolyan 

gyors reakciót tapasztaltam, ami arra engedett következtetni, hogy a reakció valószínűleg 

nem igényel katalizátort. Kiderült, hogy katalizátor távollétében is lejátszódik a reakció 

100% konverzióval. 

Kíváncsi voltam, hogy 222 hasonlóan magas reaktivitást mutat-e más 

oldószerekben is, így különböző szerves oldószerekben katalizátor nélkül reagáltattam 

222-t és 232-t (3. táblázat). 

 

Oldószer Konverzióa 233:234a 

dimetilszulfoxid (DMSO) 0% - 

aceton 20% 100:1 

etil-acetát (EtOAc) 71% 34:10 

toluol 84% 1:1 

kloroform 95% 3:2 

1,2-diklóretán (DCE) 95% 100:1 

tetrahidrofurán (THF) 97% 2:1 

diklórmetán (DCM) 100% 100:1 

3. táblázat: Optimálás a reakció oldószerére a GC-MS mérés alapján 
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DMSO-ban a reakcióelegyben nem jelent meg 233, míg acetonban 20% 

konverziót tapasztaltam. Több esetben is megjelent a reakcióelegyben az N-metilindol 

dimerizált formája 234, amelyet GC-MS segítségével felvett kromatogramban 

azonosítottam. A 234-es vegyület megjelent EtOAc, toluol, kloroform és THF 

oldószerekben. Ezek közül csak THF-ben mutatott a reakció majdnem teljes konverziót. 

A kívánt terméket szelektíven kaptam meg aceton, DCE és DCM oldószerekben, az 

utóbbi két esetben 95%, illetve 100% konverzió adódott. A továbbiakban DCM-et 

választottam a reakció oldószerének. 

A következőkben szabad N-H tartalmazó indollal (121) reagáltattam 222-t. Azt 

tapasztaltam, hogy diklórmetánban lejátszódott a reakció 1 óra alatt szobahőmérsékleten. 

A reakcióelegy feldolgozása során a terméket nem tisztán kaptam meg, ugyanis 19F NMR 

spektrum alapján látszódott, hogy egy másik, feltételezhetően trifluoretilezett termék is 

képződött, ugyanis a 3-trifluoretilezett indol (235) fluor spektrumában 1 jelet kell látnunk 

-66,1 ppm-nél (későbbiekben a tiszta 235 alapján), a spektrumban pedig a kívánt csúcs 

integráljához képest 33%-ban megjelent egy másik jel is -64,9 ppm-nél. 235-öt nem 

tudtam oszlopkromatográfiásan elválasztani a képződött mellékterméktől. A kísérleti 

adatok között a 111. ábra alapján látható, hogy a termékelegyről készült 1H, illetve 13C 

NMR mérések alapján meg lehet állapítani, hogy a képződött melléktermék az indol 

dimerizált formájának a trifluoretilezett származéka (236). Bázis nélküli reakcióban 235 

a 236-hoz viszonyítva 2:1 arányban jelent meg. A termékelegy összesített termelése 70% 

volt, vagyis 235-öt valójában csak 46%-os termeléssel sikerült kinyerni a keverék 

formájában.  

Megpróbáltam 236 mennyiségét csökkenteni a reakcióelegyben azzal, hogy 

különböző szervetlen bázisokat mértem be a kiindulási anyagok mellé. A kipróbált 

bázisok mellett megjelenő termékarányok a 4. táblázat jobb oldali oszlopában láthatók, 

ezeket a reakcióelegyből felvett 19F NMR spektrumok alapján állapítottam meg. A 

táblázatban feltüntetett reakciók esetén mindig 100%-os konverziót kaptam, így csak a 

melléktermékek arányában különböznek. 

A szervetlen bázisok nagymértékben lecsökkentették a képződő 236 mennyiségét, 

ám nem tüntették azt el. Cs2CO3 mellett alig változott az arány (10:4), míg a NaH, 

Na2CO3 és a NaOtBu ugyanazt az eredményt adták (10:1). NaOH és K3PO4 segítségével 

kaptam a legjobb eredményt (20:1), ám még ez sem megfelelő, hiszen ha ebben az 

arányban képződik a két termék, akkor 235-öt maximum 90%-os termeléssel lehet 

előállítani. 
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Bázis 235:236a 

- 2:1 

Cs2CO3 10:4 

NaH 10:1 

Na2CO3 10:1 

NaOtBu 10:1 

NaOH 20:1 

K3PO4 20:1 

4. táblázat: Szervetlen bázisok kipróbálása a reakcióban a 19F NMR mérések alapján 

A reakciót kipróbáltam vizes NH3 hozzáadásával is, de ekkor meglepő módon 

nem ment teljesen végbe a reakció, és a GC-MS mérés alapján csak 50%-os konverziót 

sikerült elérni. A reakcióelegyben megjelenő víz nem jelent problémát, mivel a Na2CO3 

esetén a fenti reakcióval analóg módon hozzáadtam a reakcióelegyhez 5 V/V% vizet is 

és megegyező eredményt kaptam (100% konverzió, 10:1 termékarány). Így valószínűleg 

a NH3 deaktiválta 222-t, erre a későbbiekben a mechanizmus feltárása során találtunk 

magyarázatot. 

A szervetlen bázisok kipróbálása után a különböző szerves bázisok termékelegyre 

való hatását vizsgáltam szintén 2 ekvivalens mennyiségben. Meglepő módon a legtöbb 

szerves bázis esetén a termék egyáltalán nem jelent meg a reakcióelegyben, így a 

trietilamin (237), Hünig-bázis (DIPEA – di(izopropil)etilamin, 238), DABCO (239), 

DBU (240), DBN (241), N,N-dimetilanilin (243), piridin (172) és 2-etilpiridinnél (244). 

A bázisok közül több esetben is a trifluoretilezett bázis tömegével megegyező csúcsot 

láttam a kromatogramban. Ezekben az esetekben a nitrogénen kellett, hogy történjen a 

trifluoretilezés és sót kapnánk termékként – a DABCO (239), a 2-etilpiridin (244), a 

„proton szivacs” (242) és a 6-metilpiridin-2-ol (246) trifluoretilezett sóját. A sók esetleges 

jó oldhatóságával és alacsony forráspontjával magyarázható csak, hogy a 

kromatogramban megjelentek, hiszen egyéb esetekben nem lenne lehetséges. 
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73. ábra: Szerves bázisokkal elérhető konverzió (GC-MS)  

A kollidin (245), 6-metilpiridin-2-ol (246) és lutidin (247) bázisok mellett az indol 

trifluoretilezésének 20, 60, illetve 70%-os konverzióját tapasztaltam, valamint a proton 

szivacsként nevezett 1,8-bisz(dimetilamino)naftalén (242) esetén is megjelent a 

kromatogramban a termék csúcsa, bár elhanyagolható mennyiségben. Teljes konverziót 

csak egy bázis, a 2,6-di(tercbutil)piridin (DTBPy, 148) esetén értem el, ekkor az eddig 

gondot okozó melléktermék (236) sem jelent meg a reakcióelegyben. 

A trifluoretilezett indolszármazékok megjelenéséről eddig csak konverzióértékkel 

beszéltem, ám a reakció hatékonyságának változását különböző additívek hozzáadásával 

is szerettem volna vizsgálni. A 235:236 arány mellett a következőkben a termelés értékét 

is figyelembe vettem. A reakció lezajlása után a reakcióelegyet választótölcsérbe 

töltöttem etil-acetát segítségével, majd vízzel mostam, végül celitre pároltam és 

oszlopkromatográfiásan tisztítottam. Az 5. táblázat 1. sorában látható, hogy bázis nélkül 

1 ekvivalens 222 mellett a már ismert 2:1-es termékarányt 70%-os termeléssel kaptam 

meg. NaH bázis mellett a kívánt terméket már jobb (10:1) arányban tapasztaltam, de a 

termelés ebben az esetben is 70% maradt. A Na2CO3 bázis oldhatósága miatt 5 V/V%-

ban vizet is adtam a reakcióelegyhez, így hasonló termeléssel kaptam meg a terméket 

10:1-es termékarány mellett 1,3 ekvivalens jodóniumsót felhasználva. Egy gyenge sav, a 

pivalinsav alkalmazása mellett a termelés kissé romlott (61%), szintúgy a termékarány 

(10:4). 148 bázis mellett 1,3 ekvivalens 222-t felhasználva szelektíven 235-öt sikerült 

előállítanom 84%-os termeléssel. 
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Additív Jodóniumsó 235:236 Termelés 

- 1,0 ekv 2:1 70% 

NaH 1,0 ekv. 10:1 70% 

Na2CO3 (5 V% H2O) 1,3 ekv. 10:1 73% 

pivalinsav 1,0 ekv. 10:4 61% 

DTBPy (148) 1,3 ekv. 100:1 84% 

5. táblázat: A 3-trifluoretilezett indol (235) előállítása különböző additívek mellett 

148 mennyiségének optimálását is elvégeztem. A fenti 2 ekvivalens bázis mellett 

szelektíven 235 képződik, így 19F NMR mérések alapján megvizsgáltam, hogy kevesebb 

mennyiség mellett mi történik. Azt tapasztaltam, hogy a termék: melléktermék arány 

10:1-nek adódik kisebb mennyiségű (0,5 – 1,5 ekvivalens) bázis alkalmazása mellett. 

A bázis nagyobb mennyisége hatással van a termelés hatékonyságára is. Ezt két 

példán szeretném bemutatni, egy elektronban gazdagabb és egy elektronban szegényebb 

indolszármazékon. 

 

Oldószer T / °C Bázis Termelés 

DCM 25 - 26% 

DCM 0 → 25 - 22% 

DCM 25 NaOH (2 ekv.) 28% 

MeCN 25 - 41% 

MeCN 25 DTBPy (148), (2 ekv.) 90% 

DCM 25 DTBPy (148), (1 ekv.) 78% 

DCM 25 DTBPy (148), (2 ekv.) 90% 

6. táblázat: A trifluoretilezési reakció vizsgálata 5-metoxiindol esetén 

5-metoxiindolallal (248) elvégeztem a reakciót különböző körülmények között (6. 

táblázat). 248 nukleofilabb jellege miatt könnyen reagál az elektrofil 222-vel, ennek 
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ellenére bázis nélkül diklórmetánban 26%-os termeléssel tudtam előállítani a 

trifluoretilezett terméket. Érdekes módon – feltételezhetően az indolváz megváltozott 

elektronikus tulajdonságai miatt – a termék mellett nem jelent meg ebben az esetben a 

melléktermék, viszont jóval alacsonyabb termelést kaptam. 

Felmerült bennem, hogy az indolszármazék a túlzott aktivitása miatt elbomlik a 

reakciókörülmények között, így 0°C-on mértem be 222-t az indol diklórmetános 

oldatába. A só oldhatósága viszont annyira lecsökkent ebben az esetben, hogy a bemérés 

után hagytam szobahőmérsékletre melegedni az oldatot. Ebben az esetben hasonlóan 

alacsony termeléshez jutottam. Meglepő módon NaOH bázis használata mellett a 

termelés alig növekedett. Oldószercsere után azt tapasztaltam, hogy bázis nélkül 

acetonitrilben már közepes (41%) termeléssel izolálható a termék, míg 2 ekvivalens 148 

hozzáadásával drasztikusan megnő a termelés értéke. 

Ezek után visszatértem a DCM-hoz és kipróbáltam 1, majd 2 ekvivalens 148-cal 

a reakciót és a kettő között lényeges termeléskülönbséget tapasztaltam, a 2 ekvivalens 

bázis javára. A fenti eredmények alapján úgy tűnik, hogy az acetonitril hasonlóan jó 

oldószer, így ha oldhatósági problémák lépnek fel a reakció során más szubsztrátoknál, 

ez az oldószer jó alternatívát kínál a reakció hatékony megvalósításához. 

A 4-brómindollal (250) is elvégeztem az előzőek alapján egy redukált kísérleti 

sort. Azt vártam, hogy ebben az esetben lassabb reakcióról lesz szó, mivel az indolváz 

elektronban szegényebb, így kevésbé nukleofil. Két óra után azonban itt is teljes 

konverziót tapasztaltam. 

 

Bázis Termelés 

- 43% 

NaOH (2 ekv.) 39% 

DTBPy (148), (1 ekv.) 60% 

DTBPy (148), (2 ekv.) 71% 

7. táblázat: 4-bróm-3-trifluoretilindol előállítása különböző bázisok segítségével 

250-nél (7. táblázat) közepes termeléssel kaptam meg a trifluoretilezett terméket 

bázis nélküli reakcióban. Itt sem tapasztaltam a melléktermék képződését bázis 



64 

 

távollétében. Ha 2 ekvivalens NaOH-ot mértem be, akkor a termelés nem változott 

számottevően. 148 esetében azonban már szembetűnő a változás, ugyanis 1 ekvivalens 

148 hozzáadásával 60%-ra nőtt a termelés értéke, míg 2 ekvivalens bázissal 71%-ban 

kaptam meg a kívánt terméket. 

A fenti eredmények alátámasztják, hogy a bázisnak fontos szerepe van mind a 

melléktermék keletkezésének visszaszorításában, mind pedig a kívánt termék 

előállításának hatékonyságában. 

A jodóniumsó aril-csoportjának hatását is vizsgáltam a reakcióra néhány, a fentiek 

során előállított trifluoretil(aril)jodónium triflát segítségével. Az indol trifluoretilezési 

reakciójában az eddigi 1 óra helyett 10 perces reakcióidőt alkalmaztam, hogy 

megfigyelhessem a különbséget a konverzióban. Azt feltételeztem, hogy 10 perc után 

egyik jodóniumsóval sem lesz teljes a konverzió, így jelentős reaktivitásbeli különbséget 

tapasztalhatok. Az eredmények (74. ábra) azonban nem ezt mutattták, ugyanis 10 perc 

után majdnem teljes konverzióval lejátszódott a reakció az összes jodóniumsó esetében. 

Lényegi különbséget így nem fedezhettem fel a reaktivitásban, ám az ebből az 

eredményből is látszik, hogy a 222 tűnik a leginkább reaktívnak 121 trifluoretilezésében. 

 

Ar-csoport Konverzióa 

p-tollil (223) 92% 

fenil (48) 92% 

mezitil (222) 100% 

74. ábra: Különböző aril-csoporttal rendelkező jodóniumsók reaktivitásának összehasonlítása bázis 

mellett  
a GC-FID mérés alapján 

A reakciósort megismételtem bázis nélkül is, ebben az esetben jóval alacsonyabb 

reaktivitást tapasztaltam (75. ábra). 10 perc után 223-mal 52% konverziót értem el, míg 

222-vel 59%-ot. Ezzel párhuzamosan 19F NMR spektrumokat is felvettem és meglepő 

módon jóval alacsonyabb konverzióértékeket tapasztaltam, bár megnyugtató, hogy a 

tendencia hasonló volt. A két mérés közötti különbséget magyarázhatjuk a GC-mérésnél 

szükséges kalibráció előzetes hiányával vagy a gázkromatográf készülékben lévő oszlop 

elévülésével. 
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Ar-csoport Konverzió 

 GC-FID 19F NMR 

p-tollil 52% 35% 

fenil 56% 42% 

mezitil 59% 45% 

75. ábra: Különböző aril-csoporttal rendelkező jodóniumsók reaktivitásának összehasonlítása bázis 

nélkül 

A fenti reakciót megismételtem 4-bróm-1-benzilindolt (252) használva kiindulási 

anyagként és ugyanazt a tendenciát tapasztaltam. A bróm-szubsztituens miatt az indolváz 

nukleofilitása csökken, így a mintavételt 1 órás reakcióidőnél hajtottam végre. Ebben az 

esetben már egymáshoz hasonló, alacsony konverzióértékeket kaptam a két mérés 

eredményéből. 

 

Ar-csoport Konverzió 

 GC-FID 19F NMR 

p-tolil (223) 28% 35% 

fenil (48) 34% 42% 

mezitil (222) 39% 48% 

76. ábra: 4-Bróm-1-benzilindol (252) reakciója különböző aril-csoportokat tartalmazó jodóniumsókkal 

A tendencia a fenti vizsgálatok alapján egyértelműnek tűnik, 222 a legreaktívabb 

a trifluoretilezési reakcióban. A későbbiekben a termelést vizsgálva arra jutottam, hogy 

1,0 ekvivalens reagens helyett 1,3 ekvivalenst érdemes használni, mivel 78%-ról 84%-ra 

javítja a termelést, illetve jelentősen gyorsítja a reakciót a reagens 0,3 ekvivalenssel 

történő megnövelése. 
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3.2.3. A trifluoretilezési reakció kiterjesztése 

Az optimális reakciókörülmények tudatában megvizsgáltam, hogy milyen 

indolszármazékokra lehet alkalmazni a trifluoretilezési eljárást. A reagens 

alkalmazhatóságát 5 csoportban szeretném bemutatni. Az első részben az elektronküldő 

szubsztituensek hatását vizsgáltam (77. ábra). 235 esetén 1 óra alatt lejátszódott a reakció 

és a terméket 84%-os termeléssel kaptam meg. A C2-es pozícióban alkilezett 

indolszármazékok esetén a reakció igen gyorsnak bizonyult, alig 5 (254), illetve 10 perc 

(255) alatt teljes konverzióval lejátszódtak és a termékeket magas (95%) termeléssel 

sikerült előállítanom. A C6 helyzetben metilezett indol (256) esetén viszonylag gyors 

reakcióban kaptam meg a kívánt terméket közepes (62%) termeléssel. 

 

77. ábra: A trifluoretilezési reakció alkalmazhatósága I. 

A 4-metilindol (257) esetén szintén gyors reakciót tapasztaltam – ez annak 

köszönhető, hogy a kettes és a négyes helyzetben lévő szubsztituensek hatása 

meghatározó – a terméket 80%-os termeléssel állítottam elő. 232 esetén hosszabb idő 

alatt érte el a reakció a 100% konverziót, a terméket 70%-os termeléssel állítottam elő – 

hasonló eredményre jutottam az N-metil-2-fenilindol (258) esetén is. A reakcióban 

viszonylag gyorsan trifluoretileződött az 5-benziloxi-származék (259) is, amelyet 84%-

os hozammal állítottam elő. 

A következőkben az erősen elektronküldő szubsztituensek hatását vizsgáltam a 

reakcióra. Ebben az esetben több indolszármazéknál is igen gyors reakciót tapasztaltam, 

ám az elektronküldő csoportok miatti túlzott aktivitásuk miatt többször előfordult, hogy 
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a terméket közepes termeléssel kaptam meg. Ennek az okát a fentiekben már említettem, 

mivel a kiindulási anyagok valószínűleg oldatban elbomlanak. 

 

78. ábra: A trifluoretilezési reakció alkalmazhatósága II. 

A szubsztrátok körében látható (78. ábra), hogy a metoxi-csoportot tartalmazó 

vázak esetén gyors, maximum 1 órás reakcióidő alatt is teljes átalakulás érhető el. Az 5,6-

dimetoxi (260), illetve 6-metoxiindol (262) esetén közepes termeléssel kaptam meg a 

kívánt termékeket (46% és 53%), míg az 5-metoxi (248), illetve 2-metil-5-metoxiindol 

(261) esetén viszonylag gyors reakcióban majdnem kvantitatívan sikerült előállítani a 

kívánt termékeket (90%, illetve 96%). A 4-es helyzetben O-triizopropilszilil (OTIPS) 

funkciós csoporttal rendelkező indol (263) esetén szintén gyors reakciót tapasztaltam, és 

a megfelelő terméket közepes hozammal (48%) sikerült előállítani. A nitrogénen TIPS-

ezett származék (264) esetén valamennyivel hosszabb reakcióidő volt szükséges, de a 

terméket ebben az esetben is jó (86%) termeléssel izoláltam. A C5 pozícióban 

trimetilszilil-acetilén funkciós csoportot tartalmazó indolt (265) is jól tolerálja a reakció, 

a trifluoretilezett terméket sikeresen előállítottam. A szilil védőcsoporttal ellátott funkciós 

csoportok a továbbalakíthatóság szempontjából hasznosak lehetnek, hiszen egy egyszerű 

kálium-fluoridos reakcióval eltávolíthatók és így a szabaddá váló O, N vagy acetilén 

csoporton keresztül tovább lehet funkcionalizálni a molekulát. 

A következő ábrán (79. ábra) különböző halogénnel szubsztituált 

indolszármazékot trifluoretilezési reakcióit foglaltam össze. A reakciókról általánosan 

elmondható, hogy az előzőekhez képest a teljes átalakulás elérése hosszabb (2-3 óra) időt 
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vesznek igénybe, illetve egy esetben 2 ekvivalens reagenst kellett hozzáadni a reakcióhoz, 

hogy 100% konverziót érjünk el. A halogénszármazékok előnye az, hogy 

keresztkapcsolási reakciókban (Sonogashira-reakció, Heck-reakció, stb.) tovább lehet 

alakítani a terméket, így akár nagyobb molekulák vázát is képezhetik az itt felsorolt 

molekulák. Doktori munkám befejezése során fedeztem fel egy, a Richter Gedeon Nyrt. 

által 2012-ben írt szabadalmat (WO 2012/059776), amelyben olyan indol vegyületek 

állítanak elő, amelyek szelektív bradykinin 1 antagonisták lehetnek. Ezek a molekulák 

hármas helyzetben H, halogenid, ciano, illetve C1-C4 alkil láncot tartalmaznak. A céljuk 

ebben az esetben egy elektronszívó csoport bevitele volt, amely a molekula elektronikus 

tulajdonságainak a megváltoztatásával elősegítheti a kívánt hatást. Az ábrán felsorolt 

molekulák akár kiindulási pontját is jelenthetnék ilyen típusú vegyületek előállításának. 

 

79. ábra: A trifluoretilezési reakció alkalmazhatósága III. 

Látható, hogy 6-fluorindol (266) esetén 2 óra alatt ért el teljes konverziót a reakció 

és 74%-os hozammal lehetett előállítani a terméket. Klórszármazékok (267, 163) esetén 

ugyancsak jó termeléssel kaptam meg a kívánt termékeket (76%, 82%), és ugyanez 

mondható el a 3-as és 4-es helyzetben brómozott indolszármazékokról (268, 250) is (71%, 

84%). Az 5-jódindol (269) esetén 3 óra alatt lejátszódott a trifluoretilezés és 

trifluoretilezett származékot 81%-os termeléssel kaptam meg. Ezzel szemben a 7-

jódindol-származéknál (270) 6 óra múlva sem volt 100%-os a konverzió, így további 

reagens hozzáadása után 20 óra reakcióidőt követően alakult át teljes mértékben a 
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kiindulási anyag. A terméket ebben az esetben is jó, 72%-os hozammal lehetett 

előállítani. 

Annak érdekében, hogy a halogénnel szubsztituált indolszármazékok 

trifluoretilezésének reakcióidejét lerövidítsük, érdemes valamilyen alkil-csoportot 

helyezni az indolvázra, ezáltal növelve annak elektronsűrűségét. A 2-metil (271, 272), 

illetve 2-etilcsoportokkal (275) ellátott molekulák már jóval gyorsabban, jellemzően 10-

20 perc alatt teljes konverziót érnek el a trifluoretilezési reakcióban és kiváló termeléssel 

(88-94%) izolálhatóak a trifluoretilezett származékok. Ez alól kivételt képez a 7-klór-2-

metil indol (273), melynél 3 órára volt szükség a teljes átalakulás eléréséig, de a kívánt 

termék jó, 80%-os termeléssel izolálható. Ez magyarázatul szolgálhat az előző ábrán 

látott 270-nél igényelt 20 órás reakcióidőre, ugyanis, ha az indol gyűrű C7-es pozícióban 

funkciós csoportot tartalmaz, akkor a szubsztrát további funkcionalizálása jellemzően 

hosszabb reakcióidőt igényel. A továbbalakítható boronészter funkciós csoporttal (276) 

is végrehajtottam a reakciót, amelyet szintén tolerál a reakció és 4 óra kevertetés után jó 

hozammal kaptam meg a kívánt terméket.  

 

80. ábra: A trifluoretilezési reakció alkalmazhatósága IV. 

A boronészter funkciós csoport a későbbiekben szintén hasznos lehet nagyobb 

molekulák felépítésében, ugyanis Suzuki-kapcsolásban továbbalakíthatók. A 80. ábrán 

lévő 274, 252 esetén feltűnő, hogy bázis használata nélkül hajtottam végre a reakiókat. 

Bázis használata mellett a reakció nem játszódott le teljesen, erre a későbbiekben a 

reakció mechanizmusára tett javaslatunk segítségével tudok magyarázatot adni. 
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A trifluoretilezési reakciót erősen elektronszívó csoportok mellett is elvégeztem 

(81. ábra). Az átalakításhoz jellemzően 2-4 óra reakcióidő szükséges, illetve a korábbi 

szubsztrátumokkal végrehajtott reakciókhoz képest alacsonyabb termelésekkel izoláltam 

a kívánt indolszármazékokat. A C5 pozícióban trifluormetilezett indol (277) esetében 

40% termeléssel kaptam meg a terméket, míg a 4-nitroindol-származék (278) esetében 

50% hozammal sikerült kinyerni a trifluoretilezett terméket. Hipervalens 

jódvegyületekkel való reakciók jellemzően nem tolerálják a nitril-csoport jelenlétét, 

mivel a jodóniumsó maga is képes elreagálni vele. Épp ezért kellemesen meglepődtem, 

amikor sikerült izolálni az 5-cianoindolból képzett trifluoretilezett terméket (279), ha 

alacsony hozammal is (31%). A teljes reakcióhoz ebben az esetben sem volt szükséges 

bázisra, ugyancsak a mechanizmusban rejlik ennek a magyarázata. 

 

81. ábra: A trifluoretilezési reakció alkalmazhatósága V. 

A továbbalakíthatóságot szem előtt tartva további két indolszármazékot állítottam 

még elő. Az indol 5-metilészterezett származékát (280), amelynek trifluoretilezett 

termékét 2,5 óra kevertetés után 74%-os termeléssel izoláltam, valamint az 5-acetamido-

2-metil-indolt (281), amely gyors reakcióban trifluoretileződött és a terméket jó 

hozammal tudtam előállítani. 
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3.2.4. A trifluoretilezési reakció mechanizmusa 

A reakció lehetséges mechanizmusát Dr. Stirling András kutatócsoportjával 

együttműködésben vizsgáltuk. Elméleti számítások alapján a 82. ábra szerinti 

mechanizmust javasoltuk az átalakulás végbemenetelésre. Eszerint a reakció első 

lépésében a trifluoretil(mezitil)jodónium triflát disszociációja történik meg, aminek 

következtében az elektrofil ágenst megtámadja a nukleofil indol. Kialakul egy átmeneti 

állapot, amelyhez 25 kcal/mol energiamennyiség szükséges. A trifluoretil-csoport 

tranfszerje után egy deprotonálódás következik be, amelyből közvetlenül kialakul a 

termék. 

 

82. ábra: A reakció mechanizmusának ábrázolása energiadiagramon 

A hipervalens jódvegyületek reakcióinak lehetséges mechanizmusai között 

felsorolt, a 2.2.1.1. fejezetben tárgyalt reduktív eliminációs útra is történt számolás, ám 

azt találtuk, hogy annak jóval magasabb (52,0 kcal/mol) aktiválási energiája van. Az 

általunk javasolt mechanizmusban a termék kialakulásához vezető út exoterm folyamat, 

a felszabaduló energiamennyiség miatt irreverzibilis. 

Felmerült bennünk, hogy lehetséges-e a C2-alkilezése az indolnak ezzel a 

reagenssel, de a számolás során kiderült, hogy nem találnak olyan átmeneti állapotot, 

amely kialakulhatna a reakcióban. Kíváncsiak voltunk arra is, hogy a trifluoretil-csoportra 
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miért nem a nitrogén támad és azt találtuk, hogy az N-alkilezett átmeneti állapotnak 

magasabb az energiaigénye (30,2 kcal/mol). 

A fentiekben említett melléktermék kialakulásának a magyarázatára is történtek 

számolások. A termék kialakulása közben felszabadult proton bázis távollétében képes 

elindítani az indol savas körülmények között bekövetkező dimerizációját (83. ábra). 

 

83. ábra: A melléktermék kialakulásához vezető lépések ábrázolása energiadiagramon 

A kialakuló dimer energetikailag ugyan nem kedvezményezett, de a hipervalens 

jódvegyület képes ezzel is elreagálni és így a kialakuló N-trifluoretilezett dimer termék 

már exoterm folyamat lévén energiaminimumban van. Emiatt szükséges a reakcióban egy 

bázist alkalmazni, amely a felszabaduló protont megköti. 

A kérdés azonban felmerül, hogy miért nem alkalmazható számos olyan szerves 

bázis, amelyek jellemzően használatosak a szerves kémiai reakciókban? Ahogy 

említettem, az indol N-alkilezésének aktiválási energiája nem sokkal magasabb, mint a 

C-alkilezési aktiválási energia. Számos nitrogéntartalmú bázisnak azonban jóval 

alacsonyabb a N-trifluoretilezési aktiválási energiája. 

Az optimálás során a szerves bázisok kipróbálásakor sokszor 0% konverziót 

tapasztaltam az indol trifluoretilezésére nézve. Ennek az az oka, hogy a felsorolt 

esetekben magának a bázisnak a trifluoretilezése történik meg, mivel annak aktiválási 

energiája jóval alacsonyabb, mint az indol trifluoretilezési aktiválási energiája. Mivel a 

legtöbb esetben tercier amint használtam (TEA, Hünig-bázis, piridinszármazékok), a 

trifluoretilezési reakció kvaterner ammóniumsókat eredményezett és ezek jelenlétét GC-

MS-sel nem tudom bizonyítani. 

Dr. Stirling András kutatócsoportja számolásokat végzett néhány bázis N-

trifluoretilezési reakciójának aktiválási energiájára, így fel tudtam állítani egy 
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összehasonlításra alkalmas sort az indolszármazékok trifluoretilezési aktiválási 

energiájának ismeretében. Az általunk vizsgált indolszármazékok és szerves bázisok 

trifluoretileződésének aktiválási energiáinak értékei megtalálhatók a kísérleti részben 

(14. táblázat). Ezek közül az adatok közül a reaktivitás értelmezéséhez csak néhányat 

használok fel. 

 

84. ábra: Bázisok és indolszármazékok trifluoretilezési aktiválási energiájának összehasonlítása 

Ahogy a 84. ábra mutatja, a felsorolt bázisok N-trifluoretilezési aktiválási 

energiája összevethető az indolszármazékok trifluoretilezési aktiválási energiájával. A 

reakcióparaméterek optimálását 121-gyel végeztem, amelynek trifluoretilezési aktiválási 

energiája 25,0 kcal/mol. Ehhez képest a TEA (237) aktiválási energiája 18,4 kcal/mol, a 

Hünig-bázisé (238) 22,4 kcal/mol, míg a lutidiné (247) 23,6 kcal/mol. Mivel a felsorolt 

bázisok trifluoretilezési aktiválási energiája alacsonyabb, mint 121-é, ezért nem meglepő, 

hogy az indol trifluoretilezése esetén egyik esetben sem kaptunk 100% konverziót 2 

ekvivalens bázis használata mellett. Az egyetlen kivételt 148 képezi, amelynek olyan 

magas a trifluoretilezési aktiválási energiája (~36 kcal/mol), hogy képes csupán a 

felszabaduló proton befogadására anélkül, hogy ő maga trifluoretileződne. A magas 

aktiválási energia a nitrogén sztérikusan gátolt helyzetével magyarázható. 

Az elmélet igazolására elvégeztem egy kísérletsorozatot, amelyben 

versenyeztettem az amin bázisokat és az indolvázas szubsztrátokat. A reakciókban 1 

ekvivalens indolszármazék mellett 1 ekvivalens sót alkalmaztam, illetve 1 ekvivalens 

kiválasztott bázist. Egy indolszármazékkal a reakciót háromszor megismételtem, így a 

táblázatokban látható adatok több párhuzamos mérések átlagolt eredményei. A 84. ábra 

vegyületeivel végeztem el a reakciót, de részletesen csak egyet szeretnék bemutatni, 

ezután összefoglalom a kísérletek eredményeit. 

A sorban az indolszármazékok közül a legalacsonyabb trifluoretilezési aktiválási 

energiával 282 rendelkezik. Ennél csak 237 trifluoretilezési aktiválási energiája 

alacsonyabb, ahogy azt a 8. táblázat felső sorában láthatjuk (TS). A reakciókat csupán 

10 percig kevertettem, az ezután vett mintából GC-FID mérést végeztem. 282 

trifluoretilezésének konverzióértékei láthatók a 2. oszlopban. 237 mellett – ahogy azt 
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várjuk – a legalacsonyabb az indolszármazék trifluoretilezésének konverziója (37%). 238 

esetében kevéssel, de magasabb konverziót kaptam (42%), de 247 bázis mellett már szinte 

teljesen lejátszódott a reakció (95%). A várakozásnak megfelelően a reakció teljes 

konverzióval játszódik le 148 mellett. 

 

Bázis Konverzióa 

TEA (237) 37% 

DIPEA (238) 42% 

lutidin (247) 95% 

DTBPy (148) 100% 

8. táblázat: 248 trifluoretilezésének vizsgálata különböző bázisok mellett  a GC-FID mérés alapján 

Az összes fenti (84. ábra) indolszármazékon elvégeztem ezt a kísérletsorozatot 

és örömmel tapasztaltam, hogy a tendenciák korrelálnak a számolt trifluoretilezési 

aktiválási energiák alapján elvárható értékekkel. A 85. ábra segítségével összesítettem 

az eredményeket, az ábrán lévő százalékos értékek azt a megfelelő termékre értett 

konverziót jelölik, amelyet GC-FID mérés alapján számoltam ki. 

237 alkalmazása mellett 282 kivételével egyik indolszármazék esetén sem 

tapasztaltam 5-7%-nál nagyobb konverziót. Mivel 237 trifluoretilezési aktiválási 

energiája jóval alacsonyabb, mint a többi három indolé (283, 121, 284), ezért ez az 

eredmény nem meglepő.  

238 bázis trifluoretilezési aktiválási energiája 282 és 283 trifluoretilezési 

aktiválási energiája közé esik, így az előbbinél jobb, az utóbbinál rosszabb konverziót 

várunk. Az eredmények ezt alátámasztják, hiszen 282-nél 42% konverzióval játszódott le 

a reakció, míg 283-nál csak 32% konverziót tapasztaltam. A másik két indol (121, 284) 

esetén a trifluoretilezési aktiválási energia növekedésével csökken a konverzió értéke. 
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85. ábra: Indolszármazékok trifluoretilezésének vizsgálata különböző bázisok mellett 

247 trifluoretilezési aktiválási energiája alig nagyobb, mint 283-é, ám kisebb, mint 

121-é. Látható, hogy 282-nél majdnem teljes konverziót tapasztaltam – mivel annak a 

trifluoretilezési aktiválási energiája jóval alacsonyabb, mint 247-é, míg 283-nál már 

valamivel alacsonyabb (77%) konverzióval játszódott le a reakció. A másik két indol 

esetén (121, 284) 70% konverziót mutattak a mérések. 

148 esetén elvileg mind a négy indolszármazéknál elvárhatnánk, hogy 100% 

konverzióval átalakuljanak a trifluoretilezési reakcióban – hiszen az aktiválási energiája 

jóval magasabb mindegyikükénél – ám mégsem ezt tapasztaltam. Valamilyen okból 

kifolyólag csak 282-nél ment végbe teljesen a reakció. A többi esetén 90-96% konverzió 

történt, ami meglepő, ám mivel az optimált reakciókörülmények között 2 ekvivalens 

bázist alkalmazok, ezért az alkalmazhatóságnál bemutatott molekuláknál logikus, hogy 

100% konverziót tapasztaljak. 

A 80. és 81. ábra esetén látható volt, hogy két szubsztrát, 274 és 279 esetén bázis 

távollétében végeztem a reakciót. Ennek oka a fenti magyarázatban rejlik – mivel ezeknek 

a molekuláknak a trifluoretilezési aktiválási energiája viszonylag magas (26,5 és 27,3 

kcal/mol), ezért ezekben az esetekben a bázis jelenléte lassítja a reakciót. Érdekes, hogy 

a 14. táblázat alapján láthatók magasabb aktiválási energiájú szubsztrátok, mégis ezek 

esetén 100% konverzióval és viszonylag rövid idő alatt lejátszódott a trifluoretilezési 

reakció. Ez jelezheti a számolás pontatlanságát, ám mivel a reakció hatékonysága sok 

paraméteren múlhat – az egyes szubsztrátok oldhatóságán, a reagens frissességén vagy az 



76 

 

aktuális oldószer tisztaságán – ezért nem tudok pontos magyarázatot adni erre a 

tapasztalatra. A trifluoretil(mezitil)jodónium triflát igen aktív reagens, a fentiek alapján 

elmondható, hogy általában megbízhatóan és reprodukálhatóan lehet vele trifluoretilezni 

indolszármazékokat. 

3.2.5. Indolok trifluoretilezése C2 pozícióban 

Az indolok sikeres hármas helyzetű trifluoretilezése után kutatásokat végeztem, 

hogy lehetséges-e kettes helyzetben is trifluoretilezni a vázat. Az irodalmi előzmények 

alapján azt találtam, hogy Pd-167 és Ru-katalizált168 reakciókban sikeresen 

funkcionalizálják az indolvázat C2 pozícióban piridil- vagy pirimidil irányítócsoport 

jelenlétében (86. ábra). 

 

86. ábra: Piridil- és pirimidilindolok kettes helyzetű funkcionalizálása 

Első lépésben előállítottam N-piridilindolt (291). Ezután az irodalomban leírt 

reakciók alapján reagáltattam 222-t 291-gyel a 87. ábra körülményeit kombinálva 

alkalmazva, tehát Pd(OAc)2 (29) katalizátort felhasználva bázikus körülmények között. 

 

87. ábra: Próbareakció az N-piridilindol trifluoretilezésére 
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A jodóniumsó stabilitását figyelembe véve úgy döntöttem, hogy 30 perc után 

mintát veszek a reakcióelegyből, hiszen a só 40°C-on 1 óra alatt elbomlik, így 70°C-on 

még gyorsabb bomlás feltételezhető. A fél órás mintavételt követően a kapott 

kromatogramban 7%-ban találtam meg a kívánt termék tömegéhez tartozó integráljelet a 

291-éhez képest. Ezt biztató eredménynek értékeltem és optimálni kezdtem a reakciót a 

katalizátor minősége, additív, oldószer és hőmérséklet tekintetében. Az optimálás során 

0,1 mmol-os méretben dolgoztam. 

Az első reakciók közé tartozott az, amelyben ugyanezen reakciókörülmények 

között kipróbáltam egyéb átmenetifémeket (RuCl3, KAuCl4, AgBF4, Fe(OTf)2, FeCl2, 

Zn(OTf)2, CuI, CuCl, CuBr2, CuF2×H2O), ám egyik esetben sem tapasztaltam 292 

képződését. Észrevettem, hogy ha a reakcióelegyhez 30 mol% KOAc-ot mérek be, akkor 

a 7% helyett 30% konverziót érek el. A következőkben K2CO3 bázis távollétében, de 30 

mol% KOAc jelenlétében vizsgáltam a reakcióelegyet 70, 50, illetve 25°C-on, de alig 

képződött 292. A jodóniumsó instabilitása miatt szobahőmérsékletű reakciót választottam 

a továbbiakban és ilyen körülmények között 2 óráig hagytam keveredni a reakciót. 

 

Sor Oldószer KOAc (ekv.) Oldószer:H2O Konverzió 

1 DCM 1,0 - 3% 

2 DCE 1,0 - 3% 

3 m-xilol 1,0 - 22% 

4 toluol 1,0 - 26% 

5 toluol 1,0 5:1 28% 

6 toluol 1,0 2:1 15% 

7 toluol 2,0 5:1 15% 

8 toluol 2,0 2:1 8% 

9 toluol 3,0 5:1 7% 

10 toluol 3,0 2:1 3% 

9. táblázat: A 2-trifluoretilezési reakció optimálása I. 

A következő reakciósorozatban az oldószerek minőségét vizsgáltam (9. táblázat 

1-4. sor) és úgy találtam, hogy a toluol jobb oldószere a reakciónak. A KOAc mennyiségét 
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növeltem a reakcióelegyben, hogy ne kelljen kevert (K2CO3 + KOAc) bázisokat 

alkalmaznom. A korábbiakban azt tapasztaltam, hogy 222 reakcióját nem zavarja víz 

jelenléte, így a bázis jobb oldhatósága érdekében a feltüntetett arányban vizet mértem be 

az oldószer mellé (5-10. sor). 

Ahogy az eredményekből látható, a víz hozzáadása nem zavarta a reakciót. 

