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1. BEVEZETÉS 

Az átmenetifém-organikus kémia kutatása az elmúlt évtizedek látványos 

fejlıdése után mára eljutott a szerves szintézisek általánosan elfogadott alkalmazási 

stádiumába. Az átmenetifém-szén kötés szerkezetének megismerése, a katalitikus 

reakciók elemi lépéseinek megértése, az átmenetifém koordinációs szférájában 

lejátszódó reakciók mechanizmusának leírása elısegítette gyakorlati problémák 

megoldását. Az átmenetifémek által katalizált reakciók - melyek közé a szén-

monoxidot, mint reaktánst alkalmazó karbonilezési reakciók is tartoznak - az ipari 

problémák leghatékonyabb megoldásává váltak. A folyamatosan növekvı szakmai 

összefoglalók, könyvek, cikkek száma is azt mutatja, hogy az átmenetifém katalizálta 

karbonilezési reakciók az átmenetifém-organikus szintéziseknek egyre nagyobb 

jelentıségő területét képezik. Ma már ritkán találkozunk olyan korszerő reakcióval, 

amelyben a fémorganikus homogén katalízis nem játszik szerepet, hiszen általában jó 

hozam, kiemelkedı kemo-, regio- és enantioszelektivitás érhetı el általuk.  

Az új típusú fémorganikus katalizátorok használata iránti félelmek megszőnését, 

valamint az átmenetifém komplexek költségessége miatti tévhit csökkenését követıen 

mára használatuk elterjedtebb, mint sok klasszikus szerves reagensé. Rendszeresen és 

rutinszerően alkalmaznak homogén katalitikus karbonilezési reakciókban gyakorlati 

szempontból fontos alapváz kialakítására vagy azok újabb funkciós csoportjának 

kiépítésére fémorganikus katalizátorokat. A folyamatosan javuló szelektivitások és a 

reakciómechanizmusok egyszerőbb leírása, a standard technikák hatékony 

alkalmazhatósága a homogén katalitikus reakciók legnagyobb erénye, ami miatt 

elıszeretettel alkalmazzák ezeket az iparban is. 

Napjainkban a fémorganikus kémikusok és a szintetikus vegyészek közötti 

távolság egyre csökken, hiszen az átmenetifém-organikus vegyületek a legtöbb szerves 

szintézis nélkülözhetetlen eszközeivé váltak. Nemcsak a fıcsoportba tartozó fémek 

szerves kémiája, hanem az átmenetifém-organikus kémia is beépült az alapismeretekbe 

és mára már jelentıs része a kémiai a tananyagban is megjelenik. 

Amint az széles körben ismert, az átmenetifém-organikus kémia elsı vegyülete a 

Zeise-só (1827) elıállítása és azonosítása volt 180 évvel ezelıtt. Számos mérföldkı 

található az átmenetifém organikus kémia fejlıdésében, mint pl. a Mond által 1890-ben 

elıállított biner nikkel-karbonilok felfedezése. A huszadik század elején a szervetlen 
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kémiát háttérbe szorította a szerves és fizikai kémia fejlıdése. Azonban mindkét 

területen elért eredmények hozzájárultak ahhoz, hogy a múlt század második felében a 

koordinációs kémia és a fémorganikus kémia, mint külön tudományág jöjjön létre. 

A szén-monoxid, mint építıelem alkalmazása Roelen nevéhez főzıdik, hiszen ı 

használta elıször (1939) kobalt-katalizált hidroformilezési reakciókban. Azóta ezt 

tekintik a homogén katalitikus reakciók kezdetének is, és e területen több kémikust 

Nobel-díjjal tüntettek ki. 

Napjainkban a szén-monoxid, mint aldehid, keton, karbonsav vagy származékaik 

’karbonil-forrása’ különbözı átmenetifém katalizálta reakciókban egyre szélesebb 

körben elterjedt. Mivel sikerült e módszerekkel elfogadható kitermelést és a keletkezett 

melléktermékek mennyiségének minimalizálását elérni, a környezetvédık számára is 

elfogadhatóvá váltak. Érdemes azonban megemlíteni, hogy az iparban, a homogén 

katalízis kezdetétıl a legnagyobb mennyiségben propén és metanol ródium katalizálta 

karbonilezésével n-butanalt, illetve ecetsavat állítottak elı. 

A homogén katalitikus reakciók hátránya drágaságuk, valamint az, hogy a 

reakciók egy részénél komoly gondot okoz a termék és a katalizátor szétválasztása. A 

termék tisztasága romlik, a katalizátor újrafelhasználhatósága is csökken. Napjainkban 

ezt kikerülendı, komoly kutatások folynak az oldószer ionfolyadékkal való 

helyettesítésére [1, 2].  

A szteroidok felfedezése, kutatása már a múlt században elkezdıdött, azonban 

szintézissel történı elıállításuk csak 50 évvel ezelıtt sikerült. Azóta a szteránvázas 

vegyületek homogén katalitikus átalakítása is rutinszerővé vált.  

Munkám során érdeklıdésem a biológiai aktivitással rendelkezı szteroidok felé 

fordult, és alapvetı célkitőzésem az volt, hogy a szteroid alapvegyületeket új funkciós 

csoportokkal lássam el. Ehhez a munkámhoz a tervezett homogén katalitikus reakciókat 

eleinte modell vegyületekkel vizsgáltam, hiszen az itt lejátszódó reakciómechanizmusok 

megértése nagy segítséget nyújtott a késıbbi szteroidok kapcsolási reakcióinak 

megértéséhez. A kiindulási szteroidok ’vinil-jodid’ szerkezeti egységet tartalmazó 

vegyületek voltak. Az átmenetifém-komplex katalitikus intermedierek nagy 

reakciókészségőek, ezért olyan szteroid származékok szintézise is megoldható, amelyek 

klasszikus szintetikus módszerekkel nem, vagy csak nagyon kis kitermeléssel 

sikerültek. A kapott funkcionalizált szteroidok lehetséges gyógyszer-alapanyagként 

vizsgálhatók tovább.  
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2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS  

Dolgozatom elsı felében a homogén katalitikus kapcsolási reakciók történeti 

fejlıdését szeretném bemutatni. A keresztkapcsolási reakciókban használt különbözı 

átmenetifém katalizált reakciótípusok irodalmának lényeges momentumait foglaltam 

össze, különös tekintettel a Suzuki-Miyaura keresztkapcsolási reakciókra. Külön-külön 

fejezetekben ismertetem a homogén katalitikus reakciókban alkalmazott 

szubsztrátumokat, magyarázatot adva, hogy kutatómunkám során miért ezeket a 

vegyületeket választottam. Végül az irodalmi összefoglalót a szteroidok homogén 

katalitikus átalakításának bemutatásával zárom, benne részletesen ismertetve a 

hidrogénezési, a különbözı karbonilezési és kapcsolási reakciókat. 

2.1 Homogén katalitikus kapcsolási reakciók típusai 

Új szén-szén és szén-heteroatom σ-kötés kialakítása minden idıben a szintetikus 

szerves kémia meghatározó átalakításai közé tartozott. A már klasszikusnak számító 

szén-szén kötést létrehozó módszerek (pl. Grignard-reakció) mellett az átmenetifémek 

(palládium(0), nikkel(0), vas(I)) által katalizált keresztkapcsolási [3] (’cross coupling’) 

reakciók (1. ábra) új utat nyitottak a szintetikus alkalmazások felé. Ipari 

technológiákban is elıszeretettel alkalmazzák, hiszen nagy elınyük, hogy a ligandum és 

a központi fématom célirányos megválasztásával a reakció szelektivitása széles határok 

között változtatható. 

 

 

1. ábra. Keresztkapcsolási reakció 
 

Az ezekben a reakciókban használt katalizátorok és ligandumok jelentıs része már a 

kereskedelmi forgalomban is kapható. A keresztkapcsolási reakciókban alacsony 

oxidációs állapotú átmenetifémet tartalmazó katalizátorokat alkalmaznak. A fémekhez 

kapcsolódó ligandumok egyrészt a katalizátort stabilizálják, másrészt lehetıvé teszik, 

hogy a reakció homogén fázisban játszódjon le. A leggyakrabban használt aktív 

R-X  +  R'-M' 
MLn

R-R'  + M'-X
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katalizátorokban a 0 oxidációs állapotot vagy ’in situ’ állítják elı a reakció során a 

megfelelı fémvegyületbıl (pl. PdCl2(PPh3)2, Pd(OAc)2, Ni(acac)2) prekurzorokból), 

vagy a kiindulási (’bemért’) komplex eleve 0 oxidációs állapotú fémet tartalmaz. 

Mint az összefoglaló ábrán (2. ábra) látható, azóta külön névvel illetik a különbözı 

fémorganikus reagenseket alkalmazó reakciókat. A folyamat elsı lépése a szerves 

halogenid oxidatív addíciója az átmeneti fémre, melyben az átmenetifém oxidációs 

száma kettıvel nı. (A katalitikusan aktív, alacsony oxidációs állapotú katalizátor 

intermedier elıállítására redukálószerként leggyakrabban foszfánt vagy  trietilamint 

használnak.) Szén-fém σ-kötés alakul ki, miközben az átmenetifém +2 oxidációs 

állapotúvá oxidálódik. A kapcsolni kívánt másik szerves molekula (R’M’) 

transzmetallálással kerül az átmenetifém-ionra, s így egy transz-diaril-fém komplex 

alakul ki. Izomerizáció során a transz-szerkezető komplex cisz-származékká alakul át. 

A térbeli átrendezıdés lehetıvé teszi a reduktív eliminációs reakciót, melynek során 

keletkezik a végtermék, és az aktív katalizátort is visszakapjuk a reakció végén [4]. A 

katalitikus reakció sebességét a leglassúbb – ez általában az oxidatív addíció – 

részreakció határozza meg. 
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MLn
R-X

R-R'

oxidatív addíció
reduktív 
elimináció

R-M-R'
   Ln

R-M-X

R' M'

transzmetallálás

M' Xizomerizáció

Ln
R-MLn

R'

 

MLn: Pd(0), Ni(0)     X: I, Br, Cl, OTf, OSO2R, SOR, SR 

M’:  B - Suzuki-Miyaura-kapcsolás  Sn – Stille-kapcsolás 

 Mg – Kharasch-kapcsolás   Zn – Negishi-kapcsolás 

Cu – Sonogashira-kapcsolás   Si – Hiyama-kapcsolás 

 

2. ábra. A keresztkapcsolási reakciók általános mechanizmusa 
 

2.1.1 Kharasch-reakció 

 

A homogén katalitikus kapcsolási reakciók közül az elsı, az iparban is nagy 

hatékonysággal alkalmazott eljárás a Kharasch-reakció (1941). Ebben a reakcióban 

aril/alkil-magnézium-halogenidet (Grignard-reagens) nikkelt vagy palládiumot 

tartalmazó katalizátor jelenlétében arilhalogenidekkel reagáltattak (3. ábra) [5]. A 

reakció aromás- és vinil-halogenidekkel is jó hozammal lejátszódik. 
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ArX  + 
-MgX2

[Ni(dppe)Cl2]
  RMgX Ar-R

-MgX2
RX

[Ni(dppe)Cl2]
 + RMgX

 
3. ábra. Kharasch-reakció általános egyenlete 

 

Hokko Chemical Industry kutatóinak beszámolói szerint a gyógyszeralapanyagnak 

számító 4-fluor-4’-terc-butoxi-bifenilbıl (3) (4. ábra) 200 tonnát gyártottak évente 

Kharasch-reakcióval. Igaz, ennek a jelentısége csökkent a szelektívebb és toleránsabb 

Negishi-és Suzuki-kapcsolások megjelenése után [6]. 

 

+
PdCl2(dppp)

73%
O MgCl Br F O F

1 2 3  
4. ábra. 4-fluor-4'-terc-butoxi-bifenil szintézise 

 

Mivel a Grignard-reagens nukleofil kapcsolásoknál alkalmazható, ezért a 

szubsztrátumok nem tartalmazhatnak aldehid, keton, észter és nitro funkciós 

csoportokat. Ezért csupán néhány funkciós csoport esetében alkalmazható ez a reakció a 

polifunkciós gyógyszer-intermedierek szintézisénél. Erre egy példa a dobutamin 

szintéziséhez használt γ-aril-butanolok ipari szintézise (5. ábra) [7]. A dobutamin 

alkalmazása a béta1-receptorokon keresztül érvényesülı stimuláló hatása miatt 

elsısorban a szívelégtelenség különbözı formáiban szenvedı betegek kezelésében 

terjedt el. A 4-benziloxi-benzil-kloridot rézkatalizátor jelenlétében 2-(2-brómetil)-1,3-

dioxolánból elıállított Grignard-reagenssel kapcsolják. A dioxolán-győrőt tartalmazó 

terméket hangyasavval a megfelelı aldehiddé alakítják, melyet nátrium-

hidrogénszulfittal reagáltatnak izopropanolban. Így az aldehidet biszulfit adduktum 

formában izolálják. A kétlépcsıs keresztreakció hozama 53-62%.  
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BnO

Cl

MgBrO

O
+

Li2CuCl4

THF
-5-0 0C

O

O

BnO

80% HCOOH

SO3Na

BnO

HO

OH

N

HO

HO

BnO

CHO

NaHSO3

H

4 5 6

7

8

9  
5. ábra. Dobutamin elıállítása  

2.1.2 Negishi-reakció 

 A Kharash-reakció hiányossága, hogy a Grignard-reagens nagy nukleofilitása 

miatt aldehid-, keton- és észter funkciós csoportot tartalmazó vegyületeknél nem 

alkalmazható. A keresztkapcsolási reakciók következı változata a Negishi-kapcsolás.  

 
6. ábra. Negishi-reakció általános egyenlete 

 

A kiindulási fémorganikus vegyületek arilcink-származékok, amelyeket aril-

halogenidekkel reagáltatnak nikkel- vagy palládium-komplex katalizátor jelenlétében 

(ligandumként PPh3, dppe, BINAP-ot vagy CHIRAPHOS-t használnak) [8, 9]. A 

cinkorganikus vegyület nukleofilitása kisebb, mint a Grignard-vegyületeké, ezért a 

funkciós csoportok jelentıs része nem befolyásolja számottevıen a szelektivitást vagy a 

kitermelést. 

