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1. Bevezetés 

A jelentős biológiai hatással rendelkező vegyületek – különösképpen a 

gyógyszermolekulák – körét vizsgálva számos molekula szerkezében felfedezhetjük az 

aromás-alifás éter szerkezeti egységet. Egy közelmúltban megjelent publikáció tanulsága 

szerint a napjainkban nagy jelentőséggel bíró gyógyszerhatóanyagok közül nagyjából minden 

ötödik tartalmaz aromás gyűrűhöz kapcsolódó alkoxi-csoportot.
1
 

Ugyanakkor az aril-alkil éter funkció kialakítását döntő többségében napjainkban is 

hagyományos szubsztitúciós eljárásokkal végzik, míg az enyhébb reakciókörülményeket és 

nagyobb kemoszelektivitást biztosító katalitikus eljárásokkal csak ritkábban találkozhatunk. 

Ennek egyik oka, hogy az elmúlt évtizedekben rendkívül elterjedté vált, átmenetifém-

katalizált keresztkapcsolási reakciók leghatékonyabban szén-szén kötések kialakításában 

alkalmazhatók. A szén-heteroatom kötés kialakítására felhasználható eljárások közül a 

Buchwald-Hartwig aminálási reakció terjedt el leginkább széleskörűen, melyhez a korábbi 

eljárásoknál jóval összetettebb, specifikus katalizátorok és ligandumok alkalmazása 

szükséges. A szén-oxigén kötés kialakítására alkalmas reakciók a 2000-es évek elején jelentek 

meg, azonban az alkalmazhatóságuk a legtöbb esetben az elektronhiányos aromás 

brómvegyületek alkoxilezésére korlátozódott. 

Ennek fényében tűztem ki doktori munkám céljául olyan, gyakorlati szempontból 

egyszerűen megvalósítható, szén-oxigén kötés kialakításával járó keresztkapcsolási reakciók 

fejlesztését, melyek nagyban hozzájárulnak a szintetikus kémia eszköztárának növeléséhez. 

Ezen belül a 2,2,2-trifluoretoxi-, valamint a 2-haloetoxi-csoport beépítését terveztem aromás 

és heteroaromás klórvegyületekbe, mivel előbbi önmagában is számos biológiailag aktív 

vegyületben megtalálható, míg az aril-2-haloalkil éterek nukleofil szubsztitúciós reakciókban 

széleskörűen továbbalakíthatók, így jutva értékes vegyületekhez. 

2. Tudományos eredmények 

2.1 Borát sók előállítása és alkalmazhatóságuk vizsgálata 

Kutatócsoportunkban korábban kidolgozásra került egy szén-oxigén kötés kialakítására 

alkalmas keresztkapcsolási reakció, melynek segítségével aromás klórvegyületek 

metoxilezése valósítható meg.
2
 Az eljárás – melynek kidolgozásában hallgatóként részt 

                                                 
1
 H. Zhang, P. Ruiz-Castillo, S. L. Buchwald, Org. Lett. 2018, 20, 1580-1583. 

2
 G. L. Tolnai, B. Pethő, P. Králl, Z. Novák, Adv. Synth. Catal., 2014, 356, 125-129. 
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vettem – katalizátoraként a Pd2dba3 (trisz(dibenzilidénaceton)dipalládium(0)) szolgált, a 

ligandum szerepét pedig a nagy térigényű 
t
BuXPhos (di-terc-butil(2',4',6'-triizopropil-[1,1’-

bifenil]-2-il)foszfin) töltötte be (1. ábra). A metoxicsoport forrása esetünkben – szemben a 

többi irodalomban fellelhető eljárással – nem az alkohol volt, hanem egy ilyen célra korábban 

nem alkalmazott vegyület, a nátrium-tetrametil-borát (Na[B(OCH3)4]). 

 

1. ábra: Aril-metil-éterek palládiumkatalziált szintézise borát sók felhasználásával 

A reakció a legtöbb alkalmazott szubsztrátum esetében teljes konverzióval járt, a kívánt 

termékeket pedig többnyire jó és kiváló hozammal tudtuk izolálni. Mivel a kidolgozott eljárás 

a gyakorlatban is könnyen megvalósítható volt, az összetettebb aril-alkil-éterek szintézisét is 

bórvegyületek felhasználásával terveztem megvalósítani. 