Nagyobb KOAc-mennyiség hozzáadására a konverzió nem javult. 

Mivel a KOAc nem bizonyult megfelelő bázisnak, ezért a továbbiakban a 

konverziónak a változását vizsgáltam különböző szervetlen bázisok hozzáadása esetén. 

Számos bázist kipróbáltam: Cs2CO3, CsF, CsOAc, Ag2O, Li2CO3, LiF, CsOPiv, NaOH, 

KOtBu és azt tapasztaltam, hogy a CsF bizonyult a legjobbnak (34% konverzió). Mivel 

ennek a mérlegen történő bemérése kényes feladat (nagymértékben higroszkópos a 

vegyület), ezért az ebből a szempontból barátságosabb, ám ugyanolyan konverziót 

eredményező KF bázist választottam a továbbiakban az optimáláshoz. Az eddigi 

eredmények alapján azt vettem észre, hogy a reakció igényli a magasabb hőmérsékletet 

így a következő kísérletek során a só szempontjából legmagasabb elérhető hőmérsékletet, 

35°C-ot választottam a 2 órás reakcióidőhöz. 

A 10. táblázat 1-5. sorában az oldószer:víz arányát változtattam. A 

konverzióértékek azt mutatják, hogy nagyon kevés víz hozzáadása is javít a reakció 

előrehaladásán, de ha 15:1 aránynál tovább növelem a víz mennyiségét, akkor az már 

nem javít rajta. Így ennél az értéknél maradva megvizsgáltam, hogy a jodóniumsó aril 

részletén változtatva mennyire változik a konverzió (6-9. sor). Az eredményekből kitűnik, 

hogy az elektronban dús aril gyűrűt tartalmazó jodóniumsó kedvezőbb a reakció 

szempontjából. A sóban található ellenion minőségét vizsgálva (10-11. sor) 

megállapítottam, hogy a triflát ellenion a legjobb választás, mivel mind a tetrafluoroborát, 

mind a hidrogénszulfát ellenion esetében drasztikusan lecsökkent a konverzióérték. 

Végül megvizsgáltam azt, hogy a PdII-forrás megfelelő lehet-e más jellegű 

katalizátorból (12-14. sor), de az elért eredmények azt mutatták, hogy a rendelkezésemre 

álló sókból csak a Pd(OAc)2 (29) a megfelelő. 
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Sor Ar X- Toluol:H2O Pd(II) Konverzió 

1 Mes OTf - Pd(OAc)2 22% 

2 Mes OTf 20:1 Pd(OAc)2 36% 

3 Mes OTf 15:1 Pd(OAc)2 43% 

4 Mes OTf 10:1 Pd(OAc)2 43% 

5 Mes OTf 5:1 Pd(OAc)2 41% 

6 4-Cl-Ph OTf 15:1 Pd(OAc)2 4% 

7 Ph OTf 15:1 Pd(OAc)2 11% 

8 4-Tol OTf 15:1 Pd(OAc)2 18% 

9 Mes OTf 15:1 Pd(OAc)2 48% 

10 Mes BF4 15:1 Pd(OAc)2 6% 

11 Mes HSO4 15:1 Pd(OAc)2 5% 

12 Mes OTf 15:1 Pd(OAc)2 43% 

13 Mes OTf 15:1 Pd(TFA)2 15% 

14 Mes OTf 15:1 Pd(MeCN)4(BF4)2 5% 

10. táblázat: A 2-trifluoretilezési reakció optimálása II. 

A 29 katalizátor eddig használt mennyiségét megduplázva (20 mol%) azt találtam, 

hogy 68% konverziót lehet elérni a reakcióban. A konverzió értékének a növelését 

megkíséreltem úgy, hogy 222-t és 29-et adagolva adtam a reakcióelegyhez. Így azt 

tapasztaltam, hogy ha 29-et 2 részletben adtam hozzá (10+10 mol%) 20 perc elteltével, 

ugyanakkor a 20. percben 29-en kívül +1,0 ekvivalens 222-t is hozzáadok, akkor 91%-ra 

nőtt a konverzió 1 órás reakcióidő után. Ugyanekkora konverziót tudtam elérni akkor is, 

ha 29-et 4 részletben adtam hozzá (4×5 mol%) 10 percenként és 222-ből +1,0 ekvivalenst 

adtam hozzá a 20. percben. Mivel a reagens adagolásakor valószínűsíthető, hogy az 

gyorsan elreagál a kiindulási N-piridilindollal, ezért úgy döntöttem, hogy a hőmérsékletet 

megemelve fogom több részletben (8) hozzáadni 222-t, míg 29-t kevesebb adagra 

bontottam (2). Csak 70-80°C-on tapasztaltam a konverzió romlását ebben a sorban, így a 

60°C-os reakcióhőmérsékletet választottam véglegesnek 222 és 29 adagolása mellett, 

mivel ez szükségszerűnek tűnt a magas konverzió eléréséhez. 
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Az így elért eredményt 0,5 mmol-os méretben is megismételtem és a kapott 

terméket oszlopkromatográfiásan tisztítottam.  

 

88. ábra: N-piridilindol trifluoretilezése 

A megtisztított termék NMR-spektrumának vizsgálatakor a termék 19F NMR 

spektrumában plusz egy, a CF3-csoporthoz tartozó jel integráljának 10%-át kitevő csúcsot 

találtam. A megtisztított termékről készült GC-MS kromatogramban is találtam egy, 292-

höz tartozó csúcs integráljához képest 10%-kal megjelenő csúcsot és ez alapján kiderült, 

hogy a bisz-trifluoretilezett származék (293) a szennyező (88. ábra). A termékelegyet 

48%-os összes termeléssel sikerült előállítani. 

A következőkben előállítottam az N-pirimidilindolt (294), amelyet szintén 

előszeretettel alkalmaznak az indol kettes helyzetű funkcionalizálásához, mint 

irányítócsoport. A trifluoretilezési reakció kivitelezése megegyezett a fenti eljáráshoz és 

az eredmény is hasonlónak bizonyult (89. ábra) a 19F NMR spektrum alapján. 

 

89. ábra: N-pirimidilindol trifluoretilezése 

Ebben az esetben jóval alacsonyabb termeléssel kaptam meg a termékelegyet, ami 

most is 10:1 arányban tartalmazta a C2-trifluoretilezett (295) és a C2- és C3-

bisztrifluoretilezett terméket (296). 

Előállítottam különböző indolszármazékokat, melyek C3-pozícióban 

funkcionalizáltak voltak (triptamin-származék, TIPS-alkinilezett indol, stb.), de ezek 

elbomlottak a piridilezési reakcióban, ami 110°C-on zajlik, így ilyen szubsztrátok 

trifluoretilezési reakcióban való részvételét nem tudtam megvizsgálni. 

Ezzel szemben viszont elő tudtam állítani a 4-brómindol N-piridilezett 

származékát (297), amely a palládiumkatalizált trifluoretilezési reakcióban jobb 

szubsztrátnak bizonyult (90. ábra). A fenti eljárást követően szelektíven a C2 pozícióban 

tudtam trifluoretilezni ezt az indolszármazékot, 42% termeléssel megkapva a kívánt 
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terméket (298). Ha csökkentettem a hozzáadott 222 mennyiségét, akkor még magasabb, 

58% termelést sikerült elérnem. 

 

90. ábra: 4-Bróm-N-piridilindol (297) trifluoretilezése 

A fenti eredményekből látszik, hogy a kidolgozott reakciókörülmények az 

indolszármazékok kettes helyzetben való trifluoretilezésére felettébb kényesek és nagy 

odafigyelést igényelnek. A piridil-származékok előállítása nehézkésnek bizonyult és 

emiatt nem tudtam szélesebb körben megvizsgálni a reakció alkalmazhatóságát. 

3.3. Új hipervalens jódvegyületek előállítása 

A 222-es vegyület sikeres alkalmazhatóságán felbuzdulva megpróbáltam más, a 

korábbiakban még nem előállított fluortartalmú hipervalens jódvegyületeket előállítani. 

Ehhez a megfelelő jodidokat első lépésben hidrogén-peroxiddal oxidáltam jód(III)-

bisz(trifluoracetát) vegyülettlé (91. ábra). 

 

91. ábra: Különböző fluortartalmú jodidok oxidációja 

A reakció minden esetben sikeres volt. A feldolgozás a trifluoretil-származékkal 

analóg módon történt, tehát a reakcióelegyről rotációs vákuumbepárló segítségével 

eltávolítottam az illékony komponenseket. A visszamaradó fehér, illetve sárgás anyagok 

hűtőben megszilárdultak. A reakció az 1,1,1,2,2-pentafluorpropil- (300), 3-klór-1,1,1-

trifluorpropil (302) és 1,1-difluoretil-jodid (303) esetén szinte kvantitatívan szolgáltatta a 

terméket. Az 1-klór-1,1,2-trifluoretil- (301), valamint 1,1,1,2-tetrafluoretil-jodid (304) 

esetén jó termeléssel kaptam meg a termékeket.  



82 

 

 
92. ábra: Különböző fluortartalmú jodóniumsók előállítása 

A vegyületeket (300-304) második lépésben megkíséreltem jodóniumsóvá 

alakítani valamilyen arén segítségével trifluormetánszulfonsav jelenlétében (92. ábra). 

A reakcióban 302 esetén fluorbenzolt használtam, de a többi reakcióban mezitilént 

alkalmaztam reagensként. Terméket csak egy vegyületnél, 300-nál kaptam, amelynek 

szerkezetét igazolta az NMR spektroszkópiás mérés. A többi reakcióelegyből nem tudtam 

a sót kicsapni, amelynek három magyarázata is lehet. Ha ki is alakultak a termékek, 

elképzelhető, hogy a trifluoretiles jodóniumsóhoz képest eltérő poláris tulajdonságaik 

végett nem lehet őket kicsapni ugyanazzal az oldószerrel (dietil-éter). Több más 

oldószerrel is próbálkoztam (hexán, kloroform, pentán, stb.), de sajnos egyik esetben sem 

tapasztaltam sókiválást. A második oka az lehet, hogy a termékek annyira instabilak, 

hogy a feldolgozás során elbomlanak. Harmadik magyarázatként előfordulhat az, hogy a 

termékek nem tudtak kialakulni a mezitil csoport nagy térigénye miatt. A sztérikus gátlás 

lehetőségét próbáltam elkerülni a fluorbenzol használatával, ám ebben az esetben sem 

alakult ki a várt termék (307). A reakciót újra elvégeztem az 301, 303 és 304 esetén 

fluorbenzol használata mellett, ám ugyanezt az eredményt tapasztaltam, tehát nem 

kaptam terméket. 

Kiderült, hogy a sikeresen előállított 305-öt korábban Umemoto csoportja már 

előállította.169 Az előállítása után azonban nem vizsgálták a reaktivitását nukleofilokkal 

szemben, így a só reaktivitását 90-en teszteltem. Az indolok trifluoretilezési reakciójában 

használt bázis (148) használata nélkül a pentafluorpropilezési reakció 100% konverzióval 

lejátszódott (93. ábra). A reakcióból feldolgozás után a kívánt terméket 42%-os 
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termeléssel tudtam előállítani, az irodalomban a korábbiakban még nem mutattak be 

hasonló reakciót. 

 

93. ábra: Indol pentafluorpropilezése 

Abból kiindulva, hogy a többi só is képződhet a fenti előállítás során, felmerült 

bennünk az ötlet, hogy in situ teszteljük a reaktivitásukat. 222-t kutatócsoportunkban 

használták acetanilidek trifluoretilezésére is.170 A reakcióban DCM oldószerben TFA 

mellett palládiumkatalizált reakcióban orto-helyzetben trifluoretilezik az acetanilideket. 

Mivel a jodóniumsó képzés reakciója DCM-ben történik és a reakcióban TFA szabadul 

fel, ezért felmerült az ötlet, hogy a palládiumkatalizátor és az acetanilid reakcióelegyhez 

való hozzáadása után vajon keletkezik-e a megfelelő termék (94. ábra). 

 

94. ábra: Az előállítani kívánt sók reaktivitásának tesztelése in situ reakcióban 

A reakcióhoz a jód(III)-bisz(trifluoracetát) vegyületeket (300-304) a fentivel 

analóg módon állítottam elő, majd jodóniumsót próbáltam képezni belőlük. A 

jodóniumsó előállítás során minden esetben fluorbenzolt használtam aromás aromásként, 

hogy csökkentsem az esetlegesen jelentkező sztérikus gátlás hatását a reakcióra. 20 óra 

reakcióidőt követően hozzáadtam a reakcióelegyekhez a katalizátort és az acetanilidet. 

Majd a reakciót 16 órán keresztül kevertettem szobahőmérsékleten. 

Kiderült, hogy a reakcióelegyekben alig van jelen a kívánt termék. A legjobb 

eredményt a difluoretil-funkcionalizálás során értem el, amelyben 10%-ban jelent meg a 

termék (312). A reakciók eredménytelensége, valamint a sók előállításának sikertelen 

kimenetele miatt a továbbiakban nem foglalkoztam ezeknek az új típusú hipervalens 

jódvegyületeknek az előállításával.  
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3.4. Azulének aranykatalizált alkinilezése 

Az irodalomban már számos alkalommal állítottak elő alkinil-azulén 

vegyületeket, ám ezt két lépésben lehet csak megoldani. Elsőként szükség van valamilyen 

azulén-halogenidre, ami a legtöbbször jodid-származék, ez pedig igen érzékeny a fény- 

és hőhatásokra, könnyen elbomlik. A második lépésben pedig Sonogashira-reakcióban 

alakítják ki az alkinilszármazékot, aminek hátránya a kétféle katalizátor használata, 

valamint a viszonylag magas reakcióhőmérséklet, amely sok esetben alacsony 

termelésekhez vezethet azulénszármazékok esetén. Így célul tűztük ki egy olyan reakció 

kidolgozását, melyben azulénszármazékot reagáltatunk TIPS-EBX-szel és így 

alkinilezett termékhez jutunk. 

3.4.1. Az alkinilezési reakció optimálása 

Irodalmi előzményeket tekintve az látható, hogy a TIPS-EBX-et leginkább 

aranykatalizált reakciókban alkalmazzák enyhe körülmények között, ám olyan TIPS-

alkinilezési reakcióra is van példa, amely palládiumkatalizált körülmények között megy 

végbe. 

Első lépésben elő kellett állítanom a TIPS-EBX reagenst, amelyhez irodalmi 

előzmények alapján három lépésben lehet eljutni (95. ábra). 

 

95. ábra: A TIPS-EBX előállításához vezető reakciók 

Az első lépésben elő kellett állítani a tri(izopropil)(trimetilszilil)etinil szilánt 

(316), amelyhez -78°C-on butil-lítiummal deprotonáltam a TMS-acetilént (314) 
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vízmentesített THF-ben, majd hozzáadtam a TIPS-kloridot (315) és szobahőmérsékleten 

kevertettem 20 óráig. A terméket 77%-ban kaptam meg. A hidroxi-benzjodoxolont (317) 

2-jódbenzoesav (126) gyűrűzárási reakciójában állítottam elő ecetsavban való forralással 

NaIO4 segítségével majdnem kvantitatív termeléssel kapva meg a terméket. A TIPS-EBX 

reagens (90) előállításához a hidroxi-benzjodoxolont (317) reagáltattam acetonitrilben 

TMSOTf-tal, majd a képződő aktív benzjodoxol-triflátot tovább reagáltattam az 

etinilszármazékkal. 90-et 58% termeléssel sikerült előállítanom. 

Az azulén váz tervezett etinilezésének felderítését a gvajazulén (170) 

próbareakciójával kezdtem. 170 három elektronküldő funkciós csoporttal rendelkezik, 

így nukleofilitása magasabb, mint a funkcionalizálatlan azuléné (178). 170-t 90-nel 

diklórmetánban kevertettem különböző katalizátorok mellett 20 óráig és örömmel 

tapasztaltam, hogy a kromatogramban megjelent a kívánt termék (318) tömegéhez tartozó 

csúcs (11. táblázat). 

 

Katalizátor Konverzióa 

- 0% 

AgOTs 0% 

AgBF4 0% 

Cu(OTf)2 <5% 

Pd(OAc)2 17% 

Ph3PAuOTs 0% 

Au(S(CH3)2)Cl (319) 36% 

AuCl (91) 48% 

11. táblázat: A gvajazulén alkinilezésének optimálása a katalizátor minőségére a GC-MS mérés alapján 

A reakció katalizátormentes körülmények között nem megy végbe, tehát 

mindenképpen szükség van rá. Kipróbáltam két ezüstkatalizátort, amelyek mellett nem 

keletkezett a kívánt termék. Réz-triflát használatával megjelent a megfelelő tömeghez 

tartozó csúcs a kromatogramban, de elhanyagolható mennyiségben. Palládiumkatalizált 
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reakcióban 17% konverziót tapasztaltam, de ennél biztatóbb eredményeket kaptam az 

aranykatalizátorok esetén. A trifenilfoszfinoarany(I) tozilát esetén nem alakult ki 318, 

viszont a dimetiltioarany(I) klorid (319) mellett 36% konverzió történt, illetve az 

arany(I)-klorid (91) mellett 48% konverzióval ment végbe a reakció. 

 

Katalizátor Mennyiség (mol%) Konverzióa 

Au(S(CH3)2)Cl (319) 5 36% 

Au(S(CH3)2)Cl (319) 10 47% 

Au(S(CH3)2)Cl (319) 20 69% 

AuCl (91) 5 48% 

AuCl (91) 10 67% 

12. táblázat: A katalizátor minőségének és mennyiségének kiválasztása a GC-FID mérés alapján 

Megnéztem, hogy 91 mennyiségének növelésével párhuzamosan nő-e a reakció 

konverziójának értéke (12. táblázat). Azt tapasztaltam, hogy 319 katalizátorral (20 

mol%) és 91 katalizátorral (10 mol%) 67-69%-os konverziót lehet elérni. 

 

TIPS-EBX mennyisége 
Konverzióa 

Bemérés egyben Adagolás 

1,1 ekv. 70% 19% 

1,3 ekv. 50% 43% 

1,5 ekv. 60% 100% 

2,0 ekv. 48% 92% 



87 

 

3,0 ekv. 79% 97% 

13. táblázat: A TIPS-EBX mennyiségének változtatása a GC-FID mérés alapján 

Annak érdekében, hogy magasabb konverziót érjünk el, emeltem 90 mennyiségét 

(13. táblázat). A reakcióelegyekből láthatóan kivált a fém arany, így arra következtettem, 

hogy 90 nagy valószínűséggel redukálja 91-et a reakcióelegyben, miközben 90 jód-

benzoesavvá oxidálódik. Az eddigi reakcióknál a következő volt a bemérés módja: 90-t, 

91-et és 170-et bemértem egy 4 mL-es üvegcsébe, majd hozzáadtam az oldószert. 

Megismételtem a fenti reakciósort (13. táblázat) úgy, hogy csak 91 és 170 

keverékéhez adtam hozzá az oldószert és 90-et lassan adagoltam ehhez az elegyhez. 

Ebben az esetben jól láthatóan és reprodukálhatóan kaptam egy optimális értéket 90 

mennyiségére, amely 1,5 ekvivalensnek adódott. Ezzel a kivitelezéssel 100%-os 

konverzióval lehetett az akinilezést megvalósítani. Mivel a reaktánsok adagolási 

sorrendje hatással van a reakció kimenetelére, ezért valószínűleg helyes a feltevésünk a 

TIPS-EBX és a katalizátor kölcsönhatásáról. 

Mivel szilárd anyag adagolása kényelmetlen preparatív munka során, ezért 

megvizsgáltam, hogy milyen hatással van a reakció konverziójára az, ha egyben adjuk 

hozzá 170 és 91 diklórmetános elegyéhez 90-et. Ekkor több, mint 10%-os 

konverziócsökkenést tapasztaltunk az előbb elért 100%-hoz képest. Kipróbáltam azt is, 

hogy 170 oldatához hozzáadjuk 90-et viszonylag rövid idő (10-20 másodperc) alatt, majd 

ehhez az oldathoz adom hozzá 91-et utolsóként és örömmel láttam, hogy ezzel 

ugyanolyan eredményt érem el, mint a lassú adagolás esetén, így végül ezt választottam 

általános módszernek. 

170 TIPS-alkinilezése során vizsgáltuk azt is az általános módszernek választott 

adagolási módszert választva, hogy a reakció lejátszódik-e rövidebb idő alatt is, és azt 

tapasztaltuk, hogy 100% konverziót ér el 6 óra alatt. Ám a többi szubsztrát esetén a köztes 

mintavételekkor rendre azt láttuk, hogy szükség van a 20 órás (egy éjszakás) kevertetési 

időre, így ezt az időtartamot állapítottuk meg az általános eljáráshoz, amely idő alatt az 

összes szubsztrátot lehet TIPS-alkinilezni. 

A reakcióidő letelte után a reakcióelegyet cc. NaHCO3 oldathoz öntöttem, majd 

diklórmetánnal extraháltam, végül oszlopkromatográfiásan tisztítottam. 318 sötétkék 

folyadék, amelyet 73% termeléssel sikerült előállítani. Az azulénkémia színes világából 

kifolyólag a továbbiakban előállított azulénszármazékokat érdekességképpen a 

terméknek megfelelő színnel rajzoltam. 
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3.4.2. Azulénszármazékok előállítása 

Az alkinilezési reakció kiterjeszthetőségének vizsgálatához számos 

azulénszármazékot elő kellett állítani. Ennek első lépése az azulénváz kialakítása, 

amelyhez egy nemrég publikált, az irodalmi bevezetőben említett módszert 

használtam.133 Ez a módszer a Ziegler-Hafner szintézisen alapszik, de kitermelése jóval 

magasabb, mivel mikrohullámú reaktorban rövidebb idő alatt nagyobb hatékonysággal 

játszódik le a reakció, így kevesebb a bomlástermék. A reakcióhoz először 

pikolíniumsókat (179) kellett előállítani, amely során piridinszármazékokat reagáltattam 

általában butil-bromiddal és a kapott sót egyszerű szűréssel izoláltam a reakcióelegyből, 

szinte minden esetben kvantitatív hozammal. Meglepő, hogy 179-et csupán para-

helyzetben lévő funkciós csoporttal ellátott piridinszármazékokkal lehetett előállítani, 

ezzel magyarázható, hogy a továbbiakban kizárólag C6 pozícióban szubsztituált 

azuléneket állítottam elő. 

A kapott pikolíniumsókat (179) diciklopentadiénből fragmentációval frissen 

előállított ciklopentadiénnel (180) reagáltattam NaH bázis mellett DMF-ben. A 

mikrohullámú körülményeknek köszönhetően a reakciók mindössze 15 perc alatt 

végbementek. A hagyományos reakciókban elérhető 5-10%-os termelések helyett 20-

79% között ingadoztak a hozamok, amelyek jó eredménynek számítanak (96. ábra). 

 

96. ábra: Azulénváz kialakítása 
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Legmagasabb hozammal (79%) a már leírt 6-metilazulént (320) sikerült izolálni 

4-5 g-os mennyiségben. A 6-fenil- (321), 6-tercbutil (322), illetve 6-dimetilaminoazulént 

(323) közepes termelésekkel, rendre 55%, 41% és 54%, állítottam elő, míg a 

funkcionalizálatlan azulént (178) csupán 25%-os hozammal sikerült izolálnom. Az 

elektronban szegényebb N-butil-4-Br-pikolínium bromidból nem képződött a megfelelő 

azulénszármazék. 

Az azulénváz reaktivitása miatt az alkinil funkciós csoport a molekulán az ötös 

gyűrűre kerül, mivel ez a nuklefilabb jellegű. A gvajazulén szerkezetéből kifolyólag az 

ötös gyűrűn vagy a C2 vagy a C1 pozícióba kerülhet a csoport. A felvett NMR spektrum 

alapján a C1 pozícióba került a TIPS-alkinil csoport. Az azulénváz aromás elektrofil 

szubsztitúciós reakcióiban sokszor fellép a difunkcionalizálás problémája, például 

jódozás vagy brómozás során melléktermékként képződik a C1 és C3 pozícióban 

dijódozott/dibrómozott termék. A gvajazulén esetén ez a lehetőség ki van zárva, azonban 

kíváncsi voltam, hogy az előállított molekuláknál fellép-e ez a probléma (97. ábra). 

 

97. ábra: Néhány azulénszármazék TIPS-alkinilezése 

320 TIPS-alkinilezése során 10% dialkinilezett azulén is képződött, amelyet 

hasonló polaritása miatt nem tudtam elválasztani a kívánt mono-alkinilezett terméktől 

(325). Ezen kívül a termékelegyet a TIPS-alkinilezett gvajazulénhez (318) képest 

meglehetősen rossz termeléssel tudtam csak előállítani. A 6-fenilazulénnél is képződött a 

dialkinilezett termék, amelytől szintén nem tudtam elválasztani a kívánt terméket (326) 
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oszlopkromatográfiásan. Megpróbáltam a reakciót szelektívvé tenni a dialkinilezett 

termékre nézve, ám sajnos ez sikertelennek bizonyult, mivel több TIPS-EBX reagens 

hozzáadása esetén is megjelent a mono funkcionalizált termék a difunkcionalizált termék 

mellett. Mivel nem ugyanakkora arányban képződőtt a mono-, illetve difunkcionalizált 

termék az optimált körülmények között, ezért érdemes szubsztituenst bevinni az ötös 

gyűrű 1-es pozíciójára. 

Szerettem volna különböző, változatos szerkezetű azulénszármazékokat 

előállítani, ezért az irodalomban kerestem megfelelő publikációkat a céljaimhoz. A 

következőkben bemutatom, hogy milyen azulénvázas molekulákat állítottam elő, 

amelyeket ki szerettem volna próbálni a TIPS-alkinilezési reakcióban. 

 

98. ábra: A 6-metilazulénből származékolt vegyületek 

320-ból kiindulva számos egyéb azulénszármazékot előállítottam (98. ábra). 

LDA-s deprotonálást követően előállítottam 6-fenetilazulént (327) és etil 2-(azulen-6-

il)acetátot (328) a megfelelő reagensek (benzil-bromid és etil-kloroformiát) 

használatával. A feltüntetett termékeket korábban hasonló termelésekkel már 

előállították.133 N-jódszukcinimidet felhasználva előállítottam az 1-jód-6-metilazulént 

(329) is jó termeléssel, ám a termék felettébb instabil volt, NMR mérés közben elbomlott. 

Hűtőben tárolás közben is elbomlik 1 nap alatt, így rögtön fel kell használni a következő 

lépéshez. 320-at oxindollal reagáltatva trifluormetánszulfonsav anhidrid mellett közepes 
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termeléssel (53%) előállítottam az azulén indol-származékát (330).141 Dimetilformamid 

dimetilacetállal reagáltatva 320-at 62%-os termeléssel kaptam meg a 2-(azulen-6-il)-N,N-

dimetiletén-1-amint (331), ebből nátrium-jodátos oxidációval 6-formilazulént (332) 

állítottam elő, melynek gyönyörű türkiz színe volt. 332-ből piperidinnel sötétkék színű 

anyagot kaptam, az 1-(azulen-6-ilmetil)piperidint (333).133 

A difunkcionalizálás elkerülésének érdekében a már előállított azulénvázakat 

formileztem, klóracileztem, valamint ketoészteresítettem. A következőkben ezeket a 

reakciókat ismertetem. 

A formilezéshez Vilsmeier-Haack féle reagenst használtam. A reakció gyorsan és 

viszonylag jó termeléssel ment végbe (99. ábra). A termékek egy kivételével minden 

esetben a lilának valamilyen árnyalalát vették fel, a sorból eddig is kiugró dimetil-amino 

származék volt csak zöld színű. 

 

99. ábra: Azulénszármazékok formilezési reakciója 

. A formilezési reakció a legjobban a funkcionalizálatlan azulén esetén játszódott 

le (182, 90%), de nagyon jó kitermeléssel sikerült előállítanom a 6-tercbutil (335), 6-

fenetil (337) és a 6-dimetilamino-származékokat (341) is (79-88%). A 6-metil- (334), 6-

fenil- (336) és a 2,4,6-trimetilazulén (339) esetén közepes hozammal sikerült 
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megtisztítanom a formilezett termékeket (64-70%). Az etil-észterrel (338) és a 

piperidinnel (340) származékolt azulének esetén 53% és 34% termeléssel kaptam meg a 

kívánt termékeket. Az előállított formilezett termékek közül 3 darabot már korábbiakban 

leírtak az irodalomban. 

A következőkben mikrohullámú reaktorban elvégzett reakcióval állítotam elő 3-

(2-klóracil) származékolt molekulákat. A reakció körülményei között nem minden, a 

korábbiakban előállított azulénszármazékot tudtam funkcionalizálni, ugyanis a pubikált 

körülmények között a legtöbb azulénmolekula elbomlott.144 A reakcióban összesen 4,3 

ekvivalens acilező reagenst kellett felhasználni, így vagy ez, vagy a mikrohullámú 

reaktorban alkalmazott 100°C-os erélyes körülmények okozhatták a bomlást. 

 

100. ábra: 2-klóracil csoporttal funkcionalizált azulénvegyületek előállítása 

A 100. ábra szerinti négy molekulát sikerült előállítanom többnyire rossz (37-

44%), illetve egy esetben (342) közepes termeléssel (60%). A reakció a 6-metilazulén 

(184) esetén volt a leginkább sikeres, míg a 6-fenilazulén (344) esetében a leggyengébb. 

Az előállított molekulák lila színű szilárd anyagok. 

Végül egy egyszerű reakcióban ketoészteresítettem az azulénszármazékokat, 

amely során piros színű szilárd anyagokat kaptam. Az oxalil-kloriddal (185) való 

reakcióban MeOH-os észteresítést követően kaptam meg a termékeket átlagosan jó 

termeléssel (101. ábra). A 6-fenil- (348), 6-fenetil- (349) és 2,4,6-trimetilazulén (351) 

esetén közepes termeléssel állítottam elő a termékeket (49-62%), míg a 6-metil- (346), 6-

tercbutil- (347) és 6-etilészteresített azulén (350) esetén jó (70-77%), valamint a 

funkcionalizálatlan azulén (345) esetén kiváló termeléssel (88%) kaptam meg a kívánt 

terméket. Az előállított ketoészteresített azulének közül egy kivételével mindegyik új, az 

irodalomban még nem ismert vegyület. 
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101. ábra: Azulénszármazékok oxalil-kloriddal való reakciója 

3.4.3. Az azulének alkinilezési reakciójának kiterjesztése 

A korábban optimált reakciókörülmények között TIPS-alkinileztem az előállított 

azulénszármazékokat. Az alkinilezett termékeket egy extrakciós lépést követően 

oszlopkromatográfiásan tisztítottam. 

 

102. ábra: A formilezett azulénszármazékok TIPS-alkinilezési reakciója 
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A formilezett termékek közül két molekula kivételével sikeres volt a reakció (102. 

ábra). A dimetilamino- (359) és a piperidil-csoportot tartalmazó azulének (360) 

feltehetően túlságosan bomlékonyak voltak a megadott reakciókörülmények között és 

elbomlottak. A szabad azulénvázból (352), a 2,4,6-trimetilazulénből (358) és az etil-

észteresített azulénből (357) képzett formilezett molekula esetén az alkinilezési 

reakcióban kapott terméket az azulén kémiában még elfogadható termelésekkel (32-50%) 

tudtam csak előállítani. A 6-tercbutilazulénből (354) kapott anyagot közepes hozammal 

izoláltam, míg a 6-metil (353) és 6-fenilazulén (355) esetén jó termeléssel tudtam a 

termékeket tisztán kinyerni (69% és 79%). Egy esetben, a 6-fenetilazulén (356) esetén 

magas (90%) termeléssel állítottam elő a terméket. 

 

103. ábra: A 2-klóracilezett azulénszármazékok TIPS-alkinilezési reakciója 

A 2-klóracil funkciós csoporttal szubsztituált négy vegyület esetén közepes 

termeléssel kaptam meg a kívánt termékeket (103. ábra). A legalacsonyabb termeléshez 

a 6-metilazulén (362) származéka vezetett (57%), míg a legmagasabbhoz a 

funkcionalizálatlan azulénből (361) képzett klóracilezett molekula (71%). Mivel a 

hozamok között különbség nem túl nagy (57-71% tartomány), ezért elmondható, hogy ez 

a funkciós csoport minden esetben hasonló termeléseket eredményezett. 

A következő csoportba a ketoészteresített azulénszármazékok TIPS-alkinilezési 

reakciói tartoznak (104. ábra). Ezeknél a molekuláknál hasonló a tendencia, mint a 

formilezett azulének esetén, egy fontos kivétellel. Az első csoportban 79% termeléssel 

előállított 6-fenilazulénből (368) képzett termék esetén itt a legalacsonyabb termeléssel 

kaptam meg a kívánt terméket. Hasonlóan rossz termeléshez vezett a funkcionalizálatlan 
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azulén (365), illetve az etilészteresített azulénnel (369) végrehajtott reakció. A 6-metil- 

(366), 6-fenil- (368), illetve 2,4,6-trimetil- (370) és 6-tercbutilazulén (367) 

ketoészteresített származékaiból közepes, illetve jó termeléssel lehetett elvégezni a TIPS-

alkinilezési reakciót. 

A korábbiakban előállított 3-funkcionalizált vegyületek közül az 1-jód-6-

metilazulén (371) esetén 35%-os termeléssel kaptam meg a kívánt terméket, míg az 

indolszármazék esetén (372) egyáltalán nem képződött a termék, ami nem meglepő a 

fentiek ismeretében. A nagyon elektrondús molekula ugyanis már nem kedvező a 

reakciónak, a túlzott aktivitása miatt elbomlott a reakciókörülmények között. Az 

előzőekben kipróbált egyéb, nitrogént tartalmazó azulénszármazéknál sem képződött a 

kívánt termék, így sajnos a reakció nem képes tolerálni az ilyen típusú funkciós 

csoportokat. 

 

104. ábra: A ketoészteresített azulénszármazékok TIPS-alkinilezési reakciója 
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105. ábra: Egyéb 1-funkcionalizált vegyületek reakciója 

Az alkinilezési reakciók hatékonyságáról általánosságban elmondható, hogy a 

ketoészter funkciós csoporttal ellátott molekulák teljesítettek a leggyengébben a TIPS-

alkinilezési reakcióban. Ez azzal magyarázható, hogy az azulén nukleofil ágensként 

szerepel, ezért feltételezhetően az elektronszívó csoportok jelenléte kevésbé kedvez a 

reakciónak.  

A TIPS-alkinilezési reakcióban kapott termékek barna színű olajos anyagok, 

amelyeket hűtőben tároltam. Az azulénszármazékok általában színes vegyületei között 

érdekesnek találtuk, hogy barna színűek a termékek, így az előállított termékekről 

fluoriméter segítségével méréseket is végeztem a szokásos karakterizálás mellett. A 

termékeket metanolban oldottam fel, amely oldószerben különböző színekkel oldódtak 

az azulénszármazékok. 

Az előzetesen megmért abszorbancia maximumnál besugároztuk a molekulákat a 

megfelelő hullámhosszú fénnyel és mértük az emisszióját, tehát, hogy a besugárzott 

energiát fény formájában képes-e leadni. Ezt hívjuk fluoreszcens tulajdonságnak és a 

TIPS-alkinilezett termékek közül három molekula (357, 363, 364) kivételével minden 

termék fluoreszcensnek bizonyult. A fluoreszcenciás hullámhosszok jellemzően 361-415 

nm közé estek (az adatok a karakterizálásnal találhatók). A hullámhossz-

elektronszerkezet között összefüggést keresve azt vettem észre, hogy az elektrondúsabb 

azulének (pl. gvajazulén és a ketoészterezett termékek) magasabb hullámhosszon 

emittálnak (405-415 nm), míg az elektronban szegényebb azulének (klóracilezett és 
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formilezett termékek) alacsonyabb hullámhosszon emittálnak (361-392 nm). Ez 

alátámasztja azt az általánosan kimondott szabályt, miszerint elektronküldő csoportokkal 

szubsztituált molekulák nagyobb hullámhosszon emittálnak, míg elektronszívó csoportok 

által funkcionalizált aromások alacsonyabb hullámhosszon emittálnak.171 

Kíváncsi voltam, hogy az előállított TIPS-alkinilezett azulén termékek 

alkalmasak-e további reakcióra. Ennek kiderítéséhez két reakciót hajtottam végre, az első 

során 367 etinil részletéről eltávolítottam a TIPS-védőcsoportot annak érdekében, hogy 

terminális acetilén funkciót alakítsak ki a molekulán (106. ábra) 

 

106. ábra: TIPS védőcsoport eltávolítása 

A szakirodalom szerint172 a TIPS-védőcsoportot a leghatékonyabban 

tetrabutilammónium-fluoriddal (TBAF) lehet eltávolítani az általam is alkalmazott 

reakciókörülmények között, melynek eredményeként 34%-os termeléssel kaptam a 

kívánt etinilazulén származékot. 

A második továbbalakítási kísérletben 371-t Sonogashira reakcióban 

továbbalakítottam TMS-acetilénnel (314) történő reakcióban, így bisz-alkinilezett 

terméket kaptam (374), amely két különböző szilil-védőcsoportot tartalmaz (107. ábra). 

 

107. ábra: A TIPS-alkinilezett termék Sonogashira-reakciója 

A reakciót irodalmi hivatkozás alapján hajtottam végre,145 amelyben azulén-

jodidokból Sonogashira-reakcióban alkinil-származékokat alakítanak ki. 374-et jó, 75%-

os termeléssel kaptam meg. 
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A fenti két reakcióval bemutattam a TIPS-alknilezett azulének két lehetséges 

továbbalakíthatóságát, amellyel a későbbiekben még további hasznos termékekké lehet 

őket alakítani, akár a szilil-védőcsoportok szelektív eltávolításával a második esetben. 

3.4.4. A TIPS-alkinilezési reakció mechanizmusa 

Az irodalmi bevezetőben bemutattam, hogy milyen lehetséges mechanizmusokon 

keresztül játszódhatnak le az aranykatalizált alkinilezési reakciók. Mivel az azulének 

reakciója a TIPS-EBX-szel (90) a korábbiakban leírt körülmények és eredmények alapján 

beleillik az általános sémába, szeretném én is bemutatni a reakció legvalószínűbb útját, 

ami a -aktiválási mechanizmus. 

A reakció első lépése feltételezhetően az arany hármas kötéshez való 

koordinációja, ezzel erősíti a hipervalens jódvegyület elektrofil jellegét (108. ábra). Az 

azulénmolekula (178), mint nukleofil ágens megtámadja 128 leginkább elektrofil pontját, 

tehát a hármas kötést-szénatomját. A kialakult vinil-csoportot tartalmazó komplexből 

-eliminációval kilép a jód-benzoesav, ami egy karbént generál. A karbén 1,2-

átrendeződéssel visszaalakul hármas kötéssé, kialakítva a kívánt terméket (376) és 

regenerálva a katalizátort (91). 

 

108. ábra: Mechanizmusjavaslat az azulének aranykatalizált alkinilezésére  
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4. Összefoglalás  

Összessítve a fenti munkát, előállítottam egy új hipervalens jódvegyületet, 

amelyet ezután sikeresen alkalmaztam indolok szelektív trifluoretilezési reakciójában. A 

reagens aktivitását és stabilitását is megvizsgáltam, majd a reakcióban való hatékonyságát 

számos szubsztráton megmutattam. Összesen 34 új, az irodalomban eddig még nem 

ismert C3 pozícióban trifluoretilezett indolszármazékot állítottam elő. A leírt reakció 

gyors, szelektív és könnyen kezelhető. 

 

109. ábra: A trifluoretilezési reakció összefoglaló ábrája 

A reakció mechanizmusát együttműködésben vizsgáltuk Dr. Stirling András 

kutatócsoportjával. A számolt trifluoretilezési aktiválási energiaértékeket kísérletileg 

bizonyítottam, ami alátámasztja a javasolt mechanizmust. Az eredményeket a Chemical 

Communications című nemzetközi folyóiratban publikáltuk.173 

A doktori munkám következő részében azulénszármazékokat állítottam elő, majd 

TIPS-EBX segítségével aranykatalizált reakcióban alkinileztem őket. A reakcióban a 

termékeket az azulénkémiában nem megszokott módon jó termelésekkel sikerült 

előállítani. A 20 előállított TIPS-alkinilezett termék új, az irodalomban a korábbiakban 

még nem ismert vegyület (110. ábra), melyeknek fluoreszenciás tulajdonságait is 

megmértük. Eredményeinket az Organic Letters című nemzetközi folyóiratban 

publikáltuk.174 

 

110. ábra: A TIPS-alkniliezési reakció összefoglaló ábrája  
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5. Summary 

During my PhD researches I have prepared a new trifluoroethyl(mesityl)iodonium 

trifluoromethane sulfonate reagent, which I have successfully applied in the trifluoroethylation of 

indole core. I have examined the stability and the activity of the iodonium salt, I have showed the 

applicability of the reagent on 34 examples (Figure 1) using 2,6-di-tert-butylpyridine as base and 

dichloromethane as solvent. The reaction was carried out on room temperature and depending on 

the substrate it was completed in 10 minutes to 20 hours. 

