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1. Bevezetés 

A szerves kémia preparatív módszereinek fejlődésével egyre nagyobb igény mutatkozik 

az egyszerűen és gyorsan kivitelezhető kapcsolási reakciók kidolgozására. Fontos 

szempontként merül fel a szintetikus lépések számának csökkentése, a kívánt funkciós 

csoportok közvetlen beépítésének lehetősége, az atomhatékonyság növelése, a nem kívánt 

melléktermékeke számának csökkentése, valamint a teljes szelektivitás elérése. A 

kiterjeszthetőség szempontjából rendkívül hasznos célnak mondható az enyhe 

reakciókörülmények kialakítása és a jó funkciós csoport tolerancia megléte. 

Doktori kutatómunkám során aromás vegyületek átmenetifém-katalizált regioszelektív 

fluoralkilezésével, fluoralkenilezésével és arilezési reakcióinak tanulmányozásával 

foglalkoztam. A közvetlen kapcsolásokhoz nagy reaktivitású nemszimmetrikus hipervalens 

jód(III)-vegyületeket használtunk fel. A kísérleti munkát az elektrofil reagensként 

felhasználható, korábban még nem ismert aril-(fluoralkil)- és aril-(fluoralkenil)jodóniumsók 

szintézisével kezdtem meg. 

A kutatás első felében aromás vegyületek C-H aktiválása útján alakítottunk ki új C-C 

kötést. A palládiumkatalizált közvetlen kapcsolás során a C-H kötésekkel rendelkező aromás 

vegyületeket átalakítás nélkül használhatjuk fel és nincs szükség a hagyományos 

keresztkapcsolási reakcióban megszokott funkciós csoportok beépítésére. A C-H aktiválás 

során teljes regioszelektivitás érhető el, amennyiben az aromás rendszeren egy ún. irányító 

csoportot (DG, Directing Group) helyezünk el, mely a palládiumkatalizátort koordinálja, 

sztérikusan irányítja, és így orto pozícióban történhet meg a funkcionalizálás. 

Az irodalmi eljárásokat áttekintve megállapítottuk, hogy aril-(fluoralkil)- és alkenil-

(aril)jodóniumsókat korábban még nem alkalmaztak reagensként irányított C-H aktiválási 

reakcióban. Továbbá kutatásunk előtt ismeretlen volt az acetanilidek 2,2,2-trifluoretilezési 

reakciója, az aromás karbamidszármazékok közvetlen orto-(fluor)alkilezése, valamint a 

2,3,3,3-tetrafluorpropil csoport beépítése is. 

A C-H aktiválási reakciókra számos irodalmi példát találhatunk, melyekben 

megállapították, hogy az orto-szubsztituens jelenlétében megvalósított irányított palladálás az 

átlagosnál rosszabb termelést eredményez. A tapasztalt reaktivitás-csökkenést nagy 

általánosságban sztérikus és elektronikus okokkal magyarázták, és gyakran a mélyebb tartalommal 

nem rendelkező „orto-effektusként” hivatkozták. Mindazonáltal a palládiumkatalizált C-H 

aktiválás a sztérikus hatásait részletesen korábban senki sem vizsgálta. A kísérleti tapasztalataink 

és elméleti kémiai számítások alapján vállalkoztunk a jelenség értelmezésére. 
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2. Tudományos eredmények 

A palládiumkatalizált regioszelektív C-H aktiválási reakciók elvégzéséhez előállítottam 

nemszimmetrikus aril-(fluoralkil)- és aril-(fluoralkenil)jodóniumsókat kereskedelmi 

forgalomban kapható fluoralkil-jodidokból kiindulva. Megvalósítottuk anilidek orto-szelektív 

2,2,2-trifluoretilezési reakcióját és kisebb módosításokkal kiterjesztetettük aromás 

karbamidszármazékokra is az átalakítást. Véghez vittük fluoralkenil-jodónium-triflát sók 

felhasználásával aromás amidok, karbamidok és benzamid-származékok orto-fluor-

alkenilezési reakcióját. A regioszelektív funkcionalizálási reakciók során tapasztalt sztérikus 

hatásokból eredő reaktivitást és az irodalomban általánosságban használt „orto-effektusnak” 

nevezett hatást kvantumkémiai számításokra támaszkodva magyaráztunk meg. 

Nemszimmetrikus diariljodónium-triflát sók felhasználásával elvégeztünk nitroenaminok 

rézkatalizált N-arilezését. 

2.1. Nemszimmetrikus fluoralkil- és fluoralkeniljodóniumsók szintézise 

 

• Kidolgoztam egy eljárást aril-(2,2,2-trifluoretil)jodóniumsók előállítására, amelyet nagy 

hatékonysággal különböző aromás vegyületek és erős ásványi savak felhasználásával 

valósítottam meg. 