Ehhez elsőként a reagensként felhasználni kívánt, új típusú tetravalens borát sók 

előállítását illetve vizsgálatát végeztük el. A korábban publikált nátrium-tetrametil-borát 

előállításával analóg módon, alkáli-borohidridek, valamint a megfelelő alkohol reakciójával 

megvalósítottuk számos tetravalens bórvegyületet előállítását (2. ábra). 

 

2. ábra: Rövid szénláncú alkoholok reakciója alkáli-borohidridekkel 

A különböző alkilcsoportot tartalmazó borát sók előállítását sikeresen valósítottuk meg a 

2-es helyzetben elektronszívó csoportot tartalmazó etanolszármazékok (1-4-es vegyületek) 

esetében, míg a telítetlen szén-szén kötéseket tartalmazó alkoholokkal nem sikerült a 

megfelelő borátsókat (allil-alkohol és propargil-alkohol) előállítani. Keresztkapcsolási 

reakcióban történő alkalmazásuk esetén világossá vált, hogy szelektív reakciót csak a 

trifluoretil- (1) és 2-klóretil-csoportot (2) tartalmazó borát só esetén várhatunk (3. ábra). 
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Borát só 1 (R = CF3) 2 (R = CH2Cl) 3 (R = CH2Br) 4 (R = CH2CN) 

Teljes Konverzió 100% 100% 59% 62% 

Hasznos Konverzió 99% 99% 24% 25% 

3. ábra: Különböző alkoxicsoportot tartalmazó borát sók alkalmazása keresztkapcsolási reakcióban 

Megvalósítottuk továbbá a trifluoretil-csoportot tartalmazó bórát só, különböző kationt 

tartalmazó analogonjainak szintézisét is, kálium- (7), lítium- (8) és tetrametil-ammónium-

borohidrid (9) felhasználásával (2. ábra). A reagensek aktivitásának vizsgálatakor a nátrium- 

(1) és káliumtartalmú vegyület (7) hasonló aktivitást mutatott, míg a másik két só esetében 

nem tapasztaltunk számottevő aktivitást (4. ábra). 

 

Borát só 1 (M = Na) 7 (M = K) 8 (M = Li) 9 (M = N(CH3)4) 

Konverzió 1 óra után 37% 45% 3% 6% 

Konverzió 4 óra után 45% 57% 4% 9% 

4. ábra: Különböző elleniont tartalmazó tetrakisz(2,2,2-trifluoretil)-borátok alkalmazása 

Az előállított új típusú borát sók tulajdonságairól megállapítható, hogy a nátrium-

tetrametil-borátnál lényegesen stabilabbak, olvadáspontjuk 350 °C fölötti, nem 

higroszkóposak, és szobahőmérsékleten tárolva, egy év alatt sem veszítenek reaktivitásukból. 

Ezt követően a nátrium-tetrakisz(2,2,2-trifluoretil)borát (1) és a nátrium-tetrakisz(2,-

klóretil)borát (2) reagenseket vizsgáltuk behatóbban.  

 

2.2 Aril-2,2,2-trifluoretil éterek előállítása keresztkapcsolási reakciókban 

A trifluoretoxi-csoport aromás klórvegyületekbe történő beépítését elsőként a korábban 

ismertetett metoxilezési reakció körülményeinek alkalmazásával kíséreltük meg. Hamar 

világossá vált azonban, hogy a trilfuoretil-csoportot tartalmazó borát só reaktivitása elmarad a 

nátrium-tetrametil-borátétól, így a reakció széleskörű optimalizálását végeztük el. A 

vizsgálatokból kitűnt, hogy az alkalmazott oldószernek kiemelt szerepe van az átalakítás 
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hatékony kivitelezésében. Így számos aprotikus és protikus oldószert megvizsgáltunk a 

p-klór-acetofenon trifluoretoxilezési reakciójában, melyek közül néhány reprezentatív példa 

az 5. ábrán látható. 