 

Figure 1: Trifluoroethylation of indole 

The mechanism of the reaction was examined in cooperation with the research group of 

András Stirling. The trifluoroethylation activation energy for all of the substrates were calculated 

and I have proven some of them experimentally, which confirms the suggested mechanism. Our 

results were published in Chemical Communcations.173 

My other research field during the PhD studies dealt with the functionalization of 

azulenes. I have prepared several azulene derivatives and with the help of 1-

[(triisopropylsilyl)ethynyl]-1,2-benziodoxol-3(1H)-one (TIPS-EBX) reagent I have successfully 

alkynylated them in a gold-catalyzed reaction under mild reaction conditions (Figure 2). 

 

Figure 2: Gold-catalyzed alkynylation of azulenes 

I have shown the applicability of the reaction on 20 examples. The results were 

published in Organic Letters.174 
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6. Kísérleti adatok 

A laboratóriumi munka során amennyiben külön nem jeleztem, kereskedelmi 

forgalomban kapható kiindulási anyagokat használtunk minden előzetes tisztítás nélkül. 

Az vékonyréteg kromatográfiás vizsgálatokhoz előre elkészített Merck DC VRK lapokat 

használtunk, 0,25 mm-es Kieselgel 60, F254 bevonattal. Az előhívást 254 nm-es UV 

lámpával végeztük. Eluensként hexán-EtOAc elegyeket használtunk. Az 

oszlopkromatográfiás vizsgálatokhoz használt eluenseket minden esetben feltüntettem a 

retenciós faktorok mellett. 

A 1H, 13C, 19F NMR spektrumokat Bruker Avance 250 MHz PFT 

spektrométereken vettük fel, CDCl3, és deuterált DMSO oldószerekben. A kémiai 

eltolódások ppm-ben vannak megadva, az oldószer jeleinek standardként való 

felhasználásával. A csatolási állandók [J]=Hz-ben vannak feltüntetve, a szinguletteket s, 

a dubletteket d, a tripletteket t, a kvartetteket q, a multipletteket m betűvel rövidítettem. 

Az IR spektrumokat szintén a Bruker által gyártott IR készülékkel készítettük, a típusa 

IFS55, gyémánt ATR feltét alkalmazása mellett.  

A GC-MS méréseket egy Agilent 6890N gázkromatográf (30 m hosszú 0,25 mm 

belső átmérőjű kolonna 0,25 μm HP-5MS bevonattal, hélium vivőgáz alkalmazása 

mellett) és Agilent 5973 tömegspekrométer (Ionforrás: EI+, 70eV, 230 °C; interfész: 300 

°C) kombinált készülék segítségével végeztük. Az olvadáspontokat egy Büchi 501 

készülékkel határoztunk meg. 

A nagy felbontású tömegspektrumokat (HRMS) Agilent 6210 TOF (Time of 

Flight) tömegspektrométerrel vettük fel. A HRMS méréseket egy Agilent 6230 repülés-

idő tömegspektrométer (Jet Stream elektrospray ionizátorral pozitív ion módban) és 

Agilent 1260 HPLC (0,1-0,3 μl-t direkt injektálva a tömegspektrométerbe 0,5 ml/perc 

áramlási sebességgel /0,1% hangyasavat tartalmazó 70%-os acetonitril-víz eleggyel/) 

készülék segítségével végeztük. A Jet Stream paraméterei: 10,0 l/perc sebességű 325 °C-

os nitrogén szárítógáz, 10 psi nyomású porlasztó gáz (N2), 4000 V kapillárisfeszültség, a 

sheath gáz hőmérséklete 325 °C és sebessége 7,5 l/perc; a TOFMS paraméterei: 120 V 

fragmentor feszültség, szűrő potenciál 120 V, OCT 1 RF Vpp: 750V. 

Az IR spektrumokat diklórmetán oldatban Mettler Toledo ReactIR™ 15, AgX 

DiComp fejjel, 6 mm x 1.5 m Fiber (Silver Halide), MCT detektorral rendelkező 

készülékkel vettük fel. A fluoreszcenciás és abszorbanciás méréseket standard cellában 

kvarc küvettában vettük fel, a fény útja 1 cm. A gerjesztési és emissziós rések 2,5 nm-re 
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voltak beállítva, a szkennelési sebesség 1000 nm/perc. Tiszta metanol oldatot használtunk 

a korrekcióhoz. A méréseket FP-8300 fluoriméterrel végeztük. 

6.1. Meta-arilezett pivalanilidek előállítása 

Általános eljárás: 4 ml-es fiolába bemértem a pivalanilidet, ehhez képest 1,5 

ekvivalens mennyiségű jodóniumsót és 5 mol%-nyi Cu/Fe-t (5 m/m%). Az oldószer – 

abszolutizált diklóretán (DCE) – hozzáadása után keverőbaba használata nélkül (a 

mágneses keverővel a vas-hordozón keresztül mozgatjuk a reakcióelegyet) alumínium 

blokkban 50 – 70 ˚C-on 20-48 órán át melegítjük az elegyet. A reakció lejátszódását GC-

MS-sel ellenőriztem. A reakcióelegyből a katalizátort mágnessel eltávolítottam, majd 

celitre pároltam és oszlopkromatográfiás módszerrel tisztítottam hexán-etil-acetát eluent 

használva. A kiindulási anyag és a termék sokszor a tisztítás során nem vált el, így azt 

tovább tisztítottam preparatív vékonyréteg-kromatográfiás módszerrel toluol-metanol 

oldószerkeverékkel. 

2-metil-4-(4-etoxikarbonilfenil)pivalanilid (208): 4 ml-es 

fiolába bemértem 95,6 mg 2-metilpivalanilidet (0,5 mmol), 408,0 mg jodóniumsót (0,75 

mmol) és 32,2 mg Cu/Fe-t (5 mol%), majd hozzáadtam 2,5 ml abs. DCE-t. A 

reakcióelegyet 20 órán keresztül kevertettem 50 ˚C-on alumínium blokkban. GC-MS 

alapján a konverzió 87%. Mágnes segítségével eltávolítottam a katalizátort a 

reakcióelegyből, majd az oldószert rotációs vákuumbepárlóval bepároltam. Az elegyet 

extraháltam, hogy a melléktermékként keletkező etil-4-hidroxibenzoátot eltávolítsam (a 

későbbi feldolgozáskor zavarna). 10 ml etil-acetátban (EtOAc) oldottam a reakcióelegyet, 

majd 3x10 ml 1 M-os NaOH-oldattal mostam. A vizes fázist 10 ml EtOAc-tal mostam, 

majd a szerves fázist mostam 3x10 ml 1 M-os NaOH oldattal. Az elegyet 

oszlopkromatográfiásan gradiens elúcióval tisztítottam hexán: etil-acetát = 50:1 → 25:1 

→ 20:1 → 15:1 → 10:1 → 5:1 oldószerkeverékeket felhasználva. A termék fehér 

kristályos anyag (141 mg, 0,42 mmol, 83%). O.p. 115 ºC. GC-MS: m/z (%): 339 (100%); 

294 (20%); 255 (51%); 226 (22%); 181 (22%); 152 (11%); 85 (11%). 1H NMR (250MHz, 
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CDCl3): δ = 8,2 ppm (s, 1H); 8,1 ppm (d, 2H, J = 4,3 Hz); 7,7 ppm (d, 2H, J = 4,0 Hz); 

7,3 ppm (m, 2H);  4,4 ppm (q, 2H, J1=J4 = 10,5 Hz, J2=J3 = 3,5 Hz); 1,4 ppm (t, 3H, J1=J2 

= 7,0 Hz); 1,3 ppm (s, 9H);. 13C NMR (250 MHz, CDCl3): δ = 177,1; 167,0; 145,4; 139,1; 

136,8; 131,3; 130,4; 129,5; 128,8; 127,3; 123,9; 121,8; 61,4; 40,3; 28,1; 17,8; 14,8 ppm. 

IR (ATR) ν = 3299; 2985; 2960; 2933; 2870; 1709; 1648; 1606; 1486; 1390; 1365; 1270; 

1204; 1182; 1168; 1106; 1024; 883; 858; 818; 768; 700; 654; 563; 492; 441 cm-1. 

2-t-Bu-4-(4’-etoxikarbonilfenil)pivalanilid (209): 4 ml-es fiolába 

bemértem 116,6 mg 2-t-Bu-pivalanilidet (0,5 mmol), 408,0 mg jodóniumsót (0,75 mmol) 

és 32,2 mg Cu/Fe-t (5 mol%), majd hozzáadtam 2,5 ml abs. DCE-t. A reakcióelegyet 20 

órán keresztül kevertettem 50 ˚C-on alumínium blokkban. GC-MS alapján a konverzió 

84%. Mágnes segítségével eltávolítottam a katalizátort a reakcióelegyből, majd az 

oldószert rotációs vákuumbepárlóval bepároltam. Az elegyet extraháltam, hogy a 

melléktermékként keletkező etil-4-hidroxibenzoátot eltávolítsam (a későbbi 

feldolgozáskor zavarna). 10 ml etil-acetátban (EtOAc) oldottam a reakcióelegyet, majd 

3x10 ml 1 M-os NaOH-oldattal mostam. A vizes fázist 10 ml EtOAc-tal mostam, majd a 

szerves fázist mostam 3x10 ml 1 M-os NaOH oldattal. A szerves fázisokat egyesítve 

mostam őket telített NaCl-oldattal, végül MgSO4-on szárítottam, majd celitre pároltam. 

Az elegyet oszlopkromatográfiásan gradiens elúcióval tisztítottam hexán: etil-acetát = 

50:1 → 25:1 → 20:1 → 15:1 → 10:1 → 5:1 oldószerkeverékeket felhasználva. A termék 

fehér kristályos anyag, tisztasága 86%. (178 mg, 0,40 mmol, 80%). O.p. 109 °C. GC-MS: 

m/z (%): 381 (17%); 352 (5%); 324 (100%); 282 (17%); 254 (5%); 207 (7%); 165 (9%); 

85 (5%); 57 (91%). 1H NMR (250MHz, CDCl3): δ = 8,0 ppm (m, 3H); 7,6 ppm (d, 2H, J 

= 4,3 Hz); 7,4 ppm (m, 3H); 4,3 ppm (q, 2H, J = 3,6 Hz); 1,3 ppm (m, 27 H). 13C NMR 

(250 MHz, CDCl3): δ = 176,8; 167,0; 145,0; 141,8; 138,8; 136,6; 130,4; 129,5; 127,6; 

127,4; 126,1; 124,5; 61,4; 40,0; 34,8; 31,0; 28,1; 14,8 ppm. IR (ATR) ν = 3291; 2959; 

2905; 2870; 1710; 1649; 1608; 1504; 1477; 1391; 1365; 1273; 1173; 1102; 1049; 1018; 

937; 886; 858; 824; 771; 756; 703; 508; 489; 441 cm-1.  
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2-metoxi-4-(4’-etoxikarbonilfenil)pivalanilid (210): 4 ml-es 

fiolába bemértem 103,5 mg 2-metoxi-pivalanilidet (0,5 mmol), 408,0 mg jodóniumsót 

(0,75 mmol) és 32,2 mg Cu/Fe-t (5 mol%), majd hozzáadtam 2,5 ml abs. DCE-t. A 

reakcióelegyet 20 órán keresztül kevertettem 50 ˚C-on alumínium blokkban. GC-MS 

alapján a konverzió 71%. Mágnes segítségével eltávolítottam a katalizátort a 

reakcióelegyből, majd az oldószert rotációs vákuumbepárlóval bepároltam. Az elegyet 

extraháltam, hogy a melléktermékként keletkező etil-4-hidroxibenzoátot eltávolítsam (a 

későbbi feldolgozáskor zavarna). 10 ml etil-acetátban (EtOAc) oldottam a reakcióelegyet, 

majd 3x10 ml 1 M-os NaOH-oldattal mostam. A vizes fázist 10 ml EtOAc-tal mostam, 

majd a szerves fázist mostam 3x10 ml 1 M-os NaOH oldattal. A szerves fázisokat 

egyesítve mostam őket telített NaCl-oldattal, végül MgSO4-on szárítottam, majd celitre 

pároltam. Az elegyet oszlopkromatográfiásan gradiens elúcióval tisztítottam hexán: etil-

acetát = 50:1 → 25:1 → 20:1 → 15:1 → 10:1 → 5:1 oldószerkeverékeket felhasználva. 

A termék fehér kristályos anyag (109 mg, 0,32 mmol, 61%). O.p. 80 °C. GC-MS: m/z 

(%): 355 (73%); 310 (11%); 271 (20%); 256 (27%); 228 (7%); 200 (11%); 183 (7%); 167 

(16%); 139 (21%); 85 (5%); 57 (100%). 1H NMR (250 MHz, CDCl3) δ = 8,8 ppm (d, 1H, 

J = 2,3 Hz), 8,2 ppm (s, 1H), 8,1 ppm (d, J = 8,5 Hz, 2H), 7,7 ppm (d, J = 8,5 Hz, 2H), 

7,4 – 7,2 ppm (m, 1H), 6,9 ppm (d, J = 8,5 Hz, 1H), 4,4 ppm (q, J = 7,1 Hz, 2H), 3,9 ppm 

(s, 3H), 1,3 ppm (s, 13H). 13C NMR (250 MHz, CDCl3): δ = 14,8; 28,0; 40,5; 56,4; 61,3; 

110,4; 118,8; 122,5; 127,1; 128,7; 129,0; 130,3; 133,3; 145,4; 148,5; 167,1; 177,2 ppm. 

IR (ATR) ν = 3440; 2975; 2911; 2871; 2839; 1713; 1670; 1605; 1594; 1537; 1506; 1477; 

1431; 1404; 1365; 1326; 1286; 1256; 1175; 1158; 1127; 1104; 1051; 1019; 922; 893; 

859; 811; 771; 706; 617; 557; 510; 454; 411 cm-1. 
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2-fenil-4-(4’-etoxikarbonilfenil)pivalanilid (211): 4 ml-es fiolába 

bemértem 127 mg bifenil-2-pivalanilidet (0,5 mmol), 408,0 mg jodóniumsót (0,75 mmol) 

és 32,2 mg Cu/Fe-t (5 mol%), majd hozzáadtam 2,5 ml abs. DCE-t. A reakcióelegyet 20 

órán keresztül kevertettem 50 ˚C-on alumínium blokkban. GC-MS alapján a konverzió 

64%. Mágnes segítségével eltávolítottam a katalizátort a reakcióelegyből, majd az 

oldószert rotációs vákuumbepárlóval bepároltam. Az elegyet extraháltam, hogy a 

melléktermékként keletkező etil-4-hidroxibenzoátot eltávolítsam (a későbbi 

feldolgozáskor zavarna). 10 ml etil-acetátban (EtOAc) oldottam a reakcióelegyet, majd 

3x10 ml 1 M-os NaOH-oldattal mostam. A vizes fázist 10 ml EtOAc-tal mostam, majd a 

szerves fázist mostam 3x10 ml 1 M-os NaOH oldattal. A szerves fázisokat egyesítve 

mostam őket telített NaCl-oldattal, végül MgSO4-on szárítottam, majd celitre pároltam. 

Az elegyet oszlopkromatográfiásan gradiens elúcióval tisztítottam hexán: etil-acetát = 

50:1 → 25:1 → 20:1 → 15:1 → 10:1 → 5:1 oldószerkeverékeket felhasználva. A termék 

fehér kristályos anyag (108 mg, 0,27 mmol, 54%). O.p. 109 – 112 °C. GC-MS:  m/z (%): 

401 (50%); 344 (10%); 317 (28%); 288 (13%); 241 (14%); 207 (4%); 167 (5%); 85 (4%); 

57 (100%). 1H NMR (250 MHz, CDCl3) δ = 8,7 ppm (d, J = 1,7 Hz, 1H), 8,0 ppm (d, J 

= 8,5 Hz, 2H), 7,7 ppm (d, J = 8,5 Hz, 2H), 7,5 – 7,2 ppm (m, 7H), 4,3 ppm (q, J = 7,1 

Hz, 2H), 1,3 ppm (t, J = 7,1 Hz, 3H), 1,0 ppm (s, 8H). 13C NMR (250 MHz, CDCl3) δ = 

177,0; 167,0; 145,3; 140,6; 138,0; 136,1; 132,2; 130,6; 130,4; 129,8; 129,7; 129,6; 128,7; 

127,5; 123,0; 120,0; 61,3; 40,3; 27,7; 14,8 ppm. IR (ATR) ν = 3377; 3084; 3054; 3033; 

2966; 2928; 2871; 1717; 1666; 1608; 1581; 1553; 1527; 1497; 1462; 1443; 1421; 1394; 

1367; 1310; 1270; 1211; 1177; 1158; 1124; 1100; 1018; 1008; 930; 885; 856; 825; 760; 

727; 700; 586; 569; 547; 509; 486; 458 cm-1. 
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2-metil-4-(4-fluorfenil)pivalanilid (212): 4 ml-es fiolába bemértem 

96,0 mg 2-metilpivalanilidet (0,5 mmol), 368,0 mg jodóniumsót (0,75 mmol) és 32,2 mg 

Cu/Fe katalizátort (5 mol%), majd hozzáadtam 2,5 ml absz. DCE-t. A reakcióelegyet 20 

órán át kevertettem 50 ˚C-on alumínium blokkban. GC-MS alapján a konverzió 76%. A 

reakcióelegyből mágnes segítségével kivettem a katalizátort, majd az elegyet celitre 

pároltam. Oszlopkromatográfiásan gradiens elúcióval tisztítottam a terméket 

toluol:hexán:etil-acetát oldószerkeverékeket használva a következő sorrendben: 25:25:1 

→ 12.5:12.5:1 →  5:5:1. A GC-MS analízis szerint a kapott termék 21,8%-ban 

tartalmazta a kiindulási anyagot, így további tisztítási módszert alkalmaztam. Preparatív 

VRK-s tisztítással toluol:metanol = 10:1 elegyét alkalmazva megkapjuk a terméket. A 

termék fehér, kristályos anyag (81 mg, 0,28 mmol, 57%). O.p.: 107 – 109 °C. GC-MS: 

m/z (%): 285 (54%); 228 (4%); 201 (46%); 170 (8%); 133 (4%); 85 (7%); 57 (100%). 1H 

NMR (250MHz, CDCl3): δ = 8,1 ppm (s, 1H); 7,5 ppm (m, 2H); 7,3 ppm (s, 1H); 7,1 

ppm (s, 2H); 7,0 ppm (t, 2H, J1 = J2 = 8,5 Hz); 2,2 ppm (s, 3H); 1,3 ppm (s, 9H);. 13C 

NMR (250 MHz, CDCl3): δ = 177,1; 139,3; 136,7; 131,2; 129,1; 129,0; 127,8; 123,6; 

121,6; 116,0; 115,7; 40,2; 28,1; 17,7 ppm. IR (ATR) ν = 3299; 3034; 2962; 2928; 2870; 

1649; 1598; 1571; 1510; 1492; 1455; 1389; 1367; 1289; 1262; 1222; 1202; 1158; 1096; 

1014; 932; 876; 839; 814; 652; 600; 571; 540; 525; 495; 449; 428 cm-1. 

2-t-Bu-4-(4’-fluorfenil)pivalanilid (213): 4 ml-es fiolába bemértem 

116,6 mg 2-t-Bu-pivalanilidet (0,5 mmol), 368,0 mg jodóniumsót (0,75 mmol) és 32,2 

mg Cu/Fe katalizátort (5 mol%), majd hozzáadtam 2,5 ml absz. DCE-t. A reakcióelegyet 

20 órán át kevertettem 50 ˚C-on alumínium blokkban. GC-MS alapján a konverzió 77%. 

A reakcióelegyből mágnes segítségével kivettem a katalizátort, majd az elegyet celitre 
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pároltam. Oszlopkromatográfiásan tisztítottam a terméket toluol:hexán:etil-acetát 

12.5:12.5:1 arányú keverékével.. A GC-MS analízis szerint a kapott termék 17,9%-ban 

tartalmazta a kiindulási anyagot, így további tisztítási módszert alkalmaztam. Preparatív 

VRK-s tisztítással toluol:metanol = 10:1 elegyét alkalmazva megkapjuk a terméket. A 

termék fehér, kristályos anyag (111 mg, 0,34 mmol, 68%). O.p. 142 ˚C. GC-MS: m/z 

(%):m/z (%):327 (21%); 270 (100%); 228 (23%); 185 (9%); 57 (82%). 1H NMR 

(250MHz, CDCl3): δ = 7,9 ppm (d, 1H, J = 2,0 Hz); 7,5 ppm (m, 3H); 7,4 ppm (d, 1H, J 

= 4,3 Hz); 7,2 ppm (m, 1H); 7,0 ppm (t, 2H, J1 = J2 = 8,8 Hz); 1,4 ppm (s, 9H); 1,3 ppm 

(s, 9H). 13C NMR (250 MHz, CDCl3): δ = 176,7; 140,8; 139,1; 136,4; 129,1; 129,0; 127,4; 

125,9; 124,2; 116,1; 115,7; 40,0; 34,7; 31,0; 28,1ppm. IR (ATR) ν = 3265; 3004; 2960; 

2932; 2870; 1645; 1507; 1492; 1476; 1418; 1398; 1367; 1280; 1218; 1173; 1158; 1095; 

1046; 1027; 1014; 943; 909; 882; 842; 820; 805; 744; 664; 647; 634; 605; 574; 559; 533; 

513; 448 cm-1. 

2-metoxi-4-(4’-fluorfenil)pivalanilid (377): 4 ml-es fiolába bemértem 

103,5 mg 2-metoxi-pivalanilidet (0,5 mmol), 368,0 mg jodóniumsót (0,75 mmol) és 32,2 

mg Cu/Fe katalizátort (5 mol%), majd hozzáadtam 2,5 ml absz. DCE-t. A reakcióelegyet 

20 órán át kevertettem 50 ˚C-on alumínium blokkban. GC-MS alapján a konverzió 57%. 

A reakcióelegyből mágnes segítségével kivettem a katalizátort, majd az elegyet celitre 

pároltam. Oszlopkromatográfiásan tisztítottam a terméket hexán:etil-acetát 5:1 arányú 

keverékével.. A GC-MS analízis szerint a kapott termék 21,1%-ban tartalmazta a 

kiindulási anyagot, így további tisztítási módszert alkalmaztam. Preparatív VRK-s 

tisztítással toluol:metanol = 10:1 elegyét alkalmazva a termék még mindig tartalmazza a 

kiindulási anyagot (31,9%), így sajnos nem tudtuk előállítani ezt a meta-arilezett 

pivalanilid-származékot. 
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2-fenil-4-(fluorfenil)pivalanilid (214): 4 ml-es fiolába bemértem 127 mg 

bifenil-2-pivalanilidet (0,5 mmol), 368,0 mg jodóniumsót (0,75 mmol) és 32,2 mg Cu/Fe 

katalizátort (5 mol%), majd hozzáadtam 2,5 ml absz. DCE-t. A reakcióelegyet 44 órán át 

kevertettem 50 ̊ C-on alumínium blokkban. GC-MS alapján a konverzió 20 óra után 52%, 

44 óra után 68%. A reakcióelegyből mágnes segítségével kivettem a katalizátort, majd az 

elegyet celitre pároltam. Oszlopkromatográfiásan tisztítottam a terméket hexán:etil-acetát 

5:1 arányú keverékével.. A GC-MS analízis szerint a kapott termék 29,1%-ban 

tartalmazta a kiindulási anyagot, így további tisztítási módszert alkalmaztam. Preparatív 

VRK-s tisztítással toluol:metanol = 10:1 elegyét alkalmazva megkapjuk a kívánt 

vegyületet. A termék fehér, kristályos anyag (92 mg, 0,27 mmol, 53%). O.p. 115 ˚C. GC-

MS: m/z (%): 347 (92%); 290 (18%); 263 (69%); 241 (8%); 167 (8%); 57 (100%). 1H 

NMR (250MHz, CDCl3): δ = 8,7 ppm (s, 1H); 7,7 ppm (t, 2H, J1 = J2 = 7,5 Hz); 7,5 ppm 

(m, 8H); 7,1 ppm (t, 2H, J1 = J2 = 7,5 Hz); 1,1 ppm (s, 9H);. 13C NMR (250 MHz, CDCl3): 

δ = 177,0; 141,0; 138,2; 136,1; 129,7; 129,6; 129,3; 129,1; 128,6; 122,7; 119,7; 119,6; 

116,2; 115,8; 40,4; 28,0 ppm. IR (ATR) ν = 3428; 3064; 2970; 2955; 2928; 2864; 1684; 

1597; 1560; 1533; 1502; 1460; 1443; 1422; 1394; 1361; 1306; 1211; 1155; 1122; 1096; 

1076; 1028; 1008; 919; 898; 846; 821; 774; 743; 710; 671; 647; 593; 567; 546; 520; 491; 

454; 408; 383 cm-1. 

2-metil-4-(4’-klórfenil)pivalanilid (219): 4 ml-es fiolába bemértem 

95,6 mg 2-metilpivalanilidet (0,5 mmol), 380,0 mg jodóniumsót (0,75 mmol) és 32,2 mg 

Cu/Fe katalizátort (5 mol%), majd hozzáadtam 2,5 ml absz. DCE-t. A reakcióelegyet 20 

órán át kevertettem 50 ˚C-on alumínium blokkban. GC-MS alapján a konverzió 74%. A 
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reakcióelegyből mágnes segítségével kivettem a katalizátort, majd az elegyet celitre 

pároltam. Oszlopkromatográfiásan tisztítottam a terméket toluol:hexán:etil-acetát 

12.5:12.5:1 oldószerkeveréket használva. A GC-MS analízis szerint a kapott termék 

21,9%-ban tartalmazta a kiindulási anyagot, így további tisztítási módszert alkalmaztam. 

Preparatív VRK-s tisztítással toluol:metanol = 10:1 elegyét alkalmazva megkapjuk a 

kívánt vegyületet. A termék fehér, kristályos anyag (85 mg, 0,28 mmol, 56%). O.p. 148 

˚C. GC-MS: m/z (%): 301 (27%); 244 (4%); 217 (19%); 180 (7%); 152 (8%); 85 (7%); 

57 (100%). 1H NMR (250MHz, CDCl3): δ = 8,1 ppm (s, 1H); 7,4 ppm (d, 2H, J = 4,3 

Hz); 7,3 ppm (d, 2H, J = 4,3 Hz); 7,2 ppm (m, 2H); 2,2 ppm (s, 3H); 1,3 ppm (s, 9H). 13C 

NMR (250 MHz, CDCl3): δ = 177,1; 139,5; 139,0; 136,8; 133,6; 131,3; 129,2; 128,7; 

128,2; 123,5; 121,5; 40,3; 28,1; 17,7 ppm. IR (ATR) ν = 3312; 3031; 2965; 2924; 2901; 

2860; 1649; 1612; 1517; 1499; 1479; 1455; 1397; 1382; 1364; 1309; 1285; 1222; 1202; 

1165; 1130; 1093; 1083; 1038; 1011; 990; 957; 930; 906; 882; 834; 809; 768; 740; 717; 

649; 639; 600; 561; 522; 493; 455; 444 cm-1. 

 

2-t-Bu-4-(4’-klórfenil)pivalanilid (220): 4 ml-es fiolába bemértem 

116,6 mg 2-t-Bu-pivalanilidet (0,5 mmol), 380,0 mg jodóniumsót (0,75 mmol) és 32,2 

mg Cu/Fe katalizátort (5 mol%), majd hozzáadtam 2,5 ml absz. DCE-t. A reakcióelegyet 

20 órán át kevertettem 50 ˚C-on alumínium blokkban. GC-MS alapján a konverzió 70%. 

A reakcióelegyből mágnes segítségével kivettem a katalizátort, majd az elegyet celitre 

pároltam. Oszlopkromatográfiásan tisztítottam a terméket hexán:etil-acetát 5:1 

oldószerkeveréket használva. A GC-MS analízis szerint a kapott termék 21,1%-ban 

tartalmazta a kiindulási anyagot, így további tisztítási módszert alkalmaztam. Preparatív 

VRK-s tisztítással toluol:metanol = 10:1 elegyét alkalmazva megkapjuk a kívánt 

vegyületet. A termék fehér, kristályos anyag (81 mg, 0,24 mmol, 47%). O.p. 122 – 144 

˚C. GC-MS: m/z (%):m/z (%):343 (15%); 286 (100%); 244 (18%); 193 (8%); 165 (11%); 

57 (100%). 1H NMR (250MHz, CDCl3): δ = 7,9 ppm (d, 1H, J = 1,0 Hz); 7,5 ppm (d, 3H, 

J = 4,3 Hz); 7,4 ppm (d, 1H, J = 4,1 Hz); 7,3 ppm (m, 3H); 1,4 ppm (s, 9H); 1,3 ppm (s, 
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9H). 13C NMR (250 MHz, CDCl3): δ = 176,7; 141,2; 139,1; 138,8; 136,5; 133,7; 129,2; 

128,7; 127,5; 125,8; 124,2; 40,0; 34,8; 31,0; 28,1 ppm. IR (ATR) ν = 3306; 2956; 2922; 

2867; 1738; 1650; 1480; 1395; 1363; 1275; 1239; 1214; 1168; 1093; 1048; 1011; 941; 

907; 883; 841; 817; 747; 656; 638; 627; 604; 571; 543; 499; 485; 465; 440 cm-1. 

 

2-metoxi-4-(4’-klórfenil)pivalanilid (378): 4 ml-es fiolába bemértem 

103,6 mg 2-metoxi-pivalanilidet (0,5 mmol), 380,0 mg jodóniumsót (0,75 mmol) és 32,2 

mg Cu/Fe katalizátort (5 mol%), majd hozzáadtam 2,5 ml absz. DCE-t. A reakcióelegyet 

48 órán át kevertettem 50 ˚C-on alumínium blokkban. GC-MS alapján a konverzió 20 óra 

után 44%, 48 óra után 56%. A reakcióelegyből mágnes segítségével kivettem a 

katalizátort, majd az elegyet celitre pároltam. Oszlopkromatográfiásan tisztítottam a 

terméket hexán:etil-acetát 5:1 arányú keverékével.. A GC-MS analízis szerint a kapott 

termék 35,7%-ban tartalmazta a kiindulási anyagot, így további tisztítási módszert 

alkalmaztam. Preparatív VRK-s tisztítással toluol:metanol = 10:1 elegyét alkalmazva a 

termék még mindig tartalmazza a kiindulási anyagot (30,8%), így sajnos nem tudtuk 

előállítani ezt a meta-arilezett pivalanilid-származékot. 

2-fenil-4-(4’-klórfenil)pivalanilid (221): 4 ml-es fiolába bemértem 

127 mg bifenil-2-pivalanilidet (0,5 mmol), 380,0 mg jodóniumsót (0,75 mmol) és 32,2 

mg Cu/Fe katalizátort (5 mol%), majd hozzáadtam 2,5 ml absz. DCE-t. A reakcióelegyet 

20 órán át kevertettem 70 ˚C-on alumínium blokkban. GC-MS alapján a konverzió 81%. 

A reakcióelegyből mágnes segítségével kivettem a katalizátort, majd az elegyet celitre 

pároltam. Oszlopkromatográfiásan tisztítottam a terméket hexán:etil-acetát 5:1 arányú 
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keverékével.. A GC-MS analízis szerint a kapott termék 14,2%-ban tartalmazta a 

kiindulási anyagot, így további tisztítási módszert alkalmaztam. Preparatív VRK-s 

tisztítással toluol:metanol = 20:1 elegyét alkalmazva megkapjuk a kívánt vegyületet. A 

termék fehér, kristályos anyag (135 mg, 0,37 mmol, 74%). O.p. 137 ̊ C. GC-MS: m/z (%): 

363 (28%); 306 (6%); 279 (28%); 243 (13%); 85 (6%); 57 (100%). 1H NMR (250MHz, 

CDCl3): 1H NMR (250MHz, CDCl3): δ = 8,7 ppm (d, J = 1,5 Hz, 1H), 7,8 – 7,1 ppm (m, 

12H), 1,2 ppm (s, 9H). 13C NMR (250 MHz, CDCl3): δ = 176,5; 140,2; 139,1; 137,7; 

135,8; 133,7; 131,4; 130,3; 129,4; 129,3; 129,0; 128,6; 128,4; 122,3; 119,4; 40,0; 27,5 

ppm. IR (ATR) ν = 3434; 3383; 3038; 2965; 2946; 2929; 2867; 1677; 1581; 1551; 1523; 

1486; 1470; 1460; 1442; 1418; 1385; 1303; 1277; 1249; 1208; 1154; 1127; 1087; 1025; 

1007; 929; 882; 841; 814; 766; 732; 700; 647; 588; 573; 546; 506; 472; 457; 400; 386 

cm-1. 

2-metil-4-(4’-brómfenil)pivalanilid (215): 4 ml-es fiolába bemértem 

95,5 mg 2-metilpivalanilidet (0,5 mmol), 413,4 mg jodóniumsót (0,75 mmol) és 32,2 mg 

Cu/Fe katalizátort (5 mol%), majd hozzáadtam 2,5 ml absz. DCE-t. A reakcióelegyet 20 

órán át kevertettem 50 ˚C-on alumínium blokkban. GC-MS alapján a konverzió 84%. A 

reakcióelegyből mágnes segítségével kivettem a katalizátort, majd az elegyet celitre 

pároltam. Oszlopkromatográfiásan tisztítottam a terméket hexán:etil-acetát 2:1 arányú 

keverékével.. A GC-MS analízis szerint a kapott termék 11,4%-ban tartalmazta a 

kiindulási anyagot, így további tisztítási módszert alkalmaztam. Preparatív VRK-s 

tisztítással toluol:metanol = 20:1 elegyét alkalmazva megkapjuk a kívánt vegyületet. A 

termék fehér, kristályos anyag (129 mg, 0,37 mmol, 75%). O.p. 141 – 142 ˚C. GC-MS: 

m/z (%): 345 (15%); 261 (14%); 180 (9%); 153 (11%); 85 (6%); 57 (100%). 1H NMR 

(250MHz, CDCl3): δ = 8,2 ppm (s, 1H); 7,7 ppm (q, 2H, J = 7,5 Hz); 7,5 ppm (m, 8H); 

7,1 ppm (t, 2 H, J1 = J2 = 10,0 Hz); 1,1 ppm (s, 9H). 13C NMR (250 MHz, CDCl3): δ = 

177,2; 140,0; 139,0; 136,7; 132,1; 131,3; 129,0; 128,4; 123,6; 121,8; 121,5; 117,7; 40,4; 

28,2; 17,7 ppm. IR (ATR) ν = 3312; 3030; 2965; 2924; 2861; 1738; 1649; 1479; 1378; 

1273; 1241; 1222; 1202; 1165; 1070; 1044; 1007; 930; 905; 882; 884; 807; 768; 726; 

630; 598; 560; 519; 489; 444 cm-1. 
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2-t-Bu-4-(4’-brómfenil)pivalanilid (216): 4 ml-es fiolába bemértem 

116,6 mg 2-t-Bu-pivalanilidet (0,5 mmol), 413,4 mg jodóniumsót (0,75 mmol) és 32,2 

mg Cu/Fe katalizátort (5 mol%), majd hozzáadtam 2,5 ml absz. DCE-t. A reakcióelegyet 

65 órán át kevertettem 50 ˚C-on alumínium blokkban. GC-MS alapján a konverzió 91%. 

A reakcióelegyből mágnes segítségével kivettem a katalizátort, majd az elegyet celitre 

pároltam. Oszlopkromatográfiásan tisztítottam a terméket hexán:etil-acetát 5:1 arányú 

keverékével.. A termék néhány frakcióban tisztábban jött le, ezeket külön egyesítettem, 

míg a maradékot egyesítettem. A GC-MS analízis szerint a tisztább frakciókban 1,8%-

ban volt jelen a kiindulási anyag (mellette mezitil-jodid volt, így összességében 77,6%), 

míg a szennyezett frakciók 7,4%-ban tartalmazták a kiindulási anyagot. További tisztítási 

módszert alkalmaztam, a két anyagot külön-külön preparatív VRK-nak vetettem alá 

toluol:metanol = 10:1 oldószerkeveréket használva. A termék fehér, kristályos anyag (153 

mg, 0,39 mmol, 79%). O.p. 126 ˚C. GC-MS: m/z (%): 387 (22%); 330 (100%); 288 

(24%); 251 (9%); 209 (7%); 193 (15%); 165 (17%); 139 (7%); 57 (85%). 1H NMR (250 

MHz, CDCl3) δ = 7,9 ppm (d, J = 2,0 Hz, 1H), 7,5 – 7,4 ppm (m, 5H), 7,3 – 7,2 ppm (m, 

2H), 1,4 ppm (s, 9H), 1,3 ppm (s, 9H). 13C NMR (250 MHz, CDCl3) δ = 176,5; 141,0; 

139,3; 138,5; 136,2; 131,9; 128,8; 127,3; 125,5; 123,9; 121,6; 39,7; 34,5; 30,7; 27,8 ppm. 

IR (ATR) ν = 3305; 2956; 2921; 2902; 2867; 1737; 1650; 1477; 1394; 1361; 1273; 1238; 

1214; 1167; 1095; 1070; 1048; 1007; 941; 906; 883; 839; 814; 744; 659; 634; 625; 605; 

571; 496; 468; 434 cm-1. 

2-metoxi-4-(4’-brómfenil)pivalanilid (217): 4 ml-es fiolába bemértem 

103,6 mg 2-metoxi-pivalanilidet (0,5 mmol), 413,4 mg jodóniumsót (0,75 mmol) és 32,2 
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mg Cu/Fe katalizátort (5 mol%), majd hozzáadtam 2,5 ml absz. DCE-t. A reakcióelegyet 

48 órán át kevertettem 50 ˚C-on alumínium blokkban. GC-MS alapján a konverzió 20 óra 

után 72%, 48 óra után 82%. A reakcióelegyből mágnes segítségével kivettem a 

katalizátort, majd az elegyet celitre pároltam. Oszlopkromatográfiásan tisztítottam a 

terméket hexán:etil-acetát 5:1 arányú keverékével. A termék fehér, kristályos anyag (126 

mg, 0,35 mmol, 70%, 95%-os tisztaság). O.p. 100 – 105 ˚C. m/z (%): 361 (33%); 279 

(9%); 262 (20%); 234 (7%); 167 (22%); 139 (11%); 57 (100%). 1H NMR (250 MHz, 

CDCl3): δ = 8,8 ppm (d, J = 2,2 Hz, 1H), 8,2 ppm (s, 1H), 7,5 ppm (s, 4H), 7,3 – 7,2 ppm 

(m, 1H), 7,1 – 6,9 ppm (m, 2H), 3,9 ppm (s, 3H), 3,9 ppm (s, 1H), 1,3 ppm (s, 9H), 1,3 

ppm (s, 3H). 13C NMR (250 MHz, CDCl3) δ = 176,9; 147,9; 139,8; 133,0; 131,8; 128,6; 

128,4; 123,5; 121,7; 121,3; 121,0; 118,2; 110,2; 56,2; 40,2; 27,7 ppm. IR (ATR) ν = 3441; 

3055; 3004; 2960; 2905; 2870; 2839; 1677; 1594; 1564; 1531; 1480; 1458; 1428; 1392; 

1365; 1323; 1293; 1248; 1215; 1161; 1127; 1073; 1046; 1022; 1004; 920; 889; 832; 801; 

746; 719; 604; 577; 541; 503; 451; 427; 388 cm-1. 

2-fenil-4-(4’-brómfenil)pivalanilid (218): 4 ml-es fiolába bemértem 127 

mg bifenil-2-pivalanilidet (0,5 mmol), 413,4 mg jodóniumsót (0,75 mmol) és 32,2 mg 

Cu/Fe katalizátort (5 mol%), majd hozzáadtam 2,5 ml absz. DCE-t. A reakcióelegyet 20 

órán át kevertettem 70 ˚C-on alumínium blokkban. GC-MS alapján a konverzió 77%. A 

reakcióelegyből mágnes segítségével kivettem a katalizátort, majd az elegyet celitre 

pároltam. Oszlopkromatográfiásan tisztítottam a terméket hexán:etil-acetát 5:1 arányú 

keverékével. A termék néhány frakcióban tisztábban jött le, ezeket külön egyesítettem, 

míg a maradékot egyesítettem. A két anyag tisztasága a termékre nézve 77%, illetve 65%. 