• A kísérletek során megállapítottuk, hogy a megfelelő stabilitással rendelkező aril-2,2,2-

trifluoretiljodóniumsó előállításához és reagensként való alkalmazásához aromás 

részletként mezitilént, anionként triflátot szükséges használni. 

• A könnyen kezelhető mezitil-(2,2,2-trifluoretil)jodónium-triflát (5) só előállítását 

100 mmol méretben kiváló termeléssel végeztem el. 

• Megállapítottuk, hogy a fluoralkil lánc fluoratomszámának csökkenésével a keletkező 

hipervalens λ3-jodánok stabilitása jelentősen csökken. Az 1H,1H,2H-difluoretil-

jodidból (1) kiindulva -10 °C- alatt sikerrel szintetizáltam a 4-fluorfenil-(2,2,-difluoretil)-

jodónium-triflátot (9), azonban a vegyület néhány nap alatt -20 °C alatt is elbomlik. 

1H,1H,2H,2H-perfluoralkil-jodidokból nem állítható elő -10 °C-on sem 

fluoralkiljodóniumsó. 
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• Az 1H,1H-fluoralkil lánc fluoratomszámának növelésével a keletkező hipervalens λ3-jód-

vegyüeletek stabilitása nő. Ennek megfelelően az aromás részletet változtatva 

(elektronikus és sztérikus hatások figyelembevételével) előállítottam különböző aril-

(2,2,3,3,3-pentafluorpropil)jodónium-triflát sókat 84-99% termelés mellett. 

• A kidolgozott szintetikus eljárás alkalmazhatóságát méretnövelt szintézisek kivitelezésével 

is alátámasztottam, melynek eredményeként a (13) mezitil-(2,2,3,3,3-pentafluorpropil)-

jodónium-triflát sót 37 mmol-os méretben 99% termeléssel izoláltam. 

• A aril-(2,2,3,3,3-pentafluorpropil)jodónium-triflát sókat nátrium-hidriddel kezelve, 

hidrogén-fluorid eliminációs reakcióban a (Z)-aril-(2,3,3,3-tetrafluorprop-1-en-1-il)-

jodónium-triflát sókhoz jutottam, melyek a pentafluorpropil-jodidra számolva 43-76% 

összesített termeléssel álltak elő. 

• Megállapítottam, hogy az aril-(fluoralkenil)jodónium-triflát sók az aril-(fluoralkil)-

jodónium-triflátokhoz képest megnövekedtetett termikus stabilitással rendelkeznek. 

2.2. Anilidek palládiumkatalizált közvetlen 2,2,2-trifluoretilezése 

 

• Kidolgoztunk egy hatékony palládiumkatalizált C-H aktiválási eljárást, melynek 

segítségével fluoralkiljodóniumsók reagensként történő felhasználásával 

anilinszármazékok szelektíven orto helyzetben enyhe reakciókörülmények között 

fluoralkilezhetők. 

• A trifluoretilezést mezitil-(2,2,2-trifluoretil)jodónium-triflát só (5) használatával 

végeztem, melyhez az inert, poláris oldószerek használatára volt szükség, így a reakció 

oldószerének diklórmetánt vagy 1,2-diklóretánt választottam. 

• A (5) jodóniumsó nagyfokú reaktivitásának köszönhetően a reakció már 0 °C-on is 

lejátszódik, de a könnyebb kivitelezés érdekében szobahőmérsékleten végeztük a 

trifluoretilezést. A hőmérséklet emelésével a (5) jodóniumsó bomlékonysága miatt a 

konverzió csökken. 

• A megvizsgált katalizátorok közül kizárólagosan a palládium-vegyületek mutattak 

aktivitást. Klorid anion jelenlétében nem történik reakció, de 7,5 mol% palládium(II)-

acetát felhasználásával gyors reakcióban teljes konverzió érhető el. 

• Az optimálási reakciók során megállapítottuk, hogy a hozzáadott oxidálószerek gátolják a 

katalitikus trifluoretilezést, míg az erős savak kedvezően befolyásolják a C-H aktiválási 
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reakciót. A savak hatásának tanulmányozásával megállapítottuk, hogy teljes konverzió 

csak a trifluorecetsav hozzáadásával érhető el. 

• A 2,2,2-trifluoretilezési reakció a trifluorecetsav mennyiségére nézve is katalitikusnak 

tekinthető, azonban a homogenitás fenntartása érdekében 1-3 ekvivalens trifluorecetsav 

használata előnyös. A trifluorecetsav mennyiségének növelésével felgyorsítható a C-H 

aktiválási reakció. 