A Suzuki- és Stille-kapcsolásokhoz képest a cinkorganikus vegyületek 

palládiumra és nikkelre könnyen és gyorsan transzmetallálnak. A reakciókhoz inert 
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körülményeket kell biztosítani, ugyanis ezek a reakciók oxigénre és nedvességre 

érzékenyek. 

 Az arilcink vegyületeket legtöbbször a megfelelı arilhalogenid lítiálásából 

képzıdött lítiumorganikus vegyület cink(II)-halogeniddel történı kezelésével ’in situ’ 

állítják elı. Erre a reakcióra szemléletes példa, amikor egy reaktív csoportot tartalmazó 

biaril vegyületet (12) állítottak elı a megfelelı cinkorganikus vegyület (10) és 4-

brómbenzonitril (11) kapcsolási reakciójában palládium katalizátor jelenlétében. (7. 

ábra) [10]. 

Pd(0)

82%

+

MeOOC ZnBr

Br

CN MeOOC

CN

10 11 12  
7. ábra. 4-((3’-metoxikarbonil)-fenil)-benzonitril elıállítása 

2.1.3 Suzuki-Miyaura-kapcsolási reakciók 

A Suzuki-kapcsolási reakció az egyik legsokoldalúbban használt 

keresztkapcsolási reakció, melyben bórorganikus vegyületek és szerves halogenidek 

palládium(0) komplexek által katalizált reakciói játszódnak le [11-13]. A módszer 

fontossága abban rejlik, hogy az oligoarilok (oligoheteroarilok) vagy diének közvetlenül 

elıállíthatók aromás vagy viniles kapcsolással, enyhe reakciókörülmények között [14-

16]. 

A folyamat elsı lépésében a halogenidbıl kialakuló σ-kötéső átmenetifém-

organikus vegyület a bórvegyülettel transzmetallálási reakcióban a diorgano-palládium-

származékot adja, melynek reduktív eliminációjával kapjuk meg a kívánt vegyületet (8. 

ábra).  

 

R-BY2  +  R'-X R-R'
Pd(0)

-XBY2  
8. ábra. Suzuki-kapcsolás általános egyenlete 

 

A heteroaril-bórsavak és észtereik közkedvelt szintetikus intermedierek a 

szerves kémiai szintézisekben mind a más funkciós csoportokká történı 
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cserélhetıségük, mind pedig a fémkatalizált keresztkötéses reakciókban mutatott 

hatékonyságuk miatt. Az utóbbi tíz évben a C-C kötés kialakításának ezt a lehetıségét 

széles körben használták az alapkutatásban, a gyógyszeripari és egyéb szerves kémiai 

laboratóriumokban. Ez a kapcsolási reakció számos elınnyel rendelkezik a C-C kötések 

kialakításánál a korábbi módszerekkel szemben, nevezetesen: a reagensek könnyen 

hozzáférhetık, enyhe reakciókörülmények alkalmazhatók, nem érzékenyek levegıvel 

szemben, a reakció könnyen megvalósítható vizes és heterogén körülmények között, a 

funkciós csoportok és elektrofíl szubsztituensek széles körében alkalmazhatók, igen kis 

mennyiségő katalizátor szükséges. Ezen kívül jó regio- és sztereoszelektivitás 

biztosítható, könnyő feldolgozhatóság vizes közegben, és a szervetlen bórvegyület 

könnyen elválasztható a reakcióelegytıl, továbbá alacsony toxicitási és 

környezetszennyezési hatással kell számolnunk. 

 Bár a diaril-ketonok acil-halogenid/anhidrid és aril-boronsavszármazékokból 

Suzuki-Miyaura-kapcsolási reakciók során történı elıállításával [17-21] (9. ábra) 

kapcsolatban már nagyszámú eredmény született, az aril-alkenil-ketonok könnyő és 

gyors szintézise még ma is kihívást jelent. 

 

Ar Cl

O
+    Ar'-B(OH)2     

O

Ar'Ar
[Pd]

 
 

9. ábra Palládium katalizálta keton szintézis 
 

A tanulmányozott Suzuki-reakciókban az aril-halogenidek vagy triflátok a 

leggyakrabban használt szubsztrátumok, az irodalomban azonban csak elszórtan 

találunk az alkenil-halogenidekre vagy triflátokra utaló kísérleti eredményeket. Bár 

különbözı homogén katalitikus reakciókban az ’enol-triflátokat’ széles körben 

alkalmazzák, a vinil-halogenidek használata azonban igen ritka. E tény meglepı, mivel 

jód-alkének (’vinil-jodidok’) tiszta reakcióban reagálnak, kitőnı konverzióval, 

kemoszelektivitással [22], és ez a módszer lehetıvé teszi a fluor tartalmú triflátok 

mellızését, amelyek közismerten környezetre káros vegyületek. 

A reakcióban használt bórorganikus vegyületek (boránok, boronsavak, 

boronsav-észterek) csökkent nukleofil karakterrel rendelkeznek, ezért a funkciós 

csoportok többsége a reakciót nem zavarja. A reakció nagy elınye, hogy oxigénnel és 



Irodalmi áttekintés 

 17 

nedvességgel szemben érzéketlenek, így a reakciókörülményekkel szemben nem 

támasztunk túl szigorú követelményeket. A gyógyszeriparban elıszeretettel 

alkalmazzák, mivel a kiindulási bórvegyületek és a reakcióban keletkezı 

reakciótermékek nem toxikusak, a reakció vizes oldatokban is lejátszódik. A 

bórorganikus vegyületek kicsiny nukleofilitása miatt, valamilyen bázis (pl. NaHCO3) 

jelenléte mindig szükséges ahhoz, hogy a szerves palládium-halogenid komplex 

elektrofilitása növekedjen.  

Szubsztituensként β-hidrogénnel rendelkezı alkil-halogenideket ritkán 

alkalmaznak, mivel az oxidatív addíciós lépés nagyon lassú, és versenghet a σ-organo-

palládium komplexen lejátszódó β-hidrid eliminációval. A keresztkapcsolási 

reakciókban katalizátorként (prekurzorként) alkalmazott palládium(0) vegyületek száma 

igen nagy. A leggyakrabban használt a Pd(PPh3)4, de a PdCl2(PPh3)2 komplexbıl és 

PPh3-ból, ill. Pd(OAc)2-ból és PPh3-ból ’in situ’ elıállított katalizátorrendszerek is 

eredményesen használhatók. Azok a Pd komplexek, amelyek kevesebb mint négy 

foszfán ligandumot tartalmaznak – ilyenek a nagy térkitöltéső foszfánok, mint pl. 

trisz(2,4,6-trimetoxifenil)foszfán – igen reaktívak oxidatív addícióban, mert ’üres’ 

koordinációs helyet biztosítanak az átalakítandó szubsztrátum koordinációjához és ezt 

elektronikus sajátságaik révén is elısegítik. 

A bombikol (15), a selyemlepke feromonja (10. ábra) elıállítható a megfelelı 

alkenilboronsav (13) és 1-brómpent-1-én (14) keresztkapcsolási reakciójával is [23]. 

 

13 14 15

+

(CH2)9
HO

B(OH)2

Br
(CH2)9

HO

Pd(PPh3)4

NaOEt
benzol

82%

 
10. ábra. Bombikol elıállítása 

 

A Suzuki kapcsolási reakció elsı gyógyszeripari alkalmazása a Merck kutatóinak 

köszönhetı, akiknek ezzel az addig használt soklépcsıs eljárást sikerült kiváltaniuk. A 

magas vérnyomás csökkentésére használt Lozartán (22) elıállításánál feniltetrazolt 

tritilcsoporttal való védés után irányított orto-metallálási reakcióban 
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11. ábra. Lozartán elıállítása 

 

lítiálták, majd tributil-boráttal való kezelést követı vizes feldolgozás után nyerték a 

boronsavat.  

A vizes közegben végzett kapcsolási reakcióban palládiumot alkalmaztak 

katalizátorként, és 4-brómtoluollal kapták a biaril terméket (19). Ebbıl brómozással 

benzilbromid származékot (20) nyertek. A triszubsztituált imidazol reakciója a biaril 

vegyülettel bázis jelenlétében már a védett, várt végterméket (22) adta [24]. 

A jelen munkához kapcsolódóan ugyanakkor vannak példák az alkenil-

halogenidek és alkenil-triflátok alkalmazására is. Az iker dibróm-olefin vagy jód-alkén 

szubsztrátumok használata Suzuki-Miyaura-kapcsolásokban bróm-diéneket vagy 

poliolefineket eredményezett [25-27]. Ha szubsztrátumként hattagú győrőt – mely enol-

triflát funkciós csoporttal rendelkezett – használtak, a reakció már enyhe körülmények 

között jó hozammal ment végbe. Ugyanakkor hasonló körülmények között az öttagú 

győrőt tartalmazó analóg vegyületekkel történı reakció csak gyönge reakciókészséget 

mutatott [28]. Mint szintetikus analóg a ciklohexenil-foszfát is reagál különbözı aril-

boronsavakkal [29]. Ha az elektronszegény jód-kinont kapcsolási reakcióban fenil-

boronsavval reagáltatták, termékként a megfelelı fenil-kinon redukált formát kapták 
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[30]. Említésre méltó, hogy a hasonló szerkezető bróm-naftokinon ugyanezen 

körülmények között elbomlott [31]. Bróm-alkenil-csoportot tartalmazó fluorozott 

olefineket kapcsoltak aril- vagy alkenil-bórsavhoz, melynek során 1-aril-1-fluor-

olefineket [32] vagy trifluor-metil-csoportokat tartalmazó tetraszubsztituált enol-étert 

[33] kaptak kitőnı kitermeléssel. A Sonogashira és Suzuki-Miyaura egymást követı 

reakcióiban szubsztrátumként 1,1-dibróm-1-alként alkalmazva a tiszta geometriai 

izomert, az elágazó alkenil szubsztituált terméket kaptak. A különbözı 4-szubsztituált 

1-metil-imidazol vegyületeket a megfelelı 4-bróm-metil-imidazol és a szerves 

boronsavak reakciójával állították elı Pd(PPh3)4 prekurzor jelenlétében. A 17-(3’-

piridil)-androszt-5,16-dién-3β-ol (abirateron) és a 17-(5’-pironil)-androszt-16-én 

vegyületek szintézise a megfelelı 17-jód-16-én vegyületek dietil(3-piridil)-borán és a 2-

piron-5-boronát származékok reakciójával történt. 

2.1.4 Karbonilatív Suzuki-Miyaura-reakció 

A C-X kötések aktiválása és újabb C-C kötések kialakítása átmenetifém 

komplexek segítségével újszerő vegyületek szintézisét tette lehetıvé. Habár a 

reakciókban használt szubsztrátok legtöbbjének olyan sp vagy sp2 hibridizációjú szén 

atommal kell rendelkezniük, amelynek közvetlen szomszédságában elektrofil központ 

található, ennek ellenére gyakran használnak alifás – amelyben a halogén egy sp3 

hibridizációjú szénhez kapcsolódik. – C-X vegyületeket, mint ez már több 

összefoglalóban is megjelent [34]. 

Ha a Suzuki kapcsolási reakcióban szén-monoxid ékelıdik be, akkor egyszerő 

építıelemekbıl (szerves halogenidek, szén-monoxid, boronsav-származékok) ketonok 

keletkeznek még azokban a reakciókban is, amelyekben a megfelelı acil-klorid 

szintézise nem lehetséges. Arra vonatkozóan csak kevés eredmény áll rendelkezésre, 

ahol a diaril-ketonokat (12. ábra) [35] és indol-2-il ketonokat [36] állítottak elı. 

 

Br
O

Ph
N Br

+  PhB(OH) 2  +  CO  
N

Ph Ph

O O

+
NPh

 
 23           24         25 

12. ábra. Karbonilatív Suzuki-kapcsolást alkalmazó karbonilatív ariláció 
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2.1.5 Stille-kapcsolás 

Az egyik leggyakrabban használt keresztkapcsolási eljárás a Stille-reakció, 

melyben ónvegyületeket használnak fémorganikus reagensként [37, 38], amelyek sp3 

hibridizációjú szerves halogenidekkel, vagy pszeudohalogenidekkel (pl. triflátokkal 

(CF3SO3) [39, 40] is reagálnak palládium katalizátor jelenlétében.  

A reakció elınyei közé tartozik a magas hozamon túl az is, hogy oxigénre és 

nedvességre nem érzékeny, a szükséges ónorganikus reagensek viszonylag könnyen 

R-SnBu3 + R'-X R-R' + X-SnBu3
Pd(0)

 
13. ábra. Stille-kapcsolás általános reakciója 

 

elıállíthatók, funkciós csoportokkal (aldehid, hidroxi, nitro) szemben toleránsak 

(védıcsoport alkalmazása nélkül is reakciókba vihetık), palládiumra könnyen 

transzmetallálnak. Leggyakrabban trimetil-sztannil, vagy tributil-sztannil csoportot 

tartalmazó vegyületet használnak kapcsoló reagensként. A trimetil-sztannil 

származékok reaktivitása nagyobb, mint a tributil-sztannil származékoké. Toxicitása 

azonban ezerszer nagyobb, és a keletkezett rendkívül mérgezı trialkil-ónhalogenidek 

nehezen távolíthatók el a reakcióelegybıl [41-43]. 

HIV1 és HIV2 vírussal fertızött betegek kezelésében alkalmazott antivirális 

hatású jódtiminbıl elıállítható származékokat (27) (14. ábra) kizárólag Stille-reakcióval 

sikerült elıállítani. A jód-timin (Iodo-TSAO) a nem-nukleozid típusú gátlószerek közé 

tartozik, amelynek hatása a virális reverz transzkriptáz enzim gátlásán alapul. A 

molekula az RNS-vírusok sokszorozódása során az RNS-bıl a DNS-képzéshez 

szükséges enzim aktív centrumát gátolja [44]. 
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14. ábra. Jódtimin származék elıállítása 

2.1.6 Sonogashira-kapcsolás 

Sonogashira nevéhez főzıdik, hogy a robbanékony rézorganikus (réz-alkinil, Stephens-

Castro reakció) reagensek helyett ’in situ’ elıállított alkinil-réz reagenseket kapcsolt 

aril- és alkenil-halogenidekhez palládiumkatalizátorok jelenlétében [45]. Jellemzı a 

reakcióra, hogy két katalizátor szükséges: a réz(I)-halogenid és palládium(0)-

komplexek, ugyanis a palládium(0) jelenléte meggyorsítja a reakciót. A reakció a 

legtöbbször használt CuI alkalmazásával katalizálható, ha ekvivalens mennyiségő bázist 

(legtöbbször trietilamint) is adunk hozzá.  