További tisztítási módszert alkalmaztam, a két anyagot külön-külön preparatív VRK-nak 

vetettem alá toluol:metanol = 10:1 oldószerkeveréket használva. A 65%-os tisztaságú 

keverék a preparatív VRK-s tisztítás után kizárólag a terméket tartalmazta, a 77%-os 

viszont csak 88%-ban, így azt még egy lépésben preparatív VRK-val tisztítottam, amely 

ezután már tisztán a terméket adta. A termék fehér kristályos anyag (143 mg, 0,37 mmol, 

70%). O.p. 119 ˚C. GC-MS: m/z (%): 409 (25%); 323 (25%); 241 (19%); 57 (100%). 1H 
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NMR (250 MHz, CDCl3) δ = 8,7 ppm (s, 1H), 7,7 – 7,1 ppm (m, 12H), 1,1 ppm (s, 9H). 

13C NMR (250 MHz, CDCl3) δ = 176,7; 140,2; 139,6; 137,7; 135,8; 131,9; 131,5; 130,4; 

129l,4; 129,3; 128,9; 128,4; 128,1; 122,3; 121,9; 119,3; 40,0; 27,5 ppm. IR (ATR) ν = 

3430; 3081; 3062; 3023; 2970; 2953; 2926; 2864; 1743; 1684; 1578; 1555; 1530; 1477; 

1460; 1445; 1421; 1384; 1304; 1279; 1245; 1209; 1160; 1141; 1124; 1069; 1004; 919; 

896; 841; 814; 773; 708; 634; 593; 543; 506; 489; 448; 390 cm-1. 

 

6.2. Kiindulási anyagok szintézise az indolok trifluoretilezéséhez 

 

(2,2,2-Trifluoretil)-λ3-jodanedil bisz(2,2,2-trifluoracetát)30 (47): 200 mL-es 

gömblombikba bemértem a 2,2,2-trifluorecetsav anhidridet (72 mL, 520 mmol) és a 

trifluorecetsavat (620 µL, 10 mol%), majd az elegyet 0°C-ra hűtöttem. H2O2-ot (8 mL, 

50%-os vizes oldat, 118 mmol) csepegtettem hozzá és 5 percig kevertettem. Ezután 2,2,2-

trifluorjódetánt (8 mL, 80 mmol) adtam hozzá és a reakciót hagytam szobahőmérsékletre 

(25°C) melegedni és 20 óráig kevertettem. Az illékony anyagokat rotációs 

vákuumbepárlóval eltávolítottam és a kapott anyagot hűtőbe tettem, ahol fehér szilárd 

anyaggá kristályosodott. A terméket kvantitatív mennyiségben kaptam (34,88 g, 80 

mmol). 1H NMR (250 MHz, CDCl3) δ = 4,93 (q; J = 10,0 Hz; 2H). 19F NMR (235 MHz; 

CDCl3) δ = -63,2; -73,4. 

 

2,2,2-Trifluoretil(mezitil)jodónium trifluormetánszulfonát (222): 100 mL-es 

gömblombikba bemértem a (2,2,2-trifluoretil)-λ3-jodanedil bisz(2,2,2-trifluoracetát)ot (34,88 

g, 80 mmol) és feloldottam DCM-ben (30 mL), majd az oldatot 0°C-ra hűtöttem és 

mezitilént (17,2 mL, 124 mmol) öntöttem hozzá. Ezután lassan hozzácsepegtettem a 

trifluormetánszulfonsavat (7,1 mL, 80 mmol). A reakcióelegy sötétvörös oldattá 

változott, amit 20 órán keresztül 0°C-on tartottam (hűtőbe helyeztem). Az oldószert 

alacsony nyomáson bepároltam, majd hideg dietil-étert (50 mL) adtam hozzá, melynek 
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hatására szuszpenziót kaptam. A kiváló fehér szilárd anyagot szűrtem, dietil-éterrel 

mostam (35,19 g, 73,6 mmol, 92%). O.p. 114°C. 1H NMR (250 MHz, DMSO) δ = 6,95 

(s; 2H); 4,81 (q; J = 7,5 Hz; 2H); 2,35 (s; 6H); 2,19 (s; 3H). 13C NMR (63 MHz; DMSO) 

δ = 141,5; 137,2; 128,0; 104,3; 59,3 (q; J = 34,0); 29,2; 20,3. 19F NMR (235 MHz; CDCl3) 

δ = -61,9; -78,6. IR (ATR) 2036; 1454; 1395; 1279; 1227; 1160; 1130; 1059; 1022; 854; 

839 cm-1. HRMS m/z [M]+ Számolt: C11H13F3I: 329,0009; mért: 329,0014. 

 

2,2,2-Trifluoretil(fenil)jodónium trifluormetánszulfonát (48):30 20 mL-es 

üvegcsébe bemértem a (2,2,2-trifluoretil)-λ3-jodanedil bisz(2,2,2-trifluoracetát)ot (1,477 g, 4 

mmol) és DCM-ben (5 mL) feloldottam. Az oldatot 0°C-ra hűtöttem és benzolt (555 µL, 

6,2 mmol) adtam hozzá. Csepegtetve beadagoltam a trifluormetánszulfonsavat (355 µL, 

4 mmol), melynek hatására a reakció sötét, majdnem fekete oldattá változott. 0°C-on 

tartottam 24 óráig (hűtőbe helyeztem). Az oldószert bepároltam, majd a terméket dietil-

éter és kloroform segítségével kicsaptam az elegyből. A fehér szilárd anyagot szűrtem, 

kloroformmal mostam (1,183 g, 2,7 mmol, 68%). O.p. 115°C. 1H NMR (250 MHz; 

DMSO) δ = 7,72 (d; J = 7,5 Hz; 2H); 7,38 (t; J = 7,5 Hz; 1H); 7,17 (t; J = 7,5 Hz; 2H); 

4,99 (q; J = 7,5 Hz; 1,6H); 3,85 (q; J = 10,0 Hz; 0,4H).  13C NMR (63 MHz; DMSO) δ = 

137,4; 131,0; 128,0; 95,2; 69,6 (q; J = 35,9 Hz). 19F NMR (235 MHz; CDCl3) δ = -73,1; 

-75,3; -77,8; -83,4. IR (ATR) 1223; 1171; 1126; 1063; 1022; 839; 735 cm-1. 

 

2,2,2-Trifluoretil(4-tolil)jodónium trifluormetánszulfonát (223): 20 mL-es 

üvegcsébe bemértem a (2,2,2-trifluoretil)-λ3-jodanedil bisz(2,2,2-trifluoracetát)ot (1,477 g, 4 

mmol) és DCM-ben (5 mL) feloldottam. Az oldatot 0°C-ra hűtöttem és toluolt (660 µL, 

6,2 mmol) adtam hozzá. Csepegtetve beadagoltam a trifluormetánszulfonsavat (355 µL, 

4 mmol), melynek hatására a reakció sötét, majdnem fekete oldattá változott. 0°C-on 

tartottam 24 óráig (hűtőbe helyeztem). Az oldószert bepároltam, majd a terméket 

kloroform segítségével kicsaptam az elegyből. A fehér szilárd anyagot szűrtem, 
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kloroformmal mostam (1,321 g, 3,0 mmol, 83%). O.p. 109°C. 1H NMR (250 MHz; 

DMSO) δ = 7,58 (d; J = 10,0 Hz; 2H); 6,99 (d; J = 7,5 Hz; 2H); 5,01 (q; J = 7,5 Hz; 2H); 

2,24 (s; 3H). 13C NMR (63 MHz; DMSO) δ = 137,6; 137,2; 131,8; 91,0; 70,5; 69,1 (q; J 

= 35,9 Hz); 20,9. 19F NMR (235 MHz; DMSO) δ = -73,1; -75,3; -77,8; -83,4. IR (ATR) 

2976; 1484; 1398; 1238; 1167; 1122; 1063; 1026; 802 cm-1. HRMS m/z [M]+ Számolt: 

C9H9F3I: 300,9701 mért: 300,9704. 

 

4-((triizopropilszilil)oxi)-1H-indol (379):175 30 mL-es üvegycsébe bemértem az 

1H-indol-4-olt (266 mg, 2,0 mmol) és feloldottam DCM-ben (10 mL), majd imidazolt 

(300 mg, 4,4 mmol) és triizopropilszilil-kloridot (471 µL, 2,2 mmol) adtam hozzá. A 

reakciót szobahőmérsékleten kevertettem 7 óráig, majd választótölcsérbe mostam DCM-

nal (10 mL) és vízzel (3×20 mL) mostam. A szerves fázist MgSO4-on szárítottam, majd 

bepároltam. A terméket fehér szilárd anyagként azonosítottam (571 mg, 1,97 mmol, 

99%). O.p. 96-97 °C. Rf = 0,51 (hexanes: ethyl acetate = 5:1). MS (EI, 70 eV): m/z (%): 

289 (78%), 246 (100%), 218 (44%), 204 (22%), 190 (33%), 176 (33%), 166 (22%), 144 

(40%), 116 (27%), 95 (29%). 1H NMR (250 MHz; CDCl3) δ = 7,98 (s; 1H); 6,97 (t; J = 

2,5 Hz; 1H); 6,90 (t; J = 7,5 Hz; 2H); 6,56 (t; J = 2,5 Hz; 1H); 6,46 (dd; J 1= 5,0 Hz; 2,5 

Hz; 1H); 1,34 – 1,19 (m; 3H); 1,06 (d; J = 5,0 Hz; 18H). 13C NMR (63 MHz; CDCl3) δ = 

149,9; 138,2; 123,0; 122,9; 121,9; 108,5; 104,8; 100,8; 18,5; 13,3. 

 

5-((Trimetilszilil)etinil)-1H-indol (380): 20 mL-es üvegcsébe bemértem az 5-

jód-1H-indolt (243 mg, 1,0 mmol) és feloldottam MeCN-ben (2,5 mL), majd DIPA-t (0,5 

mL),  

Pd(PPh3)2Cl2-t (29,4 mg, 5 mol%) és CuI-t (4,8 mg, 2,5 mol%) adtam hozzá. 

Trimetilszililacetilént (284 µL, 196 mg, 2,0 mmol) mértem be és átfúvattam argonnal. Az 

elegyet szobahőmérsékleten kevertettem 1 órán keresztül, majd EtOAc-tal (20 mL) 

választótölcsérbe mostam és HCl-oldattal (0,25 M) mostam addig, ameddig a pH savas 

kémhatású lett. A szerves fázist cc. NaHCO3–tal (25 mL), majd cc. NaCl-dal (25 mL) 

mostam, végül MgSO4-on szárítottam. Az oldószert bepároltam, majd az elegyet oszlopos 
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kromatográfiával tisztítottam (H: EtOAc = 5:1), a termék sárga olajként kaptam (196 mg, 

0,92 mmol, 92%). Rf = 0,20 (H: EtOAc = 5:1). MS (EI, 70 eV): m/z (%): 213 (35%), 198 

(100%), 99 (10%). 1H NMR (250 MHz; CDCl3) δ = 8,07 (s; 1H); 7,78 (s; 1H); 7,26 – 

7,17 (m; 2H); 7,10 – 7,08 (m; 1H); 6,45 (s; 1H); 0,24 (s; 9H). 13C NMR (63 MHz; CDCl3) 

δ = 135,4; 127,4; 125,7; 124,9; 114,0; 110,8; 106,9; 102,6; 91,1; 0,0. IR (ATR) 2959; 

2147; 1614; 1453; 1414; 1343; 1249; 1145; 940; 841; 760; 721 cm-1. 

 

4-Bróm-1-metil-1H-indol (381):101 4-bróm-1H-indolt (630 µL, 5 mmol) 

feloldottam absz. THF-ben (17 mL) egy 50 mL-es gömblombikban. Az oldatot 0°C-ra 

hűtöttem és lassan NaH-et (180 mg, 60 m% ásványi olajban, 7,5 mmol) adtam hozzá. A 

keveréket 15 percig kevertettem 0°C-on, majd szobahőmérsékleten 1,5 órát. Ezt követően 

újra 0°C-ra hűtöttem és metil-jodidot (405 µL, 6,5 mmol) adtam hozzá. A reakciót 

szobahőmérsékleten kevertettem 24 órán keresztül, majd 0°C-ra hűtöttem és vizet (10 

mL) adtam hozzá. A vizes fázist dietil-éterrel (3×10 mL) mostam, majd az egyesített 

szerves fázist MgSO4-on szárítottam. Az elegyet oszlopkromatográfiásan (H: EtOAc = 

100:1→50:1→ 25:1→ 10:1). A termék sárga olaj (505 mg, 2,4 mmol, 48%). Rf = 0,50 

(H: EtOAc = 5:1). MS (EI, 70 eV): 209 (100%), 194 (10,5%), 129 (32%), 115 (21%), 103 

(24%), 88 (18%), 74 (18%), 63 (18%). 1H NMR (250 MHz; CDCl3) δ = 7,31 (dd; J = 5,0; 

7,5 Hz; 2H); 7,11 (dd; J = 2,5; 5,0 Hz; 2H); 6,58 (d; J = 2,5 Hz; 1H); 3,78 (s; 3H). 13C 

NMR (63 MHz; CDCl3) δ = 137,4; 129,8; 129,5; 122,8; 122,6; 115,2; 108,9; 101,7; 33,6. 

 

1-Metil-2-fenil-1H-indol (382): 2-fenil-1H-indolt (290 mg, 1,5 mmol) 

feloldottam absz. THF-ben (5 mL) egy 25 mL-es gömblombikban. Az oldatot 0°C-ra 

hűtöttem és lassan NaH-et (90 mg, 60% m% ásványi olajban, 2,25 mmol) adtam hozzá, 

majd 15 percig kevertettem. Ezt követően hagytam szobahőmérsékletre melegedni és 1,5 

óráig kevertettem. Újra 0°C-ra hűtöttem és hozzáadtam a metil-jodidot (122 µL, 1,95 

mmol). A reakciót 24 óráig kevertettem szobahőmérsékleten, majd 0°C-ra hűtöttem és 

vizet (15 mL) adtam hozzá. A vizes fázist dietil-éterrel (3×20 mL) extraháltam, majd a 

szerves fázist MgSO4-on szárítottam. Az elegyet oszlopkromatográfiásan tisztítottam (H: 
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EtOAc = 25:1→ 15:1→ 10:1). A termék sárga olaj (169 mg, 0,82 mmol, 54%). Rf = 0,50 

(H: EtOAc = 5:1). MS (EI, 70 eV): 206 (100%), 190 (7%), 178 (22%), 165 (18%), 152 

(7%), 139 (7%), 130 (45%), 102 (16%), 89 (11%), 77 (15%). 1H NMR (250 MHz; CDCl3) 

δ = 7,58 – 7,55 (m; 2H); 7,42 – 7,24 (m; 6H); 6,69 (dd; J = 7,5 Hz; 2H); 2,96 (s; 3H). 13C 

NMR (63 MHz; CDCl3) δ = 150,2; 132,5; 131,9; 130,5; 128,8; 128,6; 123,8; 116,7; 109,4; 

107,7; 95,4; 86,4; 30,8. 

 

N-(2-Metil-1H-indol-5-il)acetamid(383):176 20 mL-es üvegcsében feloldottam a 

2-metil-1H-indol-5-amint (146 mg, 1,0 mmol) piridinben (5 mL) és ecetsav anhidridet 

(114 μL, 1,2 mmol) csepegtettem hozzá. A reakciót szobahőmérsékleten kevertettem 30 

percig. Az elegyet vízre (25 mL) öntöttem és EtOAc-ot (25 mL) adtam hozzá. A szerves 

fázist 2M HCl-oldattal mostam (3×25 mL), majd MgSO4-on szárítottam és bepároltam 

az oldószert. A termék fekete szilárd (155 mg, 0,82 mmol, 82%). O.p. 152 °C. Rf = 0,34 

(H: EtOAc = 1:2). MS (EI, 70 eV): m/z (%): 188 (45%), 146 (100%), 118 (20%), 91 (8%), 

73 (5%), 52 (3%). 1H NMR (250 MHz; CD3CN) δ = 8,99 (s; 1H); 8,15 (s; 1H); 7,56 (s; 

1H); 7,11 (d; J = 10,0 Hz; 1H); 7,00 (dd; J = 7,5; 2,5 Hz; 1H); 6,00 (s; 1H); 2,28 (s; 3H); 

1,96 (s; 3H). 13C NMR (63 MHz; CD3CN) δ = 168,0; 136,4; 133,0; 130,9; 128,7; 114,0; 

110,3; 109,9; 99,3; 22,9; 12,3. IR (ATR) 2961; 2924; 1652; 1566; 1548; 1484; 1372; 

1320; 1275; 1014; 873; 791 cm-1. HRMS m/z [M+H]+ Számolt: C11H13N2O: 189,1028 

mért: 189,1033. 

 

1-Benzil-4-bróm-1H-indol (384):100 4-bróm-1H-indolt (627 µL, 5,0 mmol) 

feloldottam DMSO-ban (50 mL) egy 100 mL-es gömblombikban. Kálium-hidroxidot 

(1,290 g, 23 mmol) adtam az oldathoz és a reakciót szobahőmérsékleten kevertettem 30 

percig, ekkor sötétbarna oldatot kaptam. Ezt követően benzil-bromidot (713 µL, 6,0 

mmol) adtam a reakcióhoz. További 1 óráig kevertettem, ekkor VRK alapján teljesnek 

bizonyult a reakció és az oldat világosbarna színűvé változott. A reakcióelegyet vízre 

öntöttem (50 mL), majd EtOAc-tal (3×20 mL) extraháltam. A szerves fázist MgSO4-on 
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szárítottam, majd az elegyet celitre pároltam. Oszlopgromatográfiás tisztítás (H: EtOAc 

= 20:1 → 10:1). A termék halványzöld szilárd (1,102 g, 3,9 mmol, 78%). Rf = 0,66 (H: 

EtOAc = 5:1). O.p. 62 °C. MS (EI, 70 eV): m/z (%): 285 (18%), 204 (4%), 115 (10%), 

91 (100%), 65 (14%). 1H NMR (250 MHz; CDCl3) δ = 7,34 – 7,20 (m; 6H); 7,14 – 7,02 

(m; 3H); 6,66 (d; J = 2,5 Hz; 1H); 5,32 (s; 2H). 13C NMR (63 MHz; CDCl3) δ = 137,4; 

137,0; 129,8; 129,3; 129,3; 128,2; 127,2; 123,0; 122,9; 115,4; 109,4; 102,5; 50,9. IR 

(ATR) 1607; 1559; 1510; 1477; 1432; 1335; 1294; 1264; 1171; 888; 731 cm-1. HRMS 

m/z [M+H]+ Számolt: C15H13BrN: 286,0226 mért: 286,0236. 

6.3. 3-Trifluoretilezett indolok szintézise 

Általános eljárás: 4 mL-es csavaros üvegcsébe bemértem az indolszármazékot 

(1,0 ekv.) és feloldottam DCM-ben (0,2 mmol/ mL), majd hozzáadtam a 2,6-di(terc-

butil)piridint (2,0 ekv.). Az elegyet 5 percig kevertettem szobahőmérsékleten, majd 

hozzáadtam a 2,2,2-trifluoretil(mezitil)jodónium trifluormetánszulfonátot (1,3 ekv.). A 

reakcióelegyet szobahőmérsékleten kevertettem addig, amíg a GC-MS analízis teljes 

konverziót nem mutatott. A reakciót EtOAc-tal (20 mL) választótölcsérbe mostam, majd 

vízzel (20 mL) mostam. A vizes fázist EtOAc-tal extraháltam (2×20 mL), majd az 

egyesített szerves fázist MgSO4-on szárítottam. Az oldószert bepároltam, majd az elegyet 

oszlopkromatográfiásan tisztítottam H: EtOAc meghatározott arányú elegyében SiO2-n. 

 

 

3-(2,2,2-Trifluoretil)-1H-indol (235): Az általános eljárás alapján 1H-indolból 

(88 mg, 0,75 mmol) kiindulva DCM-ben (4 mL), 2,6-di(terc-butil)piridinnel (340 µL, 

1,50 mmol), hozzáadva a 2,2,2-trifluoretil(mezitil)jodónium trifluormetánszulfonátot 

(466 mg, 0,975 mmol). A reakció 1 óra alatt teljes konverziót ért el. Az általános eljárást 

követően az elegyet oszlopkromatográfiásan tisztítottam (H: EtOAc = 25:1 → 10:1 → 

5:1). A termék halványbarna szilárd anyag (125 mg, 0,63 mmol, 84%). O.p. 56-57 °C. Rf 

= 0,40 (H: EtOAc = 5:1). MS (EI, 70 eV): 199 (50%), 180 (9%), 148 (9%), 130 (100%), 

102 (14%), 77 (14%), 69 (36%), 51 (12%). 1H NMR (250 MHz; CDCl3) δ = 8,02 (s; 1H); 

7,54 (d; J = 7,5 Hz; 1H); 7,31 (d; J = 2,5 Hz; 1H); 7,27 – 7,07 (m; 3H); 3,46 (q; J = 10,0 

Hz; 2H). 13C NMR (63 MHz; CDCl3) δ = 136,4; 127,8; 126,7 (q; J = 277,2 Hz); 124,6; 
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122,9; 120,5; 119,1; 111,7; 105,3 (q; J = 3,8 Hz); 30,9 (q; J = 31,5 Hz). 19F NMR (235 

MHz; CDCl3) δ = -66,1. IR (ATR) 2942; 1458; 1424; 1369; 1339; 1260; 1126; 1093; 

1011; 910; 820; 738; 668 cm-1. HRMS m/z [M+H]+ Számolt: C10H9F3N: 200,0682; mért: 

200,0687. 

A 3-trifluoretilezett indol szerkezetének bizonyítása, illetve a bázis távollétében 

képződő melléktermék szerkezetének a megállapítása 1H, illetve 13C NMR spektrumok 

alapján: 
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111. ábra: A 3-trifluoretilezett indol szerkezetének , illetve a melléktermék szerkezetének a megállapítása  

 

 

2-Metil-3-(2,2,2-trifluoretil)-1H-indol (254): Az általános eljárás alapján 2-

metil-1H-indolból (65,5 mg, 0,50 mmol) kiindulva DCM-ben (2,5 mL), 2,6-di(terc-

butil)piridinnel (225 µL, 1,0 mmol), hozzáadva a 2,2,2-trifluoretil(mezitil)jodónium 

trifluormetánszulfonátot (311 mg, 0,65 mmol). A reakció 5 perc alatt teljes konverziót ért 

el. Az általános eljárást követően az elegyet oszlopkromatográfiásan tisztítottam (H: 

EtOAc = 10:1 → 5:1). A termék fehér szilárd anyag (101 mg, 0,48 mmol, 95%). O.p. 112 

°C. Rf = 0,30 (H: EtOAc = 5:1). MS (EI, 70 eV): m/z (%): 213 (40%), 194 (5%). 144 

(100%), 115 (8%).1H NMR (250 MHz; CDCl3) δ = 7,73 (s; 1H); 7,44 – 7,41 (m; 1H); 

7,18 - 7,03 (m; 3H); 3,37 (q; J = 10,0 Hz; 2H); 2,28 (s; 3H). 13C NMR (63 MHz; CDCl3) 

δ = 135,4; 134,6; 129,1; 127,0 (q; J = 277,8 Hz); 121,9; 120,3; 118,3; 110,7; 101,3 (q; J 

= 3,2 Hz); 29,9 (q; J = 31,5 Hz); 12,0. 19F NMR (235 MHz; CDCl3) δ = -66,0. IR (ATR) 

2924; 1622; 1466; 1425; 1365; 1342; 1275; 1257; 1115; 1093; 832; 750 cm-1. HRMS m/z 

[M+H]+ Számolt: C11H11F3N: 214,0844; mért: 214,0843. 
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2-Etil-3-(2,2,2-trifluoretil)-1H-indol (255): Az általános eljárás alapján 2-etil-

1H-indolból (73 mg, 0,50 mmol) kiindulva DCM-ben (2,5 mL), 2,6-di(terc-

butil)piridinnel (225 µL, 1,0 mmol), hozzáadva a 2,2,2-trifluoretil(mezitil)jodónium 

trifluormetánszulfonátot (311 mg, 0,65 mmol). A reakció 10 perc alatt teljes konverziót 

ért el. Az általános eljárást követően az elegyet oszlopkromatográfiásan tisztítottam (H: 

EtOAc = 100:1 → 50:1 → 25:1 → 15:1 → 10:1). A termék fehér szilárd anyag (108 mg, 

0,48 mmol, 95%). O.p. 106-107 °C. Rf = 0,54 (H: EtOAc = 5:1). MS (EI, 70 eV): m/z 

(%): 227 (49%), 212 (46%), 158 (100%), 143 (54%), 143 (11%), 115 (11%), 77 (10%). 

1H NMR (250 MHz; CDCl3) δ = 7,93 (s; 1H); 7,60 – 7,56 (m; 1H); 7,35 – 7,30 (m; 1H); 

7,25 – 7,14 (m; 2H); 3,52 (q; J = 10,0 Hz; 2H); 2,82 (q; J = 7,5 Hz; 2H); 1,33 (t; J = 7,5 

Hz; 3H). 13C NMR (63 MHz; CDCl3) δ = 140,0; 135,2; 128,8; 126,6 (q; J = 272,8 Hz); 

121,7; 120,1; 118,3; 110,6; 100,1 (q; J = 3,2 Hz); 29,6 (q; J = 31,5 Hz); 19,3; 13,8. 19F 

NMR (235 MHz; CDCl3) δ = -65,9. IR (ATR) 2991; 2226; 2185; 1462; 1372; 1279; 1264; 

1188; 1096; 1063; 832; 750; 656 cm-1. HRMS m/z [M+H]+ Számolt: C12H13F3N: 

228,1000; mért: 228,0998. 

 

6-Metil-3-(2,2,2-trifluoretil)-1H-indol (256): Az általános eljárás alapján 6-

metil-1H-indolból (66 mg, 0,50 mmol) kiindulva DCM-ben (2,5 mL), 2,6-di(terc-

butil)piridinnel (225 µL, 1,0 mmol), hozzáadva a 2,2,2-trifluoretil(mezitil)jodónium 

trifluormetánszulfonátot (311 mg, 0,65 mmol). A reakció 30 perc alatt teljes konverziót 

ért el. Az általános eljárást követően az elegyet oszlopkromatográfiásan tisztítottam (H: 

EtOAc = 100:1 → 50:1 → 25:1 → 15:1 → 10:1 → 7:1). A termék barna szilárd anyag 

(66 mg, 0,31 mmol, 62%). O.p. 74-75 °C. Rf = 0,50 (H: EtOAc = 5:1). MS (EI, 70 eV): 

m/z (%): 213 (48%), 144 (100%), 115 (17%), 72 (12%). 1H NMR (250 MHz; CDCl3) δ = 

7,94 (s; 1H); 7,55 (d; J = 7,5 Hz; 1H); 7,18 (s; 1H); 7,09 – 7,05 (m; 2H); 3,56 (q; J = 12,5 

Hz; 2H); 2,51 (s; 3H). 13C NMR (63 MHz; CDCl3) δ = 136,8; 132,8; 126,7 (q; J = 277,2 

Hz); 125,6; 124,0; 122,3; 118,8; 111,6; 105,1 (q; J = 3,2 Hz); 31,0 (q; J = 31,5 Hz); 22,0. 

19F NMR (235 MHz; CDCl3) δ = -66,1. IR (ATR) 2931; 1622; 1454; 1365; 1264; 1246; 



123 

 

1126; 1093; 1052; 910; 805; 656 cm-1. HRMS m/z [M+H]+ Számolt: C11H11F3N: 

214,0844; mért: 214,0843. 

 

4-Metil-3-(2,2,2-trifluoretil)-1H-indol (257): Az általános eljárás alapján 4-

metil-1H-indolból (66 mg, 0,50 mmol) kiindulva DCM-ben (2,5 mL), 2,6-di(terc-

butil)piridinnel (225 µL, 1,0 mmol), hozzáadva a 2,2,2-trifluoretil(mezitil)jodónium 

trifluormetánszulfonátot (311 mg, 0,65 mmol). A reakció 10 perc alatt teljes konverziót 

ért el. Az általános eljárást követően az elegyet oszlopkromatográfiásan tisztítottam (H: 

EtOAc = 100:1 → 50:1 → 25:1 → 15:1 → 10:1 → 7:1). A termék narancssárga szilárd 

anyag (85 mg, 0,40 mmol, 80%). O.p. 99-100 °C. Rf = 0,44 (H: EtOAc = 5:1). MS (EI, 

70 eV): m/z (%): 213 (42%), 144 (100%), 115 (17%), 72 (8%). 1H NMR (250 MHz; 

CDCl3) δ = 8,09 (s; 1H); 7,26 – 7,22 (m; 1H); 7,16 – 7,10 (m; 2H); 6,93 (d; J = 5,0 Hz; 

1H); 3,78 (q; J = 10,0 Hz; 2H); 2,73 (s; 3H). 13C NMR (63 MHz; CDCl3) δ = 136,7; 

130,7; 126,5 (q; J = 277,2 Hz); 126,0; 125,0; 122,9; 122,4; 109,8; 105,5 (q; J = 3,2 Hz); 

32,2 (q; J = 30,2 Hz); 20,6. 19F NMR (235 MHz; CDCl3) δ = -66,3. IR (ATR) 2972; 1633; 

1365; 1268; 1249; 1134; 1100; 1070; 817; 764; 742; 682 cm-1. HRMS m/z [M+H]+ 

Számolt: C11H11F3N: 214,0844; mért: 214,0842. 

 

5-(Benziloxi)-3-(2,2,2-trifluoretil)-1H-indol (259): Az általános eljárás alapján 

5-(benziloxi)-1H-indolból (112 mg, 0,50 mmol) kiindulva DCM-ben (2,5 mL), 2,6-

di(terc-butil)piridinnel (225 µL, 1,0 mmol), hozzáadva a 2,2,2-

trifluoretil(mezitil)jodónium trifluormetánszulfonátot (311 mg, 0,65 mmol). A reakció 10 

perc alatt teljes konverziót ért el. Az általános eljárást követően az elegyet 

oszlopkromatográfiásan tisztítottam (H: EtOAc = 100:1 → 50:1 → 25:1 → 15:1 → 10:1 

→ 7:1). A termék fehér szilárd anyag (127 mg, 0,42 mmol, 84%). O.p. 95-96 °C. Rf = 

0,36 (H: EtOAc = 5:1). MS (EI, 70 eV): m/z (%): 305 (25%), 214 (38%), 186 (22%), 117 

(10%), 91 (100%), 65 (10%). 1H NMR (250 MHz; CDCl3) δ = 8,04 (s; 1H); 7,54 – 7,25 

(m; 6H); 7,18 – 6,98 (m; 3H); 5,15 (s; 2H); 3,52 (q; J = 10,0 Hz; 2H). 13C NMR (63 MHz; 

CDCl3) δ = 154,1; 137,9; 131,7; 129,0; 128,3; 128,2; 128,1; 125,5; 120,3 (q; J = 536,8 
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Hz); 113,9; 112,5; 105,0 (q; J = 3,2 Hz); 102,7; 71,5; 31,0 (q; J = 31,5 Hz). 19F NMR 

(235 MHz; CDCl3) δ = -66,0. IR (ATR) 2935; 1626; 1585; 1484; 1454; 1369; 1264; 1197; 

1130; 1089; 1014; 943; 798; 735; 697; 668 cm-1. HRMS m/z [M+H]+ Számolt: 

C17H15F3NO: 306,1106; mért: 306,1104. 

 

5,6-Dimetoxi-3-(2,2,2-trifluoretil)-1H-indol (260): Az általános eljárás alapján 

5,6-dimetoxi-1H-indolból (89 mg, 0,50 mmol) kiindulva DCM-ben (2,5 mL), 2,6-di(terc-

butil)piridinnel (225 µL, 1,0 mmol), hozzáadva a 2,2,2-trifluoretil(mezitil)jodónium 

trifluormetánszulfonátot (311 mg, 0,65 mmol). A reakció 20 perc alatt teljes konverziót 

ért el. Az általános eljárást követően az elegyet oszlopkromatográfiásan tisztítottam (H: 

EtOAc = 100:1 → 50:1 → 25:1 → 15:1 → 10:1 → 7:1→ 5:1→ 4:1). A termék fehér 

szilárd anyag (59 mg, 0,23 mmol, 46%). O.p. 97-98 °C. Rf = 0,25 (H: EtOAc = 3:1).  MS 

(EI, 70 eV): m/z (%): 259 (100%), 244 (43%), 216 (21%), 201 (43%). 1H NMR (250 

MHz; CDCl3) δ = 8,13 (s; 1H); 7,03 (s; 2H); 6,85 (s; 1H); 3,94 (s; 3H); 3,88 (s; 3H); 3,51 

(q; J = 10,0 Hz; 2H). 13C NMR (63 MHz; CDCl3) δ = 147,8; 145,8; 130,7; 126,7 (q; J = 

277,2 Hz); 123,2; 120,5; 104,9 (q; J = 3,2 Hz); 100,8; 95,0; 56,7; 56,5; 31,1 (q; J = 31,5 

Hz). 19F NMR (235 MHz; CDCl3) δ = -66,1. IR (ATR) 2951; 2838; 1488; 1372; 1316; 

1249; 1208; 1126; 1085; 988; 910; 843; 746; 649 cm-1. HRMS m/z [M+H]+ Számolt: 

C12H13F3NO2: 260,0898; mért: 260,0895. 

 

5-Metoxi-3-(2,2,2-trifluoretil)-1H-indol (248): Az általános eljárás alapján 5-

metoxi-1H-indolból (74 mg, 0,50 mmol) kiindulva DCM-ben (2,5 mL), 2,6-di(terc-

butil)piridinnel (225 µL, 1,0 mmol), hozzáadva a 2,2,2-trifluoretil(mezitil)jodónium 

trifluormetánszulfonátot (311 mg, 0,65 mmol). A reakció 1 óra alatt teljes konverziót ért 

el. Az általános eljárást követően az elegyet oszlopkromatográfiásan tisztítottam (H: 

EtOAc =100:1 → 50:1 → 25:1 → 15:1 → 10:1 → 7:1). A termék fehér szilárd anyag 

(103 mg, 0,45 mmol, 90%). O.p. 77-78 °C. Rf = 0,34 (H: EtOAc = 5:1). MS (EI, 70 eV): 

m/z (%): 229 (100%), 214 (61%), 186 (78%), 160 (78%), 145 (22%), 117 (44%), 89 

(16%). 1H NMR (250 MHz; CDCl3) δ = 8,08 (s; 1H); 7,27 (d; J = 7,5 Hz; 1H); 7,15 (d; J 
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= 2,5 Hz; 1H); 7,07 (s; J = 2,5 Hz; 1H); 6,92 (dd; J = 5,0; 2,5 Hz; 1H); 3,89 (s; 3H); 3,53 

(q; J = 10,0 Hz; 2H). 13C NMR (63 MHz; CDCl3) δ = 154,9; 131,5; 128,2; 126,3 (q; J = 

321,9 Hz); 125,4; 113,2; 112,5; 105,0 (q; J = 3,2 Hz); 100,8; 56,3; 31,0 (q; J = 30,9 Hz). 

19F NMR (235 MHz; CDCl3) δ = -66,1. IR (ATR) 2757; 2838; 1630; 1585; 1488; 1458; 

1443; 1350; 1264; 1238; 1212; 1130; 1085; 1026; 925; 839; 798; 768; 723; 664 cm-1. 

HRMS m/z [M+H]+ Számolt: C11H11F3NO: 230,0787; mért: 230,0794. 

 

5-Metoxi-2-metil-3-(2,2,2-trifluoretil)-1H-indol (261): Az általános eljárás 

alapján 5-metoxi-2-metil-1H-indolból (80,5 mg, 0,50 mmol) kiindulva DCM-ben (2,5 

mL), 2,6-di(terc-butil)piridinnel (225 µL, 1,0 mmol), hozzáadva a 2,2,2-

trifluoretil(mezitil)jodónium trifluormetánszulfonátot (311 mg, 0,65 mmol). A reakció 40 

perc alatt teljes konverziót ért el. Az általános eljárást követően az elegyet 

oszlopkromatográfiásan tisztítottam (H: EtOAc = 10:1 to 5:1). A termék fehér szilárd 

anyag (116 mg, 0,48 mmol, 96%). O.p. 122 °C. Rf = 0,25 (H: EtOAc = 5:1). MS (EI, 70 

eV): m/z (%): 243 (80%), 228 (20%), 200 (35%), 174 (100%), 159 (30%), 131 (30%). 1H 

NMR (250 MHz; CDCl3) δ = 7,73 (s; 1H); 7,06 (d; J = 10,0 Hz; 1H); 6,89 (d; J = 2,5 Hz; 

1H); 6,72 (dd; J = 5,0; 2,5 Hz; 1H); 3,77 (s; 3H); 3,34 (q; J = 10,0 Hz; 2H); 2,27 (s; 3H). 

13C NMR (63 MHz; CDCl3) δ = 154,8; 135,4; 130,5; 129,6; 127,1 (q; J = 277,8 Hz); 

111,6; 111,5; 101,1 (q; J = 3,2 Hz); 100,8; 56,3; 29,9 (q; J = 31,5 Hz); 12,1. 19F NMR 

(235 MHz; CDCl3) δ = -66,0. IR (ATR) 2961; 2935; 2838; 1589; 1484; 1454; 1369; 1346; 

1260; 1189; 1081; 1014; 966; 839; 802; 735 cm-1. HRMS m/z [M+H]+ Számolt: 

C12H13F3NO: 244,0949; mért: 244,0950. 

 

6-Metoxi-3-(2,2,2-trifluoretil)-1H-indol (262): Az általános eljárás alapján 6-

metoxi-1H-indolból (73,5 mg, 0,50 mmol) kiindulva DCM-ben (2,5 mL), 2,6-di(terc-

butil)piridinnel (225 µL, 1,0 mmol), hozzáadva a 2,2,2-trifluoretil(mezitil)jodónium 

trifluormetánszulfonátot (311 mg, 0,65 mmol). A reakció 15 perc alatt teljes konverziót 

ért el. Az általános eljárást követően az elegyet oszlopkromatográfiásan tisztítottam (H: 

EtOAc = 10:1 to 4:1). A termék fehér szilárd anyag (61 mg, 0,27 mmol, 53%). O.p. 139-
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140 °C. Rf = 0,15 (H: EtOAc = 5:1). MS (EI, 70 eV): m/z (%): 229 (100%), 214 (90%), 

186 (45%), 160 (55%), 145 (25%), 117 (30%). 1H NMR (250 MHz; CDCl3) δ = 8,01 (s; 

1H); 7,49 (d; J = 10,0 Hz; 1H); 7,07 (d; J = 2,5 Hz; 1H); 6,85 (dd; J = 5; 2,5 Hz; 2H); 

3,85 (s; 3H); 3,51 (q; J = 10,0 Hz; 2H). 13C NMR (63 MHz; CDCl3) δ = 157,2; 137,2; 

126,6 (q; J = 277,2 Hz); 123,4; 122,1; 119,8; 110,6; 105,2 (q; J = 3,8 Hz); 95,1; 56,1; 

31,0 (q; J = 31,5 Hz). 19F NMR (235 MHz; CDCl3) δ = -66,2. IR (ATR) 2972; 2842; 

2178; 1630; 1458; 1365; 1249; 1167; 1130; 1093; 1022; 813; 653 cm-1. HRMS m/z 

[M+H]+ Számolt: C11H11F3NO: 230,0793; mért: 230,0790. 

 

1-Metil-3-(2,2,2-trifluoretil)-1H-indol (232): Az általános eljárás alapján 1-

metil-1H-indolból (63 µL, 0,50 mmol) kiindulva DCM-ben (2,5 mL), 2,6-di(terc-

butil)piridinnel (225 µL, 1,0 mmol), hozzáadva a 2,2,2-trifluoretil(mezitil)jodónium 

trifluormetánszulfonátot (311 mg, 0,65 mmol). A reakció 3,5 óra alatt teljes konverziót 

ért el. Az általános eljárást követően az elegyet oszlopkromatográfiásan tisztítottam (H: 

EtOAc = 25:1→ 10:1). A termék sárga olaj (74 mg, 0,35 mmol, 70%). Rf = 0,48 (H: 

EtOAc = 5:1). MS (EI, 70 eV): m/z (%): 213 (53%), 194 (5%), 144 (100%), 129 (8%), 

115 (8%), 102 (8%), 69 (15%). 1H NMR (250 MHz; CDCl3) δ = 7,66 (d; J = 7,5 Hz; 1H); 

7,39 – 7,20 (m; 3H); 7,07 (s; 1H); 3,80 (s; 3H); 3,58 (q; J = 12,5 Hz; 2H). 13C NMR (63 

MHz; CDCl3) δ = 137,2; 129,3; 128,3; 126,7 (q; J = 277,2 Hz); 122,4; 120,0; 119,2; 

109,9; 103,4 (q; J = 31,5 Hz); 33,1; 30,8 (q; J = 31,5 Hz). 19F NMR (235 MHz; CDCl3) 

δ = -66,2. IR (ATR) 2934; 1477; 1384; 1346; 1260; 1126; 1085; 910; 817; 791; 738; 701 

cm-1. HRMS m/z [M+H]+ Számolt: C11H11F3N: 214,0838; mért: 214,0845. 