• A mezitil-(2,2,2-trifluoretil)jodónium-triflát (5) reagens mennyiségének vizsgálata során 

megállapítottuk, hogy 1,2 ekvivalens bemérése elégséges a teljes konverzió eléréséhez. 

Olyan esetekben, ahol mind a két orto-C-H aktiválható (pl.: acetanilid (16), vagy para-

szubsztituált acetanilid), 1,05 ekvivalens (5) jodóniumsó bemérése volt szükséges a 

bisz(2,2,2-trifluoretilezés) elkerülése végett. 

• Az in situ IR vizsgálatok alapján lehetőségünk nyílt folyamatában vizsgálni az aromás 

vegyületek metallálását és a palládiumkomplexek reakcióját mezitil-(2,2,2-

trifluoretil)jodónium-triflát sóval (5). Megállapítottuk, hogy a C-H aktiválás lényegében a 

trifluorecetsav hozzáadásnak pillanatában indul meg, és a kétmagvú palládiumkomplexek 

készségesen reagálnak alacsony hőmérsékleten is a (5) jodóniumsóval. A hőfejlődéssel járó 

reakció 1-3 óra alatt szolgáltatja a várt orto-trifluoretilezett termékeket. 

• Az átalakítást kiterjesztettük 43 elektronban gazdagabb és elektronban szegényebb amid 

irányító csoporttal rendelkező aromás vegyületre, melyeket 47-95% termeléssel izoláltunk. 

2.3. Aromás ureák palládiumkatalizált közvetlen 2,2,2-trifluoretilezése 

 

• A 2,2,2-trifluoretilezési reakció kiterjeszthetőségének vizsgálata során megállapítottuk, 

hogy az aromás ureák is mutatnak reaktivitást az irányított, C-H aktiválási reakcióban. 

• Az acetanilidek trifluoretilezéséhez kifejlesztett eljáráson módosításokat kellett 

végrehajtanunk a nem kívánt N-trifluoretilezés visszaszorítása érdekében. Az 

optimalizálást elvégezve megállapítottuk, hogy a trifluorecetsav mennyiségének 

növelésével és a mezitil-(2,2,2-trifluoretil)jodónium-triflát (5) reagenst megelőző 

bemérésével a melléktermék keletkezése teljes mértékben visszaszorítható. 

• Az aromás karbamidszármazékok orto-trifluoretilezéséhez diklórmetán oldószer, 7,5 

mol% palládium(II)-acetát és trifluorecetsav hozzáadása szükséges. 

• Az átalakítást kiterjesztettük 34 elektronküldő és elektronszívó funkciós csoportokkal 

szubsztituált aromás vegyületekre is, melyeket 53-95% termeléssel kaptunk meg. 
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2.4. Aril-(fluoralkenil)jodóniumsók felhasználása C-H aktiválásban 

 

• A 2 ekvivalens trifluorecetsav és 7,5 mol% palládium(II)-acetát katalizátor felhasználása 

mellett, a mezitil-(2,3,3,3-tetrafluorpropenil)jodónium-triflát (13) reagens alkalmazásával 

elvégeztük acetanilidek orto-tetrafluorpropenilezési reakcióját. 

• A palládiumkatalizált irányított C-H aktiválási reakcióban az aril-(fluoralkenil)jodónium-

triflát sók, az aril-(fluoralkil)jodónium-triflátokhoz képest csökkent reaktivitást mutatnak, 

így a reakció kiterjesztése érdekében egyes esetekben szükségesnek bizonyult a 

hőmérséklet 75 °C-ra történő emelése és a hosszabb reakcióidő alkalmazása. 

• Az orto-szelektív tetrafluorpropenilezési reakciót kiterjesztettem aromás amidokra, 

karbamidokra és benzamid-származékokra, valamint megvalósítottam egy 

trifluorpropenilezést és egy heptafluorpentenilezési reakciót. 

2.5. A palládiumkatalizált C-H aktiválás sztérikus hatásainak magyarázata 

A palládiumkatalizált irányított orto-C-H aktiválás triviális előfeltétele, az orto-hidrogén 

megléte, így a 2,6-diszubsztituált acetanilidek nem vehetnek részt orto-metallálásban. Az 

egyszeresen orto-szubsztituált aromás vegyületek a körülményektől függően egyszeres orto-

funkcionalizálást tesztnek lehetővé. Az általunk elvégzett palládiumkatalizált trifluoretilezési 

reakciókat a mezitil-(2,2,2-trifluoretil)jodónium-triflát (5) bomlékonysága miatt 25 °C-on 

végeztük el, míg a mezitil-(2,3,3,3-tetrafluorpropenil)jodónium-triflát (13) só alkalmazásával 

lehetőségünk nyílt 75 °C-on is végrehajtani C-H aktiválási reakciókat. A trifluoretilezés és 

tetrafluorpropenilezési reakciók során számos megfigyelést tettünk, amelyek alapján az alábbi 

szerkezet-reaktivitás összefüggéseket állapítottuk meg: 

• A funkciós csoport nélküli valamint a para-szubsztituált acetanilidek és aril-ureák esetében 

egyszeres és kétszeres orto-szelektív 2,2,2-trifluoretilezést is megvalósítottunk. 