 

H CC R' + R-X
Pd(0), Cu(I)

+ HXR'C CR  
15. ábra. Sonogashira-kapcsolási reakció 

 

A palládiumkomplex aktiválja a szerves halogenidet, és oxidatív addíció során kialakul 

a szén-halogén kötés. A reakcióban a réz(I)-sóval a szerves vegyület bázis jelenlétében 

rézorganikus vegyületet képez, amely transzmetallál az arilpalládium-halogenidre. A 

transzmetallálás során a réz(I)-só felszabadul, ezért lehet katalitikus mennyiségben 

alkalmazni. Csontszenes tisztítással a maradék palládium és réz tartalmat 2 ppm alá 

lehet csökkenteni.  

A Sonogashira-reakció egy Castro-Stephens által módosított formájában palládiumot és 

’in situ’ elıállított réz-acetilid (mely egyébként rendkívül explozív) katalizátort 

használt. A reakcióban egy palládium és egy réz ciklus is kialakul [46]. 
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A Sonogashira-reakciókban savkloridok alkalmazásakor ketonok keletkeznek. Ezt az 

eljárást alkalmazták az antimikotikus hatású kalkonok (31) elıállításánál is (16. ábra) 

[47].  

28 29 30

31

H

+

OMe

OMe

O

Cl

NMe 2

OMe

OMe NMe 2

O

OMe

OMe
NMe 2

O

 
 

16. ábra. 2,5-Dimetoxi-(4’-dimetilamino-benzilidén)-acetofenon szintézise 
 

2.1.7 Heck-reakció 

Szén-szén kötés az aril-halogenidek (vagy triflátok) és alkének palládium 

katalizálta, diszubsztituált alkéneket eredményezı reakciója során is létrejöhet. A 

kapcsolási reakció során a megfelelı aril-, vinil- vagy benzil-halogenideket reagáltatják 

átmenetifém katalizátor jelenlétében elektronban szegény olefinnel (pl. akrilát-észter 

vagy akrilonitril).  

 

R-X + R1
R

R1 +    H-X
PdLn

 
 

17. ábra. Heck-reakció általános egyenlete 
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A reakció lejátszódásához erıs bázis jelenléte is szükséges, melynek szerepe a reduktív 

elimináció során keletkezett hidrogén-halogenid megkötése só formájában [48, 49]. 

Katalizátorként leggyakrabban Pd(PPh3)4-t, Pd(OAc)2 + nPPh3 (vagy BINAP) ’in situ’ 

rendszert alkalmaznak. Az aktív katalizátor a reakcióban ’in situ’ keletkezı Pd(0) 

komplex. A redukálószer pedig a többnyire feleslegben levı foszfán ligandum. 

Bázisként leggyakrabban használt vegyületek a következık: Et3N, K2CO3, CH3COOAg, 

Ag2CO3, CH3COONa. Oldószerként poláris, aprotikus, σ-donor típusú oldószerek 

(DMF, DMSO, acetonitril) váltak be [50, 51]. 

A 18. ábrán látható katalitikus ciklus elsı lépése egy alkil-halogenid és 

palládium Pd(0)Ln katalizátor között lejátszódó oxidatív addíció, mely Pd(II)-komplexet 

eredményez. A következı lépésben a fémhez koordinálódik egy alkén, majd az olefin 

beékelıdik, kialakul a szén-szén kötés. A keletkezett σ-kötéső alkil-palládium komplex 

β-eliminációval stabilizálódik, és kapcsolási reakció termékeként alkén keletkezik. A 

palládium(II) komplex HX reduktív eliminációjával visszaalakul a kiindulási 

palládium(0) formává, s ezzel bezárul a katalitikus körfolyamat. A melléktermékként 

keletkezett HX valamely bázissal (leggyakrabban trietil-aminnal) köthetı meg só 

formájában.  

 

PdLn

R-Pd-X
Ln

H-Pd-X

R-XH-X

R
R1

β-elimináció
koordinálódás

oxidatív addícióreduktív 
elimináció

beékelõdés

R1

Ln

R PdX
Ln

R1

R-Pd-X
Ln

R1
 

 
18. ábra. Heck-reakció katalitikus ciklusa 

 

Azokban a Heck-reakciókban, amelyekben az eliminációban keletkezett vegyület a 

szén-szén kettıs kötést nem a kiindulási pozícióban tartalmazza, általában új 
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aszimmetriacentrum alakul ki. Ilyen esetekben királis ligandumokat alkalmazva 

lehetıség van enantioszelektív átalakításokra is.  

Így például, az aril-triflát és a 2,3-dihidrofurán között BINAP-Pd(II) komplex által 

katalizált reakció során (19. ábra) az új C-C kötést tartalmazó kapcsolt származék (34) 

nagy enantioszelektivitással képzıdik [52, 53]. 

O
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3% Pd(OCOCH 3)2, (R)-BINAP

[(CH3)2CH]2NC2H5, C6H6 O O+
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19. ábra. Aszimmetrikus Heck-reakció 
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Intramolekuláris Heck-reakcióban alkenil-jodidot és alkén szerkezeti részletet 

tartalmazó vegyület (42) funkciós csoportjai reagálnak (20. ábra) a fentiekhez hasonló 

palládiumkomplex katalizátor jelenlétében. A reakció lejátszódásához ezüst-foszfát is 

szükséges, ily módon keletkezik a két kvaterner szén aszimmetria-centrumot tartalmazó 

vegyület. [54-57]. 

I

TBDMSO
10% PdCl2[(R)-binap]

Ag3PO4, CaCO3
Pd
(binap)

TBDMSO

+

TBDMSO

67%
80% ee

H TBDMS = t-C 4H9(CH3)2Si

42
43

44  

 

20. ábra. Intramolekuláris aszimmetrikus Heck-reakció 
 

2.1.8 Buchwald-Hartwig-reakció 

Az aromás nukleofil szubsztitúciós reakciókat újabban a szén-heteroatom kötés 

kialakítása során is sikeresen alkalmazzák. Aril-halogenid (esetleg triflát) és egy primer 

vagy szekunder amin között bázis jelenlétében palládium által katalizált reakcióban (21. 

ábra), új szén-nitrogén kötés alakul ki [58]. Bázisként leggyakrabban nátrium-

bisz(trimetil-szilil)amidot NaN(SiMe3)2 vagy nátrium-terc-butoxidot alkalmaznak. 

 

R1R2NH  + Ar-X   R1R2NAr  +  HX
PdLn

 
 

21. ábra. Buchwald-Hartwig-reakció általános egyenlete 
 

Általában a nukleofil ágens semleges formáját (amin, alkohol) adjuk a reakcióelegyhez, 

ezért deprotonálásához erıs bázis jelenléte szükséges. A Buchwald és Hartwig által leírt 
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reakciók elsı lépése itt is az oxidatív addíció, azonban a transzmetallálási lépés helyett a 

primer vagy szekunder amin nukleofil szubsztitúcióban kapcsolódik a palládiumra. A 

reakcióban keletkezett komplex a bázis hatására dehidrohalogénezıdik, és 

palládium(II)-amid-komplex keletkezik. Reduktív elimináció során kapjuk meg a 

terméket, és a katalizátort eredeti aktív formájában nyerjük vissza (22. ábra). 

A folyamatban használt erıs bázisként nátrium-terc-butoxidot vagy cézium-karbonátot 

alkalmaznak ekvivalens mennyiségben. A palládium komplexben ligandumként 

BINAP-ot vagy ferrocénvázas kétfogú ligandumokat (pl. dppf) használnak [59-61]. 

 

PdLn Ar-X

R1R2NH

R1R2NAr

bázis + HX

Ar-Pd-X
     Ln

Pd

Ar X

R1R2NH

bázis

oxidatív
addíció

reduktív
elimináció

Ln

PdLn

Ar

R1R2N

 

 

22. ábra. Buchwald-Hartwig-reakció katalitikus ciklusa 
 

2.2 Karbonilatív kapcsolási reakciók 

 A szén-monoxid atmoszférában lejátszódó kapcsolási reakciókban a kiindulási 

szerves halogenideket átmenetifém-organikus vegyületekkel reagáltatva szén-monoxid 

építhetı be egy vegyület különbözı pozícióiba. A kiindulási vegyülettıl és a 

reakciópartnertıl függıen aszimmetrikus, optikailag aktív ketonokat, aldehideket, 

karbonsavakat, észtereket vagy amidokat kapunk (23. ábra). 
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23. ábra. Karbonilatív keresztkapcsolás általános mechanizmusa 

 

Ezek fontos intermedierek a gyógyszeriparban, a növényvédıszeriparban és a preparatív 

kémiában is. A katalitikus hatást a Pd(0)-komplex fejti ki, amely ’in situ’ keletkezik a 

katalizátor prekurzor komplexbıl. Ez az aktív forma alkalmas aril- és vinil-halogenidek, 

aril- és vinil-triflátok, allil-acetátok hatékony átalakítására. A prekurzor komplexben a 

palládium már eleve 0 oxidációs állapotú is lehet (pl. Pd(PPh3)4, Pd(dba)2), azonban a 

nagyobb stabilitásuk miatt elterjedtebbek a +2 oxidációfokú palládiumvegyületek, mint 

pl. Pd(OAc)2 .  

Kísérletek igazolták, hogy a palládium redukciója csak akkor játszódik le, ha a központi 

fémionhoz oxigéntartalmú ligandum vagy anion kapcsolódik [62]. 

A karbonilatív kapcsolási reakciók általános katalitikus ciklusa megfeleltethetı a 

közvetlen kapcsolási reakciókkal, azzal a különbséggel, hogy az oxidatív addíció és a 

transzmetallálás között történik meg a szén-monoxid beékelıdés. Ennek során a jód-

alkén (vagy jódaromás) szubsztrátum palládium(0) komplexre történı oxidatív 

addíciójával elıálló palládium(II)-alkenil (vagy palládium(II)-aril) komplexbıl olyan σ-

kötést tartalmazó acil-palládium(II) komplexek keletkeznek, amelyek rendkívül reaktív 

acilezıszerek. Reakciójuk vízzel, alkoholokkal, amidokkal s egyéb nukleofil 

reagensekkel karbonsav származékokat vagy karbonil vegyületeket eredményez (24. 



Irodalmi áttekintés 

 28 

ábra) [63]. A reakció lejátszódása után keletkezett HPdL2X vegyületek könnyen 

visszaalakíthatók a kiindulási palládium komplexszé.  

 

RPdL2X  +  CO R C PdL2X

O

RCO2H+ HPdL2X

+ HPdL2XRCO2R'

+ HPdL2XRCONHR'

+ HPdL2XRCO2COR'

+ PdL2RCOCN   +  X-

H2O
R'OH

R'NH2

RCO2H

CN-

 

 

24. ábra. Acil-palládium komplex reakciója nukleofil vegyületekkel 
 

Mivel a szén-monoxid beékelıdési reakciója általában gyorsabb, mint a β-elimináció 

vagy a transzmetallálás, ezért a karbonilatív kapcsolási reakciók szelektíven játszódnak 

le.  

A nagyszámú fémorganikus vegyület elıállítói közül Kojima volt az elsı, aki 

bórorganikus származékokat használt alkil-aril-keton szintézishez [64]. Karbonilatív 

keresztkapcsolást általában K2CO3 vagy K3PO4 bázisként való alkalmazásával lehet  

 

RM + CO + ArX
PdCl2(PPh3)2

Zn(acac)2
THF-HMPA, 50 oC

R-C-Ar

O
 

25. ábra. Karbonilatív keresztkapcsolási reakció általános egyenlete 
 

elérni. A Zn(acac)2 hatását az RCOPd(acac) képzıdésének tulajdonítják, amely bázis 

közremőködése nélkül transzmetallál.  

2.3 Hidrogénezési reakciók 

 Az egyik legfontosabb homogén fázisú katalizátor a Wilkinson-katalizátor néven 

ismert RhCl(PPh3)3 komplex [65]. Már szobahımérsékleten és 1 bar nyomáson 
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alkalmas alkének és egyéb telítetlen vegyületek hidrogénezésére. Oldatban a katalizátor 

kis mértékben disszociál: 

RhCl(PPh3)3 ⇌ RhCl(PPh3)2 + PPh3 

 

Ilyen körülmények között a bisz(trifenil-foszfán)-kloro-ródium(I) komplex 

dimerizálódik. 

 

2RhCl(PPh3)2 ⇌ [RhCl(PPh3)2]2 

 

Narancssárga színő, halogén-hidas vegyületként, (PPh3)2Rh(µ-Cl)2Rh(PPh3)2 formában 

van  jelen. A hidrogénezési reakció több egymást követı lépésben valósul meg. 

Elsıként a katalizátor dihidrido-komplexszé alakul át, majd a foszfán ligandum 

disszociálódik, az alkén koordinálódik a ródiumhoz, majd beékelıdik a komplexbe. 

Végül reduktív elimináció során termékként a várt alkánt és a ródium katalizátort 

kapjuk vissza, és ezzel bezárul a katalitikus ciklus (26. ábra). 

 

RhCl(PPh3)3

H2

H2RhCl(PPh3)3

H2RhCl(PPh3)2

RCH=CH2

(RCH=CH2)RhH2Cl(PPh3)2

RCH2CH2RhHCl(PPh3)2

RCH2CH2RhHCl(PPh3)3

PPh3

RCH2CH3

 

 

26. ábra. Az alkének hidrogénezésének katalitikus ciklusa. 
 

Homogén katalitikus hidrogén addícióhoz katalizátorként Wilkinson-típusú, 

királis ligandummal rendelkezı Rh-, Ru-, Ir-komplexeket, míg ligandumként 

leggyakrabban kelátképzı kétfogú difoszfánokat alkalmaztak [66-67]. Megfigyelték, 
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hogy a katalizátortól függıen a többszörös kovalens kötések reakciókészségében 

különbség van, a reakciókörülményektıl és a telítetlen kötés sztérikus gátoltságától 

függıen.  