 

1-Metil-2-fenil-3-(2,2,2-trifluoretil)-1H-indol (258): Az általános eljárás 

alapján 1-methyl-2-fenil-1H-indolból (104 mg, 0,50 mmol) kiindulva DCM-ben (2,5 

mL), 2,6-di(terc-butil)piridinnel (225 µL, 1,0 mmol), hozzáadva a 2,2,2-

trifluoretil(mezitil)jodónium trifluormetánszulfonátot (311 mg, 0,65 mmol). A reakció 2 

óra alatt teljes konverziót ért el. Az általános eljárást követően az elegyet 

oszlopkromatográfiásan tisztítottam (H: EtOAc = 100:1 → 50:1 → 25:1 → 15:1 → 
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10:1→ 7:1). A termék narancssárga olaj (98 mg, 0,34 mmol, 68%). Rf = 0,82 (H: EtOAc 

= 5:1). MS (EI, 70 eV): m/z (%): 288 (100%), 220 (60%), 212 (76%), 204 (53%), 178 

(22%), 151 (9%), 102 (10%), 89 (7%), 77 (6%). 1H NMR (250 MHz; CDCl3) δ = 7,04 – 

6,98 (m; 3H); 6,88 – 6,74 (m; 4H); 6,57 – 6,44 (m; 2H); 3,67 (q; J = 7,5 Hz; 2H); 2,59 (s; 

3H). 13C NMR (62 MHz; CDCl3) δ = 153,1; 135,3; 132,2; 130,3; 129,3; 129,2; 126,6 (q; 

J = 289,8 Hz); 124,2; 122,9; 120,8; 116,3; 95,6 (q; J = 25,8 Hz); 88,1; 55,3 (q; J = 30,9 

Hz); 40,7. 19F NMR (235 MHz; CDCl3) δ = -68,1. IR (ATR) 2953; 1592; 1495; 1484; 

1447; 1361; 1260; 1145; 1100; 984; 820; 753; 690; 660 cm-1. HRMS m/z [M+H]+ 

Számolt: C17H15F3N: 290,1157; mért: 290,1158. 

 

3-(2,2,2-Trifluoretil)-1-(triizopropilszilil)-1H-indol (264): Az általános eljárás 

alapján 1-(triizopropilszilil)-1H-indolból (137 mg, 0,50 mmol) kiindulva DCM-ben (2,5 

mL), 2,6-di(terc-butil)piridinnel (225 µL, 1,0 mmol), hozzáadva a 2,2,2-

trifluoretil(mezitil)jodónium trifluormetánszulfonátot (311 mg, 0,65 mmol). A reakció 1 

óra alatt teljes konverziót ért el. Az általános eljárást követően az elegyet 

oszlopkromatográfiásan tisztítottam (H: EtOAc = 10:1). A termék fehér szilárd anyag 

(153 mg, 0,43 mmol, 86%). Rf = 0,30 (H: EtOAc = 5:1). O.p. 77 °C. MS (EI, 70 eV): m/z 

(%): 355 (80%), 336 (5%), 312 (100%), 270 (30%), 248 (35%), 220 (20%), 206 (35%). 

1H NMR (250 MHz; CDCl3) δ = 7,52 – 7,40 (m; 2H); 7,09 (dd; J = 5,0 Hz; 3H); 3,45 (q; 

J = 10,0 Hz; 2H); 1,61 (dt; J = 7,5 Hz; 3H); 1,06 (d; J = 7,5 Hz; 18H). 13C NMR (63 

MHz; CDCl3) δ = 141,5; 131,6; 131,1; 126,7 (d; J = 277,2 Hz); 122,2; 120,4; 118,9; 

114,5; 107,1 (q; J = 3,2 Hz); 31,0 (q; J = 31,5 Hz); 18,5; 13,2. 19F NMR (235 MHz; 

CDCl3) δ = -66,0. IR (ATR) 2950; 2871; 1615; 1451; 1365; 1260; 1130; 1070; 1018; 962; 

884; 738; 679 cm-1. HRMS m/z [M+H]+ Számolt: C19H29F3NSi: 356,2021; mért: 

356,2025. 

 

3-(2,2,2-Trifluoretil)-4-((triizopropilszilil)oxi)-1H-indol (263): Az általános 

eljárás alapján 4-((triizopropilszilil)oxi)-1H-indolból (145 mg, 0,50 mmol) kiindulva 

DCM-ben (2,5 mL), 2,6-di(terc-butil)piridinnel (225 µL, 1,0 mmol), hozzáadva a 2,2,2-
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trifluoretil(mezitil)jodónium trifluormetánszulfonátot (311 mg, 0,65 mmol). A reakció 20 

perc alatt teljes konverziót ért el. Az általános eljárást követően az elegyet 

oszlopkromatográfiásan tisztítottam (H: EtOAc = 100:1 → 50:1 → 25:1 → 15:1 → 10:1). 

A termék narancssárga szilárd anyag (90 mg, 0,24 mmol, 48%). O.p. 100-101 °C. Rf = 

0,53 (H: EtOAc = 5:1). MS (EI, 70 eV): m/z (%): 371 (21%), 195 (8%), 176 (100%), 148 

(58%), 133 (8%), 115 (7%), 77 (21%), 59 (8%). 1H NMR (250 MHz; CDCl3) δ = 8,05 (s; 

1H); 7,06 (s; 1H); 6,98 (dd; J = 5,0; 7,5 Hz; 2H); 6,53 (dd; J = 5,0 Hz; 2,5 Hz; 1H); 3,92 

(q; J = 10,0 Hz; 2H); 1,50 – 1,36 (m; 3H); 1,19 (d; J = 7,5 Hz; 18H). 13C NMR (63 MHz; 

CDCl3) δ = 151,0; 138,4; 126,9 (q; J = 276,6 Hz); 123,3; 122,9; 119,4; 108,1; 105,1 (q; J 

= 3,2 Hz); 104,8; 31,4 (q; J = 30,9 Hz); 18,4; 13,8. 19F NMR (235 MHz; CDCl3) δ = -

66,3. IR (ATR) 2946; 2871; 1503; 1361; 1264; 1134; 1063; 884; 858; 787; 735; 690 cm-

1. HRMS m/z [M+H]+ Számolt: C19H29F3NOSi: 372,1971; mért: 372,1977. 

  
N-(2-Metil-3-(2,2,2-trifluoretil)-1H-indol-5-il) acetamid (281): Az általános 

eljárás alapján N-(2-metil-1H-indol-5-il) acetamidból (94 mg, 0,50 mmol) kiindulva 

DCM-ben (2,5 mL), 2,6-di(terc-butil)piridinnel (225 µL, 1,0 mmol), hozzáadva a 2,2,2-

trifluoretil(mezitil)jodónium trifluormetánszulfonátot (311 mg, 0,65 mmol). A reakció 10 

perc alatt teljes konverziót ért el. Az általános eljárást követően az elegyet 

oszlopkromatográfiásan tisztítottam (H: EtOAc = 25:1 → 5:1). A termék törtfehér szilárd 

anyag (104 mg, 0,39 mmol, 77%). O.p. 158 °C. Rf = 0,34 (H: EtOAc = 1:2). MS (EI, 70 

eV): m/z (%): 270 (56%), 228 (62%), 200 (11%), 159 (100%), 130 (11%), 117 (4%), 89 

(3%). 1H NMR (250 MHz; DMSO) δ = 10,97 (s; 1H); 9,71 (s; 1H); 7,71 (s; 1H); 7,19 (s; 

2H); 3,57 (q; J = 12,5 Hz; 2H); 2,34 (s; 3H); 2,02 (s; 3H). 13C NMR (63 MHz; DMSO) δ 

= 167,9; 136,0; 132,1; 131,8; 130,0 (q; J = 514,1 Hz); 128,5; 114,6; 110,6; 108,6; 99,5 

(q; J = 3,2 Hz); 28,8 (q; J = 33,4); 24,2; 11,5. 19F NMR (235 MHz; DMSO) δ = -64,6. IR 

(ATR) 2961; 2230; 2163; 1663; 1555; 1484; 1369; 1260; 1122; 1014; 798; 686 cm-1. 

HRMS m/z [M+H]+ Számolt: C13H14F3N2O: 271,1058; mért: 271,1058. 
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Metil 3-(2,2,2-trifluoretil)-1H-indol-5-karboxilát (280): Az általános eljárás 

alapján metil 1H-indol-5-karboxilátból (88 mg, 0,50 mmol) kiindulva DCM-ben (2,5 

mL), 2,6-di(terc-butil)piridinnel (225 µL, 1,0 mmol), hozzáadva a 2,2,2-

trifluoretil(mezitil)jodónium trifluormetánszulfonátot (311 mg, 0,65 mmol). A reakció 

2,5 óra alatt teljes konverziót ért el. Az általános eljárást követően az elegyet 

oszlopkromatográfiásan tisztítottam (H: EtOAc = 50:1 to 15:3). A termék fehér szilárd 

anyag (95 mg, 0,37 mmol, 74%). O.p. 165 °C. Rf = 0,30 (H: EtOAc = 5:1). MS (EI, 70 

eV): m/z (%): 257 (70%), 226 (100%), 198 (18%), 188 (80%), 148 (70%), 129 (20%). 1H 

NMR (250 MHz; CDCl3) δ = 8,44 (s; 1H); 8,31 (s; 1H); 7,87 (dd; J = 7,5; 2,5 Hz; 1H); 

7,32 (d; J = 10,0 Hz; 1H); 7,18 (s; 1H); 3,87 (s; 3H); 3,50 (q; J = 10,0 Hz; 2H). 13C NMR 

(63 MHz; CDCl3) δ = 168,4; 139,0; 131,1; 127,4; 126,5 (q; J = 287,3 Hz); 125,9; 124,3; 

122,7; 111,4; 106,7 (q; J = 2,5 Hz); 52,4; 30,8 (q; J = 32,1 Hz). 19F NMR (235 MHz; 

CDCl3) δ = -66,1. IR (ATR) 2953; 2226; 2185; 2144; 1689; 1618; 1577; 1439; 1331; 

1316; 1287; 1231; 1119; 1074; 1040; 970; 895; 817; 761; 746; 675 cm-1. HRMS m/z 

[M+H]+ Számolt: C12H11F3NO2: 258,0742; mért: 258,0737. 

 

3-(2,2,2-Trifluoretil)-5-((trimetilszilil)etinil)-1H-indol (265): Az általános 

eljárás alapján 5-((trimetilszilil)etinil)-1H-indolból (106 mg, 0,50 mmol) kiindulva 

DCM-ben (2,5 mL), 2,6-di(terc-butil)piridinnel (225 µL, 1,0 mmol), hozzáadva a 2,2,2-

trifluoretil(mezitil)jodónium trifluormetánszulfonátot (311 mg, 0,65 mmol). A reakció 

1,5 óra alatt teljes konverziót ért el. Az általános eljárást követően az elegyet 

oszlopkromatográfiásan tisztítottam (H: EtOAc = 7:1). A termék fehér szilárd anyag (124 

mg, 0,42 mmol, 84%). Rf = 0,20 (H: EtOAc = 5:1). O.p. 84 °C. MS (EI, 70 eV): m/z (%): 

296 (20 %), 295 (80%), 280 (100 %),230 (50%), 105 (40%), 77 (35%); 1H NMR (250 

MHz; CDCl3) δ = 8,17 (s; 1H); 7,80 (s; 1H); 7,34 – 7,24 (m; 2H);  7,15 (d; J = 2,5 Hz; 

1H); 3,51 (q; J = 10,0 Hz; 2H); 0,31 (s; 9H). 13C NMR (63 MHz; CDCl3) δ = 135,6; 

127,0; 126,3; 126,0 (q; J = 277,8 Hz); 125,0; 122,9; 114,5; 111,2; 106,6; 105,0 (q; J =, 

3,8 Hz); 91,6; 30,2 (q; J = 31,5 Hz); 0,0. 19F NMR (235 MHz; CDCl3) δ = -66,1. IR (ATR) 

2965; 2931; 2159; 1469; 1428; 1369; 1260; 1134; 1093; 932; 843; 805; 761; 675 cm-1. 

HRMS m/z [M+H]+ Számolt: C15H17F3NSi: 296,1082; mért: 296,1081. 
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6-Fluor-3-(2,2,2-trifluoretil)-1H-indol (266): Az általános eljárás alapján 6-

fluor-1H-indolból (68 mg, 0,50 mmol) kiindulva DCM-ben (2,5 mL), 2,6-di(terc-

butil)piridinnel (225 µL, 1,0 mmol), hozzáadva a 2,2,2-trifluoretil(mezitil)jodónium 

trifluormetánszulfonátot (311 mg, 0,65 mmol). A reakció 2 óra alatt teljes konverziót ért 

el. Az általános eljárást követően az elegyet oszlopkromatográfiásan tisztítottam (H: 

EtOAc = 100:1 → 50:1 → 25:1 → 15:1 → 10:1 → 7:1). A termék fehér szilárd anyag 

(80 mg, 0,37 mmol, 74%). O.p. 39-40 °C. Rf = 0,40 (H: EtOAc = 5:1). MS (EI, 70 eV): 

m/z (%): 217 (30%), 148 (100%), 120 (6%), 101 (12%), 74 (7%). 1H NMR (250 MHz; 

CDCl3) δ = 8,16 (s; 1H); 7,53 (dd; J1 = 2,5 Hz; 1H); 7,16 (d; J = 2,5 Hz; 1H);  7,09 – 6,92 

(m; 2H); 3,53 (q; J = 10,0 Hz; 2H). 13C NMR (63 MHz; CDCl3) δ = 160,5 (d; J = 238,8 

Hz); 136,3 (d; J = 12,6 Hz); 126,5 (q; J = 277,2 Hz); 124,9; 124,3; 120,0 (d; J = 11,3 Hz); 

109,4 (d; J = 25,2 Hz); 105,4 (q; J = 3,8 Hz); 98,0 (d; J = 25,8 Hz); 30,9 (q; J = 32,1 Hz). 

19F NMR (235 MHz; CDCl3) δ = -66,2; -120,7. IR (ATR) 1630; 1562; 1499; 1458; 1369; 

1342; 1264; 1246; 1137; 1122; 1093; 951; 910; 839; 805; 735; 653 cm-1. HRMS m/z 

[M+H]+ Számolt: C10H8F4N: 218,0593; mért: 218,0593. 

 

6-Fluor-2-metil-3-(2,2,2-trifluoretil)-1H-indol (271): Az általános eljárás 

alapján 6-fluor-2-metil-1H-indolból (75 mg, 0,50 mmol) kiindulva DCM-ben (2,5 mL), 

2,6-di(terc-butil)piridinnel (225 µL, 1,0 mmol), hozzáadva a 2,2,2-

trifluoretil(mezitil)jodónium trifluormetánszulfonátot (311 mg, 0,65 mmol). A reakció 10 

perc alatt teljes konverziót ért el. Az általános eljárást követően az elegyet 

oszlopkromatográfiásan tisztítottam (H: EtOAc = 100:1 → 50:1 → 25:1 → 15:1 → 

10:1→ 7:1). A termék fehér szilárd anyag (109 mg, 0,47 mmol, 94%). O.p. 90-91 °C. Rf 

= 0,34 (H: EtOAc = 5:1). MS (EI, 70 eV): m/z (%): 231 (37%), 162 (100%). 1H NMR 

(250 MHz; CDCl3) δ = 7,87 (s; 1H); 7,42 (dd; J1 = J2 = 5,0 Hz; 1H); 6,99 – 6,87 (m; 2H); 

3,45 (q; J = 10,0 Hz; 2H); 2,39 (s; 3H). 13C NMR (63 MHz; CDCl3) δ = 160,0 (d; J = 

237,5 Hz); 135,3 (d; J = 12,0 Hz); 134,9 (d; J = 3,2 Hz); 126,9 (q; J = 277,8 Hz); 125,6; 

119,0 (d; J = 9,5 Hz); 108,8 (d; J = 24,6 Hz); 101,32 (q; J = 3,2 Hz); 97,3 (d; J = 26,5 
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Hz); 29,8 (q; J = 31,5 Hz); 11,9. 19F NMR (235 MHz; CDCl3) δ = -66,0; -121,9. IR (ATR) 

2923; 1630; 1499; 1466; 1428; 1361; 1260; 1234; 1130; 1115; 1093; 955; 835; 805; 664 

cm-1. HRMS m/z [M+H]+ Számolt: C11H10F4N: 232,0749; mért: 232,0749. 

 

4-Nitro-3-(2,2,2-trifluoretil)-1H-indol (278): Az általános eljárás alapján 4-

nitro-1H-indolból (81 mg, 0,50 mmol) kiindulva DCM-ben (2,5 mL), 2,6-di(terc-

butil)piridinnel (225 µL, 1,0 mmol), hozzáadva a 2,2,2-trifluoretil(mezitil)jodónium 

trifluormetánszulfonátot (311 mg, 0,65 mmol). A reakció 4 óra alatt teljes konverziót ért 

el. Az általános eljárást követően az elegyet oszlopkromatográfiásan tisztítottam (H: 

EtOAc = 10:1 → 5:1 → 4:1 → 3:1 → 2:1). A termék sárga szilárd anyag (61 mg, 0,25 

mmol, 50%). O.p. 153 °C. Rf = 0,27 (H: EtOAc = 2:1). MS (EI, 70 eV): m/z (%): 244 

(60%), 227 (77%), 197 (83%), 166 (27%), 148 (100%), 128 (36%), 101 (27%), 74 (21%). 

1H NMR (250 MHz; DMSO) δ = 12,12 (s; 1H); 7,88 – 7,80 (m; 3H); 7,30 (t; J = 7,5 Hz; 

1H); 3,86 (q; J1 = 12,5 Hz; 2H). 13C NMR (63 MHz; DMSO) δ = 142,3; 139,4; 132,6; 

126,9 (q; J = 277,2 Hz); 120,8; 119,1; 118,5; 118,0; 102,4 (q; J = 4,4 Hz); 31,2 (q; J = 

29,6 Hz). 19F NMR (235 MHz; CDCl3) δ = -61,7. IR (ATR) 2629; 2581; 2189; 1514; 

1361; 1320; 1298; 1253; 1141; 1100; 1074; 981; 791; 735 cm-1. HRMS m/z [M+H]+ 

Számolt: C10H8F3N2O2: 245,0532; mért: 245,0541. 

 

3-(2,2,2-Trifluoretil)-1H-indol-5-karbonitril (279): Az általános eljárás alapján 

1H-indol-5-karbonitrilből (71 mg, 0,50 mmol) kiindulva DCM-ben (2,5 mL), 2,6-di(terc-

butil)piridinnel (225 µL, 1,0 mmol), hozzáadva a 2,2,2-trifluoretil(mezitil)jodónium 

trifluormetánszulfonátot (311 mg, 0,65 mmol). A reakció 4 óra alatt teljes konverziót ért 

el. Az általános eljárást követően az elegyet oszlopkromatográfiásan tisztítottam (H: 

EtOAc = 4:1 → 2:1). A termék fehér szilárd anyag (35 mg, 0,16 mmol, 31%). O.p. 192 

°C. Rf = 0,43 (H: EtOAc = 2:1). MS (EI, 70 eV): m/z (%): 224 (17%), 207 (7%), 155 

(100%), 128 (7%), 101 (10%), 77 (8%). 1H NMR (250 MHz; DMSO) δ = 11,73 (s; 1H); 

8,17 (s; 1H); 7,50 (dd; J = 17,5; 7,5 Hz; 3H); 3,80 (q; J = 10,0 Hz; 2H). 13C NMR (63 

MHz; DMSO) δ = 138,1 ; 128,8 ; 128,6 (q; J = 75,6 Hz); 127,4 ; 124,8 ; 124,3 ; 121,0 ; 
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113,3 ; 104,7 (q; J = 3,8 Hz); 101,5 ; 29,2 (q; J = 30,2 Hz). 19F NMR (235 MHz; DMSO) 

δ = -64,9. IR (ATR) 2927; 2853; 2223; 1712; 1618; 1425; 1350; 1324; 1260; 1122; 1081; 

1040; 884; 805; 768; 690 cm-1. HRMS m/z [M+H]+ Számolt: C11H8F3N2: 225,0634; mért: 

225,0634. 

 

3-(2,2,2-Trifluoretil)-5-(trifluormetil)-1H-indol (277): Az általános eljárás 

alapján 5-trifluormetil-1H-indolból (92,5 mg, 0,50 mmol) kiindulva DCM-ben (2,5 mL), 

2,6-di(terc-butil)piridinnel (225 µL, 1,0 mmol), hozzáadva a 2,2,2-

trifluoretil(mezitil)jodónium trifluormetánszulfonátot (311 mg, 0,65 mmol). A reakció 

1,5 óra alatt teljes konverziót ért el. Az általános eljárást követően az elegyet 

oszlopkromatográfiásan tisztítottam (H: EtOAc = 10:1 → 2:1). A termék fehér szilárd 

anyag (54 mg, 0,20 mmol, 40%). O.p. 92 °C. Rf = 0,10 (H: EtOAc = 5:1). MS (EI, 70 

eV): m/z (%): 267 (40%), 248 (20%), 198 (100%). 1H NMR (250 MHz; CDCl3) δ = 8,37 

(s; 1H); 7,92 (s; 1H); 7,51 – 7,43 (m; 2H); 7,29 - 7,26 (m; 1H); 3,58 (q; J = 10,0 Hz; 2H). 

13C NMR (63 MHz; CDCl3) δ = 137,7 (s); 133,7 (s); 129,0 (q; J = 365 Hz); 124,0 (q; J = 

244 Hz); 123,8 (d; J = 47,0 Hz ); 123,1 (q; J = 31,6 Hz); 119,7 (q; J = 3,2 Hz); 116,9 (q; 

J = 4,5 Hz); 112,0; 106,3 (d; J = 3,2 Hz); 30,8 (q; J = 31,5 Hz). 19F NMR (235 MHz; 

CDCl3) δ = -60,4; -66,2. IR (ATR) 2946; 2159; 1633; 1436; 1331; 1264; 1242; 1130; 

1093; 1063; 914; 891; 809; 686 cm-1. HRMS m/z [M+H]+ Számolt: C11H8F6N: 268,0561; 

mért: 268,0559. 

 

5-klór-3-(2,2,2-trifluoretil)-1H-indol (267): Az általános eljárás alapján 5-klór-

1H-indolból (76 mg, 0,50 mmol) kiindulva DCM-ben (2,5 mL), 2,6-di(terc-

butil)piridinnel (225 µL, 1,0 mmol), hozzáadva a 2,2,2-trifluoretil(mezitil)jodónium 

trifluormetánszulfonátot (311 mg, 0,65 mmol). A reakció 1 óra alatt teljes konverziót ért 

el. Az általános eljárást követően az elegyet oszlopkromatográfiásan tisztítottam (H: 

EtOAc = 100:1 → 50:1 → 25:1 → 15:1 → 10:1→ 7:1). A termék fehér szilárd anyag (95 

mg, 0,41 mmol, 82%). O.p. 94-95 °C. Rf = 0,41 (H: EtOAc = 5:1). MS (EI, 70 eV): m/z 

(%): 233 (32.2%), 164 (100%), 128 (19.4%), 101 (13.9%), 75 (5.5%). 1H NMR (250 
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MHz; CDCl3) δ = 8,07 (s; 1H); 7,49 (s; 1H); 7,20 – 7,16 (m; 1H); 7,11 – 7,07  (m; 2H); 

3,40 (q; J = 10,0 Hz; 2H). 13C NMR (63 MHz; CDCl3) δ  = 134,7; 128,8; 126,5 (q; J = 

277,2 Hz); 126,4; 126,0; 123,3; 118,7; 112,7; 105,1 (q; J = 3,2 Hz); 30,8 (q; J = 31,5 Hz). 

19F NMR (235 MHz; CDCl3) δ = -66,1. IR (ATR) 2942; 1652; 1462; 1447; 1372; 1257; 

1134; 1093; 1074; 992; 910; 862; 802; 690 cm-1. HRMS m/z [M+H]+ Számolt: 

C10H8
35ClF3N: 234,0297; mért: 234,0303. 

 

6-klór-3-(2,2,2-trifluoretil)-1H-indol (163): Az általános eljárás alapján 6-klór-

1H-indolból (76 mg, 0,50 mmol) kiindulva DCM-ben (2,5 mL), 2,6-di(terc-

butil)piridinnel (225 µL, 1,0 mmol), hozzáadva a 2,2,2-trifluoretil(mezitil)jodónium 

trifluormetánszulfonátot (311 mg, 0,65 mmol). A reakció 4 óra alatt teljes konverziót ért 

el. Az általános eljárást követően az elegyet oszlopkromatográfiásan tisztítottam (H: 

EtOAc = 100:1 → 50:1 → 25:1 → 15:1 → 10:1→ 7:1). A termék barna szilárd anyag (88 

mg, 0,38 mmol, 76%). O.p. 62-63 °C. Rf = 0,41 (H: EtOAc = 5:1).  MS (EI, 70 eV): m/z 

(%): 233 (49%), 214 (7%), 164 (100%), 148 (7%), 128 (18%), 101 (11%), 75 (7%). 1H 

NMR (250 MHz; CDCl3) δ = 8,12 (s; 1H); 7,52 (d; J = 10 Hz; 1H); 7,37 (s; 1H); 7,18 – 

7,13 (m; 2H); 3,52 (q; J1 = 10,0; 12,5 Hz; 2H). 13C NMR (63 MHz; CDCl3) δ = 136,7; 

128,8; 126,5 (q; J = 277,2 Hz); 126,3; 125,3; 121,3; 120,1; 111,6; 105,5 (q; J = 3,2 Hz); 

30,8 (q; J = 31,5 Hz). 19F NMR (235 MHz; CDCl3) δ = -66,1. IR (ATR) 2942; 1618; 

1454; 1365; 1331; 1260; 1227; 1130; 1093; 906; 847; 805; 738; 694 cm-1. HRMS m/z 

[M+H]+ Számolt: C10H8
35ClF3N: 234,0297; mért: 234,0298. 

 

7-klór-2-metil-3-(2,2,2-trifluoretil)-1H-indol (273): Az általános eljárás alapján 

7-klór-2-metil-1H-indolból (83 mg, 0,50 mmol) kiindulva DCM-ben (2,5 mL), 2,6-

di(terc-butil)piridinnel (225 µL, 1,0 mmol), hozzáadva a 2,2,2-

trifluoretil(mezitil)jodónium trifluormetánszulfonátot (311 mg, 0,65 mmol). A reakció 3 

óra alatt teljes konverziót ért el. Az általános eljárást követően az elegyet 

oszlopkromatográfiásan tisztítottam (H: EtOAc = 100:1 → 50:1 → 25:1 → 15:1 → 10:1). 
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A termék fehér szilárd anyag (99 mg, 0,40 mmol, 80%). O.p. 79-80 °C. Rf = 0,48 (H: 

EtOAc = 5:1). MS (EI, 70 eV): m/z (%): 247 (25%), 178 (100%), 143 (13%), 115 (13%), 

101 (8%). 1H NMR (250 MHz; CDCl3) δ = 8,04 (s; 1H); 7,32 (d; J = 7,5 Hz; 1H); 7,15 – 

6,93 (m; 2H); 3,35 (q; J = 10,0 Hz; 2H); 2,33 (s; 3H). 13C NMR (63 MHz; CDCl3) δ = 

135,5; 132,7; 130,5; 126,8 (q; J = 277,8 Hz); 121,3; 121,2; 117,0; 116,3; 102,5 (q; J = 

3,2 Hz); 30,0 (q; J = 31,5 Hz); 12,0. 19F NMR (235 MHz; CDCl3) δ = -66,0. IR (ATR) 

2980; 1626; 1589; 1495; 1458; 1365; 1342; 1257; 1130; 1104; 1003; 891; 835; 776; 735; 

720; 675 cm-1. HRMS m/z [M+H]+ Számolt: C11H10
35ClF3N: 248,0454; mért: 248,0452. 

 

4-Bróm-3-(2,2,2-trifluoretil)-1H-indol (250): Az általános eljárás alapján 4-

bróm-1H-indolból (63 μL, 0,50 mmol) kiindulva DCM-ben (2,5 mL), 2,6-di(terc-

butil)piridinnel (225 µL, 1,0 mmol), hozzáadva a 2,2,2-trifluoretil(mezitil)jodónium 

trifluormetánszulfonátot (311 mg, 0,65 mmol). A reakció 1,5 óra alatt teljes konverziót 

ért el. Az általános eljárást követően az elegyet oszlopkromatográfiásan tisztítottam (H: 

EtOAc = 100:1 → 50:1 → 25:1 → 10:1 → 7:1). A termék barna szilárd anyag (98 mg, 

0,35 mmol, 71%). O.p. 125-126 °C. Rf = 0,38 ((H: EtOAc = 5:1).  MS (EI, 70 eV): m/z 

(%): 277 (46%), 208 (100%), 197 (6%), 148 (22%), 129 (20%), 102 (13%), 69 (33%). 1H 

NMR (250 MHz; CDCl3) δ = 8,14 (s; 1H); 7,25 – 7,15 (m; 3H); 6,5 (t; J = 7,5 Hz; 1H); 

3,91 (q; J = 10,0 Hz; 2H). 13C NMR (63 MHz; CDCl3) δ = 137,3; 126,4 (q; J = 278,5); 

126,2; 125,5; 125,3; 123,7; 114,2; 111,2; 106,0 (q; J = 3,8 Hz); 31,0 (q; J = 33,4 Hz). 19F 

NMR (235 MHz; CDCl3) δ = -66,0. IR (ATR) 2953; 2185; 1425; 1365; 1331; 1257; 1122; 

1100; 1059; 914; 820; 764; 738; 668 cm-1. HRMS m/z [M+H]+ Számolt: C10H8BrF3N: 

277,9787; mért: 277,9791. 

 

4-Bróm-1-metil-3-(2,2,2-trifluoretil)-1H-indol (274): Az általános eljárás 

alapján 4-bróm-1-metilindolból (105 mg, 0,50 mmol) kiindulva DCM-ben (2,5 mL), 2,6-

di(terc-butil)piridinnel (225 µL, 1,0 mmol), hozzáadva a 2,2,2-

trifluoretil(mezitil)jodónium trifluormetánszulfonátot (311 mg, 0,65 mmol). A reakció 2 

óra alatt teljes konverziót ért el. Az általános eljárást követően az elegyet 
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oszlopkromatográfiásan tisztítottam (H: EtOAc = 100:1 → 50:1 → 25:1 → 10:1 → 5:1). 

A termék zöld olaj (85 mg, 0,29 mmol, 58%). Rf = 0,47 (H: EtOAc = 5:1). O.p. 66-67 °C. 

MS (EI, 70 eV): m/z (%): 291 (50%), 272 (10%), 222 (100%), 162 (23%), 143 (40%), 

128 (10%), 101 (10%), 69 (20%). 1H NMR (250 MHz; CDCl3) δ = 7,33 – 7,25 (m; 2H); 

7,10 – 7,04 (m; 2H); 3,99 (q; J = 10,0 Hz; 2H); 3,77 (s; 3H). 13C NMR (63 MHz; CDCl3) 

δ = 138,3; 130,8; 126,4 (q; J = 277,2 Hz); 125,9; 124,8; 123,1; 114,4; 109,3; 104,1 (q; J 

= 3,8 Hz); 33,5; 30,7 (q; J = 30,9 Hz). 19F NMR (235 MHz; CDCl3) δ = -66,1. IR (ATR) 

2949; 1611; 1551; 1480; 1458; 1421; 1357; 1335; 1257; 1126; 1089; 1018; 910; 843; 

817; 772; 735; 697 cm-1. HRMS m/z [M+H]+ Számolt: C11H10BrF3N: 291,9943; mért: 

291,9955. 

 

4-Bróm-2-etil-3-(2,2,2-trifluoretil)-1H-indol (275): Az általános eljárás alapján 

4-bróm-2-etil-1H-indolból (112 mg, 0,50 mmol) kiindulva DCM-ben (2,5 mL), 2,6-

di(terc-butil)piridinnel (225 µL, 1,0 mmol), hozzáadva a 2,2,2-

trifluoretil(mezitil)jodónium trifluormetánszulfonátot (311 mg, 0,65 mmol). A reakció 10 

perc alatt teljes konverziót ért el. Az általános eljárást követően az elegyet 

oszlopkromatográfiásan tisztítottam (H: EtOAc = 100:1 → 50:1 → 25:1 → 15:1 → 

10:1→ 7:1). A termék fehér szilárd anyag (137 mg, 0,45 mmol, 90%). O.p. 85-86 °C. Rf 

= 0,45 (H: EtOAc = 5:1). MS (EI, 70 eV): m/z (%): 306 (58%), 292 (24%), 237 (100%), 

222 (24%), 176 (18%), 156 (24%), 141 (8%), 128 (10%), 115 (14%), 101 (6%), 74 (8%). 

1H NMR (250 MHz; CDCl3) δ = 7,96 (s; 1H); 7,16 (dd; J = 5,0 Hz; 7,5 Hz; 2H); 6,86 (t; 

J = 7,5 Hz; 1H); 3,82 (q; J = 10,0 Hz; 2H); 2,69 (q; J = 7,5 Hz; 2H); 1,20 (t; J = 7,5 Hz; 

3H). 13C NMR (63 MHz; CDCl3) δ = 142,0; 136,8; 126,7 (q; J = 278,5 Hz); 126,5; 125,3; 

122,7; 113,6; 110,4; 100,9 (q; J = 3,8 Hz); 29,4 (q; J = 30,9 Hz); 19,5; 13,6. 19F NMR 

(235 MHz; CDCl3) δ = -65,4. IR (ATR) 2980; 1555; 1458; 1428; 1365; 1305; 1253; 1126; 

1096; 1055; 917; 832; 764; 742; 649 cm-1. HRMS m/z [M+H]+ Számolt: C12H12
79BrF3N: 

306,0105; mért: 306,0104. 
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5-Bróm-3-(2,2,2-trifluoretil)-1H-indol (268): Az általános eljárás alapján 5-

bróm-1H-indolból (98 mg, 0,50 mmol) kiindulva DCM-ben (2,5 mL), 2,6-di(terc-

butil)piridinnel (225 µL, 1,0 mmol), hozzáadva a 2,2,2-trifluoretil(mezitil)jodónium 

trifluormetánszulfonátot (311 mg, 0,65 mmol). A reakció 3 óra alatt teljes konverziót ért 

el. Az általános eljárást követően az elegyet oszlopkromatográfiásan tisztítottam (H: 

EtOAc = 10:1 → 7:1). A termék fehér szilárd anyag (117 mg, 0,42 mmol, 84%). O.p. 92 

°C. Rf = 0,25 (H: EtOAc = 5:1). MS (EI, 70 eV): m/z (%): 279 (60%), 277 (60%), 260 

(5%), 258 (5%), 210 (100%), 208 (100%), 197 (10%), 148 (30%), 129 (55%), 102 (28%). 

1H NMR (250 MHz; CDCl3) δ = 8,06 (s; 1H); 7,64 (s; 1H); 7,24 – 7,06 (m; 3H); 3,39 (q; 

J = 10,0 Hz; 2H). 13C NMR (63 MHz; CDCl3) δ = 135,0; 129,5; 126,4 (q; J = 277,2 Hz); 

125,9; 125,8; 121,8; 113,9; 113,2; 105,0 (q; J = 3,8 Hz); 30,8 (q; J = 31,5 Hz). 19F NMR 

(235 MHz; CDCl3) δ = -66,1. IR (ATR) 2924; 1648; 1462; 1443; 1369; 1260; 1130; 1093; 

1063; 906; 861; 798; 738; 679 cm-1. HRMS m/z [M+H]+ Számolt: C10H8
79BrF3N: 

277,9792; mért: 277,9790. 

 

5-Bróm-2-metil-3-(2,2,2-trifluoretil)-1H-indol (272): Az általános eljárás 

alapján 5-bróm-2-metil-1H-indolból (105 mg, 0,50 mmol) kiindulva DCM-ben (2,5 mL), 

2,6-di(terc-butil)piridinnel (225 µL, 1,0 mmol), hozzáadva a 2,2,2-

trifluoretil(mezitil)jodónium trifluormetánszulfonátot (311 mg, 0,65 mmol). A reakció 20 

perc alatt teljes konverziót ért el. Az általános eljárást követően az elegyet 

oszlopkromatográfiásan tisztítottam (H: EtOAc = 10:1 → 4:1). A termék fehér szilárd 

anyag (129 mg, 0,44 mmol, 88%). O.p. 100 °C. Rf = 0,15 (H: EtOAc = 5:1). MS (EI, 70 

eV): m/z (%): 293 (60%), 291 (60%), 224 (100%), 222 (100%), 162 (15%), 143 (15%), 

115 (15%). 1H NMR (250 MHz; CDCl3) δ = 7,81 (s; 1H); 7,52 (s; 1H); 7,12 (dd; J = 7,5; 

2,5 Hz; 1H); 6,99 (d; J = 7,5 Hz; 1H); 3,30 (q; J = 10,0 Hz; 2H); 2,28 (s; 3H). 13C NMR 

(63 MHz; CDCl3) δ = 136,1; 134,1; 130,9; 126,8 (q; J = 277,8 Hz); 124,7; 120,9; 113,6; 

112,2; 101,1 (q; J = 3,2 Hz); 29,8 (q; J = 31,5 Hz); 12,0. 19F NMR (235 MHz; CDCl3) δ 

= -66,0. IR (ATR) 2935; 2185; 1633; 1469; 1432; 1365; 1305; 1260; 1130; 966; 865; 

832; 794; 690 cm-1. HRMS m/z [M+H]+ Számolt: C11H10
79BrF3N: 291,9949; mért: 

291,9945. 
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5-Jód-3-(2,2,2-trifluoretil)-1H-indol (269): Az általános eljárás alapján 5-jód-

1H-indolból (122 mg, 0,50 mmol) kiindulva DCM-ben (2,5 mL), 2,6-di(terc-

butil)piridinnel (225 µL, 1,0 mmol), hozzáadva a 2,2,2-trifluoretil(mezitil)jodónium 

trifluormetánszulfonátot (311 mg, 0,65 mmol). A reakció 3 óra alatt teljes konverziót ért 

el. Az általános eljárást követően az elegyet oszlopkromatográfiásan tisztítottam (H: 

EtOAc = 10:1). A termék fehér szilárd anyag (132 mg, 0,41 mmol, 81%). O.p. 74 °C. Rf 

= 0,35 (H: EtOAc = 5:1). MS (EI, 70 eV): m/z (%): 325 (100%), 256 (92%), 207 (30%), 

129(55%). 1H NMR (250 MHz; CDCl3) δ = 8,16 (s; 1H); 7,95 (s; 1H); 7,49 (dd; J = 7,5 

Hz; 2,5 Hz; 1H); 7,17 – 7,14 (m; 2H); 3,49 (q; J = 10,0 Hz; 2H). 13C NMR (63 MHz; 

CDCl3) δ = 135,4; 131,3; 130,3; 128,1; 126,4 (q; J = 277,2 Hz); 125,4; 113,6; 104,7 (q; J 

= 3,2 Hz); 84,0; 30,8 (q; J = 31,5 Hz). 19F NMR (235 MHz; CDCl3) δ = -66,1. IR (ATR) 

2942; 2920; 1458; 1443; 1425; 1365; 1260; 1242; 1126; 1093; 1055; 910; 869; 798; 783; 

679 cm-1. HRMS m/z [M+H]+ Számolt: C10H8F3IN: 325,9654; mért: 325,9649. 

 

7-jód-3-(2,2,2-trifluoretil)-1H-indol (270):  Az általános eljárás alapján 7-jód-

1H-indolból (121,5 mg, 0,50 mmol) kiindulva DCM-ben (2,5 mL), 2,6-di(terc-

butil)piridinnel (225 µL, 1,0 mmol), hozzáadva a 2,2,2-trifluoretil(mezitil)jodónium 

trifluormetánszulfonátot (311 mg, 0,65 mmol). A reakció 5,5 óra után sem érte el a teljes 

konverziót, így hozzáadtam még reagenst (167 mg, 0,35 mmol), majd éjszaka 

kevertettem. Az általános eljárást követően az elegyet oszlopkromatográfiásan 

tisztítottam (H: EtOAc = 10:1). A termék fehér szilárd anyag (119 mg, 0,31 mmol, 72%). 