• Meta-szubsztituált acetanilidek és ureák esetén kizárólagosan a C6-H aktiválható. 

• Az acetanilid (16), pivalanilid és hasonló N-arilamidok valamint aromás karbamidok orto-

pozíciójában elhelyezett metil (17), benzil, metoxi, izopropil, klór és bróm jelenlétében a 

trifluoretilezést jelentősebb termeléscsökkenés nélkül valósítottuk meg, így sztérikus 

gátlást nem állapítottunk meg. 

• Sztérikus gátlás következtében az N-fenilpirrolidion (18) és N-metilacetanilid (17) 

esetében a két szabad orto-H ellenére is csak egyszeres trifluoretilezés és 
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tetrafluorpropenilezés volt lehetséges, míg a N-metil-N-(o-tolil)acetamid (20) C-H 

aktiválása 75 °C-on sem történt meg. 

• Megállapítottuk, hogy a sztérikus taszítások magyarázatához kizárólag a C-H aktiválás 

kiindulási vegyületének szerkezetét kell megvizsgálnunk. A jelenségek részletes megértése 

érdekében DFT geometria-optimálásokat végeztünk, és modelleztük a molekulákat. 

• Ha az irányító csoport X és Y atomjai sp2 hibridállapotúak, és az irányító csoport valamint 

az aromás gyűrű között a rotáció nem gátolt, akkor megvalósulhat az orto-C-H hasítása és 

a funkcionalizálás. 

• Ha az irányító csoport és az aromás gyűrű között a rotáció gátolt, akkor ugyan a palládium 

koordinálódhat az irányító csoport Z atomjához, de a csavart szerkezet miatt térben nem 

kerül közel az orto-C-H kötéshez, így nem történik reakció. 

• A C-H aktiválási reakció előfeltétele a C-H kötés hasítása és a metallálás, amely csak 

megfelelően planáris szerkezet mellett valósulhat meg. Ennél fogva a rendszer adott 

hőmérsékleten jellemezhető a kiindulási vegyület aromás részlete és az irányító csoport 

között fellépő diéderes szöggel. 

• A torziós szög növekedésével a molekula geometriája egyre inkább kitér a C-H aktiválás 

szempontjából kedvező planaritásból, aminek köszönhetően nő a palladálási reakció 

energiagátja is. 
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Jelenleg a módszer általánosításán dolgozunk, melyhez az irodalomban fellelhető és saját 

laboratóriumunkból származó kísérletek eredményeiből, reakciókörülményeiből építünk 

adatbázist. A kísérleti körülmények és a számolt paraméterek összevetésével lehetőségünk 

nyílik a jövőben megjósolni az egyszeres és készeres orto-C-H aktiválás lehetőségét vagy 

gátoltságát. Ezen eredményeinket mindeddig még nem publikáltuk. 

2.6. Nitroenaminok rézkatalizált N-arilezési reakciója 

 

A kutatócsoportunkban korábban már széleskörűen tanulmányozott rézkatalizált arilezési 

reakciók alapján kezdtük vizsgálni az aromás nitroenaminok reakcióját nemszimmetrikus 

diariljodóniumm-triflát sókkal, melynek eredményeként a következőket értük el: 

• A nitroenaminoktól megszokott reaktivitás alapján a várt C-C kapcsolás helyett érdekes 

módon N-arilezési reakció ment végbe. 

• A sikeres regioszelektív arilezési reakció elvégzéséhez N,N-dimetil-formamid oldószerre 

és feleslegben vett diizopropil-etilamin vagy trietil-amin szerves bázisra volt szükség. 

• Katalizátorként a réz(I)-klorid, -bromid és -jodid egyaránt megfelelőnek bizonyultak. 

Katalizátor jelenléte nélkül nem képződött termék. 

• A katalitikus arilezési reakció kiterjesztése során aril-(mezitil)jodóniumsók 

felhasználásával változatosan szubsztituált nitroenaminokba különböző aromás részletet 

építettünk be az eljárás segítségével. 
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