Knowles a Parkinson-kór kezelésében hatékonynak bizonyult L-DOPA ipari 

szintézisét akarta megoldani. A különbözı szerkezető foszfánok enantiomerjeinek 

vizsgálata során sikerült olyan katalizátort elıállítaniuk, amellyel a keletkezı DOPA 

enantiomerek keverékében jelentıs mennyiségő L-DOPA-t (47) kaptak (27. ábra). A 

2001. évi Nobel-díj annak az elismerése volt, hogy a mesterséges katalizátorokkal is 

elérhetı a teljes kemo- és enantioszelektivitás [68]. 

 

CH3O

CH3COO

COOH

NHCOCH 3

H2+
(R,R)-Rh(DiPAMP)-Rh(I)

NHCOCH 3

COOH

CH3COO

CH3O

45

46

HO

HO

COOH

NH2

(S)-DOPA47
 

27. ábra. Az (S)-DOPA (’levodopa’) szintézise  
 

Oldalláncukban funkciós csoportot nem tartalmazó ketonok általában kisebb 

enantioszelektivitással redukálhatók. Az acetofenon esetében csak néhány rendszer 

adott 70%-nál nagyobb enantiomer arányt. A Kagan által elıállított DIOP segítségével 

Markó és munkatársai 55-84%-os optikai hozammal redukáltak alkil-aril-ketonokat 

[69]. Noyori az általa bevezetett BINAP ligandummal cikloalkanonok hidrogénezésénél 

95%-nál nagyobb enantiomer felesleget kapott [70]. Ha a ketocsoporthoz képest α-,β-, 

γ-helyzetben egy másik funkciós csoport is található, a redukció kevésbé szelektív 

ligandumokkal (pl. BCPM) is jó eredménnyel megy végbe [71]. 
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2.4 Szteroidok homogén katalitikus átalakítása 

2.4.1 Hidrogénezési reakciók alkalmazása szteroidok szintézisében 

• Szén-szén kettıs kötések hidrogénezése 

Többszörös kovalens kötést tartalmazó szteránvázas vegyületek hidrogénezése 

többféle katalizátor jelenlétében történt. Kezdetekben palládium heterogén katalizátort 

alkalmaztak ∆4-szteroidok redukciójára [72-74], melynek során 5α- és 5β-származékok 

elegyét kapták. A ∆4, ∆5, ∆9(11) szén-szén kettıs kötések hidrogénezésében nagyon 

fontos szerepe van a molekula geometriájának. Ezen kívül a szteránvázon lévı 

szubsztituensek és a reakciókörülmények nagymértékben befolyásolták a 

sztereoszelektivitást. A szelektivitás nagymértékben függ az oldószer nukleofilitásától, 

ezért nitrogén tartalmú oldószerek használatával próbálták a szelektivitást növelni. Az 

oldószerként használt bázis nukleofil ereje nagymértékben befolyásolja a szelektivitást. 

A 4-metoxi-piridint esetében 99 % feletti hozam érhetı el [75]. 

Ródium-dién prekurzorból és tercier foszfánokból ’in situ’ keletkezı aktív 

Rh(PPh3)3Cl katalizátor jelenlétében leggyakrabban ∆4, ∆14, ∆4,6, néhány esetben pedig 

∆1, ∆2, ∆3, ∆11, ∆6,14 és ∆5,16 kettıs kötést tartalmazó szteroidokat hidrogéneztek 

szobahımérsékleten és atmoszférikus nyomáson [76-78]. Változtatták az oldószereket 

és a szteroid/katalizátor mólarányokat. [79, 80] Legkönnyebben a ∆1, ∆2és ∆3 kettıs 

kötések telítıdtek, míg a ∆4, ∆6, ∆11, ∆16 telítetlen kötések bizonyos mértékő 

redukciójához több napra is szükség volt. Ugyanezen körülmények között a ∆5 kötés 

még több nap elteltével sem hidrogénezıdött. Magasabb aktivitást és 5α szelektivitást 

értek el, ha oldható irídium katalizátort használtak [81]. 

A szén-szén kettıs kötést tartalmazó hasonló szteránvázas vegyületeket 

(androszt-4-én-3,17-dion, androszta-1,4-dién-3,17-dion) szelektíven redukálva Rh-

tercier-foszfánból ’in situ’ keletkezı katalizátor jelenlétében a szén-szén kettıs kötés 

telítıdik, miközben a karbonilcsoport változatlan marad [82]. 

Jardine és csoportja 3-keto-∆4-szteroidokat Rh(py)3Cl3 katalizátor prekurzor és 

NaBH4-ból ’in situ’ elıállított Rh(py)(DMF)(BH4)Cl2 katalizátor segítségével 

hidrogénezett [83-84]. A Rh(py)(DMF)(BH4)Cl2 komplex aktívabbnak bizonyult, mint 
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a Rh(PPh3)3Cl, de kevésbé szelektívnek, mert a reakció során itt is 5α- és 5β-szteroidok 

elegye keletkezett. 

• C=O és C=C kettıs kötés hidrogénezése 

∆4, ∆5 és ∆5,16 telítetlen kötést tartalmazó szteroidok redukcióját Kollár és 

munkatársai tanulmányozták [85]. Tercier foszfánt és prekurzorként [Rh(nbd)Cl]2-ot 

használtak,  

48
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Rh(py)2(DMF)(BH4)Cl2O

O
H

O
H

 

 

28. ábra. 3-keto-∆4-szteroidok hidrogénezése 
 

’ in situ  – valamilyen foszfán ligandummal – állították elı az aktív katalizátort. 

Szisztematikusan vizsgálták, hogyan befolyásolja a konverziót és a szelektivitást az 

oldószer, a hımérséklet, a foszfán ligandum változtatása, valamint a bázis adagolása. 

Androszt-4-én-3,17-diont hidrogénezve Rh-foszfán katalizátor jelenlétében telített 3-

keto-5α- és 3-keto-5β-származékok elegye keletkezett. Bizonyos esetekben részben a 

ketocsoportok is redukálódtak. A katalizátor aktivitása és szelektivitása a használt 

oldószertıl valamint a ligandum bázikusságától függött. Nagyobb mennyiségben transz-

5α-származékok keletkeztek akkor, ha Rh(PPh3)3Cl-bıl és egy kevésbé bázikus 

foszfánból, (pl. aril-foszfán) ’in situ’ kialakult katalizátort használtak. Erısen bázikus 

PBu3 alkalmazva benzolos közegben a reakciósebesség lecsökkent. Megfigyelték, hogy 

metanol/benzol elegyben nemcsak a ∆4 kettıs kötés hidrogénezıdött, hanem a 

ketocsoportok is redukálódtak. A legkedvezıbb izomerarányt (5α:5β=9:1) Ph2MeP 

ligandummal érték el propán-2-ol/benzol oldószerben. Elfogadható konverziót 
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eredményezett az 1:200-as Rh/szubsztrátum arány. Et3N hozzáadása nem változtatta 

meg az 5α és 5β megoszlást, azonban bázikusabb CH3ONa hozzáadása az 5β izomer 

keletkezésének növekedésével járt. Azt feltételezték, hogy a ródium-foszfán-

klorokomplex és a monohidrido-ródium-foszfán komplex az aktív katalizátor. A poláris 

hidroxilcsoportot tartalmazó szubsztrátok lassítják a homogén katalízist [85].  

A hidrogéntranszfer sok esetben elınyösebb, mivel az elemi hidrogén veszélyes 

és a gyakorlatban - különösen nagy nyomáson - nehezen kezelhetı. A hidrogéndonorok 

ezzel szemben enyhébb körülmények között is használhatók. Ha szerkezetüket 

megfelelıen választjuk meg, befolyásolhatjuk a reakciósebességet és a szelektivitást. A 

hidrogénaddícióval ellentétben az aszimmetrikus hidrogéntranszfer ligandumai 

leggyakrabban nem foszfánok, hanem nitrogéndonorok [86]. 

Hidrogén forrásként leggyakrabban az olcsó propán-2-olt vagy hangyasavat 

alkalmaznak. A propán-2-ol nagy elınye, hogy az oxidációja során keletkezı aceton a 

reakció elegybıl könnyen eltávolítható [86]. 

Gyakran használnak szilánokat is hidrogéndonorként, mivel a szilicíum-hidrogén kötés 

könnyen aktiválható, ezért a hidroszililezés kedvelt redukciós eljárás (29. ábra). 

Ketonok hidrogénezésekor a többi módszerhez viszonyítva ritkán alkalmazzák, mint 

enantioszelektív reakciót [87, 88]. 

H2SiPh2

Rh-DIOP

34-38%

MeO

O

MeO

OH

MeO

OH52

53

51

 
 

29. ábra. Ösztron-metiléter 17-keto-csoportjának redukciója 
 

A teljes kortizon szintézis kulcslépése a ródium katalizátor jelenlétében végzett 

hidroszililezés, melynek során hidroxilcsoportok kerülnek az oldalláncba. A szelektív 

reakcióban a pregna-4,16-dién-3,11,20-triont tri-n-propil-szilánnal reagáltatva fı 
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termékként 20-szililoxi-17(20)-én származék keletkezik. A következı lépésben ezt a 

vegyületet oxidálva, kortizon-szilil-éter köztiterméken keresztül, kortizon (56) 

keletkezik (83%-os kitermeléssel), miután a szilil csoportját savas hidrolízissel 

lehasítják [89]. 

 

O

O

O

O

O

O

O

HSiPr3

(PPh3)3RhCl

Pr3SiO

OH

O

OH

54

55

56  
30. ábra. Kortizon elıállítása. 

 

Az egyik leghatékonyabb reagens a Noyori által elıállított BINAL-H. A 

ligandum a BINAP-hoz hasonló szerkezető és hatékonyságú binaftilszármazék, amely 

95% feletti enantiomer felesleget adott [90]. Ezt a kitőnı hozamot azonban csak nagyon 

alacsony hımérsékleten (–100oC-on) tudták elérni.  

Skoda-Földes és munkatársai szteránvázas dehidroaminosav észtereket 

hidrogéneztek megfelelı α-aminosav észterekké ’in situ’ kialakított kétfogú királis 

foszfán-ródium katalizátorrendszerrel [91]. A 3,5-diének (57) esetében a hidrogénezés 

magas kemoszelektivitással ment végbe, a redukció kizárólag az oldalláncban az akrilát 

szerkezeti rész szén-szén kettıs kötéseinek telítıdésével játszódott le (31. ábra). 

Atmoszférikus nyomáson ezek a reakciók nem mennek végbe, azonban 80-110 bar 

nyomáson teljes konverzió figyelhetı meg. A diasztereoszelektivitást elsısorban a 

szteránváz, kisebb mértékben a tercier foszfánok szerkezete határozza meg.  
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31. ábra. 3,5-dién funkciós csoportot és dehidroaminosav szerkezeti részletet tartalmazó szteroid 

hidrogénezése Rh-katalizátorral. 
 

• C=O kötések hidrogénezése 

Mitchell és munkatársai 3-keto-5α(β)-szteroidokat redukáltak Na3IrCl6 és 

P(OMe)3 jelenlétében [92]. Reakciótermékként fıleg axiális alkoholokat kaptak. 

Henbest-redukcióval késıbb 2-, 4-, 6-, 7-, 11-, 17- és 20-keto-szteroidok 

karbonilcsoportját is megkísérelték hidrogénezni. A redukció azonban csak a 2-es és 16-

os helyzető karbonilcsoport esetében volt sikeres. NaOH hozzáadásával a 

reakciósebesség megnövekedett anélkül, hogy a sztereoszelektivitás megváltozott volna. 

Ezzel a módszerrel a 17-es helyzető ketocsoportot is sikerült redukálni [93, 94]. 

Ha ketocsoportot tartalmazó szteroidokat Rh(PPh3)Cl katalizátor jelenlétében 

hidrogénezik, a reakciósebesség hasonló lesz a NaOH-dal végzett Henbest 

redukcióéhoz, a sztereoszelektivitása is jobb lett, és még NaOH-ot sem kell használni. 

A 3-keto funkciós csoportot tartalmazó 5α-, illetve 5β-androszta-3,17-diont (59) 

redukálták kemoszelektíven a megfelelı 3β-, illetve 3α-alkohollá (32. ábra). 

Kismértékő sztereoszelektivitás volt megfigyelhetı az 5α- és 5β-kolesztanon 

redukálásánál, ahol 93%-ban a 3-hidroxi epimerek elegye keletkezett. Egy hidrido-réz 

katalizátor, a [PPh3CuH]6, a viszonylag bázikus Me2PPh jelenlétében, aktív hidrogénezı 

katalizátor atmoszférában [95]. 
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32. ábra. 3-keto funkciós csoportot tartalmazó 5α-androsztán származék hidrogénezése. 

 

A 3,17-diketo-5α-androsztánt Tırös és munkatársai [Rh(nbd)Cl]2 és tercier 

foszfánból ’in situ’ keletkezı Rh-foszfán katalizátor jelenlétében redukálták [96]. A 

reakció regioszelektív, mert csak a 3-as helyzető karbonilcsoport redukálódott axiális és 

ekvatoriális hidroxilcsoportokká, melyek aránya nagymértékben a foszfán 

ligandumoktól függött.  

A 17- és a 20-keto-szteroidok karbonilcsoportját sikeresen hidrogénezték királis 

ligandumot tartalmazó Rh-katalizátorok segítségével. A [Rh(cod)Cl]2-bıl (+)- és (-)-

DIOP-ból valamint hidroszilánból ’in situ’ elıállított katalizátorral 17α- és 17β-hidroxi, 

illetve 20α- és 20β-hidroxi izomerek elegyét kapták. Szisztematikusan vizsgálták, hogy 

az oldószer, a reakcióidı, a hımérséklet, a DIOP enantiomer és a hidroszilán 

mennyisége hogyan befolyásolja a konverziót és a sztereoszelektivitást [97-98]. 

