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1 Bevezetés 

Számos természetes vegyületben találhatunk többszörösen szubsztituált 

benzolszármazékokat és heterociklusokat. Változatos tulajdonságaik miatt a mindennapi élet 

sokféle területén alkalmazzák őket, kezdve a gyógyszeripartól, a kozmetikai iparon át a 

műanyagiparig, sőt az elektronikai iparban és még számos helyen. Éppen ezért fontos ezen 

vegyületek minél egyszerűbb, szelektívebb, akár méretnövelhető módon történő előállítása, 

viszonylag olcsó kiindulási anyagok és reagensek segítségével. Az elmúlt több mint száz év 

során számos jól bevált stratégiát dolgoztak ki és alkalmaztak aromás és heterociklusos 

vegyületek előállítására és továbbalakítására, azonban sok esetben fontos vegyületcsaládok 

egyszerű, méretnövelhető szintézise nem megoldott. 

Hagyományosan a poliszubsztituált benzolszármazékokhoz egymást követő, aromás 

elektrofil és nukleofil szubsztitúciós lépések sorával juthatunk el. Azonban ezen az úton a 

vegyületek szintézise a helyettesítő csoportok számának növekedésével egyre bonyolultabbá 

és nehézkesebbé válik az egyes csoportok különböző irányító és szubsztitúciót gátló vagy 

aktiváló hatása miatt. Egy másik lehetőség a benzolgyűrű különféle – pl. [2+2+2], [4+2] vagy 

[3+3] – annulációja, ami lehetővé teszi a szintézisek lerövidítését, de ezen esetekben a 

megfelelő regioszelektivitás elérése nehéz feladat (1. ábra1. ábra). 

 

1. ábra Benzolszármazékok szintézise aromás elektrofil szubsztitúcióval és gyűrűannulációval 

A doktori munkám e szintetikus problémakörhöz kapcsolódik, amely során két 

vegyületcsoportot vizsgáltunk méretnövelhető szintézisek kidolgozása céljából: 

Az egyik a gyógyszeripari szempontból fontos izokinolin származékok szelektív 

szubsztitúciója a karbocikluson; a másik a többszörösen szubsztituált benzolszármazékok de 

novo szintézise, melyeket bifenil alapú fázistranszfer katalizátorok előállítására használtunk 

fel. 
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2 Célkitűzés 

Az izokinolinváz kialakítására sok módszer létezik, melyeket számos szintézisben 

sikeresen alkalmaztak, de mindegyiknek megvannak a maga határai. A klasszikus módszerek 

(a BischlerNapieralszki-, a PictetGams-, PictetSpengler- és a PomeranzFritsch-reakció) 

elektronküldő vegyületek esetén működnek jól, miközben az általában erőteljes és savas 

körülmények miatt alacsony a funkcióscsoport-tolerancia. A manapság kifejlesztett átmeneti 

fém katalízist használó szintézisek ígéretes alternatívának tűnnek, mert elég széles körű 

alkalmazhatóságot mutatnak, de a kiindulási anyagok elérhetősége és a megfelelő 

szubsztituensek előzetes beépítése korlátot jelenthet. 

Doktori munkám során célul tűztük ki egy olyan divergens stratégia kidolgozását, mellyel 

megvalósítható az izokinolin szelektív szubsztitúciója a karbocikluson. A szintézisstratégia 

alkalmazhatóságának bizonyítására megcéloztuk a négy lehetséges fenil-tetrahidroizokinolin 

előállítását. 

 

2. ábra A tervezett divergens szintézis 

Továbbá célunk volt a stratégia kivitelezéséhez szükséges izokinolin-származékok 

egyszerű, méretnövelhető szintézisének megvalósítása, és az intermedierek felhasználása 

természetes anyagok előállításában. 

 

Az aszimmetrikus PTC-t számos előnye és széleskörű alkalmazása ellenére még kevés 

esetben alkalmazták ipari eljárásokban. Ennek egyik oka, hogy a hatékony katalizátorok 

elérhetősége korlátozott, és így az áruk is magas. Ráadásul hiába lehet levinni a 

katalizátortöltetet 1%-ra vagy az alá, a katalizátorok molekulatömege továbbra is magas (pl. a 

3,4,5-trifluorfeniles egyszerűsített Maruoka katalizátor esetén 669 g/mol/reakciócentrum). 