 

Oldószer Kiind. anyag (10)  Termék (13) 14 15-17 

toluol 97% 3% - - 

1,4-dioxán 88% 11% 1% - 

dimetil-formamid 90% 10% - - 

2,2,2-trifluoretil-alkohol 99% <1% - - 

víz -  32% - 68% (R: H, 15) 

metil-alkohol - <1% - 99% (R: Me, 16) 

izo-prOH - 55% 4% 41% (R: 
i
Pr, 17) 

terc-butil-alkohol - 100% - - 

terc-amil-alkohol - 100% - - 

5. ábra: Különböző protikus és aprotikus oldószerek hatása a keresztkapcsolási reakcióra 

A vizsgált oldószerek közül a korábban alkalmazott poláris aprotikus oldószerek minden 

esetben alacsony konverziót eredményeztek. A protikus oldószerek alkalmazásakor (a 2,2,2-

trifluoretanol kivételével) minden esetben teljes konverziót tapasztaltunk, míg a víz, metanol 

és izo-propil alkohol esetében a kívánt termék (13) mellett a megfelelő esetekben 68% 

hidroxi- (15), 99% metoxi- (16), illetve 41% izo-propoxi-csoportot (17) tartalmazó 

melléktermék megjelenését is tapasztaltuk.  

Ebből arra következtethetünk, hogy a reakció körülményei közt a trifluoretoxi-csoportot 

tartalmazó, tetravalens, szimmetrikus borát anionon ligandumcsere játszódik le, az így 

keletkező vegyes borát anion pedig nagyobb reaktivitással rendelkezik a keresztkapcsolási 

reakcióban. Amennyiben tercier alkohol oldószerben végeztük a reakciót, a teljes konverzió 

mellett nem tapasztaltuk melléktermék megjelenését, így végül a magasabb forrás- és 

alacsonyabb olvadáspontú terc-amil-alkoholt választottuk a reakció oldószerének. 

A további reakciókörülmények optimalizálását követően végrehajtottuk számos aromás és 

heteroaromás klórvegyület 2,2,2-trifluoretoxilezését. A reakciókat 0,5 mmol szubsztrátum 

felhasználásával, 1-2 mol% Pd2dba3 katalizátor és 2-4 mol% 
t
BuXPhos ligandum jelenlétében 

végeztük. Összesen 27 különböző aril- és heteroaril-2,2,2-trifluoretil-étert állítottunk elő, 

jellemzően jó és kiváló hozamokkal (6. ábra). 
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6. ábra: Aromás és heteroaromás klórvegyületek palládiumkatalizált trifluoretoxilezése 

A kiindulási klórvegyületek aktivitásáról általánosságban elmondható, hogy az 

elektronhiányos származékok már egy óra elteltével teljes konverziót eredményeztek, míg az 

elektrondús aril-kloridok átalakítása nehézkesebb volt. Az enyhén bázikus körülményeknek 

köszönhetően a legtöbb vizsgált funkcióscsoport jelenléte nem gátolta a trifluoretoxilezési 

reakciót. Így hatékonyan alakítottunk át keto- (pl.: 13, 94%) észter- (pl.: 20, 80%), ciano- (21, 

95%), nitro- (23, 96%), trifluormetil- (33, 82%) és aldehidcsoportot (18, 71%) tartalmazó 

aromás klórvegyületeket, valamint számos S- és N-heterociklusos alapvázat tartalmazó 

szubsztrátumot. 

 

2.3 Aril-2-klóretil és és aril-2-aminoetil éterek előállítása keresztkapcsolási reakciókban 

Ezt követően a reakciókörülmények további finomhangolását követően a 2-klóretoxi-

csoport beépítését is megvalósítottuk különböző aril-klorid szubsztrátumok felhasználásával 

(7. ábra). Ezáltal formálisan egy etoxi-csoport építhető be az aromás mag és a klóratom közé, 

ami egy olyan átalakítást tesz lehetővé, melyre korábban nem volt példa a szintetikus kémia 

eszköztárában. 
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7. ábra: Aromás klórvegyületek direkt 2-klóretoxilezése 

A kapcsolási reakció a korábbiakhoz hasonló hatékonysággal játszódott le ebben az 

esetben is. A para- illetve orto-helyzetben elektronszívó csoportot tartalmazó aril-kloridok 

átalakítása kiváló hozammal valósult meg, míg az elektrondúsabb aromás és heteroaromás 

klórvegyületek esetében változó termeléseket kaptunk. Az azonos szubsztrátumon végzett 

reakciók alapján megállapítható, hogy a 2-klóretoxi-csoport beépítése szignifikánsan 

hatékonyabb, mint a trifluoretoxilezési reakció (lásd: 39-es vegyület, 26% hozam, és 57-es 

vegyület, 64% hozam) 