O.p. 106 °C. Rf = 0,45 (H: EtOAc = 5:1). MS (EI, 70 eV): m/z (%): 355 (100%), 256 (93 

%), 197 (10%), 148 (28%), 129 (50%);  1H NMR (250 MHz, CDCl3) δ = 8,14 (s; 1H); 

7,50 (d; J = 7,5 Hz; 2H); 7,15 (d; J = 2,5 Hz; 1H); 6,86 (t; J = 7,5 Hz; 1H); 3,42 (q; J = 

10,0 Hz; 2H). 13C NMR (63 MHz; CDCl3) δ = 138,3; 131,5; 127,8; 126,4 (q; J = 277,2 

Hz); 124,9; 122,2; 119,3; 119,3; 106,9 (q; J = 3,8 Hz); 31,2 (q; J = 31,5 Hz). 19F NMR 

(235 MHz; CDCl3) δ = -66,1. IR (ATR) 2927; 2849; 2159; 1428; 1376; 1328; 1257; 1141; 
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1089; 906; 783; 738; 723; 668 cm-1. HRMS m/z [M+H]+ Számolt:C10H7F3IN 324,9575; 

mért: 324,9580. 

 

1-benzil-4-bróm-3-(2,2,2-trifluoretil)-1H-indol (252): Az általános eljárás 

alapján 1-benzil-4-bróm-1H-indolból (143 mg, 0,50 mmol) kiindulva DCM-ben (2,5 

mL), hozzáadva a 2,2,2-trifluoretil(mezitil)jodónium trifluormetánszulfonátot (311 mg, 

0,65 mmol). A reakciót szobahőmérsékleten kevertettem egy óráig, majd további reagenst 

(167 mg, 0,35 mmol) adtam hozzá és még 1 órát kevertettem. Az általános eljárást 

követően az elegyet oszlopkromatográfiásan tisztítottam (H: EtOAc = 30:1). A termék 

fehér szilárd anyag (127 mg, 0,34 mmol, 68%). O.p. 84 °C. Rf = 0,37 (H: EtOAc = 15:1). 

MS (EI, 70 eV): m/z (%): 367 (20%), 91 (100%), 65 (8%). 1H NMR (250 MHz, CDCl3) 

δ = 7,23 – 6,88 (m; 9H); 5,20 (s; 2H); 3,92 (q; J = 10,0 Hz; 2H). 13C NMR (63 MHz; 

CDCl3) δ = 137,9; 136,9; 130,3; 129,3; 128,9 (q; J = 41,0 Hz); 128,3; 127,1; 126,1; 125,1; 

123,3; 114,5; 109,9; 104,9 (q; J = 3,2 Hz); 50,7; 30,8 (q; J = 30,9 Hz). 19F NMR (235 

MHz; CDCl3) δ = -66,0 . IR (ATR) 2946; 1607; 1551; 1436; 1361; 1331; 1253; 1130; 

1081; 1022; 910; 843; 735; 709; 664. HRMS calcd for C17H13
79BrF3N 367,0183 found 

367,0181. 

 

5-(4,4,5,5-Tetrametil-1,3,2-dioxaborolán-2-il)-3-(2,2,2-trifluoretil)-1H-indol 

(276): Az általános eljárás alapján 5-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolán-2-il)-1H-

indolból (122 mg, 0,50 mmol) kiindulva DCM-ben (2,5 mL), 2,6-di(terc-butil)piridinnel 

(225 µL, 1,0 mmol), hozzáadva a 2,2,2-trifluoretil(mezitil)jodónium 

trifluormetánszulfonátot (311 mg, 0,65 mmol). A reakció 4 óra alatt teljes konverziót ért 

el. Az általános eljárást követően az elegyet oszlopkromatográfiásan tisztítottam (H: 

EtOAc = 100:1 → 50:1 → 25:1 → 15:1 → 10:1→ 7:1). A termék fehér szilárd anyag 

(135 mg, 0,42 mmol, 83%). O.p. 98-99 °C. Rf = 0,32 (H: EtOAc = 5:1). MS (EI, 70 eV): 

m/z (%): 325 (44%), 310 (12%), 239 (38%), 225 (74%), 156 (100%), 130 (12%), 85 
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(11%), 77 (15%), 57 (12%). 1H NMR (250 MHz; CDCl3) δ = 8,31 (s; 1H); 8,15 (s; 1H); 

7,70 (d; J = 10,0 Hz; 1H); 7,36 (d; J = 7,5 Hz; 1H); 7,16 (s; 1H); 3,57 (q; J = 10,0 Hz; 

2H); 1,40 (s; 12H). 13C NMR (63 MHz; CDCl3) δ = 138,4; 129,0; 127,5; 126,7; 126,6 (q; 

J = 276,6 Hz); 124,5; 124,4; 111,1; 105,8 (q; J = 3,2 Hz); 84,0; 30,7 (q; J = 30,9 Hz); 

25,3. 19F NMR (235 MHz; CDCl3) δ = -66,1. IR (ATR) 2983; 1618; 1484; 1428; 1354; 

1264; 1134; 1100; 1074; 962; 914; 858; 809; 735; 694 cm-1. HRMS m/z [M+H]+ Számolt: 

C16H20BF3NO2: 326,1539; mért: 326,1536. 

 

6.3.1. Indolszármazékok trifluoretilezési aktiválási energiája 

Szubsztrát 
Aktiválási energia - Gibbs-féle 

szabadenergia (kcal·mol-1) 

A kialakuláshoz szükséges Gibbs-féle 

szabadenergia (kcal·mol-1) 

235 25,0 -34,2 

254 23,6 -39,3 

255 23,7 -34,2 

256 24,2 -32,6 

257 24,1 -34,9 

259 25,3 -36,9 

260 22,6 -36,6 

248 21,5 -38,4 

261 20,2 -40,7 

262 24,0 -36,1 

232 23,7 -38,7 

258 23,5 -39,5 

264 22,9 -38,7 

263 23,9 -36,3 

281 31,5 -27,7 

280 25,8 -31,8 

265 25,7 -33,3 

266 25,4 -33,0 

271 23,8 -37,4 

278 26,9 -26,9 

279 27,3 -29,2 
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277 26,7 -30,5 

267 24,6 -32,6 

163 28,5 -32,4 

273 24,1 -35,9 

250 25,0 -30,3 

274 26,5 -34,1 

275 26,2 -34,2 

268 25,4 -32,3 

272 23,5 -37,0 

269 24.6 -33,1 

276 20,8 -38,5 

14. táblázat: A szubsztrátok trifluoretilezésének aktiválási energiái 

6.3.2. N-piridilindolok előállítása és funkcionalizálása 

 

1-(piridin-2-il)-indol (291):168 50 mL-es gömblombikba bemértem az indolt (586 mg, 5 

mmol), CuI-ot (95 mg, 10 mol%) és a K3PO4-ot (2,802 g, 1,2 mmol), majd inertizált Ar-

gázzal. Hozzáadtam a vízmentes toluolt, majd az N,N’-dimetiletiléndiamint (DMEDA, 

108 μL, 20 mol%), végül a 2-brómpiridint (572 μL, 6 mmol). A lombikra léghűtőt 

szereltem, majd 110°C-on refluxoltattam 24 órán keresztül. A keletkező lilás 

szuszpenziót vízzel tisztítottam (2×30 mL), a vizes fázisokat EtOAc-tal extraháltam 

(2×30 mL). A szerves fázisokat egyesítettem és MgSO4-on szárítottam. 

Oszlopkromatográfiás tisztítás: H:EtOAc = 100:1 → 50:1 → 25:1 → 15:1 → 10:1→ 7:1. 

A termék sárga olaj (378 mg, 1,95 mmol, 39%). Rf = 0,50 (H:EtOAc = 5:1). 1H NMR 

(250 MHz; CDCl3) δ = 6,59 (d, J = 5,0 Hz, 1H); 8,23 (d, J = 10,0 Hz, 1H); 7,86 – 7,68 

(m, 3H); 7,51 (d, J = 10,0 Hz, 1H); 7,37 – 7,15 (m, 3H); 6,75 (d, J = 5,0 Hz, 1H). 13C 

NMR (63 MHz, CDCl3) δ = 152,7; 149,2; 139,0; 135,5; 130,9; 126,4; 123,6; 121,7; 121,5; 

120,5; 115,1; 113,3; 106,1. 
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1-(piridin-2-il)-2-(2,2,2-trifluoretil)-indol (292): 20 mL-es üvegcsébe bemértem a 

Pd(OAc)2-ot (22,5 mg, 20 mol%), az 1-(piridin-2-il)-indolt (97,1 mg, 0,5 mmol) és a 

toluolt (2,5 mL), végül a KF-ot vizes oldatként (1,0 mmol, 165 μL). Az elegyet 60°C-ra 

melegítettem és 5 percenként 24 mg 2,2,2-trifluoretil(mezitil)jodónium 

trifluormetánszulfonátot adtam hozzá 20 alkalommal (478 mg, 1,0 mmol), majd további 

5 percig kevertettem. Az elegyet vízzel tisztítottam (2×20 mL), majd a vizes fázisokat 

EtOAc-tal extraháltam (3×20 mL). A szerves fázisokat egyesítettem és MgSO4-on 

szárítottam. Oszlopkromatográfiás tisztítás: H:EtOAc = 100:1 → 50:1 → 25:1 → 15:1 → 

10:1→ 7:1. A termék sárga olaj (65 mg, 0,24 mmol, 48%). Rf = 0,51 (H: EtOAc = 5:1). 

MS (EI, 70 eV): Fő termék: m/z (%): 276 (27%), 256 (26%), 206 (100%), 108 (14%), 78 

(11%). Szennyező: m/z (%): 358 (55), 338 (32%), 288 (26%), 269 (97%), 249 (28%), 219 

(100%), 206 (30%), 179 (10%), 151 (8%), 110 (21%), 78 (40%). 1H NMR (250 MHz; 

CDCl3) δ = 8,55 (d, J = 5,0 Hz, 1H); 7,83 (t, J1 = J2 = 5,0 Hz, 1H); 7,58 – 7,52 (m, 1H); 

7,44 (d, J = 10,0 Hz, 1H); 7,30 – 7,22 (m, 2H); 7,13 – 7,08 (m, 2H); 6,67 (s, 1H); 3,83 (q, 

J = 10,0 Hz, 2H). 13C NMR (63 MHz, CDCl3) δ = 151,1; 149,8; 139,3; 137,6; 129,3 (q, J 

= 3,2 Hz); 128,5; 127,8; 123,4; 122,7; 121,7; 121,5; 121,2; 110,6; 107,4; 32,8 (q, J = 31,5 

Hz). 19F NMR (235 MHz; CDCl3) δ = -64,7 (10%); -65,2 (100%). 

 

1-(pirimidin-2-il)-indol (294):168 30 mL-es üvegcsébe bemértem az indolt (586 mg, 5,0 

mmol), majd feloldottam DMF-ben (5 mL) és 0°C-ra hűtöttem az oldatot. Az elegyhez 

kis részletekben hozzáadtam NaH-et (220 mg, 60% ásványi olajon, 5,5 mmol), majd 30 

percen keresztül kevertettem 0°C-on. Ezután hozzáadtam 2-klórpiridimidint (687 mg, 6,0 

mmol) és a reakciót 130°C-on kevertettem 24 órán keresztül. A reakcióelegyet vízre (30 

mL) öntöttem, majd EtOAc-tal (3×30 mL) extraháltam. A szerves fázisokat egyesítettem 

és MgSO4-on szárítottam. Oszlopkromatográfiás tisztítás: H:EtOAc = 100:1 → 50:1 → 

25:1 → 15:1 → 10:1→ 7:1. A termék fehér szilárd anyag (421 mg, 2,2 mmol, 43%). Rf 
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= 0,51 mmol (H: EtOAc = 5:1). 1H NMR (250 MHz; CDCl3) δ = 8,71 (d, J = 10,0 Hz, 

1H); 8,54 (d, J = 5,0 Hz, 2H); 8,18 (d, J = 2,5 Hz, 1H); 7,53 (d, J = 5,0 Hz, 1H); 7,25 (t, 

J1 = J2 = 7,5 Hz, 1H); 7,14 (t, J1 = J2 = 7,5 Hz, 1H); 6,86 (t, J1 = J2 = 5,0 Hz, 1H); 6,61 

(d, J = 2,5 Hz, 1H). 13C NMR (63 MHz, CDCl3) δ = 158,5; 158,1; 135,8; 131,7; 126,2; 

124,1; 122,6; 121,2; 116,7; 116,5; 107,4. 

 

1-(pirimidin-2-il)-2-(2,2,2-trifluoretil)-indol (295): 20 mL-es üvegcsébe bemértem a 

Pd(OAc)2-ot (22,5 mg, 20 mol%), az 1-(pirimidin-2-il)-indolt (97,5 mg, 0,5 mmol) és a 

toluolt (2,5 mL), végül a KF-ot vizes oldatként (1,0 mmol, 165 μL). Az elegyet 60°C-ra 

melegítettem és 5 percenként 24 mg 2,2,2-trifluoretil(mezitil)jodónium 

trifluormetánszulfonátot adtam hozzá 20 alkalommal (478 mg, 1,0 mmol), majd további 

5 percig kevertettem. Az elegyet vízzel tisztítottam (2×20 mL), majd a vizes fázisokat 

EtOAc-tal extraháltam (3×20 mL). A szerves fázisokat egyesítettem és MgSO4-on 

szárítottam. Oszlopkromatográfiás tisztítás: H:EtOAc = 100:1 → 50:1 → 25:1 → 15:1 → 

10:1→ 7:1. A termék sárga olaj (30 mg, 0,11 mmol, 22%). Rf = 0,46 (H: EtOAc = 5:1). 

1H NMR (250 MHz; CDCl3) δ = 8,70 (d, J = 5,0 Hz, 2H); 8,25 (d, J = 7,5 Hz, 1H); 7,52 

(d, J = 7,5 Hz, 1H ); 7,27 – 7,09 (m, 3H); 6,67 (s, 1H); 4,22 (q, J = 10,0 Hz; 2H). 13C 

NMR (63 MHz, CDCl3) δ = 158,6; 137,6; 129,5 (q, J = 3,2 Hz); 129,0; 127,8; 124,2; 

123,6; 122,6; 120,9; 117,8; 114,7; 110,6; 34.3 (q, J = 30.9 Hz). 19F NMR (235 MHz; 

CDCl3) δ = -65,0 (100%); -66,1 (11%). 

 

4-bróm-1-(piridin-2-il)-indol (297):177 20 mL-es üvegcsébe bemértem a 4-brómindolt 

(252 μL, 2 mmol) és a KOH-ot (280 mg, 5 mmol), inertizáltam, majd feloldottam 

vízmentes DMSO-ban (3 mL). Az elegyhez Ar-atmoszféra alatt hozzáadtam a 2-

brómpiridint (248 μL, 2,6 mmol), majd a reakciót 110°C-on kevertettem 24 órán 

keresztül. A reakcióelegyhez vizet (100 mL) öntöttem, majd EtOAc-ot (100 mL). A 
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szerves fázist vízzel mostam (3×50 mL), majd MgSO4-on szárítottam. 

Oszlopkromatográfiás tisztítás: H:EtOAc = 4:1. A termék sárga olaj (519 mg, 1,9 mmol, 

95%). Rf = 0,54 (H: EtOAc = 5:1). 1H NMR (250 MHz; CDCl3) δ = 8,47 (d, J = 5,0 Hz, 

1H); 8,07 (d, J = 7,5 Hz, 1H); 7,76 – 7,64 (m, 2H); 7,36 – 7,27 (m, 2H); 7,12 – 7,02 (m, 

2H); 6,69 (d, J = 2,5 Hz, 1H). 13C NMR (63 MHz, CDCl3) δ = 152,5; 150,6; 149,3; 139,1; 

135,8; 131,3; 128,7; 127,0; 124,4; 121,0; 115,2; 112,7; 106,0. 

 

4-bróm-1-(piridin-2-il)-2-(2,2,2-trifluoretil)-indol (298): 20 mL-es üvegcsébe 

bemértem a Pd(OAc)2-ot (22,5 mg, 20 mol%), a 4-bróm-1-(piridin-2-il)-indolt (136,6 mg, 

0,5 mmol) és a toluolt (2,5 mL), végül a KF-ot vizes oldatként (1,0 mmol, 165 μL). Az 

elegyet 60°C-ra melegítettem és 5 percenként 24 mg 2,2,2-trifluoretil(mezitil)jodónium 

trifluormetánszulfonátot adtam hozzá 15 alkalommal (359 mg, 0,75 mmol), majd további 

5 percig kevertettem. Az elegyet vízzel tisztítottam (2×20 mL), majd a vizes fázisokat 

EtOAc-tal extraháltam (3×20 mL). A szerves fázisokat egyesítettem és MgSO4-on 

szárítottam. Oszlopkromatográfiás tisztítás: H:EtOAc = 100:1 → 50:1 → 25:1 → 15:1 → 

10:1→ 7:1. A termék fehér szilárd (102 mg, 0,29 mmol, 58%). Rf = 0,43 (H: EtOAc = 

5:1). MS (EI, 70 eV): m/z (%): 355 (42%); 333 (38%); 285 (100%); 205 (83%); 177 

(17%); 143 (12%); 123 (19%); 103 (28%); 78 (51%), 52 (15%). 1H NMR (250 MHz; 

CDCl3) δ = 8,57 (d, J = 5,0 Hz, 1H); 7,86 (t, J1 = J2 = 7,5 Hz, 1H); 7,41 (d, J = 7,5 Hz, 

1H); 7,33 – 7,17 (m, 3H); 6,97 (t, J1 = J2 = 7,5 Hz, 1H); 6,73 (s, 1H), 3,82 (q, J = 10,0 

Hz, 2H). 13C NMR (63 MHz, CDCl3) δ = 150,8; 150,0; 139,4; 137,9; 130,1 (q, J = 3,2 

Hz); 129,1; 124,5; 124,3; 123,2; 121,6; 115,1; 109,9; 107,3; 32,7 (q, J = 31,5 Hz). 19F 

NMR (235 MHz; CDCl3) δ = -65,1. 

6.3.3. Pentafluorpropil(mezitil)jodónium triflát tesztelése 
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3-(2,2,3,3,3-pentafluorpropil)-1H-indol (310): 4 mL-es üvegcsébe bemértem az 1H-

indolt (58 mg, 0,5 mmol) és hozzáadtam a DCM-t (2 mL). Az oldathoz kevertetés közben 

hozzáadtam a 2,2,3,3,3-pentafluorpropil(mezitil)jodónium triflátot (343 mg, 0,65 mmol) 

és az elegyet szobahőmérsékleten kevertettem 3 óráig. A reakciót celitre pároltam és 

oszlopkromatográfiásan tisztítottam H: EtOAc = 100:1 → 50:1 → 25:1 → 15:1 → 10:1 

→ 7:1 → 5:1 eluensben. A termék sárga olaj (52 mg, 0,21 mmol, 42%). Rf = 0.35 (H: 

EtOAc = 5:1). MS (EI; 70 eV): m/z (%): 249 (34%), 179 (7%), 130 (100%), 102 (8%), 

89 (7%), 69 (12%). 1H NMR (250 MHz; CDCl3) δ = 8,08 (s, 1H); 7,53 (d, J = 7,5 Hz, 

1H); 7,31 (d, J = 7,5 Hz, 1H); 7,17 – 7.09 (m, 3H); 3,43 (t, J = 20,0 Hz, 2H). 13C NMR 

(63 MHz; CDCl3) δ = 136,3; 128,0; 125,0; 122,9; 120,5; 119,1; 111,6; 103,9; 30,1; 22,8 

(t, J = 23.3 Hz). 19F NMR (235 MHz; CDCl3) δ = -84,7; -116,4. 

 

6.4. Kiindulási anyagok szintézise az azulének alkinilezéséhez 

6.4.1. Pikolínium sók előállítása 

Általános eljárás: A piridinszármazékot feloldottam a megfelelő oldószerben és 

az  

n-butilbromid hozzáadása után a reakciót szobahőmérsékleten kevertettem 16 óráig. Az 

oldószert ezután bepároltam, majd hexánt adtam hozzá, szilárd anyag kiválását 

tapasztaltam. A terméket leszűrtem, hexánnal mostam és további tisztítás nélkül 

alkalmaztam a következő lépésben. 

 

 

1-butilpiridin-1-ium bromid (179a): Piridinből (404 µL, 5 mmol) kiindulva 

etanolban (3 mL) n-butilbromidot (910 µL, 8,5 mmol) hozzáadva. A terméket fehér 

szilárdként kaptam (607 mg, 2,8 mmol, 56%). 
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1-butil-4-metilpiridin-1-ium bromid (179b):178 4-metilpiridinből (6,5 mL, 67 

mmol) kiindulva etanolban (33 mL) n-butilbromidot (12,2 mL, 113 mmol) hozzáadva. A 

terméket fehér szilárdként kaptam (15,140 g, 66 mmol, 99%). 

 

4-(terc-butil)-1-butilpiridin-1-ium bromid(179c):178 4-terc-butilpiridinből (740 

µL, 5 mmol) kiindulva etanolban (3 mL) n-butilbromidot (910 µL, 8,5 mmol) hozzáadva. 

A terméket törtfehér szilárdként kaptam (1,437 g, 5 mmol, 100%). 

 

1-butil-4-fenilpiridin-1-ium bromid (179d):179 4-fenilpiridinből (776 mg, 5 

mmol) kiindulva etanolban (3 mL) n-butilbromidot (910 µL, 8,5 mmol) hozzáadva. A 

terméket fehér szilárdként kaptam (1,479 g, 5 mmol, 100%). 

 

1-butil-4-(dimetilamino)piridín-1-ium bromid (179e):180 4-

dimetilaminopiridinből kiindulva (611 mg, 5 mmol) acetonban (3 mL) n-butilbromidot 

(589 µL, 5,5 mmol) hozzáadva. A terméket fehér szilárdként kaptam (1,156 g, 4,5 mmol, 

90%). 

 

6.4.2. Azulének előállítása 

 

Általános eljárás:133 Ciklopentadiént (diciklopentadiénből fragmentációjával 

frissen előállítva, 1,2 ekv.) 15 perc alatt hozzácsepegtettem NaH (60% ásványi olajon, 

1,0 ekv.) vízmentes DMF-es (2 mL/mmol) oldatához 0°C-on Ar atmoszféra alatt. A piros 

szuszpenziót 0°C-on kevertettem 45 percig, majd áthelyeztem G30-as mikrohullámú 
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reaktorba betehető fiolába. A pikolínium sót (1,0 ekv.) vízmentes DMF-ben (2 mL/mmol) 

5 percig kevertettem, majd hozzáadtam a G30-as üvegcséhez. Az elegyet 5 percig 

kevertettem szobahőmérsékleten, majd mikrohullámú reaktorban reagáltattam 200°C-on 

15 percig. A kapott fekete elegyet szilikapadon áthúztam, amit hexán izomereleggyel 

mostam. Telített NaCl-oldatot adtam hozzá, majd a szerves fázist elválasztattom. A vizes 

fázist kétszer mostam hexáánal, majd az egyesített szerves fázisokat vízzel mostam. A 

szerves fázist MgSO4-on szárítottam, majd az oldószert bepároltam. A terméket 

oszlopkromatográfiával tisztítottam. 

 

6-metilazulén (320):133 Ciklopentadiénből (4,04 mL, 48 mmol) kiindulva NaH-

del (1,6 g, 40 mmol) vízmentes DMF-ben (80 mL). Az oldatot 8 részre osztottam és G30-

as üvegcsékbe helyeztem. Az 1-butil-4-metilpiridin-1-ium bromidot (9,162 g, 40 mmol) 

vízmentes DMF-ben (80 mL) 8 részletben adtam hozzá az üvegcsékhez. A reakció 

lejátszódása után 4-et összeöntöttem és az általános eljárás szerint feldolgoztam. 

Oszlopkromatográfiával tisztítottam hexán izomerelegy segítségével. A termék sötétkék 

szilárd (4,50 g, 31,6 mmol, 79%). 1H NMR (250 MHz; CDCl3) δ = 8,26 (d; J = 10,0 Hz; 

2H); 7,85 (t; J = 2,5 Hz; 1H); 7,38 (d; J = 2,5 Hz; 2H); 7,12 (d; J = 10,0 Hz; 2H); 2,68 (s; 

3H). 

 

6-fenilazulén (321):133 Ciklopentadiénből (505 µL, 6 mmol) kiindulva NaH-del 

(200 mg, 5 mmol) vízmentes DMF-ben (10 mL) és 1-butil-4-fenilpiridin-1-ium bromidot 

(1,479 g, 5 mmol) feloldva vízmentes DMF-ben (10 mL). A reakcióelegyet az általános 

eljárás szerint dolgoztam fel. Oszlopkromatográfia segítségével tisztítottam H: EtOAc = 

10:1 eluensben. A terméket sötétzöld szilárdként kaptam (584 mg, 2,75 mmol, 55%). 1H 

NMR (250 MHz; CDCl3) δ = 8,44 (d; J = 10,0 Hz; 2H); 7,95 (t; J = 5,0 Hz; 1H), 7,71 – 

7,67 (m; 2H), 7,55 – 7,42 (m; 7H).  

 

6-tercbutilazulén (322):179 Ciklopentadiénből (505 µL, 6 mmol) kiindulva NaH-

del (200 mg, 5 mmol) vízmentes DMF-ben (10 mL) és 1-butil-4-tercbutilpiridin-1-ium 
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bromidot (1,437 g, 5 mmol) feloldva vízmentes DMF-ben (10 mL). A reakcióelegyet az 

általános eljárás szerint dolgoztam fel. Oszlopkromatográfia segítségével tisztítottam H: 

EtOAc = 10:1 eluensben. A terméket sötétkék szilárdként kaptam (380 mg, 2,0 mmol, 

41%). 1H NMR (250 MHz; CDCl3) δ = 8,22 (d; J = 10 Hz; 2H); 7,75 (t; J = 5,0 Hz; 1H); 

7,29 – 7,23 (m, 4H); 1,37 (s; 9H). 

 

azulén (178):178 Ciklopentadiénből (282 µL, 3,4 mmol) kiindulva NaH-del (112 

mg, 2,8 mmol) vízmentes DMF-ben (5,6 mL) és 1-butilpiridin-1-ium bromidot (607 mg, 

2,8 mmol) feloldva vízmentes DMF-ben (5,6 mL). A reakcióelegyet az általános eljárás 

szerint dolgoztam fel. Oszlopkromatográfia segítségével tisztítottam hexán 

izomerelegyben. A terméket kék szilárdként kaptam (89 mg, 0,7 mmol, 25%). 1H NMR 

(250 MHz; CDCl3) δ = 8,40 (d; J = 10 Hz; 2H); 7,96 (t; J = 5,0 Hz; 1H); 7,63 (t; J1 = J2 

= 10 Hz; 1H); 7,45 (d; J = 5,0 Hz; 2H); 7,21 (t; J = 10,0 Hz; 2H). 

 

N,N-dimetilazulén-6-amin (323): Ciklopentadiénbő  (455 µL, 5,4 mmol) 

kiindulva NaH-del (180 mg, 4,5 mmol) vízmentes DMF-ben (9 mL) és 1-butil-4-

fenilpiridín-1-ium bromidot (1,156 g, 4,5 mmol) feloldva vízmentes DMF-ben (9 mL). A 

reakcióelegyet az általános eljárás szerint dolgoztam fel. Oszlopkromatográfia 

segítségével tisztítottam hexán: etil-acetát = 5:1 elegyében. A terméket piros szilárdként 

kaptam (369 mg, 2,2 mmol, 54%). Rf = 0.35 (H: EtOAc = 5:1). MS (EI; 70 eV): m/z (%): 

171 (64%); 155 (14%); 140 (14%); 128 (100%); 115 (39%); 102 (14%); 77 (14%); 63 

(14%). 1H NMR (250 MHz; CDCl3) δ = 8,09 (d; J =12,5 Hz; 1H); 7,38 (t; J = 5,0 Hz; 

1H); 7,15 (d; J = 5,0 Hz; 2H); 6,50 (d; J = 12,5 Hz; 2H); 3,25 (s; 6H). 13C NMR (63 MHz; 

CDCl3) δ = 158,5; 137,0; 132,9; 128,5; 118,1; 107,9; 42,5. 

6.4.3. Azulénszármazékok előállítása 

 

6-fenetilazulén (327):133 25 mL-es gömblombikba bemértem a 6-metilazulént 

(284 mg, 2 mmol, 1,0 ekv.) és feloldottam absz. THF-ben (8 mL), majd 0°C-ra hűtöttem. 
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LDA-t (frissen elkészítve 336 µL DIPA-ból és 880 µL n-BuLi-ból (2,5 M hexánban) absz. 

THF-ben (4 mL), 2,2 mmol, 1,1 ekv.) adtam lassan az oldathoz és az elegyet további 10 

percig kevertettem 0°C-on, majd 20 percig szobahőmérsékleten. A reakciót -78°C-ra 

hűtöttem és benzil-bromidot (238 µL, 2 mmol, 1,0 equiv.) csepegtettem hozzá. További 

10 percig kevertettem -78°C-on, majd hagytam szobahőmérsékletre melegedni 30 perc 

alatt és további 30 percig kevertettem. Eután 1M HCl-oldatot (5 mL) adtam a 

reakcióeleghez és dietil-éterrel (50 mL) extraháltam. A szerves fázist mostam 1M HCl-

oldattal (2×30 mL) és cc. NaHCO3-oldattal (2×30 mL), végül MgSO4-on szárítottam. A 

terméket oszlopkromatográfiásan tisztítottam H: EtOAc = 85:15 eluensben. A terméket 

kék szilárdként kaptam (302 mg, 1,3 mmol, 65%). 1H NMR (250 MHz; CDCl3) δ = 8,30 

(d; J = 10,0 Hz; 2H); 7,89 (t; J = 2,5; 5,0 Hz; 1H); 7,41 – 7,22 (m; 7H); 7,11 (d; J = 10,0 

Hz; 2H); 3,19 – 3,03 (m; 4H). 

 

etil 2-(azulen-6-il)acetát (328):133 50 mL-es gömblombikban 6-metilazulént (569 

mg, 4 mmol, 1,0 ekv.) feloldottam absz. THF-ben (12 mL) és 0°C-ra hűtöttem. LDA-t 

(frissen elkészítve 336 µL DIPA-ból és 880 µL n-BuLi-ból (2,5 M hexánban) absz. THF-

ben (8 mL), 4,4 mmol, 1,1 ekv.) adtam lassan az oldathoz, aztán az elegyet 10 percig 

kevertettem 0°C-on, majd 20 percig szobahőmérsékleten. Az elegyet -78°C-ra hűtöttem 

és etil-kloroformiátot (382 µL, 4,0 mmol, 1,0 ekv.) csepegtettem hozzá. További 10 

percig kevertettem -78°C-on, majd a reakciót hagytam 0°C-ra melegedni 45 perc alatt. 

Az elegyhez 1M HCl-oldatot (5 mL) adtam, majd etil-acetáttal (30 mL) extraháltam. A 

szerves fázist 1 M HCl-oldattal (2×20 mL), majd cc. NaHCO3-oldattal (20 mL) mostam, 

majd MgSO4-on szárítottam. Az elegyet oszlopkromatográfiásan tisztítottam: H: EtOAc 

=100:1→ 50:1→ 25:1→ 15:1→ 10:1. A terméket kék szilárdként kaptam (518 mg, 2,4 

mmol, 60%). 1H NMR (250 MHz; CDCl3) δ = 8,30 (d; J = 10,0 Hz; 2H); 7,89 (s; 1H); 

7,40 (d; J = 2,5 Hz; 2H); 7,16 (d; J = 10,0 Hz; 2H); 4,18 (q; J = 7,5 Hz; 2H); 3,80 (s; 2H); 

1,25 (t; J = 7,5 Hz; 3H). 

 

1-jód-6-metilazulén (329): 20 mL-es üvegcsében 6-metilazulént (71 mg, 0,5 

mmol) feloldottam kloroformban (10 mL). Az oldathoz N-jódszukcinimidet (115 mg, 

0,51 mmol) adtam lassan, majd a reakciót 1 órán keresztül kevertettem 
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szobahőmérsékelten. Az elegyet oszlopkromatográfiásan tisztítottam hexán 

izomereleggyel. A terméket kék, amorf anyag (120 mg, 0,45 mmol, 90%). Rf = 0,50 

(hexán). Bomlás 35 - 40°C-on. MS (EI, 70 eV): m/z (%): 268 (59%); 241 (7%); 139 

(52%); 127 (21%); 115 (100%); 87 (12%); 63 (17%). 1H NMR (250 MHz; CDCl3) δ = 

8,25 – 7,84 (m; 3H); 7,36 – 7,08 (m; 3H); 2,66 (s; 3H). 13C NMR (63 MHz; CDCl3) δ = 

149,2; 142,5; 138,1; 136,2; 135,9; 133,1; 125,7; 124,7; 119,5; 118,3; 28,5, IR (ATR): 

1577; 1473; 1391; 1372; 1298; 817; 738 cm-1. HRMS m/z [M+H]+ Számolt: C11H10I 

268,9822 mért: 268,9818. 

 

2-(azulen-6-il)-N,N-dimetiletén-1-amin (331):133 Csiszolatos kémcsőbe 

bemértem a 6-metilazulént (711 mg, 5 mmol), majd argon alatt feloldottam DMF-ben (5 

ml). Az elegyhez hozzáadtam a dimetilformamid-dimetilacetált (1264 µL, 9 mmol) és 

140°C-on kevertettem 7 órán keresztül. A sötétbarna elegyhez EtOAc-ot (50 mL) adtam, 

majd vízzel (4×30 mL) mostam. A szerves fázist MgSO4-on szárítottam. A termék szürke 

színű szilárd anyag (614 mg, 3,1 mmol, 62%). Rf = 0.39 (H:EtOAc = 5:1). 1H NMR (250 

MHz, CDCl3) δ = 8,06 (d, J = 10,0 Hz, 2H), 7,52 (t, J = 2,5 Hz, 1H), 7,15 (d, J = 2,5 Hz, 

3H), 7,01 (d, J = 10,0 Hz, 2H), 5,33 (d, J = 15,0 Hz, 2H), 2,94 (s, 6H). 

 

6-formilazulén (332):133 20 mL-es fiolába bemértem a 2-(azulen-6-il)-N,N-

dimetiletén-1-amint (394 mg, 2 mmol) és a NaIO4-ot (1,284 g, 6 mmol), majd hozzáadtam 

THF-et (6 mL) és vizet (6 mL). A kiváló fehér szilárdot szűrtem, mostam EtOAc-tal (70 

mL). A kékeszöld szerves fázist mostam cc. NaHCO3-tal (3×50 mL), majd MgSO4-on 

szárítottam. Oszlopkromatográfiásan tisztítottam H:EtOAc = 5:1-ben. A termék 

zöldeskék szilárd (223 mg, 1,4 mmol, 71%). 1H NMR (250 MHz, CDCl3) δ = 10,10 (s, 

1H), 8,52 (d, J = 7,5 Hz, 2H), 8,11 (d, J = 7,5 Hz, 1H), 7,72 (d, J = 10,0 Hz, 2H), 7,51 (d, 

J = 5,0 Hz, 2H). 
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1-(azulen-6-ilmetil)piperidin (333):133 20 mL-es üvegcsébe  bemértem a 6-

formilazulént (125 mg, 0,8 mmol) és feloldottam DCM-ben (4 mL). Hozzáadtam a 

NaBH(OAc)3-at (339 mg, 1,6 mmol), majd a piperidint (226 µL, 1,6 mmol) és az elegyet 

szobahőmérsékleten kevertettem 5 óráig. A sötétkék elegyhez cc. NaHCO3-ot (10 mL) 

adtam, majd DCM-nal (3×25mL). A szerves fázist MgSO4-on szárítottam, majd celitre 

pároltam és az elegyet oszlopkromatográfiásan tisztítottam H:EtOAc = 10:1 → 5:1 → 4:1 

→ 2:1 eluensben. A termék sötétkék szilárd (89 mg, 0,4 mmol, 50%). 1H NMR (250 

MHz, CDCl3) δ = 8,32 (d, J = 10,0 Hz, 2H), 7,88 (s, 1H), 7,38 – 7,27 (m, 4H), 3,67 (s, 

2H), 2,49 (t, J = 5,0 Hz, 4H), 1,67 – 1,45 (m, 6H). 

 

2-(6-metilazulen-1-il)-1H-indol (330):141 25 mL-es gömblombikba bemértem a 

6-metilazulént (71 mg, 0,5 mmol) és az oxindolt (97 mg, 0,73 mmol), majd feloldottam 

DCM-ben (15 mL). Az elegyhez szobahőmérsékleten csepegtetve hozzáadtam a 

trifluormetánszulfonsav anhidridet (120 µL, 0,7 mmol) DCM-ben (5 mL) feloldva. A 

vöröses oldatot szobahőmérsékleten kevertettem 2,5 óráig. A reakcióelegyet 2 M K2CO3 

oldathoz (30 mL) öntöttem, majd EtOAc-tal (40 mL) extraháltam. A szerves fázist vízzel 

(40 mL) mostam, majd MgSO4-on szárítottam és celitre párlást követően 

oszlopkromatográfiásan tisztítottam H: EtOAc = 10:1 → 5:1 eluensben. A termék zöld 

szilárd (69 mg, 0,27 mmol, 53%). 1H NMR (250 MHz, CDCl3) δ = 8,65 (d, J = 10,0 Hz, 

1H), 8,45 (s, 1H), 8.18 (d, J = 10,0 Hz, 1H), 7,95 (d, J = 2,5 Hz, 1H), 7,72 (d, J = 7,5 Hz, 

1H), 7,43 (d, J = 7,5 Hz, 1H), 7,34 (d, J = 2,5 Hz, 1H), 7,22 (t, J = 5,0 Hz, 1H), 7,11–

7,05 (m, 2H), 6,80 (s, 1H), 2,63 (s, 3H). 

6.4.4. Azulének formilezése 

Általános eljárás140: Az azulénszármazékot (1,0 ekv.) bemértem egy 

gömblombikba és inertizáltam. Absz. DCM-et (5 mL/mmol) adtam hozzá és 0°C-ra 

hűtöttem az oldatot. A Vilsmeier reagenst (1,1 ekv.) feloldottam Ar-atmoszféra alatt absz. 

DCM-ben (15 mL/ mmol) és 5-10 perc alatt csepegtetve hozzáadtam az azulénes 

oldathoz. Az elegyet hagytam szobahőmérsékletre melegedni és további 45 percig 

kevertettem. A reakciót 2M NaOH-oldathoz (30 mL) öntöttem, majd DCM-mel (3×30 
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mL) extraháltam. A szerves fázist vízzel (30 mL) mostam, majd MgSO4-on szárítottam. 

A terméket oszlopkromatográfiásan tisztítottam. 

 

azulén-1-karbaldehid (182):181 Azulénből (64 mg, 0,5 mmol) és Vilsmeier 

reagensből (70 mg, 0,55 mmol) absz. DCM-ben (10 mL). Az általános eljárást követően 

az elegyet oszlopkromatográfiásan tisztítottam H: EtOAc = 5:1 → 2:1 eluensben. A 

termék sötétlila szilárd anyag (70 mg, 0,45 mmol, 90%). Rf = 0,34 (H:EtOAc = 5:1). 1H 

NMR (250 MHz; CDCl3) δ = 10,36 (s; 1H); 9,59 (d; J = 10,0 Hz; 1H); 8,51 (d; J =10,0 

Hz; 1H); 8,28 (d; J = 5,0 Hz; 1H); 7,87 (t; J = 10,0 Hz; 1H); 7,63 (t; J = 10,0 Hz; 1H); 

7,54 (t; J = 10,0 Hz; 1H); 7,35 (d; J = 2,5 Hz; 1H). 

 

6-metilazulén-1-karbaldehid (334):133 6-metilazulénből (569 mg, 4,0 mmol) és 

Vilsmeier reagensből (560 mg, 4,4 mmol) absz. DCM-ben (80 mL). Az általános eljárást 

követően az elegyet oszlopkromatográfiásan tisztítottam DCM: EtOAc = 100:1-ben. A 

termék sötétlila olaj (441 mg, 2,6 mmol, 65%). Rf = 0,51 (H:EtOAc = 5:1). 1H NMR (250 

MHz; CDCl3) δ = 10,30 (s; 1H); 9,36 (d; J = 10,0 Hz; 1H); 8,30 (d; J = 10,0 Hz; 1H); 

8,13 (d; J = 2,5 Hz; 1H); 7,45 (d; J = 5,0 Hz; 1H); 7,38 (d; J = 5,0 Hz; 1H); 7,22 (d; J = 

5,0 Hz; 1H); 2,69 (s; 3H). 13C NMR (63 MHz; CDCl3) δ = 187,0; 152,8; 145,1; 141,0; 

139,4; 138,5; 137,1; 131,3; 130,4; 126,5; 119,4; 28,5. 