 

2.4.2 Karbonilezési reakció alkalmazása szteroidok szintézisében 

• Hidroformilezés 

Ha alként szén-monoxiddal és hidrogénnel reagáltatnak valamilyen átmenetifém 

katalizátor jelenlétében, akkor aldehid keletkezik. Hidroformilezési reakciókban 

katalizátorként leggyakrabban kobalt, ródium és platina komplexeket alkalmaznak. A 
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reakció során egy normál és egy elágazó – általában optikailag aktív – aldehid 

keletkezik. A keletkezett termékek aránya nagymértékben függ a reakció 

körülményektıl (33. ábra). 
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CHO
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33. ábra. Hidroformilezés általános egyenlete 

 

 Annak ellenére, hogy az elsı sikeres szteroid hidroformilezési reakciókat már az 

50-es években publikálták, nagyon kevesen folytatták a megkezdett munkát. 3β-

Acetoxi-pregn-5-én-20-ont és 3β,20β-diacetoxi-pregn-5-ént (62) hidroformileztek, hogy 

a megfelelı 6α-hidroximetil szteroidokat kapják (34. ábra). A reakció során keletkezett 

formilcsoport azonnal a megfelelı alkohollá redukálódott 53%-ban [99]. 
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34. ábra. 6α-Hidroximetil-pregnán származék elıállítása hidroformilezés során 
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Nussbaum és munkatársa különbözı ∆5 pregnéneket hidroformilezett Co2(CO)8 

katalizátor jelenlétében. A reakció csak magasabb hımérsékleten (195oC-on) ment 

végbe jó hatásfokkal, amely során 6α-hidroximetil származék, s melléktermékként 

hidrogénezett származék is keletkezett [100]. 

 Skoda-Földes és csoportja pregnán származékokat - pregna-16,20-diént 

hidroformilezett ródium-foszfán és platina-foszfán-ón-klorid komplexek segítségével 

[83.]. A legaktívabbnak ismét [Rh(nbd)Cl]2-ból és PPh3-ból ’in situ’ keletkezett kétfogú 

foszfán ligandumot tartalmazó katalizátor bizonyult. Ezekben a reakciókban az elágazó, 

királis formil-szteroid 92%-os regioszelektivitással keletkezett, míg a Rh-DIOP 

katalizátor esetében az egyenes láncú, normál aldehid volt a fı termék. 

Melléktermékként a ∆16 és ∆20 kötések redukciójából keletkezett vegyületeket kaptak 

[101]. 

 Kollár és munkatársai sztirol-analóg ösztrogén-származékokat (65) 

hidroformileztek Rh-foszfán és Pt-foszfán-SnCl2 katalizátor rendszerekkel (35. ábra). 

Az oldalláncban szén-szén kettıs kötést tartalmazó szteroidok hidroformilezésével 

formil-szteroidok keletkeztek. Kiemelkedıen magas (92%) regioszelektivitást értek el 

és melléktermékként csak elenyészı mennyiségben kaptak telített vegyületeket. Ebben 

az eljárásban katalizátorként kétfogú foszfán ligandumot tartalmazó ródium komplexet 

alkalmaztak. Az általuk használt katalizátor rendszerekkel - [Rh(nbd)Cl]2-ból és PPh3, 

PtCl(SnCl3)[(R)-PROPHOS], PtCl(SnCl3)[(S,S)-CHIRAPHOS] - minden esetben 

elágazó aldehidet (67) kaptak. 
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35. ábra. Szén-szén kettıs kötést tartalmazó szubsztituensek hidroformilezése 

 

Magas diasztereoszelektivitás figyelhetı meg ezeknél a vegyületeknél mind az akirális 

PPh3 és a királis PROPHOS, mind a CHIRAPHOS ligandumokat tartalmazó ródium 

komplexeknél [102]. 

2.4.3 Alkoxikarbonilezési reakciók 

Karbonsav észterek homogén katalitikus eljárással történı szintézisére kétféle 

reakciótípus ismert. Hidro-alkoxikarbonilezés esetén alkéneket/alkineket reagáltatnak 

szén-monoxid atmoszférában alkohollal. A reakció során CO és egy mozgékony 

hidrogénatomot tartalmazó nukleofil inzerció megy végbe a telítetlen szubsztrátumon, 

vagy a szén-heteroatom kötésen. Megfelelı szubsztrátumok lehetnek az alkének, az 

alkinek, valamint a reaktív aril-, vinil- és alkilvegyületek. A másik gyakran használt 

reakciótípus, amikor alkoxikarbonilezéskor szén-monoxid jelenlétében aril/alkenil-

halogenideket/triflátokat reagáltatnak alkohollal.  
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• Hidroalkoxikarbonilezés 

 A katalitikus reakciókban a kezdetben használt Cu, Bi, Zn és Ag 

katalizátoroknál hatékonyabbnak bizonyultak a palládium komplexek azért, mert ezek 

jelenlétében a reakciók enyhébb körülmények között is jó hatásfokkal mentek végbe 

[104]. 

Palládium komplex által katalizált reakcióban több olyan szteroidot, hidro-

alkoxikarbonileztek kiváló kemo- és regioszelektivitással 16α-alkoxikarbonil 

szteroiddá, amelyben androszt-16-én szerkezeti részlet található. A reagensként használt 

alkoholokkal (metanol, etanol, propán-2-ol), PdCl2(PPh3)2 katalizátorral, 120 bar CO 

nyomáson 90% feletti konverziót értek el (36. ábra). Terc-butil-alkohol esetén jóval 

szerényebb mennyiségő célterméket kaptak [105]. 

69 70

+  ROH  +  CO

HO

PdCl2(PPh3)2

120oC
100 bar

COOR

HO

 
 

36. ábra. Szteroid hidro-alkoxikarbonilezése 16α-alkoxikarbonillé 
 

A ∆16 kötés hidro-alkoxikarbonilezıdött 16α-monoészterré nagyfokú kemo- és 

regioszelektivitással. Alkohol (O-nukleofil) származékként α,ω-diolokat (2-4 

szénatomos diolok) használva, ugyancsak 16α-monoészter származékot kaptak. Magas 

hımérsékleten és nyomáson a lehetséges négy izomer (16α, 16β, 17α, 17β) közül 

legalább 80%-ban a 16α származék keletkezett [106]. 

 

• Szteránvázas-triflátok és halogenidek alkoxikarbonilezési reakciója 

Szteránvázas enol-triflátok és halogenidek karbonilezési reakcióiban enyhe 

reakciókörülmények között jó konverzióval, palládium(0) katalizátor jelenlétében a 

megfelelı α,β-telítetlen metil-észterekké alakulnak [107]. Az ’in situ’ keletkezı 

katalizátor Pd(OAc)2 és 2 PPh3 prekurzorból, amihez bázisként Et3N-t adnak, a reakció 

1-6 óra alatt szobahımérsékleten 69-90%-os hozammal megy végbe. A leghatékonyabb 
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nukleofil reagensnek a metanol bizonyult, de a megfelelı izopropil észter is jó 

hozammal elıállítható volt (37. ábra). Magasabb hozamot sikerült elérniük a 

hımérsékletet 60oC-ra emelésével, illetve dppp — Pd(OAc)2 katalizátor alkalmazásával 

[108]. 

R

MeOOC

MeOH+CO
Pd(OAc)2/PPh3

Et3N
TfO

R

71 72  
37. ábra. Szteránvázas triflát alkoxikarbonilezése 

 

2.4.4 Aminokarbonilezési reakciók 

Aril/vinil-jodidok, bromidok vagy triflátok könnyen reagálnak szén-monoxiddal 

és primer- vagy szekunder aminokkal, PdX2(PPh3)2 prekurzorból képzıdı katalizátor 

jelenlétében amidok keletkezése közben. A reakcióban N-alkil-, vagy N,N-dialkil-

karbonsavamidok keletkeznek [108]. A reakció mechanizmusa hasonló az 

észterképzésben tapasztaltakhoz, azonban az aminokarbonilezésben reagensként egy 

jóval nagyobb nukleofilitással rendelkezı amin szerepel a kevésbé nukleofil alkohol 

helyett. Ha gyengén bázikus amint alkalmazunk, akkor egy savakceptorként mőködı 

tercier amin jelenléte is szükséges, míg egyéb esetekben ezt a szerepet maga a reagens 

is betöltheti. 

Aril-halogenidek karbonilezési reakcióban rövidebb szénláncú tercier alkil-

aminokkal Pd-katalizátor jelenlétében N,N-dialkil-karbonsavamidokat képeznek (38. 

ábra) [109]. 

ArX  +  CO  +  2Et 3N
C6H5PdI(PPh3)2

ArCONEt2  +  Et4NX 

 

38. ábra. Aril-halogenidek karbonilezési reakciója tercier trialkil-aminokkal 
 

Enol/aril-triflátok és enol-éterek homogén katalitikus karbonilezése primer és szekunder 

aminokkal az alkoholokkal lejátszódó reakcióhoz hasonló módon történik (39. ábra). A 

reakció körülmények is közel azonosak, mint az alkoxikarbonilezésnél.  
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Szteránvázas vegyületek aminokarbonilezését Cacchi és munkatársai 

tanulmányozták. Szteránvázas enol- és aril-triflátokat szén-monoxid atmoszféra alatt 

szekunder aminokkal reagáltattak sztöchiometrikus mennyiségő ’in situ’ elıállított 

Pd(0) katalizátor jelenlétében, enyhe reakciókörülmények (50-60 oC, 1 bar CO, 2-4 óra) 

között. Termékként α,β-telítetlen amidokat kaptak [107]. 

 

OTf

CO, R1R2NH

Pd

CONR1R2

 
39. ábra. Alkenil-triflát aminokarbonilezése szekunder aminnal 

 

A katalizátor rendszerben a foszfán mennyiségének megnövelésével a termék 

csökkenését figyelték meg. Hasonlót tapasztaltak dppf alkalmazásánál is [110]. 

5α-Reduktáz inhibitor tulajdonsággal rendelkezı 4-aza-17-karboxamid-

származékok szintézisét is megvalósították 17-jód-5α-androszt-16-én típusú 

vegyületekbıl és ösztron-analógokból (40. ábra) homogén katalitikus 

aminokarbonilezési reakcióban [111-116]. A 17-karboxamid-származékok képesek 

gátolni a tesztoszteront dihidrotesztoszteronná redukáló 5α-reduktáz enzim mőködését. 

Az utóbbi idıben igazolták, hogy ha túl nagy mennyiségben van jelen az élı 

szervezetben a dehidrotesztoszteron, prosztata hiperplasia, prosztata daganat alakulhat 

ki. Az 5α-reduktáz egy NADPH függı enzim, amely katalizálja a tesztoszteron 

redukcióját dihidrotesztoszteronná. 
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40. ábra. 5α-reduktáz inhibitor hatású szteroid-származék szintézise  
 

2.4.5 Kapcsolási reakciók alkalmazása szteránváz kialakítására és 

funkcionalizálására 

A vinil- és aril-triflátok/halogenidek elektronhiányos alkénnel történı palládium 

katalizált kapcsolási reakcióit (Heck-reakció) felhasználták a szteránváz 

funkcionalizálására is. A homogén katalitikus reakció szubsztrátumának kialakítása a 

szteránvázas keton enol-trifláttá [117, 118], illetve a megfelelı jód-alkénné alakításával 

történik [119, 120]. A reakciót palládiumsók, Pd(OAc)2 vagy egy palládium komplex, 

mint például a Pd(PPh3)2(OAc)2 katalizálják. Bázisként Et3N-t, K2CO3-ot, vagy KOAc-

ot alkalmaznak.  

Az elsı eredmények Cacchi és munkatársainak köszönhetıek [121]. Enol-triflát 

szteroidot, 3-trifliloxi-koleszt-2-ént jó hatásfokkal tudtak átalakítani a megfelelıen 

szubsztituált α,β-telítetlen diénné. A kapcsoláshoz különbözı alkéneket használtak 

reagensként (metil-akrilát, but-1-én-3-on, allil-alkohol) (41. ábra). A reakció Pd(OAc)2 

és 2 PPh3 prekurzorokból kialakított katalizátorrendszer és trietil-amin bázis 

jelenlétében 65-86%-os hozammal ment végbe. Regioszelektivitást a metil-akrilát, but-

1-én-3-on kapcsolásánál figyeltek meg, míg az allilalkohol esetében a regioizomerek 

keverékét kapták [122]. 
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41. ábra. Enol-triflát kapcsolási reakciója terminális alkénekkel 

 

Szteránvázas enol-triflátok palládium katalizált kapcsolási reakcióiban Heck-

reagensként β-szubsztituált α,β-telítetlen karbonilvegyületeket [123] és észtereket [124] 

is alkalmaztak (42. ábra). A kapcsolási reakció nagy kemo- és regioszelektivitással ment 

végbe. 
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42. ábra. Telítetlen karbonilvegyületek és szteroidok Heck reakciója 
 

17-Jód-5α-androszt-16-én Heck-reakciója metil-akriláttal teljes regio- és 

kemoszelektivitással ment végbe, termékként csak transz izomert kaptak (43. ábra). A 

reakció körülményeket szisztematikusan megvizsgálva azt találták, hogy a legjobb 

katalitikus aktivitással 60 oC-on a Pd(OAc)2 rendelkezik, míg 100 oC-on a Pd(PPh3)4. 

Bázisként Et3N-t használtak. Jobb konverziót értek el a reakcióidı 

meghosszabbításával, illetve a hımérséklet növelésével. A magasabb hımérséklet a 

cikloaddíciós termékek mennyiségének növekedésével járt. A cikloaddíció 



Irodalmi áttekintés 

 45 

visszaszorítását a katalizátor mennyiségének növelésével, illetve a metil-akrilát 

mennyiségének csökkenésével érték el. A legmegfelelıbb reakciókörülménynek a 

hosszú reakcióidı és az alacsony hımérséklet, valamint oldószerként a DMF használata 

bizonyult [125]. Allil-alkohollal végzett kapcsolási reakcióban a megfelelı formil-

termékek keletkezését figyelték meg (43. ábra). 
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43. ábra. Heck-reakció metil-akriláttal 
 

Hasonló reakciókörülmények között a 17-jód-4-metil-4-aza-androszt-16-énnel, - 

mivel kisebb a reakciókészsége, mint a 17-jód-5α-androszt-16-énnek - metil-akriláttal 

csak hosszabb reakcióidı alatt érhetı el hasonló konverzió (32%). A primer Heck-

kapcsolási reakció termékének (16,20-dién-származék) egy további metil-akriláttal 

lejátszódó cikloaddíciós reakciójában E-győrős szteroidok keletkeztek, melyek 

mennyisége ugyancsak kisebb a laktám-struktúrával rendelkezı származék esetén. 