  



5 

 

 

Ezért célul tűztük ki az aszimmetrikues PTC reakciókban sikeresen alkalmazott C2-es 

szimmetriájú Maruoka katalizátorból kiindulva egy olyan új, bifenil alapú, királis PTC 

katalizátor előállítását, mely kétszeresen tartalmazza a mintául választott katalizátor aktív 

oldalát (3. ábra3. ábra). 

 

3. ábra Új, bifenil alapú, királis PTC katalizátor tervezése és az előállításához szükséges 

kulcsintermedier 

A tervezett katalizátor szintéziséhez szükséges a megfelelő aromás csoportokat tartalmazó 

pentaszubsztituált jódbenzolok előállítása. Ezeknek a poliszubsztituált 

halogénszármazékoknak a kialakítása önmagában is egy jelentős szintetikus kihívás, ezért 

célunk volt ezen építőelemek egyszerű, gyors és méretnövelhető szintézise is. 
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3 Eredmények 

A doktori munkám során elért eredményeket a következő pontokban foglalhatjuk össze: 

1. Kidolgoztunk egy olyan divergens stratégiát, mellyel megvalósítottuk az izokinolin 

szelektív szubsztitúcióját a karbocikluson. Ehhez a regiokimerítéses funkcionalizálás elvét 

alkalmaztuk, melyben egymást követő, aromás elektrofil szubsztitúciós lépésekben klór 

atomokkal „védtük” a heterociklus legaktívabb pozícióját, majd bróm atom bevitelével 

aktiváltuk a soron következőt (4. ábra4. ábra). 

 

4. ábra A regiokimerítés elvének alkalmazása izokinolinra 

2. Ennek az eljárásnak a segítségével méretnövelhető módon állítottunk elő különféle, a 

karbocikluson halogénezett izokinolin-származékokat, amelyek alkalmasak további 

funkcionalizálásra (4. ábra4. ábra). 
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3. Az előállított halogénezett aromás vegyületek továbbalakíthatóságát Suzuki-kapcsolást 

követő katalitikus redukcióval bizonyítottuk, és így más módon csak nehezen hozzáférhető 

molekulákat állítottunk elő. A halogénezett izokinolin-származékokat természetes anyagok 

szintézisében is alkalmaztuk, és így az irodalmi példáknál rövidebb úton valósítottuk meg az 

oxoaporfinváz előállítását és az ellipticin totálszintézisét (5. ábra5. ábra). 

 

5. ábra A halogénezett izokinolinok továbbalakítása 
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4. Másrészt méretnövelhető módon állítottunk elő olyan új, axiális kiralitással rendelkező, 

bifenil alapú PTC katalizátor variációkat, melyek kétszeresen tartalmazzák a sokféle 

reakcióban sikeresen alkalmazott Maruoka-katalizátor aktív centrumát. 

Ehhez megvalósítottuk 2,3,4,5-tetraszubsztituált jódbenzolszármazékok de novo [3+3] 

annulációját megfelelő tozilhidrazonszármazékok új, az irodalomban nem ismert módon 

történő átalakításával.  

 

6. ábra Tetraszubsztituált jódbenzolok előállítása 

Az egész szintézis könnyen hozzáférhető alapanyagokra épül, mivel a tozilhidrazonokat az 

acetondikarbonsav dimetilészter és kalkonok Robinson-annulációjával nyerhető 

ciklohexénonokból állítottuk elő (6. ábra). 
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5. A bifenilvázat az előállított jódbenzol származékok Ullmann-kapcsolásával alakítottuk 

ki. Az oldallánc megfelelő átalakítása után (7. ábra) a kívánt fázistranszfer katalizátorokat 

különböző aminokkal történő gyűrűzárás eredményeként kaptuk meg (8. ábra). 

 

7. ábra Tetraszubsztituált jódbenzolok továbbalakítása 

 

8. ábra Különböző aminokkal történő gyűrűzárások 
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6. Az előállított fázistranszfer katalizátorokat kipróbáltuk védett glicin-észter alkilezésében 

és kalkon epoxidálásában, mindkét esetben a várt katalitikus hatást és egy minimális 

enanatioszelektivtást tapasztaltunk (9. ábra). 

 

9. ábra Az optikailag tiszta katalizátorral elvégzett reakciók 

7. Az előállított dibutilegységet tartalmazó katalizátorunk szilárd állapotban az egykristály 

röntgenfelvételek alapján rendezett, porózus szerkezeteket alkot, amely tulajdonsága 

hasonlóvá teszi a MOF-okhoz, COF-okhoz és a HOF-okhoz (10. ábra). 

 

10. ábra A dibutilegységet tartalmazó katalizátorunk kristályszerkezete 
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