 

6-(tercbutil)azulén-1-karbaldehid (335):182 6-tercbutilazulénből (92 mg, 0,5 

mmol) és Vilsmeier reagensből (70 mg, 0,55 mmol) absz. DCM-ben (10 mL). Az 

általános eljárást követően az elegyet oszlopkromatográfiásan tisztítottam H: EtOAc = 

5:1 → 2:1-ben. A termék sötétlila olaj (93 mg, 0,44 mmol, 88%). Rf = 0,44 (H:EtOAc = 

5:1). MS (EI, 70 eV): m/z (%): 212 (100%); 197 (41%); 183 (18%); 165 (23%); 152 

(45%); 141 (64%); 128 (32%); 115 (45%); 76 (14%). 1H NMR (250 MHz; CDCl3) δ = 

10,33 (s; 1H); 9,51 (d; J = 12,5 Hz; 1H); 8,46 (d; J = 10,0 Hz; 1H); 8,19 (d; J = 2,5 Hz; 
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1H); 7,83 (d; J = 12,5 Hz; 1H); 7,74 (d; J = 12,5 Hz; 1H); 7,26 (d; J = 5,0 Hz; 1H); 1,49 

(s; 9H). 13C NMR (63 MHz; CDCl3) δ = 186,6; 165,1; 145,6; 141,5; 140,0; 138,4; 137,1; 

128,2; 127,5; 126,0; 119,1; 39,4; 32,3. IR (ATR): 1645; 1581; 1451; 1402; 1242; 1022; 

847; 798; 720 cm-1. HRMS m/z [M+H]+ Számolt: C15H17O 213,127 mért: 213,1277. 

 

6-fenilazulén-1-karbaldehid (336):181 6-fenilazulénből (102 mg, 0,5 mmol) és 

Vilsmeier reagensből (70 mg, 0,55 mmol) absz. DCM-ben (10 mL). Az általános eljárást 

követően az elegyet oszlopkromatográfiásan tisztítottam H: EtOAc = 5:1-ben. A termék 

lila olaj (74 mg, 0,32 mmol, 64%). 1H NMR (250 MHz; CDCl3) δ = 10,35 (s; 1H); 9,56 

(d; J = 10,0 Hz; 1H); 8,49 (d; J = 10,0 Hz; 1H); 8,22 (d; J = 5,0 Hz; 1H); 7,75 (dd; J = 

7,5; 10,0 Hz; 2H); 7,63 – 7,60 (m; 2H); 7,53 – 7,46 (m; 3H); 7,31 (d; J = 5,0 Hz; 1H). 

 

6-fenetilazulén-1-karbaldehid (337): 6-fenetilazulénből (232 mg, 1 mmol) és 

Vilsmeier reagensből (141 mg, 1,1 mmol) absz. DCM-ben (20 mL). Az általános eljárást 

követően az elegyet oszlopkromatográfiásan tisztítottam H: EtOAc = 4:1-ben. A termék 

sötétlila olaj (223 mg, 0,86 mmol, 86%). Rf = 0,39 (H:EtOAc = 4:1). O.p. 89°C. MS (EI, 

70 eV): m/z (%): 260 (50%); 232 (7%); 215 (5%); 168 (13%); 141 (38%); 126 (5%); 115 

(32%); 91 (100%); 65 (18%). 1H NMR (250 MHz CDCl3) δ = 10,34 (s; 1H); 9,46 (d; J = 

10,0 Hz; 1H); 8,39 (d; J = 10,0 Hz; 1H); 8,20 (d; J = 2,5 Hz; 1H); 7,44 (dd; J 1= 12,5 Hz; 

J2 = 10,0 Hz; 1H); 7,29 – 7,14 (m; 6H); 3,21 (t; J = 7,5 Hz; 2H); 3,05 (t; J = 7,5 Hz; 2H). 

13C NMR (63 MHz; CDCl3) δ = 187,1; 156,1; 145,3; 141,4; 140,7; 139,6; 138,8; 137,4; 

131,2; 130,3; 128,9; 126,8; 126,4; 119,4; 44,6; 39,2. IR (ATR): 1637; 1581; 1495; 1447; 

1395; 1279; 1026; 802; 697 cm-1. HRMS m/z [M+H]+ Számolt: C19H17O 261,127 mért: 

261,1277. 

 

etil 2-(1-formilazulen-6-il)acetát (338): etil 2-(azulén-6-il)acetátból (0,5 mmol) 

és Vilsmeier reagensből (70 mg, 0,55 mmol) absz. DCM-ben (10 mL). Az általános 
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eljárást követően az elegyet oszlopkromatográfiásan tisztítottam H: EtOAc = 5:1 → 3:1→ 

2:1-ben. A termék lila olaj (64 mg, 0,26 mmol, 53%). Rf = 0,41 (H: EtOAc = 2:1). MS 

(EI, 70 eV): m/z (%): 242 (100%); 213 (42%); 169 (44%); 139 (89%); 115 (81%); 89 

(10%); 63 (12%). 1H NMR (250 MHz; CDCl3) δ = 10,30 (s; 1H); 9,42 (d; J = 10,0 Hz; 

1H); 8,38 (d; J = 10,0 Hz; 1H); 8,19 (d; J = 5,0 Hz; 1H); 7,53 (d; J = 10,0 Hz; 1H); 7,47 

(d; J = 10,0 Hz; 1H); 7,27 (d; J = 2,5 Hz; 1H); 4,16 (q; J = 7,5 Hz; 2H); 3,85 (s; 2H); 1,23 

(t; J = 7,5 Hz; 3H). 13C NMR (63 MHz; CDCl3) δ = 186,9; 170,8; 147,3; 145,5; 142,1; 

139,9; 138,5; 137,1; 131,5; 130,5; 126,6; 119,8; 61,9; 47,2; 14,5. IR (ATR): 1727; 1641; 

1581; 1395; 1193; 1149; 1022; 847; 798; 720; 690 cm-1. HRMS m/z [M+H]+ Számolt: 

C15H15O3 243,1021 mért: 243,1019. 

 

4,6,8-trimetilazulén-1-karbaldehid (339):183 4,6,8-trimetilazulénből (85 mg, 0,5 

mmol) és Vilsmeier reagensből (70 mg, 0,55 mmol) absz. DCM-ben (10 mL). Az 

általános eljárást követően az elegyet oszlopkromatográfiásan tisztítottam H: EtOAc = 

5:1 → 3:1-ben. A termék lila szilárd (69 mg, 0,35 mmol, 70%). Rf = 0,44 (H:EtOAc = 

3:1). O.p. 93°C. MS (EI, 70 eV): m/z (%): 198 (82%); 183 (100%); 165 (35%); 153 

(61%); 139 (18%); 128 (46%); 115 (39%); 102 (8%); 77 (11%); 63 (18%). 1H NMR (250 

MHz; CDCl3) δ = 10,55 (s; 1H); 8,22 (d; J = 2,5 Hz; 1H); 7,29 (s; 2H); 7,22 (d; J = 2,5 

Hz; 1H); 3,05 (s; 3H); 2,83 (s; 3H); 2,62 (s; 3H). 13C NMR (63 MHz; CDCl3) δ = 187,3; 

148,5; 148,4; 143,0; 137,9; 137,5; 133,9; 132,7; 130,5; 117,7; 31,3; 28,8; 26,5. A 

spektrumban egy 13C csúcs átfedésben van egy másik 13C csúccsal. IR (ATR): 1622; 

1581; 1499; 1439; 1346; 1331; 1301; 1219; 1111; 1070; 850; 787; 772; 720 cm-1. HRMS 

m/z [M+H]+ Számolt: C14H15O 199,1123 mért: 199,1123. 

 

6-(piperidin-1-ilmetil)azulén-1-karbaldehid (340): 1-(azulen-6-

ilmetil)piperidinből (79 mg, 0,35 mmol) és Vilsmeier reagensből (50 mg, 0,385 mmol) 

absz. DCM-ben (7 mL). Az általános eljárást követően az elegyet oszlopkromatográfiásan 
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tisztítottam H: EtOAc = 1:1 → 1:2-ben. A termék lila olaj (30 mg, 0,12 mmol, 34%). Rf 

= 0,29 (H:EtOAc = 1:1). MS (EI, 70 eV): m/z (%): 253 (23%), 170 (45%), 141 (100%), 

115 (47%), 98 (76%), 84 (71%), 70 (8%), 55 (15%). 1H NMR (250 MHz; CDCl3) δ = 

10,26 (s, 1H), 9,42 (d, J = 10,0 Hz, 1H), 8,37 (d, J = 10,0 Hz, 1H), 8,13 (d, J = 5,0 Hz, 

1H), 7,63 (t, J = 7,5 Hz, 2H), 7,20 (d, J = 5,0 Hz, 1H), 3,64 (s, 2H), 2,38 (t, J = 5,0 Hz, 

4H), 1,58 – 1,36 (m, 6H). 13C NMR (63 MHz, CDCl3) δ = 186,9; 152,7; 145,7; 141,6; 

140,1; 138,6; 137,1; 130,9; 130,0; 126,4; 119,3; 68,2; 54,9; 26,2; 24,5. 

 

6-(dimetilamino)azulén-1-karbaldehid (341): N,N-dimetilazulén-6-aminból 

(69 mg, 0,4 mmol) és Vilsmeier reagensből (56 mg, 0,44 mmol) absz. DCM-ben (10 mL). 

Az általános eljárást követően az elegyet oszlopkromatográfiásan tisztítottam H:EtOAc 

= 2:1 eluensben. A termék sötétzöld szilárd (63 mg, 0,32 mmol, 79%). 1H NMR (250 

MHz, CDCl3) δ = 10,12 (s, 1H), 9,12 (d, J = 10,0 Hz, 1H), 8,06 (d, J = 10,0 Hz, 1H), 7,63 

(d, J = 5,0 Hz, 1H), 6,94 (d, J = 5,0 Hz, 1H), 6,72 (d, J = 10.0 Hz, 2H), 3,23 (s, 6H). 

6.4.5. Azulének 2-klóracilezése 

Általános eljárás:144 2-klór-N,N-dietilacetamidot (4,3 ekv.) bemértem G4-es 

mikrohullámú üvegcsébe és inertizálás (Ar) után POCl3-ot (4,0 ekv.) adtam hozzá. Az 

elegyet szobahőmérsékleten kevertettem 40 percig, majd az azulénszármazékot (1,0 ekv.) 

absz. dioxánban (2,3 mL / mmol) feloldva hozzáadtam. A reakcióelegyet 

homogenizáltam, majd mikrohullámú reaktorban reagáltattam 100°C-on 45 percig. Az 

elegyet jeges (30 mL) öntöttem és 10%-os KOH-oldatot (30 mL) adtam hozzá. A vizes 

fázist extraháltam DCM-mel (3 × 25 mL, majd a szerves fázist vízzel mostam (30 mL), 

végül MgSO4-on szárítottam. Az elegyet oszlopkromatográfiásan tisztítottam. 

 

1-(azulen-1-il)-2-klóretan-1-on (184):184 Azulénből (64 mg, 0,5 mmol), 2-klór-

N,N-dietilacetamidból (294 μL, 2,15 mmol) és POCl3-ból (187 μL, 2,0 mmol) absz. 

dioxánban (1,5 mL). Az általános eljárást követően az elegyet oszlopkromatográfiásan 

tisztítottam H:EtOAc = 10:1 → 5:1-ben. A termék lila szilárd (0,21 mmol, 42%). Rf = 
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0,37 (H:EtOAc = 5:1). O.p. 83°C MS (EI, 70 eV): m/z (%): 204 (11%); 155 (100%); 141 

(8%); 127 (34%); 101 (6%); 77 (12%); 63 (6%). 1H NMR (250 MHz; CDCl3) δ = 9,76 

(d; J = 10,0 Hz; 1H); 8,39 (d; J = 10,0 Hz; 1H); 8,14 (d; J = 5,0 Hz; 1H); 7,76 (t; J = 10,0 

Hz; 1H); 7,55 (t; J = 10,0 Hz; 1H); 7,43 (t; J = 10,0 Hz; 1H); 7,18 (d; J = 2,5 Hz; 1H); 

4,67 (s; 2H). 13C NMR (63 MHz; CDCl3) δ = 187,9; 146,1; 141,8; 140,5; 140,1; 139,8; 

139,3; 130,6; 128,8; 121,9; 118,8; 47,9. IR (ATR): 1648; 1499; 1458; 1395; 1272; 1223; 

1205; 1096; 787; 738; 679 cm-1. HRMS m/z [M+H]+ Számolt: C12H10ClO 205,0420 

mért: 205,0423. 

 

2-klór-1-(6-metilazulen-1-il)etan-1-on (342): 6-metilazulénből (142 mg, 1 

mmol), 2-klór-N,N-dietilacetamidból (588 μL, 4,3 mmol) és POCl3-ból (373 μL, 4,0 

mmol) absz. dioxánban (2,3 mL). Az általános eljárást követően az elegyet 

oszlopkromatográfiásan tisztítottam H:EtOAc = 5:1-ben. A termék lila szilárd (131 mg, 

0,6 mmol, 60%). Rf = 0,43 (H:EtOAc = 5:1). O.p. 80°C. MS (EI, 70 eV): m/z (%): 218 

(16%); 169 (100%); 153 (10%); 139 (19%); 115 (31%); 88 (6%); 63 (11%). 1H NMR 

(250 MHz; CDCl3) δ = 9,69 (d; J = 10,0 Hz; 1H); 8,31 (d; J = 10,0 Hz; 1H); 8,10 (d; J = 

5,0 Hz; 1H); 7,52 (d; J = 12,5 Hz; 1H); 7,41 (d; J = 10,0 Hz; 1H); 7,17 (d; J = 5,0 Hz; 

1H); 4,74 (s; 2H); 2,70 (s; 3H). 13C NMR (63 MHz; CDCl3) δ = 187,8; 153,1; 144,7; 

140,4; 139,2; 138,33; 138,29; 131,9; 130,5; 121,9; 118,6; 47,9; 28,5. IR (ATR): 1625; 

1581; 1447; 1395; 1294; 1059; 891; 824; 720; 653 cm-1. HRMS m/z [M+H]+ Számolt: 

C13H12ClO 219,0577 mért: 219,0580. 

 

1-(6-(tercbutil)azulen-1-il)-2-klóretan-1-on (343): 6-tercbutilazulénből (92 mg, 

0,5 mmol), 2-klór-N,N-dietilacetamidból (294 μL, 2,15 mmol) és POCl3-ból (187 μL, 2,0 

mmol) absz. dioxánban (1,5 mL). Az általános eljárást követően az elegyet 

oszlopkromatográfiásan tisztítottam H:EtOAc = 10:1 → 5:1-ben. A termék lila szilárd 

(57 mg, 0,22 mmol, 44%). Rf = 0,56 (H:EtOAc = 5:1). O.p. 80°C. MS (EI, 70 eV): m/z 

(%): 260 (13%); 211 (100%); 196 (18%); 181 (18%); 165 (18%); 152 (20%); 139 (13%); 

126 (18%); 115 (8%); 76 (8%); 63 (5%). 1H NMR (250 MHz; CDCl3) δ = 9,69 (d; J = 
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10,0 Hz; 1H); 8,33 (d; J = 10,0 Hz; 1H); 8,05 (d; J = 5,0 Hz; 1H); 7,74 (dd; J1 = 2,5; J2 = 

10,0 Hz; 1H); 7,63 (dd; J1 = 2,5; J2 = 10,0 Hz; 1H); 7,09 (d; J = 5,0 Hz; 1H); 4,66 (s; 2H); 

1,38 (s; 9H). 13C NMR (63 MHz; CDCl3) δ = 187,7; 165,3; 144,9; 140,7; 139,2; 138,9; 

138,2; 128,6; 127,3; 121,6; 118,1; 47,9; 39,4; 32,3. IR (ATR): 1633; 1581; 1447; 1402; 

1242; 1055; 850; 791; 735; 694 cm-1. HRMS m/z [M+H]+ Számolt: C16H18ClO 261,1046 

mért: 261,1048. 

 

2-klór-1-(6-fenilazulen-1-il)etan-1-on (344): 6-fenilazulénből (102 mg, 0,5 

mmol), 2-klór-N,N-dietilacetamidból (294 μL, 2,15 mmol) és POCl3-bó (187 μL, 2,0 

mmol) absz. dioxánban (1,5 mL). Az általános eljárást követően az elegyet 

oszlopkromatográfiásan tisztítottam H:EtOAc = 5:1-ben. A termék lila szilárd (52 mg, 

0,19 mmol, 37%). Rf = 0,50 (H:EtOAc = 5:1). O.p. 111°C. MS (EI, 70 eV): m/z (%): 280 

(14%); 231 (100%); 202 (50%); 176 (7%); 150 (7%); 115 (7%); 101 (18%); 88 (10%); 

63 (7%). 1H NMR (250 MHz; CDCl3) δ = 9,74 (d; J = 10,0 Hz; 1H); 8,37 (d; J = 10,0 Hz; 

1H); 8,07 (d; J = 2,5 Hz; 1H); 7,70 (d; J = 10,0 Hz; 1H); 7,60 (d; J = 10,0 Hz; 1H); 7,52 

(d; J = 7,5 Hz; 2H); 7,39 (d; J = 7,5 Hz; 3H); 7,14 (d; J = 5,0 Hz; 1H); 4,66 (s; 2H). 13C 

NMR (63 MHz; CDCl3) δ = 187,9; 154,3; 144,7; 144,2; 140,5; 139,4; 139,3; 138,5; 130,8; 

129,4; 129,3; 129,2; 129,1; 122,2; 118,9; 47,9. IR (ATR): 1633; 1581; 1443; 1398; 1294; 

1108; 1052; 854; 761; 694 cm-1. HRMS m/z [M+H]+ Számolt: C18H14ClO 281,0728 

mért: 281,0733. 

6.4.6. Azulen-1-il-oxo-metil-acetát észterek előállítása 

Általános eljárás146: 20 mL-es üvegcsében feloldottam az azulénszármazékot 

(1,0 ekv.) absz. toluolban (6 mL / mmol). Az oldathoz hozzácsepegtettem az oxalil-

kloridot (1,5 ekv.) és szobahőmérsékleten kevertettem 5 percig. Az oldószert bepároltam 

és DCM-et (6 mL / mmol) adtam hozzá. Ezután metanolt (5,0 ekv.) és piridint (5,0 ekv.) 

csepegtettem hozzá és 5 percig kevertettem szobahőmérsékleten. Az oldószert 

bepároltam és oszlopkromatográfiásan tisztítottam. 
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metil 2-(azulen-1-il)-2-oxoacetát (345):146 Azulénből (96 mg, 0,75 mmol), 

oxalil-kloridból (97 µL, 1,125 mmol) absz. toluolban (5 mL). Bepárlás után metanolt (150 

µL, 3,75 mmol) és piridint (300 µL, 3,75 mmol) adtam hozzá DCM-ben (5 mL). Az 

oldószert alacsony nyomáson eltávolítottam, majd oszlopkromatográfiásan tisztítottam az 

elegyet H: EtOAc = 2:1-ben. A termék lila szilárd (142 mg, 0,66 mmol, 88%). 1H NMR 

(250 MHz; CDCl3) δ = 9,83 (d; J = 10,0 Hz; 1H); 8,50 – 8,41 (m; 2H); 7,88 (t; J = 10,0 

Hz; 1H); 7,69 (t; J = 10,0 Hz); 7,58 (t; J = 10,0 Hz); 7,26 (d; J = 5,0 Hz; 1H); 3,98 (s; 

3H). 

 

metil 2-(6-metilazulen-1-il)-2-oxoacetát (346): 6-metilazulénből (71 mg, 0,5 

mmol), oxalil-kloridból (65 µL, 0,75 mmol) absz. toluolban (3 mL). Bepárlás után 

metanolt (100 µL, 2,50 mmol) és piridint (200 µL, 2,50 mmol) adtam hozzá DCM-ben 

(3 mL). Az oldószert alacsony nyomáson eltávolítottam és oszlopkromatográfiásan 

tisztítottam az elegyet H: EtOAc = 2:1-ben. A termék piros szilárd (88 mg, 0,39 mmol, 

77%). O.p. 64°C. Rf = 0,57 (H:EtOAc = 2:1). MS (EI, 70 eV): m/z (%): 228 (6%); 169 

(100%); 139 (22%); 115 (50%); 89 (5%); 63 (6%). 1H NMR (250 MHz; CDCl3) δ = 9,55 

(d; J = 10,0 Hz; 1H); 8,24 – 8,19 (m; 2H); 7,45 (d; J = 10,0 Hz; 1H); 7,37 (d; J = 10,0 Hz; 

1H); 7,10 (d; J = 5,0 Hz; 1H); 3,95 (s; 3H); 2,63 (s; 3H). 13C NMR (63 MHz; CDCl3) δ = 

181,0; 165,4; 153,4; 146,1; 141,7; 141,6; 138,9; 138,3; 132,7; 131,7; 120,9; 119,6; 52,9; 

28,4. IR (ATR): 1723; 1641; 1439; 1398; 1260; 1197; 1104; 1078; 1052; 970; 869; 820 

cm-1. HRMS m/z [M+Na]+ Számolt: C14H12O3Na 251,0684 mért: 251,0683. 

 

metil 2-(6-(tercbutil)azulen-1-il)-2-oxoacetát (347): 6-(tercbutil)azulénből (92 

mg, 0,5 mmol), oxalil-kloridból (65 µL, 0,75 mmol) absz. toluolban (3 mL). Bepárlás 

után metanolt (100 µL, 2,50 mmol) és piridint (200 µL, 2,50 mmol) adtam hozzá DCM-

ben (3 mL). Az oldószert alacsony nyomáson eltávolítottam és az elegyet 

oszlopkromatográfiásan tisztítottam H: EtOAc = 4:1-ben. A termék piros szilárd (95 mg, 

0,35 mmol, 70%). Rf = 0,49 (H:EtOAc  = 4:1). O.p. 75°C. MS (EI, 70 eV): m/z (%): 270 

(7%); 211 (100%); 196 (16%); 181 (38%); 168 (14%); 152 (27%); 126 (16%); 115 (5%); 
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59 (9%). 1H NMR (250 MHz; CDCl3) δ = 9,78 (d; J = 10,0 Hz; 1H); 8,43 (d; J = 10,0 Hz; 

1H); 8,35 (d; J = 5,0 Hz; 1H); 7,90 (dd; J = 10,0; 2,5 Hz; 1H); 7,78 (dd; J = 10,0; 2,5 Hz; 

1H); 7,18 (d; J = 5,0 Hz; 1H); 3,98 (s; 3H); 1,47 (s; 9H). 13C NMR (63 MHz; CDCl3) δ = 

180,8; 165,5; 146,4; 142,3; 142,2; 139,1; 138,2; 129,5; 128,5; 120,7; 119,1; 52,9; 39,4; 

32,2. A spektrumban egy 13C csúcs átfedésben van egy másik 13C csúccsal. IR (ATR): 

1730; 1622; 1577; 1398; 1238; 1197; 1108; 1052; 966; 850; 791; 716; 671 cm-1. HRMS 

m/z [M+Na]+ Számolt: C17H18O3Na 293,1154 mért: 293,1157. 

 

metil 2-oxo-2-(6-fenilazulen-1-il)acetát (348): 6-fenilazulénből (102 mg, 0,5 

mmol), oxalil-kloridból (65 µL, 0,75 mmol) absz. toluolban (3 mL). Bepárlás után 

metanolt (100 µL, 2,50 mmol) és piridint (200 µL, 2,50 mmol) adtam hozzá DCM-ben 

(3 mL). Az oldószert alacsony nyomáson eltávolítottam és az elegyet 

oszlopkromatográfiásan tisztította H: EtOAc = 3:1-ben. A termék piros szilárd (88 mg, 

0,3 mmol, 60%). Rf = 0,54 (H:EtOAc = 3:1). O.p. 169°C. MS (EI, 70 eV): m/z (%): 290 

(4%); 231 (100%); 202 (43%); 101 (8%); 59 (7%). 1H NMR (250 MHz; CDCl3) δ = 9,85 

(d; J = 10,0 Hz; 1H); 8,51 (d; J = 12,5 Hz; 1H); 8,41 (d; J = 5,0 Hz; 1H); 7,89 (d; J = 10,0 

Hz; 1H); 7,79 (d; J = 10,0 Hz; 1H); 7,64 (d; J = 7,5 Hz; 2H); 7,51 (d; J = 7,5 Hz; 3H); 

7,26 (d; J = 5,0 Hz; 1H); 4,00 (s; 3H). 13C NMR (63 MHz; CDCl3) δ = 181,0; 165,2; 

154,5; 146,2; 144,0; 142,8; 142,0; 139,2; 138,5; 131,7; 130,4; 129,5; 129,3; 129,1; 121,3; 

119,9; 52,9. IR (ATR): 1734; 1626; 1581; 1402; 1264; 1197; 1104; 1059; 858; 764; 697 

cm-1. HRMS m/z [M+Na]+ Számolt: C19H14O3Na 313,0841 mért: 313,0842. 

 

metil 2-oxo-2-(6-fenetilazulen-1-il)acetát (349): 6-fenetilazulénből (116 mg, 0,5 

mmol), oxalil-kloridból (65 µL, 0,75 mmol) absz. toluolban (3 mL). Bepárlás után 

metanolt (100 µL, 2,50 mmol) és piridint (200 µL, 2,50 mmol) adtam hozzá DCM-ben 

(3 mL). Az oldószet alacsony nyomáson eltávolítottam és az elegyet 

oszlopkromatográfiásan tisztítottam H: EtOAc = 5:1 → 4:1 → 3:1-ben.  A termék piros 

szilárd (78 mg, 0,24 mmol, 49%). Rf = 0,23 (H: EtOAc = 5:1). O.p. 134°C. MS (EI, 70 

eV): m/z (%): 318 (9%); 259 (100%); 168 (50%); 139 (37%); 91 (41%); 65 (10%). 1H 
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NMR (250 MHz; CDCl3) δ = 9,63 (d; J = 10,0 Hz; 1H); 8,29 – 8,25 (m; 2H); 7,47 (d; J 

= 10,0 Hz; 1H); 7,34 (d; J = 10,0 Hz; 1H); 7,19 – 7,02 (m; 5H); 3,89 (s; 3H); 3,12 (dd; J1 

= 2,5; J2 =7,5 Hz; 2H); 2,96 (dd; J1 = 2,5; J2 =7,5 Hz; 2H). 13C NMR (63 MHz; CDCl3) 

δ = 181,0; 165,3; 156,6; 146,3; 142,1; 142,0; 140,5; 139,3; 138,6; 132,6; 131,5; 128,9; 

128,9; 126,8; 121,0; 119,6; 52,9; 44,5; 39,1. IR (ATR): 1734; 1615; 1577; 1495; 1391; 

1246; 1055; 962; 865; 820; 738; 701 cm-1. HRMS m/z [M+Na]+ Számolt:  

C21H18O3Na 341,1154 mért: 341,1155. 

 

metil 2-(6-(2-etoxi-2-oxoetil)azulen-1-il)-2-oxoacetát (350): etil 2-(azulen-6-

il)acetátból (87 mg, 0,4 mmol), oxalil-kloridból (52 µL, 0,6 mmol) absz. toluolban (3 

mL). Bepárlás után metanolt (80 µL, 2,0 mmol) és piridint (160 µL, 2,0 mmol) adtam 

hozzá DCM-ben (3 mL). Az oldószert alacsony nyomáson bepároltam és az elegyet 

oszlopkromatográfiásan tisztítottam H: EtOAc = 2:1-ben. A termék sötétbordó szilárd (84 

mg, 0,28 mmol, 70%). Rf = 0,35 (H: EtOAc = 2:1). O.p. 100°C. MS (EI, 70 eV): m/z (%): 

300 (28%); 282 (18%); 241 (100%); 207 (55%); 194 (18%); 168 (50%); 139 (46%); 125 

(19%); 101 (16%); 73 (33%). 1H NMR (250 MHz; CDCl3) δ = 9,60 (d; J = 10,0 Hz; 1H); 

8,30 – 8,26 (m; 2H); 7,52 (d; J = 10,0 Hz; 1H); 7,44 (d; J = 10,0 Hz; 1H); 7,11 (d; J = 5,0 

Hz; 1H); 4,07 (q; J1 = J2 = 7,5 Hz; 2H); 3,88 (s; 3H); 3,77 (s; 2H); 1,15 (t; J = 7,5 Hz; 

3H). 13C NMR (63 MHz; CDCl3) δ = 181,0; 170,6; 165,1; 147,8; 146,5; 142,9; 142,2; 

138,9; 138,3; 132,9; 131,6; 121,2; 119,9; 61,8; 52,9; 47,1; 14,5. IR (ATR): 1734; 1630; 

1402; 1264; 1201; 1096; 731 cm-1. HRMS m/z [M+Na]+ Számolt: C17H16O5Na 323,0898 

mért: 323,0893. 

 

metil 2-oxo-2-(4,6,8-trimetilazulen-1-il)acetát (351): 4,6,8-trimetilazulénből 

(85 mg, 0,34 mmol), oxalil-kloridból (44 µL, 0,51 mmol) absz. toluolban (2 mL). 

Bepárlás után metanolt (68 µL, 1,70 mmol) és piridint (136 µL, 1,70 mmol) adtam hozzá 

hozzá DCM-ben (2 mL). Az oldószert alacsony nyomáson eltávolítottam és az elegyet 
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oszlopkromatográfiásan tisztítottam H: EtOAc = 5:1 → 4:1 → 3:1-ben. A termék piros 

szilárd (54 mg, 0,21 mmol, 62%). Rf = 0,26 (H:EtOAc = 4:1). O.p. 75°C. MS (EI, 70 

eV): m/z (%): 256 (6%); 197 (100%); 153 (21%); 115 (8%); 59 (13%). 1H NMR (250 

MHz; CDCl3) δ = 7,93 (d; J = 5,0 Hz; 1H); 7,30 (s; 1H); 7,25 (s; 1H); 7,04 (d; J = 5,0 Hz; 

1H); 3,89 (s; 3H); 2,88 (s; 3H); 2,75 (s; 3H); 2,55 (s; 3H). 13C NMR (63 MHz; CDCl3) δ 

= 181,1; 166,2; 151,6; 149,1; 148,1; 144,2; 140,7; 137,9; 134,9; 133,2; 124,7; 116,2; 53,0; 

30,0; 28,8; 26,4. IR (ATR): 1734; 1637; 1391; 1331; 1257; 1205; 1081; 869; 742 cm-1. 

HRMS m/z [M+Na]+ Számolt: C16H16O3Na 279,0997 mért: 279,0992. 

6.5. 3-TIPS-alkinilezett azulének szintézise 

Általános eljárás: Az azulénszármazékot (1,0 ekv.) bemértem egy 4 mL-es 

üvegcsébe és feloldottam DCM-ben (1 mL/0,5 mmol). Az 1-[(triizopropilszilil)etinil]-1,2-

benzjodoxol-3(1H)-ont (TIPS-EBX, 1,5 ekv.) adagolva hozzáadtam, majd bemértem az AuCl 

(10 mol%) katalizátort. A reakciót 22 órán keresztül kevertettem szobahőmérsékleten. Ezután 

az elegyet cc. NaHCO3-oldathoz (30 mL) öntöttem és DCM-mel (3×25 mL) extraháltam. A 

szerves fázist vízzel (30 mL) mostam, majd MgSO4-on szárítottam. A terméket 

oszlopkromatográfiásan tisztítottam. 

 

Triizopropil((5-izopropil-3,8-dimetilazulen-1-il)etinil)szilán (318): 

Gvajazulénból (40 mg, 0,2 mmol), TIPS-EBX-ből (128 mg, 0,3 mmol) és AuCl-ból (4,7 

mg, 10 mol%) DCM-ben (0,5 mL). Az általános eljárást követően az elegyet 

oszlopkromatográfiásan tisztítottam hexán izomerelegyben. A termék kék olaj (55 mg, 

0,15 mmol, 73%). Rf = 0,51 (H). MS (EI, 70 eV): m/z (%): 378 (100%); 335 (48%); 293 

(43%); 279 (27%); 265 (45%); 251 (51%); 221 (45%); 205 (56%); 179 (54%); 165 (44%); 

140 (24%); 111 (15%); 73 (43%); 59 (67%). 1H NMR (250 MHz; CDCl3) δ = 8,09 (d; J 

= 2,5 Hz; 1H); 7,73 (s; 1H); 7,35 (dd; J = 2,5; 10,0 Hz; 1H); 6,93 (d; J = 10,0 Hz; 1H); 

3,31 (s; 3H); 3,05 (h; J = 7,5 Hz; 1H); 2,60 (s; 3H); 1,37 (d; J = 7,5 Hz; 6H); 1,20 (s; 

21H). 13C NMR (63 MHz; CDCl3) δ = 148,3; 142,5; 142,0; 138,5; 137,4; 136,3; 134,6; 

128,2; 125,4; 108,2; 107,6; 95,0; 38,3; 26,7; 25,0; 19,2; 13,2; 12,1, IR (ATR): 2129; 1548; 
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1462; 1365; 1018; 996; 917; 884; 813; 716; 675 cm-1. HRMS m/z [M+H]+ Számolt: 

C26H39Si 379,2821 mért: 379,2819. Elnyelési spektrum: λmax = 315 nm; emissziós 

spektrum: λexc = 315 nm; λem = 415 nm. 

 

Triizopropil((6-metilazulen-1-il)etinil)szilán (325): 6-metilazulénből (71 mg, 

0,5 mmol), TIPS-EBX-ből (321 mg, 0,75 mmol) és AuCl-ból (11,6 mg, 10 mol%) DCM-

ben (1,0 mL). Az általános eljárást követően az elegyet oszlopkromatográfiásan 

tisztítottam hexán izomerelegyben. A termék kék olaj (37 mg, 0,12 mmol, 23%). Rf = 

0,44 (H). MS (EI, 70 eV): m/z (%): 322 (61%); 279 (100%); 237 (71%); 209 (85%); 193 

(55%); 179 (37%); 165 (63%); 152 (16%); 111 (31%); 73 (12%); 59 (23%). 1H NMR 

(250 MHz; CDCl3) δ = 8,34 (d; J = 10,0 Hz; 1H); 8,02 (d; J = 7,5 Hz; 1H); 7,75 (s; 1H); 

7,09 – 6,97 (m; 3H); 2,53 (s; 3H); 1,11 (s; 21H). 13C NMR (63 MHz; CDCl3) δ = 150,8; 

141,0; 140,1; 138,8; 136,7; 135,7; 126,4; 126,0; 117,7; 111,5; 103,9; 94,6; 28,5; 19,3; 

11,9. Az 1H NMR spektrum alifás és aromás részében található kis csúcsok arra engednek 

következtetni, hogy a termék körülbelül 10%-ban tartalmazza a dialkinilezett 

származékot is. IR (ATR): 2137; 1577; 1462; 1402; 996; 884; 817; 776; 727; 675 cm-1. 

HRMS m/z [M+H]+ Számolt C22H31Si 323,2190 és C33H50Si2 503,3529, mért 323,2199 

és 503,3523. Elnyelési spektrum: λmax = 274 nm; emissziós spektrum: λexc = 274 nm; λem 

= 385 nm. 

 
Triizopropil((6-fenilazulen-1-il)etinil)szilán és ((6-fenilazulen-1,3-

diil)bisz(etin-2,1-diil))bisz(triizopropilszilán) (326): 6-fenilazulénból (61 mg, 0,3 

mmol), TIPS-EBX-ből (193 mg, 0,45 mmol) és AuCl-ból (7 mg, 10 mol%) DCM-ben 

(0,75 mL). Az általános eljárást követően az elegyet oszlopkromatográfiásan tisztítottam 

hexánbaj. A terméket a dialkinilezett származék (45 mg, 0,080 mmol, 27%) és a 
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monoalkinilezett származék (7 mg, 0,019 mmol, 6%) keverékeként kaptam meg kék 

olajként (52 mg, 0,099 mmol, 33%). A pont arányt az 1H NMR spektrumból állapítottam 

meg: 1H NMR (250 MHz, CDCl3) δ = 8,32 (d, J = 10,0 Hz, 0,47 H); 8,54 (d, J = 12,5 Hz, 

2H); 8,03 (s, 1H); 7,95 (d, J = 5,0 Hz, 0,27H); 7,67 – 7,64 (m, 2,83 H); 7,54 – 7,47 (m, 

6,10 H); 1,21 (s, 5H); 1,20 (s, 42H). HRMS m/z [M+H]+ számolt C27H32Si 385,2352 és 

C38H52Si2 565,3686; mért 385,2356 és 565,3684 respectively. 

 

3-((triizopropilszilil)etinil)azuléne-1-karbaldehid (352): Azulén-1-

karbaldehidből (47 mg, 0,3 mmol), TIPS-EBX-ből (193 mg, 0,45 mmol) és AuCl-ból (7 

mg, 10 mol%) kiindulva DCM-ben (0,75 mL). Az általános eljárást követően az elegyet 

oszlopkromatográfiásan tisztítottam H: EtOAc = 100:1→ 50:1→ 25:1→ 15:1→ 10:1→ 

5:1-ben. A termék sötétbarna olaj (44 mg, 0,13 mmol, 44%). Rf = 0,50 (H:EtOAc = 5:1). 

MS (EI, 70 eV): m/z (%): 336 (41%); 293 (100%); 265 (36%); 251 (61%); 237 (55%); 

223 (81%); 207 (27%); 191 (18%); 179 (30%); 163 (50%); 153 (18%); 139 (10%); 118 

(45%); 103 (10%); 73 (10%). 1H NMR (250 MHz; CDCl3) δ = 10,22 (s; 1H); 9,50 (d; J 

= 10,0 Hz; 1H); 8,67 (d; J = 10,0 Hz; 1H); 8,28 (s; 1H); 7,83 (t; J = 10,0 Hz; 1H); 7,62 – 

7,52 (m; 2H); 1,12 (s; 21H). 13C NMR (63 MHz; CDCl3) δ = 187,0; 147,2; 145,7; 141,3; 

140,7; 139,1; 138,9; 131,4; 129,6; 125,2; 112,8; 101,5; 96,3; 19,2; 11,8. IR (ATR): 2144; 

1656; 1514; 1436; 1384; 1294; 1145; 1074; 996; 880; 738 cm-1. HRMS m/z [M+H]+ 

Számolt: C22H29OSi 337,1988 mért: 337,1992. Elnyelési spektrum: λmax = 310 nm; 

emissziós spektrum: λexc = 310 nm; λem = 361 nm. 

 

6-metil-3-((triizopropilszilil)etinil)azulén-1-karbaldehid (353): 6-metilazulén-

1-karbaldehidből (34 mg, 0,2 mmol), TIPS-EBX-ből (128 mg, 0,3 mmol) és AuCl-ból 

(4,7 mg, 10 mol%) DCM-ben (0,5 mL). Az általános eljárást követően az elegyet 
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oszlopkromatográfiásan tisztítottam H: EtOAc = 5:1-ben. A termék barna olaj (48 mg, 

0,14 mmol, 69%). Rf = 0,60 (H:EtOAc = 5:1). MS (EI, 70 eV): m/z (%): 350 (44%); 307 

(100%); 279 (19%); 265 (48%); 251 (28%); 237 (51%); 223 (19%); 207 (13%); 193 

(14%); 178 (24%); 152 (18%); 125 (62%); 118 (39%); 73 (11%). 1H NMR (250 MHz; 

CDCl3) δ = 10,17 (s; 1H); 9,32 (d; J = 10,0 Hz; 1H); 8,50 (d; J = 10,0 Hz; 1H); 8,15 (s; 

1H); 7,45 (d; J = 10,0 Hz; 2H); 2,65 (s; 3H); 1,11 (s; 21H). 13C NMR (63 MHz; CDCl3) 

δ = 187,0; 154,2; 145,8; 144,3; 139,2; 138,0; 138,0; 132,6; 131,4; 125,3; 112,5; 101,8; 

95,8; 28,6; 19,2; 11,8. IR (ATR): 2141; 1656; 1577; 1439; 1395; 1376; 1264; 1234; 1152; 

1063; 996; 880; 824; 735 cm-1. HRMS m/z [M+H]+ Számolt: C23H31OSi 351,2144 mért: 

351,2146. Elnyelési spektrum: λmax = 263 nm; emissziós spektrum: λexc = 263 nm; λem = 

361 nm. 