Enol-triflátok acetamido-akrilátokkal történı, palládium-komplexek által 

katalizált kapcsolási reakcióban a megfelelı szteránvázas dehidroaminosav észterek 

keletkeznek [126]. A D-győrőhöz kapcsolódó dehidro-aminosav szubsztituens kettıs 

kötésén kívül a ∆16 is redukálódott, míg az A- és B- győrőben található kettıs kötések 

változatlanul maradtak (44. ábra). 

 

OTf

Pd(0)

C C
COOCH 3

NHC CH3

O

H

CH2 C
COOCH 3

NHCOCH3

H2, Rh-PR3

CH2 CH
COOCH 3

NHC CH3

O

83 84 85  
 

44. ábra. Enol-triflát Heck-kapcsolási és hidrogénezési reakciója 
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A Heck-reakció segítségével szteránváz kialakítására is van lehetıség. A 

kiindulási elegy három komponenst tartalmaz: α-tetralon-enol-triflátot, propadiént és 2-

metil-ciklopentán-1,3-dion-enolátot. A reakció melegítés hatására, Pd(dba)2 és 4PPh3 

katalizátor jelenlétében, egy triciklusos termék 87 (a megfelelı ABD háromgyőrős 

szerkezet) keletkezése közben játszódott le 94%-os hozammal. A reakcióterméket 

tetraciklusos vegyületté (88) alakították át savas ciklizációval. A karbopalladálási lépés 

hozama nagymértékben függött a kiindulási enol-triflát, valamint a karbaniont 

szolgáltató 1,3-dion reakciópartnerek szerkezetétıl [127]. 
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45. ábra. Szteránváz kialakítása kapcsolási reakcióval 
 

Az emlıs szervezetekben lévı nátriumpumpa mőködésének befolyásolásában nagyon 

fontos aktív biológiai szerepet játszanak a bufadienolid típusú szteroidok, emiatt a 

szintézisük is nagy figyelmet érdemel. Kezdetekben csak Stille kapcsolással tudták 

ezeket a származékokat elıállítani, de a toxikus szerves ónvegyületektıl nem tudták 

maradéktalanul megtisztítani a termékeket. Gravett és munkatársai aril-boronsavak és 

aril-észterek használatával egy új szintézisutat nyitottak meg [128]. Pd(0) komplexek 

által katalizált Suzuki keresztkapcsolási reakcióban tanulmányozták a különbözı aril-

boronsavak és -észterek kapcsolási reakcióját négy, a kereskedelemben is kapható vinil-
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triflát szteroiddal. A szteroidok szekunder alkoholos hidroxilcsoportját a C-3 helyen 

TBDMS-sel védték. Kezdetekben az ismert Suzuki kapcsolást próbálták alkalmazni, ám 

ez sikertelen volt. A reakciókörülmények, oldószer, katalizátor és a bázis szisztematikus 

változtatásával meghatározták az ideális reakciófeltételeket. Leghatékonyabbnak a 

PdCl2(dppf) katalizátor bizonyult. A szerves bázisok alkalmazásakor kis mennyiségő 

kapcsolt reakciótermék keletkezett, míg a szervetlen bázisok felhasználása azonnali 

elırelépést jelentett. Ezen utóbbiak közül a finomra porított K3PO4 jobbnak bizonyult, 

mint a KF, míg oldószerként a DMF-et találták legmegfelelıbbnek. Mind a négy 

kiindulási szteroid esetében a hozam — az optimális feltételek mellett — 75-91% 

között változott. 
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46. ábra. Szteránvázas enol-triflát palládium katalizált keresztkapcsolási reakció 
 

Nemcsak ösztron, hanem más, heteroatomot győrőtagként tartalmazó szteroidok 

elıállítására is alkalmas reakció a Torgov-szintézis [129]. Ennek során kiindulási 

vegyületként 6-metoxi-1-tetralont reagáltattak Grignard-reagenssel, oldószerként THF-t 

használtak, melynek során allil-alkohol jellegő vegyületet kaptak. A terméket 2-metil-

ciklopentán-1,3-dionnal bázis (Et3N, NaHCO3) jelenlétében reagáltatva telítetlen 

diketon képzıdik. A reakciót azonban nem a várt bázis, hanem sav katalizálja, ugyanis 

az 1,3-dion molekularészlet savként (protondonorként) viselkedik, s az allil helyzető 

hidroxilcsoportot protonálja. Ebbıl víz lehasadása folyamán karbéniumion képzıdik, 

majd ez az ion reagál az 1,3-dionból keletkezett karbanionnal. A keletkezett diketon p-

toluol-szulfonsavval intramolekuláris kondenzációra kényszeríthetı [130].  

A keletkezett ösztronszármazék katalitikusan hidrogénezhetı, melynek során a 

∆14 helyzető kettıs kötés reagál. A reakció sztereospecifikus, CD transz-anelláció (14α-

H) alakul ki, ezért a lehetséges 4 sztereoizomerbıl csak a kívánt termék (96) keletkezik. 
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47. ábra. Torgov-szintézis 
 

A jól ismert és jó kitermeléssel mőködı Torgov-reakció a C-győrő 

kialakításának, a szteránváz szintézisének utolsó lépése. Sarabèr és munkatársai a C-17 

szubsztituált szteránváz és (D-homo)-szteránvázas vegyületek szintézisének egy rövid, a 

reaktánsok szerkezeti variálását lehetıvé tevı, hatékony eljárásának kidolgozásában 

értek el eredményt [131]. Az általuk kidolgozott szteroid szintézis három lépésbıl áll. 

Szilil-enol-étert tartalmazó D-győrős prekurzort reagáltattak Torgov-típusú vegyülettel 

ZnBr2-dal katalizált reakcióban. A kapcsolási reakciókban oldószerként CH2Cl2 

használtak és a reakciót -10oC-on végezték. A keletkezett telítetlen C8-C14 szeko-

szteroid intramolekuláris reakcióját egy gyenge sav (pTsOH) katalizálta. A győrőzárás 

40oC-on, benzolban jó hozammal (85-91%) játszódott le. A C-győrő zárásával egy cisz-

CD anellációt tartalmazó szteránváz keletkezett, amely a D-győrőben kettıs kötést is 

tartalmaz (48. ábra). 
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48. ábra. Szteroid származék szintézise Torgov reakcióval 
 

Utolsó lépésként a szelektív katalitikus reakcióban a C- és D-győrőben levı szén-szén 

kettıs kötéseket redukálták, így megkapták a transz-CD anellációt tartalmazó szteroidot 

(101). Leghatékonyabb a Pd/CaCO3 katalizálta redukció, melynek hozama 93%. A ∆8 

kettıs kötés redukciói közül a leghatékonyabb (86%) az ionos redukció, amelyhez 

trietil-szilánt és trifluorecetsavat használtak (49. ábra). 
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49. ábra. Sztérikusan gátolt, B/C és C/D anellációt meghatározó kettıs kötések hidrogénezése 
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3. CÉLKIT ŐZÉS 

Kísérleti munkám alapvetı célja olyan új hatékony módszer kidolgozása volt, 

amelynek során palládium katalizált karbonilezési reakciók segítségével a jódalkén-

származékok új funkciós csoportja alakítható ki, így például a már önmagukban is 

biológiai aktivitást mutató 17-formil-16-én szteroid részleteket tartalmazó vegyületek 

állíthatók elı. (E vegyületek gyógyszer hatóanyagként, vagy azok prekurzoraként, 

esetleg un. prodrugként alkalmazhatók.) Kísérleteinkben az úgynevezett ’jód-vinil’ 

szteroidokat, a 17-jód-16-én vegyületeket funkcionalizáltuk. Módszerünk azon alapult, 

hogy olyan egyszerő jód-alkén (1-jód-ciklohexén) modell kiindulási vegyületeket 

teszteljünk, amelyek könnyen hozzáférhetıek, egyszerő analitikai módszerekkel 

elemezhetık, és ily módon bonyolultabb, biológiai fontosságú jódalkének 

modellvegyületének tekinthetık. Céljaim a következı pontokban foglalhatók össze. 

• 1-Jód-ciklohexén Suzuki-Miyaura keresztkapcsolási reakció 

optimalizálása, termékeinek karakterizálása. 

• 1-Jód-ciklohexén karbonilatív Suzuki-Miyaura keresztkapcsolási reakció 

optimalizálása, termékek karakterizálása. 

• Szteroidok formilezése sztannánok jelenlétében (palládium katalizált 

homogén karbonilezési reakcióval könnyen elıállítható 17-formil- 

szteroidok elıállítása). 

• Koronaéter szerkezeti részleteket tartalmazó szteroidok szintézise 

palládium katalizált aminokarbonilezési reakcióval. 

 

Az általam vizsgált reakciók fontos jellemzıje azok rendkívüli szelektivitása. 

Bár a hidroformilezés az egyik legrészletesebben vizsgált reakció, a formilezésre — és 

különösen szteroidok homogén katalitikus formilezésére — vonatkozóan kevés adat áll 

rendelkezésre. A kapcsolási reakciók széles köre ismert, de jód-alkének vagy triflátok 

karbonilatív kapcsolási reakcióira nem ismerünk példákat. 

Munkám elsısorban preparatív jellegő, melynek során a lejátszódó összetett 

reakciókban kapott nagyszámú termék segítségével a reakciómechanizmusokat is 

vizsgáltam. 

A saját eredményeket bemutató részben a vegyületek számozását újrakezdtem. 
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4. EREDMÉNYEK ÉS MEGFIGYELÉSEK  

4.1 Karbonilatív és direkt Suzuki-Miyaura-reakció egyszerő 

modellvegyületen [134, 135] 

 A Suzuki reakció térhódítása az utóbbi idıben avval magyarázható, hogy a 

reakciókörülmények részletes feltárásával a finomkémiában és a gyógyszerkutatásban 

kívánatos tulajdonsággal rendelkezı vegyületek tömeges elıállítása így megoldható. A 

boronsavak és észterek használata kényelmesebbnek és környezetkímélıbbnek 

bizonyult, mint más fıcsoportbeli fémorganikus reagensek, mint pl. Grignard reagensek 

és a szerves sztannánok. Ez az ok sarkallt minket arra, hogy tanulmányozzuk a 

karbonilatív kapcsolási reakciót egy alkén-halogenid modellvegyülettel (1-jód-

ciklohexén). A munkánk célja az volt, hogy telítetlen ketonokat állítsunk elı 

karbonilatív Suzuki körülmények között. Már az elızetes eredmények is azt mutatták, 

hogy a reakció során egy igen bonyolult termékelegy keletkezett. 

Habár a karbonilatív Suzuki-Miyaura reakciók-fontosak lehetnek telítetlen 

ketonok elıállítására is, a szubsztrátumként szóbajövı enoltriflátok vagy jódalkének 

hasonló reakciója nem ismert. A fentiekben ismertetett egyszerő Suzuki-Miyaura 

reakció esetében is megfigyelhetı, hogy a legtöbb közlemény a céltermékek 

elıállítására koncentrál, és a — katalitikus reakció részletek megismerése 

szempontjából egyáltalán nem mellékes — ’nemkívánt’ mellékreakciók felett elsiklik. 

Kísérleti munkám kezdetén olyan szisztematikus kísérletsorozatot állítottunk össze, 

melyben a katalizátorrendszert, a reakciókörülményeket optimatizáltuk. A karbonilatív 

Suzuki-Miyaura kapcsolási reakcióban modellvegyületként (szubsztrátumként) 1-jód-

ciklohexént és kétféle boronsavat alkalmaztunk (50. ábra). 
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50. ábra. 1-jód-ciklohexén karbonilatív Suzuki kapcsolása 
 

 Jód-ciklohexént (1) és fenil-boronsavat (2) (vagy 3-trifluormetoxi-fenil-

boronsavat (3) ) reagáltattunk szén-monoxid atmoszférában (1 bar nyomáson) ’in situ’ 

keletkezett palládium(0) katalizátor jelenlétében. A prekurzorként használt palládium-

acetát foszfánnal történı redukciója során keletkezik a nagy reakciókészségő 

koordinatíve telítetlen palládium(0) katalizátor. 

 A várt karbonilatív termékek (4 vagy 5) mennyiségét a reakciókörülmények 

jelentıs mértékben befolyásolták. Keletkezésüket azzal magyarázhatjuk, hogy az elsı 

lépésben az 1 jelő szubsztrátumnak a Pd(0)-hoz való oxidatív addícióját a CO aktiválása 

követi, majd CO beékelıdik a palládium-alkenil kötésbe, a képzıdött palládium-acil 

(palládium-ciklohexenoil)-komplex arilezése pedig — reduktív elimináció révén — 

termékképzıdéshez vezet (A ciklus, 51. ábra). 
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51. ábra. A fıtermékek keletkezését bemutató egyszerősített katalitikus ciklus 
  

A várt telítetlen keton kialakulását kísérı reakciókhoz további párhuzamos és 

egymást követı kapcsolások társulnak, beleértve a domináns palládium-ciklohexenil 

csoport arilezését is. A reakció során 1-fenil-ciklohexén (6) vagy 1-(3’-trifluormetoxi-

fenil)-ciklohexén (7) keletkezett (B ciklus, 51. ábra). A közvetlen Suzuki-Miyaura-

reakciót a Heck-reakció követte, melyben a 6 (vagy 7) és az 1-jód-ciklohexén (1) 

reakciója során keletkezett az 1-fenil-2-(ciklohexén-1-il)-ciklohexén (8), vagy 1-(3’-
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trifluoro-metoxi-fenil)-2-(ciklohexén-1-il)-ciklohexén (9) (C ciklus, 51. ábra). A 6 és 7 

termékek a feleslegben levı szubsztrátummal (1) Heck reakcióban további kapcsolt 

termékeket adnak (52. ábra). Az 1,2-diszubsztituált ciklohexén termékek (8 és 9) 

keletkezését további 1,2- és 1,3-diszubsztituált analóg termékek (10, 11, illetve 12, 13) 

képzıdése is kísérte. A csak nyomokban keletkezett 8, 9, 10, 11, 12, 13 izomer 

termékeket is sikerült kimutatnunk.   
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52. ábra. 1-Jód-ciklohexén kapcsolási termékei 
 

Azonosításuk GC-MS mérésekkel történt, amely során a megfelelı referencia 

vegyületeket használtuk a GC-MS és TLC-s futtatásoknál. Érdemes megemlíteni, hogy, 

még senki nem figyelt meg ilyen Heck-reakciót telítetlen ketonok (4 vagy 5) és jód-

ciklohexének között. Az olefin acilcsoporttal történı dezaktiválása okozhatta ezen 

vegyületek hiányát a reakció keverékben.  