Az előzőekben előállított aril-2-klóretil éterek könnyedén továbbalakíthatók nukleofil 

szubsztitúciós reakciókban, így kidolgoztunk egy „egy üst” eljárást aromás klórvegyületek 

aril-2-aminoetil-éterekké történő átalakítására (8. ábra). Ebben az esetben a keresztkapcsolási 

reakciót követően a megfelelő nukleofil (szekunder amin) mellett kálium-karbonát bázist és 

kálium jodidot adtunk a reakcióelegyekhez, így végrehajtva a szubsztitúciós reakciót. 

 

8. ábra: Többféle 2-aminoetoxi-csoport beépítése aril-kloridokba, „egy-üst” reakcióban 
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Ily módon sikeresen építettünk be piperidin- (pl.: 59, 80%), 1-metil-piperazin- (pl.: 61, 

70%), morfolin- (60, 55%), dietil-amin- (58, 88%), pirrolidin- (pl.: 66, 73%) és azepán (67, 

24%) szerkezeti egységet az eljárás második lépésében, minden esetben a közti termék teljes 

konverzióját tapasztalva. 

 

2.4 Biológiailag aktív aril-alkil éterek szintézise 

Mivel a palládiumkatalizált keresztkapcsolási reakciók alkalmazásait elsősorban a 

gyógyszerkémiában találhatjuk meg, határozott célunk volt, hogy a kidolgozott reakciók 

hatékonyságát ismert, biológiailag aktív vegyületek, illetve származékaik szintézisével 

szemléltessük. 

A 2,2,2-trifluoretoxi-csoport beépítésére alkalmas kapcsolási reakciót a szildenafil 

fluortartalmú analogonjának totálszintézise során alkalmaztuk sikerrel (9. ábra). 

 

9. ábra: A szildenafil fluortartalmú analogonjának szintézise 

A szintézis kiindulási vegyületét, a 2-klórbenzaldehidet (68) első lépésben szulfonálva a 

69-es számú aromás szulfonsavhoz jutottunk. Ez a vegyület tionil-kloriddal aktiválva, majd 

egy N-metilpiperazinnal való szubsztitúciós reakcióban a 70-es számú szulfonamiddá 

alakítható, amely alkalmas kiindulási anyaga volt a trifluoretoxilezési reakciónak. Ezt az 

általunk fejlesztett kapcsolási reakcióban a 71-es aril-2,2,2-trifluoretil-éterré alakítottuk 

73%-os hozammal. Ez a termék egy Pinnick-oxidációs reakcióban karbonsavvá oxidálható, az 

így nyert 72-es vegyületet pedig egy kereskedelmi forgalomban is kapható amino-pirazol 

származékkal a 74-es intermedierré alakítottuk. Ezt azután egy bázis-katalizált gyűrűzárással 

a szildenafil fluorozott analogonjává (75) alakítottuk. 
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A 2-klóretoxi-csoport bevitele önmagában is számos jól ismert gyógyszermolekula 

szintézisében játszhat kulcsszerepet, így a klóretoxilezési reakciót elsőként a raloxifen 

alternatív szintézisútjának megvalósításában (10. ábra) alkalmaztuk. 

 

10. ábra: A raloxifen alternatív szintézisútja 

Az első lépésben a kereskedelmi forgalomban kapható 6-metoxi-2-(4-

metoxifenil)benzo[b]tiofén (76) Friedel-Crafts acilezésével állítottuk elő az 78-as vegyületet. 

Ezt a terméket a fent említett „egy-üst” aminoetoxilezési eljárást alkalmazva, kiváló 

hozammal alakítottuk át a 79-es származékká. Mivel az így előállított dimetil-raloxifen (79) 

az eredeti szintézisúton is szereplő intermedier, az utolsó, demetilezési lépést irodalmi recept 

reprodukciójaként végeztük el, 60%-os termeléssel jutva a raloxifen (80) termékhez. 

Emellett a bazedoxifen egyszerűsített származékát (84) is előállítottuk (11. ábra). Az 

eredeti hatóanyaghoz képest a tervezett vegyület az indol vázon nem tartalmazott a 2-es 

helyzetben p-hidroxifenil- illetve a 3-as helyzetben metil- és az 5-ös helyzetben hidroxi 

csoportokat. 