 

6-(tercbutil)-3-((triizopropilszilil)etinil) azulén-1-karbaldehid (354): 6-

(tercbutil)azulén-1-karbaldehidből (42 mg, 0,2 mmol), TIPS-EBX-ből (128 mg, 0,3 

mmol) és AuCl-ból (4,7 mg, 10 mol%) DCM-ben (0,5 mL). Az általános eljárást 

követően az elegyet oszlopkromatográfiásan tisztítottam H: EtOAc = 100:1→ 50:1→ 

25:1→ 15:1→ 10:1→ 5:1-ben. A termék sötétbarna olaj (45 mg, 0,11 mmol, 57%). Rf = 

0,65 (H: EtOAc = 5:1). MS (EI, 70 eV): m/z (%): 392 (45%); 349 (100%); 321 (20%); 

307 (42%); 293 (22%); 279 (39%); 265 (21%); 207 (21%); 189 (24%); 165 (10%); 147 

(19%); 132 (12%); 118 (10%); 73 (16%). 1H NMR (250 MHz; CDCl3) δ = 10,18 (s; 1H); 

9,43 (d; J = 10,0 Hz; 1H); 8,61 (d; J = 12,5 Hz; 1H); 8,19 (s; 1H); 7,78 (d; J = 5,0 Hz; 

1H); 7,75 (d; J = 2,5 Hz; 1H); 1,42 (s; 9H); 1,12 (s; 21H). 13C NMR (63 MHz; CDCl3) δ 

= 186,9; 166,4; 146,0; 144,8; 139,6; 138,0; 137,9; 129,3; 128,3; 124,9; 112,2; 101,8; 95,6; 

39,6; 32,2; 19,2; 11,8. IR (ATR): 2141; 1659; 1581; 1443; 1380; 1242; 1074; 996; 880; 

753; 656 cm-1. HRMS m/z [M+H]+ Számolt: C26H37OSi 393,2614 mért: 393,2616. 

Elnyelési spektrum: λmax = 269 nm; emissziós spektrum: λexc = 269 nm; λem = 363 nm. 
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6-fenil-3-((triizopropilszilil)etinil)azulén-1-karbaldehid (355): 6-fenilazulén-

1-karbaldehidből (0,2 mmol), TIPS-EBX-ből (128 mg, 0,3 mmol) és AuCl-ból (4,6 mg, 

10 mol%) DCM-ben (0,5 mL). Az általános eljárást követően az elegyet 

oszlopkromatográfiásan tisztítottam H: EtOAc = 100:1→ 50:1→ 25:1→ 15:1→ 10:1→ 

5:1-ben. A termék sötétbarna olaj (65 mg, 0,16 mmol, 79%). Rf = 0,53 (H:EtOAc = 5:1). 

1H NMR (500 MHz; DMSO-d6) δ = 10,29 (s; 1H); 9,57 (d; J = 10,3 Hz; 1H); 8,74 (d; J 

= 10,30 Hz; 1H); 8,47 (s; 1H); 8,17 – 8,12 (m; 2H); 7,86 (d; J = 7,3 Hz; 2H); 7,57 (m; 

3H); 1,17 (s; 21H). 13C NMR (126 MHz; DMSO) δ = 187,2; 155,0; 144,7; 143,1; 138,8; 

138,1; 137,9; 132,0; 130,9; 129,8; 129,7; 129,4; 129,0; 125,3; 111,2; 102,1; 95,3; 19,1; 

11,3. IR (ATR): 2141; 1656; 1577; 1443; 1391; 1369; 1264; 880; 738; 701; 675 cm-1. 

HRMS m/z [M+H]+ Számolt: C28H33OSi 413,2295 mért: 413,2299. Elnyelési spektrum: 

λmax = 269 nm; emissziós spektrum: λexc = 269 nm; λem = 362 nm. 

 

6-fenetil-3-((triizopropilszilil)etinil)azulén-1-karbaldehid (356): 6-

fenetilazulén-1-karbaldehidből (0,2 mmol) ), TIPS-EBX-ből (128 mg, 0,3 mmol) és 

AuCl-ból (4,6 mg, 10 mol%) DCM-ben (0,5 mL). Az általános eljárást követően az 

elegyet oszlopkromatográfiásan tisztítottam H: EtOAc = 100:1→ 50:1→ 25:1→ 15:1→ 

10:1→ 5:1-ben. A termék sötétbarna olaj (88 mg, 0,2 mmol, 100%). Rf = 0,56 (H:EtOAc 

= 4:1). MS (EI, 70 eV): m/z (%): 440 (18%); 397 (32%); 368 (9%); 355 (21%); 326 (8%); 

250 (18%); 236 (13%); 207 (11%); 178 (11%); 152 (8%); 91 (100%); 73 (9%). 1H NMR 

(250 MHz; CDCl3) δ = 10,15 (s; 1H); 9,32 (d; J = 10,0 Hz; 1H); 8,53 (d; J = 10,0 Hz; 

1H); 8,17 (s; 1H); 7,41 (t; J = 10,0 Hz; 2H); 7,19 – 7,03 (m; 5H); 3,10 (d; J = 7,5 Hz; 

2H); 2,95 (d; J = 7,5 Hz; 2H); 1,11 (s; 21H). 13C NMR (126 MHz; DMSO) δ = 187,0; 
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159,0; 145,0; 143,6; 141,0; 137,9; 137,6; 133,3; 132,2; 129,0; 128,8; 126,6; 125,0; 110,8; 

102,3; 100,0; 95,0; 71,1; 66,2; 19,1; 11,3. IR (ATR): 2140; 1656; 1581; 1439; 1384; 1156; 

1074; 996; 880; 753; 697; 675 cm-1. HRMS m/z [M+H]+ Számolt: C30H37OSi 441,2608 

mért: 441,2611. Elnyelési spektrum: λmax = 289 nm; emissziós spektrum: λexc = 289 nm; 

λem = 365 nm. 

 

etil 2-(1-formil-3-((triizopropilszilil)etinil)azulen-6-il)acetát (357): Etil 2-(1-

formilazulen-6-il)acetátból (48 mg, 0,2 mmol), TIPS-EBX-ből (128 mg, 0.3 mmol) és 

AuCl-ból (4,6 mg, 10 mol%) DCM-ben (0,5 mL). Az általános eljárást követően az 

elegyet oszlopkromatográfiásan tisztítottam H: EtOAc = 100:1→ 50:1→ 25:1→ 15:1→ 

10:1→ 5:1→ 3:1-ben. A termék sötétbarna olaj (40 mg, 0,95 mmol, 50%). Rf = 0,65 

(H:EtOAc = 5:1). MS (EI, 70 eV): m/z (%): 422 (28%); 379 (100%); 337 (36%); 309 

(34%); 281 (30%); 250 (29%); 233 (24%); 207 (49%); 193 (37%); 165 (25%); 147 (22%); 

128 (17%); 111 (10%); 90 (8%); 73 (36%). 1H NMR (250 MHz; CDCl3) δ = 10,20 (s; 

1H); 9,41 (d; J = 10,0 Hz; 1H); 8,60 (d; J = 12,5 Hz; 1H); 8,24 (s; 1H); 7,53 (d; J = 10,0 

Hz; 2H); 4,11 (q; J = 5,0; 7,5 Hz; 2H); 3,81 (s; 2H); 1,18 (t; J = 7,5 Hz; 3H); 1,11 (s; 

21H). 13C NMR (63 MHz; CDCl3) δ = 187,0; 170,5; 148,6; 146,2; 145,3; 139,7; 138,1; 

138,0; 132,8; 131,3; 125,5; 113,1; 101,4; 96,4; 62,0; 47,3; 19,2; 14,5; 11,8. IR (ATR): 

2144; 1734; 1659; 1581; 1439; 1384; 1234; 1193; 1152; 1029; 880; 738; 675 cm-1. HRMS 

m/z [M+H]+ Számolt: C26H35O3Si 423,2355 mért: 423,2355. Nincs fluoreszcenciás 

tulajdonsága. 

 

4,6,8-trimetil-3-((triizopropilszilil)etinil)azulén-1-karbaldehid (358): 4,6,8-

trimetilazulén-1-karbaldehidből (40 mg, 0,2 mmol), TIPS-EBX-ből (128 mg, 0,3 mmol) 
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és AuCl-ból (4,6 mg, 10 mol%) DCM-ben (0,5 mL). Az általános eljárást követően az 

elegyet oszlopkromatográfiásan tisztítottam H: EtOAc = 5:1→ 4:1 → 3:1-ben. A termék 

sötétbarna olaj (24 mg, 0,06 mmol, 32%). Rf = 0,58 (H:EtOAc = 3:1). MS (EI, 70 eV): 

m/z (%): 378 (90%); 335 (87%); 320 (26%); 293 (69%); 266 (42%); 251 (41%); 233 

(43%); 219 (57%); 202 (62%); 189 (100%); 165 (42%); 132 (49%); 118 (38%); 102 

(26%); 73 (60%); 59 (37%). 1H NMR (250 MHz; CDCl3) δ = 10,40 (s; 1H); 8,32 (s; 1H); 

7,27 (s; 1H); 7,20 (d; J = 2,5 Hz; 1H); 3,30 (s; 3H); 3,02 (s; 3H); 2,57 (s; 3H); 1,07 (s; 

21H). 13C NMR (126 MHz; DMSO) δ = 187,4; 151,4; 151,1; 150,3; 144,2; 140,2; 136,8; 

134,9; 129,4; 128,0; 120,6; 110,1; 107,0; 95,1; 31,1; 28,1; 19,1; 11,5. Két 13C csúcs 

valószínűleg az oldószercsúcs mögött található. IR (ATR): 2133; 1626; 1507; 1447; 1391; 

1342; 1212; 1152; 1070; 1033; 996; 884; 850; 694; 675 cm-1. HRMS m/z [M+H]+ 

Számolt: C25H35OSi 379,2452 mért: 379,2469. Elnyelési spektrum: λmax = 262 nm; 

emissziós spektrum: λexc = 262 nm; λem = 392 nm. 

 

2-klór-1-(3-((triizopropilszilil)etinil)azulen-1-il)etan-1-on (361): 2-klór-1-(6-

metilazulen-1-il)etan-1-onból (31 mg, 0,15 mmol), TIPS-EBX-ből (96 mg, 0,225 mmol) 

és AuCl-ból (3,5 mg, 10 mol%) DCM-ben (0,5 mL). Az általános eljárást követően az 

elegyet oszlopkromatográfiásan tisztítottam H: EtOAc = 100:1→ 50:1→ 25:1→ 15:1→ 

10:1→ 5:1-ben. A termék sötétbarna olaj (0,11 mmol, 71%). Rf = 0,41 (H:EtOAc = 5:1). 

MS (EI, 70 eV): m/z (%): 384 (34%); 341 (100%); 313 (27%); 299 (44%); 285 (26%); 

271 (32%); 257 (20%); 243 (13%); 221 (226%); 207 (57%); 191 (42%); 178 (54%); 165 

(60%); 118 (94%); 111 (53%); 104 (17%); 73 (30%). 1H NMR (250 MHz; CDCl3) δ = 

9,72 (d; J = 10,0 Hz; 1H); 8,66 (d; J = 10,0 Hz; 1H); 8,26 (s; 1H); 7,84 (t; J = 10,0 Hz; 

1H); 7,65 – 7,52 (m; 2H); 4,68 (s; 2H); 1,12 (s; 21H). 13C NMR (63 MHz; CDCl3) δ = 

187,7; 146,7; 142,5; 141,9; 141,6; 140,7; 138,9; 131,8; 129,7; 120,8; 112,0; 101,5; 96,3; 

47,8; 19,2; 11,8. IR (ATR): 2141; 1645; 1454; 1428; 1387; 1365; 1108; 1014; 880; 791; 

735; 679 cm-1. HRMS m/z [M+Na]+ Számolt: C23H29ClOSiNa 407,1574 mért: 407,1572. 

Elnyelési spektrum: λmax = 278 nm; emissziós spektrum: λexc = 278 nm; λem = 407 nm. 
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2-klór-1-(6-metil-3-((triizopropilszilil)etinil) azulen-1-il)etan-1-on (362): 2-

klór-1-(6-metilazulen-1-il)etan-1-onból (44 mg, 0,2 mmol), TIPS-EBX-ből (128 mg, 0,3 

mmol) és AuCl-ból (4,7 mg, 10 mol%) DCM-ben (0,5 mL). Az általános eljárást 

követően az elegyet oszlopkromatográfiásan tisztítottam H: EtOAc = 100:1→ 50:1→ 

25:1→ 15:1→ 10:1→ 5:1-ben. A termék sötétbarna olaj (42 mg, 0,11 mmol, 57%). Rf = 

0,56 (H:EtOAc = 5:1). O.p. 107°C. MS (EI, 70 eV): m/z (%): 398 (41%); 355 (100%); 

327 (29%); 313 (52%); 299 (17%); 285 (32%); 271 (28%); 257 (17%); 207 (38%); 193 

(41%); 179 (49%); 163 (13%); 139 (12%); 125 (99%); 93 (17%); 73 (18%). 1H NMR 

(250 MHz; CDCl3) δ = 9,63 (d; J = 12,5 Hz; 1H); 8,58 (d; J = 10,0 Hz; 1H); 8,22 (s; 1H); 

7,57 (t; J = 7,5 Hz; 2H); 4,75 (s; 2H); 2,74 (s; 3H); 1,20 (s; 21H). 13C NMR (63 MHz; 

CDCl3) δ = 187,7; 154,5; 145,4; 141,1; 140,4; 139,8; 137,8; 133,2; 131,4; 120,8; 111,8; 

101,7; 95,8; 47,8; 28,6; 19,2; 11,8. IR (ATR): 2141; 1645; 1581; 1432; 1361; 1182; 1074; 

1018; 996; 880; 824; 791; 738; 675; 660 cm-1. HRMS m/z [M+H]+ Számolt: 

C24H32ClOSi 399,1911 mért: 399,1912. Elnyelési spektrum: λmax = 273 nm; emissziós 

spektrum: λexc = 273 nm; λem = 361 nm. 

 

1-(6-(tercbutil)-3-((triizopropilszilil)etinil) azulen-1-il)-2-klóretan-1-on (363): 

1-(6-(tercbutil)azulen-1-il)-2-klóretan-1-onból (39 mg, 0,15 mmol), TIPS-EBX-ből (96 

mg, 0,225 mmol) és AuCl-ból (3,5 mg, 10 mol%) DCM-ben (0,5 mL). Az általános 

eljárást követően az elegyet oszlopkromatográfiásan tisztítottam H: EtOAc = 100:1→ 

50:1→ 25:1→ 15:1→ 10:1-ben. A termék sötétbarna olaj (44 mg, 0,10 mmol, 67%). Rf 

= 0,70 (H:EtOAc = 5:1). MS (EI, 70 eV): m/z (%): 440 (38%); 397 (100%); 355 (35%); 

341 (18%); 327 (31%); 305 (9%); 283 (18%); 247 (16%); 223 (23%); 205 (36%); 191 
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(50%); 165 (25%); 146 (30%); 111 (19%); 93 (18%); 73 (23%). 1H NMR (250 MHz; 

CDCl3) δ = 9,66 (d; J = 12,5 Hz; 1H); 8,60 (d; J = 10,0 Hz; 1H); 8,18 (s; 1H); 7,78 (t; J 

= 10,0 Hz; 2H); 4,67 (s; 2H); 1,42 (s; 9H); 1,12 (s; 21H). 13C NMR (63 MHz; CDCl3) δ 

= 187,6; 166,6; 145,5; 141,7; 140,7; 139,8; 137,7; 129,9; 128,3; 120,5; 111,4; 101,7; 95,6; 

47,7; 39,6; 32,2; 19,2; 11,8. IR (ATR): 2141; 1645; 1581; 1431; 1384; 1365; 1242; 1178; 

1059; 1011; 880; 738; 675 cm-1. HRMS m/z [M+H]+ Számolt: C27H38ClOSi 441,2380 

mért: 441,2382. Nincs fluoreszcenciás tulajdonsága. 

 

2-klór-1-(6-fenil-3-((triizopropilszilil)etinil)azulen-1-il)etan-1-on (364): 2-

klór-1-(6-fenilazulen-1-il)etan-1-onból (0,125 mmol), TIPS-EBX-ből (80 mg, 0,188 

mmol) és AuCl-ból (2,9 mg, 10 mol%) DCM-ben (0,5 mL). Az általános eljárást 

követően az elegyet oszlopkromatográfiásan tisztítottam H: EtOAc = 100:1→ 50:1→ 

25:1→ 15:1→ 10:1→ 5:1-ben. A termék sötétbarna amorf szilárd (40 mg, 0,09 mmol, 

69%). Rf = 0,65 (H:EtOAc = 5:1). MS (EI, 70 eV): m/z (%): 461 (35%); 401 (20%); 355 

(40%); 297 (20%); 281 (28%); 235 (20%); 221 (25%); 207 (100%); 193 (30%); 147 

(40%); 133 (20%); 117 (10%); 73 (68%). 1H NMR (250 MHz; CDCl3) δ = 9,72 (d; J = 

10,0 Hz; 1H); 8,67 (d; J = 10,0 Hz; 1H); 8,21 (s; 1H); 7,78 (m; 2H); 7,59 (d; J = 7,5 Hz; 

2H); 7,44 (d; J = 7,5 Hz; 3H); 4,69 (s; 2H); 1,13 (s; 21H). 13C NMR (63 MHz; CDCl3) δ 

= 187,7; 155,5; 145,3; 143,9; 142,0; 140,5; 139,9; 138,0; 132,0; 130,1; 129,5; 129,4; 

129,1; 121,1; 112,2; 101,6; 96,2; 47,8; 19,2; 11,8. IR (ATR): 2141; 1645; 1577; 1432; 

1365; 1264; 1014; 880; 738 cm-1. HRMS m/z [M+H]+ Számolt: C29H34ClOSi 461,2062 

mért: 461,2075. Nincs fluoreszcenciás tulajdonsága. 
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metil 2-oxo-2-(3-((triizopropilszilil)etinil)azulen-1-il)acetát (365): metil 2-

(azulen-1-il)-2-oxoacetátból (42 mg, 0,2 mmol), TIPS-EBX-ből (128 mg, 0,3 mmol) és 

AuCl-ból (4,7 mg, 10 mol%) DCM-ben (0,5 mL). Az általános eljárást követően az 

elegyet oszlopkromatográfiásan tisztítottam H: EtOAc = 100:1→ 50:1→ 25:1→ 15:1→ 

10:1→ 5:1 → 4:1-ben. A termék sötétbarna olaj (0,08 mmol, 39%). Rf = 0,64 (H: EtOAc 

= 3:1). MS (EI, 70 eV): m/z (%): 394 (96%); 351 (89%); 335 (67%); 309 (32%); 295 

(28%); 281 (70%); 267 (24%); 249 (16%); 221 (20%); 207 (23%); 194 (41%); 179 

(100%); 165 (50%); 151 (19%); 118 (85%); 111 (59%); 91 (22%); 73 (36%). 1H NMR 

(250 MHz; CDCl3) δ = 9,82 (d; J = 10,0 Hz; 1H); 8,77 (d; J = 10,0 Hz; 1H); 8,56 (s; 1H); 

7,96 (t; J = 10,0 Hz; 1H); 7,76 (t; J = 10,0 Hz; 1H); 7,71 (t; J = 10,0 Hz; 1H); 4,00 (s; 

3H); 1,19 (s; 21H). 13C NMR (63 MHz; CDCl3) δ = 180,8; 164,8; 148,0; 146,0; 143,2; 

141,7; 140,5; 139,0; 132,6; 130,7; 119,8; 113,2; 101,2; 96,4; 53,1; 19,2; 11,8. IR (ATR): 

2144; 1734; 1641; 1428; 1361; 1268; 1160; 1100; 1014; 884; 746; 675 cm-1. HRMS m/z 

[M+Na]+ Számolt: C24H30O3SiNa 417,1862 mért: 417,1866. Elnyelési spektrum: λmax = 

263 nm; emissziós spektrum: λexc = 263 nm; λem = 407 nm. 

 

metil 2-(6-metil-3-((triizopropilszilil)etinil)azulen-1-il)-2-oxoacetát (366): 

metil 2-(6-metilazulen-1-il)-2-oxoacetátból (46 mg, 0,2 mmol), TIPS-EBX-ből (128 mg, 

0,3 mmol) és AuCl-ból (4,7 mg, 10 mol%) DCM-ben (0,5 mL). Az általános eljárást 

követően az elegyet oszlopkromatográfiásan tisztítottam H: EtOAc = 100:1→ 50:1→ 

25:1→ 15:1→ 10:1→ 5:1-ben. A termék sötétvörös olaj (48 mg, 0,12 mmol, 59%). Rf = 

0,50 (H:EtOAc = 5:1). MS (EI, 70 eV): m/z (%): 408 (43%); 365 (100%); 349 (86%); 323 

(36%); 305 (21%); 295 (45%); 281 (31%); 267 (20%); 235 (27%); 207 (45%); 193 (89%); 

178 (30%); 163 (16%); 125 (98%); 118 (42%); 73 (29%). 1H NMR (250 MHz; CDCl3) δ 

= 9,67 – 9,60 (m; 1H); 8,58 (d; J = 10,0 Hz; 1H); 8,43 (s; 1H); 7,64 – 7,61 (m; 2H); 3,99 

(s; 3H); 2,74 (s; 3H); 1,18 (s; 21H). 13C NMR (63 MHz; CDCl3) δ = 180,7; 164,9; 154,7; 

146,6; 144,6; 141,7; 139,6; 137,8; 133,9; 132,5; 119,8; 112,9; 101,5; 95,9; 53,0; 28,6; 

19,2; 11,8. IR (ATR): 2137; 1730; 1645; 1428; 1361; 1275; 1160; 1081; 1022; 996; 884; 
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764; 668 cm-1. HRMS m/z [M+Na]+ Számolt: C25H32O3SiNa 431,2018 mért: 431,2018. 

Elnyelési spektrum: λmax = 262 nm; emissziós spektrum: λexc = 262 nm; λem = 408 nm. 

 

metil 2-(6-(tercbutil)-3-((triizopropilszilil)etinil)azulen-1-il)-2-oxoacetát 

(367): metil 2-(6-(tercbutil)azulen-1-il)-2-oxoacetátból (54 mg, 0,2 mmol), TIPS-EBX-

ből (128 mg, 0,3 mmol) és AuCl.ból (4,7 mg, 10 mol%) DCM-ben (0,5 mL). Az általános 

eljárást követően az elegyet oszlopkromatográfiásan tisztítottam H: EtOAc = 100:1→ 

50:1→ 25:1→ 15:1→ 10:1→ 5:1-ben. A termék barna olaj (60 mg, 0,13 mmol, 67%). Rf 

= 0,58 (H:EtOAc = 5:1). MS (EI, 70 eV): m/z (%): 450 (62%); 407(100%); 391 (82%); 

365 (31%); 337 (26%); 305 (14%); 277 (15%); 249 (17%); 235 (28%); 207 (23%); 189 

(25%); 178 (16%); 146 (62%); 117 (16%); 89 (17%); 73 (19%); 59 (33%). 1H NMR (250 

MHz; CDCl3) δ = 9,67 (d; J = 10,0 Hz; 1H); 8,62 (d; J = 10,0 Hz; 1H); 8,41 (s; 1H); 7,85 

(t; J = 12,5 Hz; 2H); 3,91 (s; 3H); 1,42 (s; 9H); 1,11 (s; 21H). 13C NMR (63 MHz; CDCl3) 

δ = 180,5; 166,9; 164,9; 146,8; 145,2; 142,1; 139,7; 137,8; 130,7; 129,4; 119,5; 112,6; 

101,5; 95,7; 53,0; 39,6; 32,2; 19,2; 11,8. IR (ATR): 2144; 1734; 1637; 1581; 1432; 1361; 

1275; 1242; 1160; 1055; 1011; 884; 850; 761; 675 cm-1. HRMS m/z [M+Na]+ Számolt: 

C28H38O3SiNa 473,2488 mért: 473,2494. Elnyelési spektrum: λmax = 266 nm; emissziós 

spektrum: λexc = 266 nm; λem = 410 nm. 

 

metil 2-oxo-2-(6-fenil-3-((triizopropilszilil)etinil)azulen-1-il)acetát (368): 

metil 2-oxo-2-(6-fenilazulen-1-il)acetátból (58 mg, 0,2 mmol), TIPS-EBX-ből (128 mg, 

0,3 mmol) és AuCl-ból (4,7 mg, 10 mol%) DCM-ben (0,5 mL). Az általános eljárást 

követően az elegyet oszlopkromatográfiásan tisztítottam H: EtOAc = 100:1→ 50:1→ 

25:1→ 15:1→ 10:1→ 5:1-ben. A termék barna olaj (50 mg, 0,11 mmol, 53%). Rf = 0,49 
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(H:EtOAc = 5:1). MS (EI, 70 eV): m/z (%): 470 (54%); 427 (72%); 411 (59%); 385 

(26%); 357 (33%); 329 (19%); 297 (28%); 281 (23%); 267 (32%); 255 (58%); 225 (34%); 

207 (71%); 156 (100%); 117 (19%); 89 (19%); 73 (81%). 1H NMR (250 MHz; CDCl3) δ 

= 9,74 (d; J = 12,5 Hz; 1H); 8,69 (d; J = 10,0 Hz; 1H); 8,44 (s; 1H); 7,85 (t; J = 10,0 Hz; 

2H); 7,59 (m; 2H); 7,43 (m; 3H); 3,92 (s; 3H); 1,12 (s; 21H). 13C NMR (63 MHz; CDCl3) 

δ = 180,7; 164,8; 155,7; 146,6; 145,5; 143,7; 141,9; 139,8; 138,1; 132,8; 131,2; 129,5; 

129,4; 129,1; 120,1; 113,3; 101,4; 96,3; 53,1; 19,2; 11,8. IR (ATR): 2141; 1734; 1637; 

1577; 1428; 1361; 1275; 1163; 1014; 884; 761; 675 cm-1. HRMS m/z [M+H]+ Számolt: 

C30H35O3Si 471,2350 mért: 471,2356. Elnyelési spektrum: λmax = 277 nm; emissziós 

spektrum: λexc = 277 nm; λem = 405 nm. 

 

metil 2-(6-(2-etoxi-2-oxoetil)-3-((triizopropilszilil)etinil)azulen-1-il)-2-

oxoacetát (369): metil 2-(6-(2-etoxi-2-oxoetil)azulen-1-il)-2-oxoacetátból (60 mg, 0,2 

mmol), TIPS-EBX-ből (128 mg, 0,3 mmol) és AuCl-ból (4,7 mg, 10 mol%) DCM-ben 

(0,5 mL). Az általános eljárást követően az elegyet oszlopkromatográfiásan tisztítottam 

H: EtOAc = 5:1→ 4:1→ 3:1-ben. A termék barna olaj (40 mg, 0,08 mmol, 42%). Rf = 

0,62 (H:EtOAc = 2:1). MS (EI, 70 eV): m/z (%): 480 (72%); 459 (29%); 437 (35%); 421 

(30%); 368 (28%); 346 (33%); 319 (47%); 290 (75%); 266 (56%); 232 (53%); 207 (64%); 

197 (100%); 170 (46%); 134 (47%); 89 (43%); 73 (55%). 1H NMR (250 MHz; CDCl3) δ 

= 9,64 (d; J = 10,0 Hz; 1H); 8,61 (d; J = 10,0 Hz; 1H); 8,45 (s; 1H); 7,62 (d; J = 7,5 Hz; 

2H); 4,10 (q; J = 7,5 Hz; 2H); 3,92 (s; 3H); 3,83 (s; 2H); 1,18 (s; 3H); 1,11 (s; 21H). 13C 

NMR (63 MHz; CDCl3) δ = 180,7; 170,4; 164,7; 149,0; 147,0; 145,7; 142,2; 139,6; 137,9; 

134,1; 132,4; 120,1; 113,4; 101,2; 96,4; 62,0; 53,1; 47,2; 19,2; 14,5; 11,8. IR (ATR): 

2144; 1734; 1641; 1581; 1428; 1361; 1275; 1160; 1100; 1018; 884; 761; 675 cm-1. HRMS 

m/z [M+Na]+ Számolt: C28H36O5SiNa 503,2230 mért: 503,2229. Elnyelési spektrum: 

λmax = 265 nm; emissziós spektrum: λexc = 265 nm; λem = 408 nm. 
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metil 2-oxo-2-(4,6,8-trimetil-3-((triizopropilszilil)etinil)azulen-1-il)acetát 

(370): methyl 2-oxo-2-(4,6,8-trimetilazulen-1-il)acetátból (26 mg, 0,1 mmol), TIPS-

EBX-ből (64 mg, 0,15 mmol) és AuCl-ból (2,3 mg, 10 mol%) DCM-ben (0,5 mL). Az 

általános eljárást követően az elegyet oszlopkromatográfiásan tisztítottam H: EtOAc = 

100:1→ 50:1→ 25:1→ 15:1→ 10:1→ 5:1-ben. A termék barna olaj (23 mg, 0,05 mmol, 

53%). Rf = 0,51 (H:EtOAc = 5:1). MS (EI, 70 eV): m/z (%): 436 (38%); 377 (81%); 333 

(26%); 316 (39%); 281 (34%); 249 (28%); 208 (34%); 192 (36%); 174 (30%); 139 

(100%); 101 (21%); 73 (34%); 57 (28%). 1H NMR (250 MHz; CDCl3) δ = 8,10 (s; 1H); 

7,28 (s; 1H); 7,19 (s; 1H); 3,92 (s; 3H); 3,28 (s; 3H); 2,79 (s; 3H); 2,55 (s; 3H); 1,07 (s; 

21H). 13C NMR (63 MHz; CDCl3) δ = 180,8; 165,3; 151,6; 151,4; 150,1; 147,2; 142,6; 

138,0; 135,1; 135,0; 124,5; 110,6; 106,2; 95,7; 53,2; 30,4; 28,7; 28,5; 19,2; 11,9. IR 

(ATR): 2133; 1734; 1652; 1585; 1447; 1395; 1268; 1160; 1089; 999; 884; 764; 675 cm-

1. HRMS m/z [M+Na]+ Számolt: C27H36O3SiNa 459,2331 mért: 459,2329. Elnyelési 

spektrum: λmax = 279 nm; emissziós spektrum: λexc = 279 nm; λem = 366 nm. 

 

((3-jód-6-metilazulen-1-il)etinil)triizopropilszilán (371): 6-metil-1-

jódazulénből (54 mg, 0,2 mmol), TIPS-EBX-ből (128 mg, 0,3 mmol) és AuCl-ból (4,7 

mg, 10 mol%) DCM-ben (0,5 mL). Az általános eljárást követően az elegyet 

oszlopkromatográfiásan tisztítottam hexán izomerelegyben. A termék kék olaj (31 mg, 

0,07 mmol, 35%). Rf = 0,51 (H). MS (EI, 70 eV): m/z (%): 448 (63%); 405 (78%); 363 

(39%); 349 (54%); 335 (81%); 321 (21%); 292 (26%); 263 (24%); 235 (47%); 221 (32%); 

207 (60%); 193 (100%); 174 (64%); 163 (39%); 139 (36%); 73 (34%); 59 (22%). 1H 

NMR (250 MHz; CDCl3) δ = 8,35 (d; J = 10,0 Hz; 1H); 8,04 (d; J = 10,0 Hz; 1H); 7,94 

(s; 1H); 7,21 (d; J = 10,0 Hz; 3H); 2,65 (s; 3H); 1,19 (s; 21H). 13C NMR (63 MHz; CDCl3) 
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δ = 152,2; 145,1; 141,3; 139,4; 138,8; 135,5; 127,3; 126,9; 113,1; 102,2; 98,9; 95,9; 28,6; 

19,2; 11,8. IR (ATR): 2133; 1577; 1462; 1369; 1290; 1234; 996; 880; 813; 723; 675 cm-

1. HRMS m/z [M+H]+ Számolt: C22H30ISi 449,1156 mért: 449,1172. Elnyelési spektrum: 

λmax = 264 nm; emissziós spektrum: λexc = 264 nm; λem = 410 nm. 

6.5.1. TIPS-alkinilezett azulének továbbalakítása 

 

Metil 2-(6-(tercbutil)-3-etinilazulen-1-il)-2-oxoacetát (373): 4 mL-es 

üvegcsébe bemértem a metil 2-(6-(tercbutil)-3-((triizopropilszilil)etinil)azulen-1-il)-2-

oxoacetátot (32 mg, 0,07 mmol) és absz. THF-et (400 μL) adtam hozzá. Az oldathoz 

TBAF-oldatot (1 M THF-es oldat, 120 μL) adtam és a reakciót 1 órán keresztül 

kevertettem szobahőmérsékleten. A reakcióelegyet hexánnal (25 mL) hígítottam és vízzel 

(2x25 mL) mostam. A szerves fázist MgSO4-on szárítottam, majd celitre pároltam. 

Oszlopkromatográfiás tisztítás: H: EtOAc = 100:1 → 50:1 → 25:1→ 15:1→ 10:1→ 5:1. 

A termék sötétvörös olaj (7 mg, 0,024 mmol, 34%). Rf = 0,34 (H: EtOAc = 5:1). 1H NMR 

(250 MHz, CDCl3) δ = 9.78 (d; J = 12,5 Hz; 1H); 8,73 (d; J = 12,5 Hz; 1H); 8,52 (s; 1H); 

7,96 (dd; J1 = 2,5; J2 = 10,0 Hz; 2H); 3,99 (s; 3H); 3,43 (s; 1H); 1,51 (s; 9H). 13C NMR 

(63 MHz; CDCl3) δ = 180,5; 167,1; 164,8; 146,8; 145,4; 142,1; 139,8; 137,8; 130,9; 

129,5; 119,6; 110,7; 100,4; 82,0; 77,9; 53,1; 39,7; 32,2. IR (ATR): 2101; 1734; 1635; 

1581; 1428; 1381; 1361; 1272; 1245; 1161; 1058; 1001; 855; 819. HRMS m/z [M+Na]+ 

számolt: C19H18O3Na+ 317,1154 mért 317,1153. 

 

Triizopropil((6-metil-3-((trimetilszilil)etinil)azulen-1-il)etinil)szilán (374): 

Irodalmi előzmény alapján145 4 mL-es üvegcsébe bemértem a ((3-jód-6-metilazulen-1-

il)etinil)triizopropilszilánt (16 mg, 0,035 mmol), CuI-ot (1,0 mg, 10 mol%), 
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tetrakisz(trifenilfoszfino)palládium(0)-t (2,9 mg, 5 mol%), trimetilszili-acetilént (10,5 

μL), absz. THF-t (500 μL) és TEA-t (500 μL). A reakcióelegyet 50°C-on hagytam 

keveredni 2 órán keresztül. Az elegyet toluollal (25 mL) hígítottam és 10 %-os NH4Cl-

oldattal mostam (25 ml).  A szerves fázist MgSO4-on szárítottam. Oszlopkromatográfiás 

tisztítás: H: EtOAc = 100:1-ben. A termék sötétzöld olaj (11 mg, 0,026 mmol, 75%). Rf 

= 0,29 (H). MS (EI, 70 eV): m/z (%): 418 (29%); 375 (20%); 333 (17%); 281 (37%); 207 

(100%); 193 (18%); 152 (39%); 133 (13%); 96 (11%); 73 (50%). 1H NMR (250 MHz; 

CDCl3) δ = 8,34 (dd; J1 = 2,5; J2 = 7,5 Hz; 2H); 7,92 (s; 1H); 7,22 (d; J = 10,0 Hz; 2H); 

2,65 (s; 3H); 1,17 (s; 21H); 0,30 (s; 9H). 13C NMR (63 MHz; CDCl3) δ = 152,1; 141,4; 

141,0; 140,9; 136,1; 127,4; 110,8; 110,1; 100,8; 98,4; 28,4; 18,9; 11,6; 0,5. IR (ATR): 

2138; 1739; 1578; 1462; 1438; 1361; 1305; 1250; 1166; 1060; 999; 942; 883; 843; 819. 

HRMS m/z [M+H]+ számolt C27H39Si2
+ 419,2590 mért 419,2591. 
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7. Rövidítésjegyzék 

 

AcOH – ecetsav 

BDMAE – bisz(2-dimetilaminoetil)éter 

Boc – terc-butiloxi-karbonil  

CHCl3/CDCl3 – kloroform/deuterált kloroform 

DABCO – 1;4-diazabiciklo[2,2,2]oktán 

DBN – 1;5-diazabiciklo[4,3,0]non-5-én 

DBU – 1;8-diazabiciklo[5,4,0]undec-7-én 

DIPEA – di(izopropil)etilamin 

DIPA – diizopropilamin 

DCM – diklórmetán 

DMAc – dimetilacetamid 

DME – dimetoxietán 

DMF – dimetilformamid 

DMSO – dimetilszulfoxid 

DPEphos – bisz[(2-difenilfoszfino)fenil] 

DTBPy –2;6-di(tercbutil)piridin 

EtOAc = etil-acetát 

GC-FID – gázkromatográf lángionizációs detektorral kapcsolva 

GC-MS – gázkromatográf tömegspektrométerrel kapcsolva 

H – hexán izomerelegy 

hfacac – hexafluoroacetonát 

IMes – 1;3-bisz(2;4;6-trimetilfenil)imidazol-2-ilidén 

LDA – lítium-diizopropilamin 

MeCN – acetonitril 

Mes – mezitil-csoport 

Pd(dba)2 – bisz(dibenzilidénaceton)palládium 

Pd(PPh3)2Cl2 – palládium-bisz(trifenilfoszfino) diklorid 

RT – „room temperature”, szobahőmérséklet, amely 23°C 

THF – tetrahidrofurán 

TBAF – tetrabutilammónium fluorid 
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TFA – trifluorecetsav 

TfOH – trifluormetánszulfonsav  

TMS-OTf – trimetilszilil-triflát 

Triflát (OTf) – trifluormetánszulfonát 

tmphen – 3;4;7;8-tetrametil-1;10-fenantrolin 

TMS – trimetilszilil 

TRIP – (2;4;6-triizopropil)fenil 

TsOH – toluolszulfonsav (tozilát (OTs) – toluolszulfonát) 

VRK – vékonyréteg kromatográfia 

XantPhos – 4;5-bisz(difenilfoszfino)-9;9-dimetilxantén 
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8. Köszönetnyilvánítás 

 

Doktori kutatásaim során nyújtott segítségéért elsősorban témavezetőmnek, Dr. 

Novák Zoltánnak tartozom köszönettel. Az ő segítő keze nélkül nem adhatnám be ezt a 

dolgozatot, hiszen a három évig tartó munka során az ő részéről maximális segítséget 

kaptam mind a kutatás során, mind az eredmények közlése során, legyen szó poszterről, 

publikációról vagy előadásokról. Amiért szintén hálás vagyok, hogy az eredményeket a 

segítségével nemzetközi konferenciákon is bemutathattam, amelyekből nagyon sokat 

tanulhattam. 

Úgy érzem, különleges kutatócsoport része lehettem az elmúlt évek során, hiszen 

nem csak szakmai segítségre számíthatttam, hanem igaz barátokra is leltem. Nagyon sok 

köszönettel tartozom a Novák-csoport összes tagjának. Első helyen szeretném azokat 

felsorolni, akikkel a laborban való munka során rengeteg élményben és hasznos 

tapasztalatban lehetett részem: Kovács Szabolcstól és Tolnai Gergelytől tanultam a 

legtöbbet és ezt a tudást elsősorban Makó Zitának szerettem volna tovább adni, akihez 

nagyon különleges kapcsolat fűz. Köszönöm Mészáros Ádámnak a rengeteg nevetést, 

amiben részem lehetett a vele való munka során. Köszönöm Tischler Orsolyának, hogy 

vállt vállnak vetve küzdhettünk az elmúlt években. Köszönettel tartozom ezen kívül 

Gonda Zsombornak, Szabó Fruzsinának, Tóth Balázsnak, Béke Ferencnek, Pethő 

Bálintnak, Simkó Dánielnek, Sinai Ádámnak, Sipos Gellértnek, Aradi Klárának és Péter 

Áronnak. Azt kívánom, hogy a jövőben Dr. Novák Zoltánnak mindig ilyen összetartó és 

szakmailag helytálló csapata legyen. 

Ezen kívül hálás vagyok barátaimnak, akik kirángattak a laboratóriumból és 

megpróbáltak érdeklődni a munkám iránt. Köszönöm a jó tanácsokat Herner Andrásnak. 

Végül, de nem utolsósorban édesapámnak, édesanyámnak és az egész 

családomnak szeretném megköszönni mindazt a támogatást, amely nélkül nem jutottam 

volna el idáig. Az elmúlt húsz év tanulmányai során ők voltak azok, akik arra ösztökéltek, 

hogy menjek tovább és sose adjam fel. Köszönöm nekik azt a hátteret, amelyet 

biztosítottak, hogy eljuthassak egy ilyen szintű dolgozat megírásáig. 
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