 A reakciókörülményektıl függıen további mellékreakciók is megfigyelhetıek 

(53. ábra). Meglepı módon kis mennyiségben karbonsavamid 14 is keletkezett a reakció 

során, mikor oldószerként DMF-ot használtunk. (Valószínő, hogy az oldószer 

szolgáltathatja a dimetilamint, amely nukleofil ágensként szerepel az 1-jód-ciklohexén 

aminokarbonilezésében, vagy önmaga szolgál a CONMe2 csoport forrásaként. A 

dimetil-formamiddal lejátszódó karboxamidációs reakció eredményeként 1-(dimetil-
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karboxamido)-ciklohexén (14) keletkezik. Az 1 vegyület szimmetrikus homo-

kapcsolása során 15 terméket kaptunk, miközben hasonló reakció figyelhetı meg a 

megfelelı acil köztitermékkel is (az 1 vegyület a Pd(0) termék oxidatív addíciójából, 

majd a szén-monoxid beékelıdésébıl keletkezett), melynek eredménye a bisz(1-

ciklohexenil)-glioxál (16). A palládium-acil köztitermék és a 1 vegyület reakciójából di-

(ciklohexén-1-il)-keton keletkezett (17). 
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53. ábra. 1-jód-ciklohexén és aril-boronsav karbonilatív reakciójának termékei  
(beleértve a melléktermékeket is) 

 

 Habár a kiindulási vegyület (1) 6 óra alatt szén-monoxid atmoszférában, teljesen 

átalakult, a két aril-boronsav reaktivitásában lényeges különbségeket találtunk (1. 

táblázat).  

Azokban a katalitikus rendszerekben, ahol a 3 vegyületet alkalmaztuk 

karbonilezési reakcióban, az esetek többségében 5 keletkezését figyeltük meg (7., 8. és 

10. kísérlet). A 2 alkalmazása gyakorlatilag teljes kemoszelektivitást adott a dppf 

jelenlétében és 4-t eredményezett (4. kísérlet). 

Meg kell jegyeznünk, hogy a ciklohexén-1-il-formiát (18) képzıdése nagyobb 

mértékő azokban az esetekben, ahol a karbonil-beékelıdés a ciklohexén-1-il-palládium 
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kötésbe nem kedvezményezett (2., 8. és 9. kísérlet). Ennek magyarázata, hogy az 

oldószer — ha kis mennyiségben is — vizet tartalmazott. A formiátok képzıdése 

hasonló rendszerekben általában megfigyelhetı víznyomok jelenlétében. (Katalizátorok 

jelenlétében hangyasav in situ keletkezése figyelhetı meg, amely azonnal reagál a 

szubsztrátummal alkenil-formiátok képzıdése közben.) Ehhez nem szükséges a szén-

monoxid Pd-szén kötésbe történı beékelıdése, hiszen az utóbbi reakció a szubsztrátum 

karbonilezett származékait eredményezi. 

 

1. Táblázat. 1-jód-ciklohexén karbonilatív Suzuki-Miyaura-kapcsolása fenil-
boronsavval vagy 3-trifluorometoxi-fenilboronsavval 

 

Termékelegy összetétele [%]c) Kísérlet 

száma 

Foszfán 
b) 

RB(OH)2 Konv.c) 

[%] 18 

 

6/7 

 

4/5 

 

15, 16 és 

17 

Egyéb termékek 

1 PPh3 2 94 15 30 22 33  

2 dppb 2 100 75 25 0 0  

3 d) dppb 2 100 33 24 4 27 10% cHex2O;  
2 % 8 

4 dppf 2 100 0 0 100 0  

5 d) dppf 2 100 25 44 0 23 2% cHex2O;  
6% 8 

6 e) dppf 2 100 0 75 25 0  

7 PPh3 3 100 27 15 13 44  

8 dppf 3 99 49 16 7 27  

9 f) dppp 3 98 82 6 0 10  

10 dppb 3 95 38 29 5 28  

 

a) Reakciókörülmények (hacsak másként nem jeleztük): 0,.5 mmol 1; 0,025 mmol Pd(OAc)2; 
0,025 mmol difoszfán (vagy 0,05 mmol PPh3); 0,5 mmol RB(OH)2 (2 vagy 3); Reakció idı: 
6h; 1 bar szén-monoxid; oldószer: DMF 

b) Foszfánok: dppe = 1,2-bisz(difenilfoszfano)etán; dppp = 1,3-bisz(difenilfoszfano)propán;  
dppb = 1,4-bisz(difenilfoszfano)bután; dppf = 1,1’-bisz(difenilfoszfano)ferrocén  

c) Azonosítás: GC 
d) Oldószer: DMSO 
e) 42 bar szén-monoxid 
f) 12 bar szén-monoxid 
 

Ez a reakció nagy oldószerfüggést mutat. Oldószerként DMF-et használva 

palládium-acetát-dppf katalizátor rendszerben teljes keton szelektivitás érhetı el. 
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DMSO oldószer jelenlétében viszont (3 és 5. kísérlet) nagy mennyiségő melléktermék 

képzıdése figyelhetı meg a közvetlen Suzuki-kapcsolási reakcióknál, valamint az 

egymást követı Heck-reakcióknál is. A szén-monoxid nyomásának növelésével a 

termékek szelektivitását is befolyásolhatjuk. Magasabb szén-monoxid nyomáson (a 

karbonilezett termékek (4 és 5)) kisebb kemoszelektivitással keletkeztek. Ennek egy 

lehetséges magyarázata, hogy a nagy nyomáson nagyobb arányban keletkeznek a 

palládium-karbonilek, és ilyen formában nem tudják aktiválni a szubsztrátumot a 

koordinációs szférában, emiatt a katalizátor egy része inaktiválódik (6. és 9. kísérlet).  

 
2. Táblázat. 1-Jód-ciklohexén Suzuki-kapcsolása fenil-boronsavval vagy 3-

trifluormetoxi-fenil-boronsavval 
 

Termékelegy összetétele c)   [%] 

 

Kísérlet 

száma 

Foszfán 
b) 

RB(OH)2 Reakció 

Idı [h] 

Konv. 
c) [%] 

6/7 8/9 10/11 12/13 

1 -- 2 6 10 30 10 10 50 

2 PPh3 2 6 30 47 13 10 30 

3 dppf 2 6 29 80 7 3 10 

4 dppb 2 6 51 41 12 14 33 

5 dppe 2 6 30 79 7 2 12 

6 dppp 2 6 36 64 11 6 19 

7 dppf 2 24 34 74 12 6 9 

8 dppp 2 24 56 43 13 23 21 

9 -- 3 6 100 30 20 28 22 

10 PPh3 3 6 100 62 11 17 10 

11 PPh3 3 2 74 64 4 28 4 

12 dppf 3 6 84 75 <1 24 <1 

13 dppb 3 4 50 90 0 10 0 

14 dppp 3 4 55 93 0 7 0 

15 dppe 3 8 100 73 <1 26 <1 

 

a) Reakciókörülmények: 0,01 mmol Pd(OAc)2;  0,02 mmol PPh3 (vagy 0,01 mmol 
difoszfán); 1 mmol 1; 50oC; argon atmoszféra; oldószer DMF 

b) Foszfánok: dppe = 1,2-bisz(difenilfoszfano)etán; dppp = 1,3-bisz(difenilfoszfano)propán;  
dppb = 1,4-bisz(difenilfoszfano)bután; dppf = 1,1’-bisz(difenilfoszfano)ferrocén  

c) Azonosítás: GC 
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Attól függıen, hogy a boronsavak (2 vagy 3) közül melyiket adtuk a 

reakcióelegyhez, egészen más reakciótermékeket kaptunk, attól függetlenül, hogy 

ugyanazokat a normál Suzuki-körülményeket biztosítottuk (argon atmoszféra alatt). 

A 2-es vegyület, mint aril-forrás alkalmazásával (4. kísérlet) a héttagú kelátgyőrőt 

képzı dppb-vel figyelhetı meg a legmagasabb konverzió 6 óra alatt. (A reakcióidı 

növelésével a konverzió mértékét is lehet növelni. Pl. dppp-t tartalmazó katalizátor 

rendszerben, 6 óra alatt a konverzió 36%, míg 24 óra alatt 56%-ra nıtt (6. és 8. 

kísérlet).) Abban az esetben, ha 3 boronsavat használtuk, a legnagyobb aktivitást az 

öttagú kelátgyőrőt képzı PPh3 és dppe katalizátor rendszernél figyeltük meg, melynek 

során 6 és 7 keletkezett (10. és 15. kísérlet). A további, karbonilcsoportot nem 

tartalmazó, direkt kapcsolással keletkezı Suzuki-termékeket (6 és 7) eredményezı 

reakció kemoszelektivitása azokban az esetekben a legnagyobb, amikor dppf, dppp, 

vagy dppb ligandumot használtunk (összehasonlítva a 3. és 13. 14. kísérlet). A merev 

foszfán (dppf) alkalmazása a 2 vegyület, a konformációs szempontból labilisabb 

kelátképzı foszfán (dppb) alkalmazása a 3 boronsav használata esetén eredményezett 

nagyobb 6, illetve 7 szelektivitást. A foszfán ligandum hiányában az alkalmazott aril-

boronsav típusától függetlenül a Heck-reakciókban keletkezett melléktermék vegyületek 

(8, 9), és ezek izomerjei (10, 11, 12, 13), váratlanul magas arányban keletkeztek. Ezek a 

Heck-termékek leginkább akkor keletkeztek, ha palládium-acetátot alkalmaztunk 

foszfán nélkül. Ezekben a reakciókban a melléktermékek mennyisége az összes termék 

mennyiségének 70 %-át is elérte (1. és 9. kísérlet). A 3 boronsav esetében dppp vagy 

dppb alkalmazásával a 11 melléktermék aránya 7, illetve 10%-ra csökkent (13. és 14. 

kísérlet). A 2 boronsav használatánál még a legnagyobb karbonilezı szelektivitást 

biztosító dppf alkalmazásával is a nemkívánt Heck-termékek mennyisége a 20%-ot is 

elérte (3. kísérlet).  
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4.2 Szteroidok formilezése sztannánok jelenlétében [136] 

 Biológiai szempontból fontos vegyületek, köztük a szteroidok, homogén 

katalitikus funkcionalizálása hatékony módja új származékok szintézisének. A 

formilcsoport – különösen az androsztán-váz 17-es pozíciójában – alkalmas arra, hogy a 

szteránvázat tovább építhessük. Ismert, hogy a formilcsoportot D-győrőben tartalmazó 

szteroidszármazékok a szteránvázas alkének (elsısorban ∆16-származékok) homogén 

katalitikus hidroformilezésével állíthatók elı. Az esetek többségében formil-

sztereoizomerek elegye képzıdik. 

 A palládium katalizált, szén-monoxidon alapuló formilezési modellreakció során 

hidrogénforrásként CO/H2 gázelegyet, nátrium-formiátot vagy poli-(metil-

hidrosziloxán)-t alkalmaznak, szubsztrátumként pedig aril- vagy allil-halogenidet [131]. 

Könnyen elvégezhetı, kis nyomáson végbemenı formilezési reakciót is kifejlesztettek, 

amelyben aril-, benzil- és vinil-halogenideket reagáltatnak a hidrogén-donor tributil-

sztannánnal Pd(PPh3)4 katalizátor jelenlétében [132]. 

 Az öt vizsgált szteroidot: a 17-jód-androszt-16-ént (19), a 17-jód-4-aza-androszt-

16-én-3-ont (20), a 17-jód-4-aza-4-metil-androszt-16-én-3-ont (21), a 17-jód-3-metoxi-

ösztra-1,3,5(10),16-tetraént (22), és a 17-jód-6β-hidroxi-3α,5α-cikloandroszt-16-ént 

(23) (54. ábra), reagáltattunk szén-monoxid atmoszférában tributil-ón-hidriddel. 

Katalizátorként ’in situ’  elıállított palládium-foszfán rendszert használtunk. A reakció 

toluolos közegben ment végbe. 
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54. ábra. Szubsztrátumként használt 17-jód-16-én szteroid származékok 

 

Az alkalmazott palládium-tartalmú katalizátorrendszer aktív ’kiindulási’ komplexe a 

nagy aktivitású ’in situ’ keletkezett Pd(0) komplex, amelyben a ligandumok egy-, illetve 

kétfogú foszfánok lehetnek. A megfelelı 17-formil-16-én származékokat (17-formil-

androszt-16-én (24), 17-formil-4-aza-androszt-16-én-3-on (25), 17-formil-4-aza-4-

metil-androszt-16-én-3-on (26), 17-formil-3-metoxi-ösztra-1,3,5(10),16-tetraén (27), 

17-formil-6β-hidroxi-3α,5α-cikloandroszt-16-én (28) ) sikerült elıállítani, közepes 

kitermeléssel. A kitermelés hatékonysága nagymértékben függött a 

reakciókörülményektıl (55. ábra).  

I

CO, HSnBu 3

[Pd]
++

CHO

19 - 23 24 - 28 29 - 33 34 - 38  
 

55. ábra. A 17-jód-16-én szteroidok palládium katalizált reakcióban keletkezett termékek 
 

A formilezési reakciók eredményként a céltermékek mellett (24-28) további kétféle 

típusú reakciótermék (∆16 androszt-16-én (29), 4-aza-androszt-16-én-3-on (30), 4-aza-4-

metil-androszt-16-én-3-on (31), 3-metoxi-ösztra-1,3,5(10),16-tetraén (32), 6β-hidroxi-

3α,5α-cikloandroszt-16-én (33), és ∆15 androszt-15-én (34), 4-aza-androszt-15-én-3-on 



Eredmények és megfigyelések 

 61 

(35), 4-aza-4-metil-androszt-15-én-3-on (36), 3-metoxi-ösztra-1,3,5(10),15-tetraén (37), 

6β-hidroxi-3α,5α-cikloandroszt-15-én (38) származékok) képzıdött. Ezen termékek 

keletkezése két különbözı reakciómechanizmussal magyarázható. A ’jód-vinil’ 

szubsztrátum — ’in situ’ keletkezett palládium(0) komplexre történı — oxidatív 

addíciója során palládium-alkenil köztitermék keletkezett, amely kétféleképpen képes 

reagálni (56 ábra).  