 

11. ábra: A bazedoxifen egyszerűsített származékának előállítása 

Ehhez az indol (81) 1-es helyzetű szubsztitúcióját hajtottuk végre p-klórbenzil-bromiddal 

(82), melyből a 83-as számú vegyület kaptuk. Ez az aril-klorid alkalmas szubsztrátuma volt a 

keresztkapcsolási reakciónak, így szintén az „egy-üst” aminoetoxilezési reakciót alkalmaztuk. 

A klóretoxilezési lépést ezúttal 4 óra alatt végeztük el, majd a reakcióelegyhez azepánt, 

kálium-jodidot és kálium-karbonátot adva 100 °C-on kevertettük 24 órán át. A kívánt 

terméket (84) ezután 70%-os hozammal izoláltuk. 
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Összefoglalásul elmondható, hogy számos új típusú borát só szintézisét és vizsgálatát, és 

kapcsolási reakciókban való alkalmazását megvalósítottuk. Ezáltal olyan csoportok közvetlen 

beépítését tettük lehetővé aromás klórvegyületekbe, melyek korábban jelentős szintetikus 

kihívást jelentettek (2,2,2-trifluoretoxi-csoport), vagy egyáltalán nem voltak megvalósíthatók 

(2-klóretoxi-csoport).  

A kidolgozott eljárásokat alkalmazva 27 különböző aril- és heteroaril-trifluoretil-étert, 

valamint 14 aril-2-klóretil-étert és 10 aril-2-aminoetil-étert állítottunk elő. Sikerrel 

megvalósítottuk továbbá összetett, biológiailag aktív molekulák totálszintézisét is, a C-O 

kötés kialakítására alkalmas kapcsolási reakciókat alkalmazva. 

3. A doktori értekezés alapjául szolgáló közlemények 

1. „Palladium-Catalyzed 2,2,2-Trifluoroethoxylation of Aromatic and Heteroaromatic Chlorides Utilizing 

Borate Salt and the Synthesis of a Trifluoro Analogue of Sildenafil” Bálint Pethő, Márton Zwillinger, 

János T. Csenki, Anna E. Káncz, Balázs Krámos, Judit Müller, György T. Balogh, Zoltán Novák, 

Chem. Eur. J. 2017, 23, 15628-15632. 

2. „Palladium catalyzed chloroethoxylation of aromatic and heteroaromatic chlorides: an orthogonal 

functionalization of a chloroethoxy linker” Bálint Pethő, Dóra Vangel, János T. Csenki, Márton 

Zwillinger, Zoltán Novák, Org. Biomol. Chem., 2018, 16, 4895-4899. 

3. „Synthesis of Aryl- and Heteroaryl-trifluoroethyl Ethers: Aims, Challenges and New Methodologies” 

Bálint Pethő, Zoltán Novák, Asian J. Org. Chem., 2018, DOI: 10.1002/ajoc.201800414 

4. További közlemények 

1. „Iron-surfactant nanocomposit-catalyzed benzylic oxidation in water” Fruzsina Szabó, Bálint Pethő, 

Zsombor Gonda, Zoltán Novák, RSC Advances, 2013, 3, 4903-4908. 

2. „Palladium-Catalyzed Methoxylation of Aromatic Chlorides with Borate Salts” Gergely L. Tolnai, 

Bálint Pethő, Péter Králl, Zoltán Novák, Adv. Synth. Catal., 2014, 356, 125-129. 

5. Konferencia előadások 

1. „Palládiumkatalizált alkoxilezési reakciók vizsgálata, és gyógyszerkémiai alkalmazásuk” Pethő Bálint, 

Zwillinger Márton, Csenki János, Vangel Dóra, Balogh György, Novák Zoltán, MTA Heterociklusos és 

Elemorganikus Kémiai Munkabizottsági ülés, Balatonszemes, 2018. június 6-8. 

2. „Palladium-catalyzed C-O bond forming reactions in the service of medicinal chemistry” Bálint Pethő, 

Dóra Vangel, Márton Zwillinger, János T. Csenki, Zoltán Novák, XLIII "A. Corbella" International 

Summer School on Organic Synthesis, Gargnano (Olaszország), 2018. június 10-14. 