 

34 - 38

Pd ILnI
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O Pd ILn
C

HSnBu 3
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CHO

19 - 23

29 - 33 24 - 28
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56. ábra. A formilezés és a hidrosztannolízis elemi lépései 
 

Az egyik reakciómechanizmus során a szén-monoxid beékelıdésével egy acil 

köztitermék keletkezik, amelynek hidrosztannilezése eredményezi a végterméket. 

Másrészrıl a palládium-alkenil köztitermék közvetlenül reagál a tributil-ón-hidriddel. 

Ennek eredményeként kapjuk meg a 16-én származékokat, azaz az androszt-16-ént (29), 

a 4-aza-androszt-16-én-3-ont (30), a 4-aza-4-metil-androszt-16-én-3-ont (31), a 3-

metoxi-ösztra-1,3,5(10),16-tetraént (32), a 6β-hidroxi-3α,5α-cikloandroszt-16-ént (33) 

és ezek izomerjeit, a 15-én melléktermékeket (androszt-15-én (34), 4-aza-4-metil-

androszt-15-én-3-on (35), 4-aza-androszt-15-én-3-on (36), 3-metoxi-ösztra-

1,3,5(10),15-tetraén (37), 6β-hidroxi-3α,5α-cikloandroszt-15-én (38) ). A 16-én 

termékek keletkezését a szubsztrátum hidrodehalogénezése is okozhatja. A 16-én és 15-

én származékokat az olefines mellékterméket tartalmazó elegybıl nem különítettük el. 

Ezeket a vegyületeket GC-MS alapvonal elkülönítéssel tudtuk azonosítani, a megfelelı 

vegyületek GC és vékonyrétegkromatográfiás referenciáit felhasználva. A ma már jól 

ismert szerkezető 16-én referenciavegyületek elıállításának módszerét a megfelelı jód-
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alkénekbıl Cox, Turner [119] valamint Barton és munkatársai dolgozták ki [134]. A 15-

én melléktermékek 16-én vegyületekbıl való képzıdését ösztradiolnál is megfigyelték 

(a 17-hidroxi-szteroidok analógjainak dehidratációja is jól alkalmazható eljárás a 16- és 

15-én termékek keverékének elıállítására). 

 
3. Táblázat. 17-jód-16-én szteroidok formilezése Pd(OAc)2+foszfán katalizátor 

jelenlétében 
 

Termék megoszlásc (%) Kísérlet 

száma 

Szubszt. Módszerb Foszfán Konverzióc 

(%) 24-28 
17-CHO 

(izolált 
hozam) 

29-33 34-38 

1.  19 A PPh3 83 45 23 32 

2.  19 B PPh3 89 71(52) 14 15 

3.  19 B dppp 90 77(58) 13 10 

4.  19 A dppb 60 43 36 21 

5.  19 B dppb 97 79(70) 15 6 

6.  19 B PPh3+dppb 43 69(53) 4 27 

7.  19 B dpdcf 35 68(52) 14 18 

8.  19 B PPh3+dpdcf 60 72(55) 14 14 

9.  20 B PPh3 81 63(52) 16 21 

10.  20 A dppb 99 40 32 28 

11.  20 B dppb 68 80(72) 12 8 

12.  21 A PPh3 54 15 38 47 

13.  21 A dppb 38 25 41 34 

14.  21 B dppb 82 78(70) 12 10 

15.  22 B PPh3 88 59 18 23 

16.  22 B dppb 90 85(75) 8 7 

17.  23 A PPh3 77 22 37 51 

18.  23 B PPh3 92 65(54) 17 18 

19.  23 B dppb 83 74(68) 15 11 
aReakció körülmények: 0,05 mmol Pd(OAc)2, 0,1 mmol PPh3 (vagy 0,05 mmol difoszfán); 14 

ml toluol; 1,2 mmol HSnBu3 (3 ml toluolban), 50 oC, 1 bar CO 
bMódszer A: HSnBu3 oldat 10 perc alatt;  Módszer B: HSnBu3 oldat 2 óra. 
cMeghatározás: GC 
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A nyers reakciótermék keverékben a 15-én melléktermék karakterisztikus olefines jele a 
1H NMR spektrumban is jól azonosítható. A széles szingulett 6,6 ppm környékén 

(rendre 6,60, 6,58, 6,60, 6,60, és 6,63 ppm 34, 35, 36, 37 és 38 vegyületek esetében) a 

15-én izomer vegyületeinek karakterisztikus jelei. A GC-MS elemzésen alapuló 

mennyiségi meghatározás értékei jó egyezést mutattak a 1H NMR spektrumok olefines 

protonjainak integráljaiból számított értékekkel, így hasznos kvantitatív analitikai 

eszköznek bizonyultak a termékeloszlás jellemzésében. 

Észrevettük, hogy a reakció konverzióját és a kemoszelektivitását fıként két tényezı 

határozza meg: a hozzáadott tributil-ón-hidrid oldat adagolási sebessége, (1. és 4. 

kísérlet, 4. és 5. kísérlet) és a kétfogú foszfán ligandum jellege. A reakcióelegyhez 

lassan hozzáadott tributil-ón-hidrid hatására (lásd az általános eljárást) csupán 

kismértékő hidrogenolízis (15-30%) játszódik le, és a megfelelı 17-formil származékok 

keletkeznek, mint egyedüli formil termékek (24-28). Amikor a tributil-ón-hidrid oldatot 

10 perc alatt adagoltuk a reakcióelegyhez, a hidrodehalogénezés termékei (29-33 és 34-

38) keletkeztek nagyobb arányban (a termékek 55-65%-a). Különösen jelentıs volt e 

melléktermékek képzıdése 21 és 23 szubsztrátum alkalmazása esetén, amikor 80-85%-

nyi olefines termék keletkezett. Valószínőleg a laktám funkciós csoportnak, valamint a 

6β-hidroxi funkcióscsoport jelenlétének köszönhetıen a tributil-ón-hidrid elsısorban 

hidrodehalogénezést okoz. Az ismert, konformációs szempontból labilis kelátképzı 

foszfánok, mint a dppb és dppp sokkal hatékonyabbnak bizonyultak, mint akár a merev 

kétfogú difoszfánok (pl. dpdcf), vagy az egyfogú PPh3. Amikor a formil termékeket 70-

75%-os kitermeléssel sikerült kinyernünk, a legjobb konverziót és szelektivitást a 

palládium-dppb ’in situ’ rendszerrel értük el. 
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4.3 Koronaéter szerkezeti részleteket tartalmazó szteroidok szintézise 

aminokarbonilezési reakcióban [137] 

 

Az ebben a fejezetben tárgyalt kísérletsorozat arra irányult, hogy különbözı, 

ionofór szerkezeti részletet is tartalmazó 17-karboxamido-androsztán származékokat 

állítsunk elı. Kiindulási 17-jód-androszta-16-én alapvázas szteroidokat palládium 

katalizált homogén aminokarbonilezési reakcióban reagáltattunk amino funkciós 

csoportot tartalmazó koronaéterekkel.  

 A gyakorlati szempontból is fontos vegyületek elıállításánál a leggyakrabban 

alkalmazott eljárások közé tartoznak a jód-alkének és az enol-triflátok elıre elkészített, 

illetve’in situ’ keletkezett palládium katalizátor jelenlétében végzett különbözı 

homogén katalitikus karbonilezési reakciói (aminokarbonilezés, alkoxikarbonilezés, 

hidroxikarbonilezés). A felsorolt reakciók a meglévı szterán alapváz új funkciós 

csoportjainak kialakítására (’funkcionalizálására’) irányulnak. Közismert, hogy a 

szteránvázas karbonsavak, szeko-szteroidok, diazaketon-szteroidok és néhány 17-

karboxamido-androsztán (mint pl. 17β-N-tert-butilkarbamoil)-4-aza-5α-androszt-1-én-

3-on [MK-906, Finasterid] igazoltan hatékony 5α-reduktáz inhibitoroknak bizonyultak, 

ezért ezt a tesztoszteront dehidrotesztoszteronná (DHT) átalakító NADPH függı 

enzimet gátló szerek szintézisére számos erıfeszítés történt. Ezek közül a szteránvázas 

triflátok palládium katalizált aminokarbonilezési reakciói nagyon hatékonynak 

bizonyultak, melyek során keletkezett szteránvázas amidok nagy 5α-reduktáz inhibitor 

aktivitást mutattak.  

Jól ismert, hogy a különbözı tagszámú koronaéterek alkálifémek számára jó 

komplexképzı ligandumok. Az aminocsoportot tartalmazó koronaéterek közül néhány a 

kálium-ionok és aminosav származékok számára bizonyítottan magas transzport 

szelektivitást biztosít a lipidmembránon keresztül. A transzport hatékonyságát nagyban 

növeli, ha az aminocsoport az koronaéter oldalláncában található. A transzportra való 

képességét elsısorban az aminosav szerkezete és a szubsztrátum lipofilitása határozza 

meg.  

 Célunk szteránvázas koronaéterekkel szubsztituált farmakológiailag fontos 

karboxamido-szteroidok elıállítása volt. A kutatások távolabbi célja a szteroid 
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szerkezeti részletek különbözı szubsztituenseinek hatásvizsgálata az alkálifémek 

szelektív transzportjára. 

Ebben a kísérletsorozatban négy szteránvázas vegyületet, a 17-jód-androszt-16-

ént (19), a 17-jód-4-aza-androszt-16-én-3-ont (20), a 17-jód-ösztra-1,3,5(10),16-tetraént 

(22) és a 17-jód-6β-hidroxi-3α,5α-cikloandroszt-16-ént (23) (57.ábra) reagáltattam 

szén-monoxid atmoszférában, 2-(aminometil)-15-korona-5 (39) vagy 2-(aminometil)-

18-korona-6 éterrel (40). 
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57. ábra. Szubsztrátumként használt 17-jód-16-én szteroidok 
 

Oldószerként DMF-t használtam és olyan ismert, palládium(II)-acetátból és 

trifenilfoszfánból elıállított palládium(0)-foszfán rendszert, melynek során ’in situ’  

keletkezett a katalizátor. 
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58. ábra. 17-Jód-16-én szteroidok aminokarbonilezése koronaéterekkel  
 

A reakciók során a várt szteránvázas koronaétereket kaptuk (58. ábra). N-

(Androszt-16-én-17-oil)-2-aminometil-15-korona-5-éter (41), N-(androszt-16-én-17-

oil)-2-aminometil-18-korona-6-éter (42), N-(4-aza-androszt-16-én-3-on-17-oil)-2-

aminometil-15-korona-5-éter (43), N-(4-aza-androszt-16-én-3-on-17-oil)-2-aminometil-

18-korona-6-éter( (44), N-(ösztra-1,3,5(10),16-tetraén-17-oil)-2-aminometil-15-korona-

5-éter (45), N-(ösztra-1,3,5(10),16-tetraén-17-oil)-2-aminometil-18-korona-6-éter (46), 

N-(6β-hidroxi-3α,5α-cikloandroszt-16-én-17-oil)-2-aminometil-15-korona-5-éter (47), 

N-(6β-hidroxi-3α,5α-cikloandroszt-16-én-17-oil)-2-aminometil-18-korona-6-éter (48) 

keletkezett. Az oszlopkromatográfiás tisztítás után több esetben kitőnı kitermelést (akár 

93%) értünk el. A vékonyrétegkromatográfiás és NMR vizsgálatokkal követett reakciók 

azt mutatták, hogy a reakciók a fenti enyhe körülmények között néhány óra alatt 

gyakorlatilag teljesen végbementek. 

Az irodalomban említett, 17-jód-androszt-16-én karbonilezési reakciók egy 

részében az oldalláncban is végbement a reakció azonban ilyen reakcióterméket nem 

kaptunk. Megfigyeléseink szerint kizárólag a koronaéter aminocsoportja acilezıdött. A 

jód-alkén szubsztrátum oxidatív addíciója során palládium-acil köztitermék keletkezett, 
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melyben a +2 oxidációs állapotú palládium és a 17-es szén atom közé ékelıdik be a 

szén-monoxid. A reakció utolsó lépéseként az aminocsoporttal acilizálódik (59. ábra).  
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59. ábra. Az aminokarbonilezés katalitikus ciklusa  

 

A reakcióban köztes termékként keletkezett hidrido-jodo-palládium(II) trietil-

amin hatására dehidrohalogénezıdött, ami a nagy reaktivitású, koordinatíve telítetlen 

palládium(0) terméket szolgáltatja, mely oxidatív addícióval képes aktiválni a jód-vinil 

szubsztrátumot. 
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5. K ÍSÉRLETI RÉSZ  

5.1 A kísérleti munka során felhasznált anyagok 

5.1.1 Katalizátorok, ligandumok és egyéb vegyszerek 

A katalizátorokhoz felhasznált palládium-acetát, foszfánok (PPh3, dppb, dppe, 

dppp, dppf), valamint koronaéterek (2-aminometil-15-korona-5-éter, 2-aminometil-18-

korona-6-éter) kereskedelmi Aldrich alt. minıségő termékek, amelyeket további 

tisztítás nélkül használtunk. 

A HSnBu3 és a boronsav származékok is Aldrich által forgalmazott alt. 

minıségő vegyszerek. 

A trietil-amin és a palládium-acetát Fluka termék. 

A kísérleteimben használt szteroidokat a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt. 

munkatársai szintetizálták. A modell kísérletekhez használt 1-jód-ciklohexént kollégám 

dr. Péczely Gábor állította elı, ciklohexanonból hidrazonon keresztül [200]. A jód-

benzol elıállítása anilinbıl történt hagyományos szintetikus eljárással [Organikum]. 

• 1-jód-ciklohexén (1) elıállítása 

A ciklohexanon-hidrazont etanolos oldatban bárium-oxid jelenlétében (frissen 

desztillált) hidrazin-hidrátból és ciklohexanonból állítottuk elı: 19,5 g (0,39 mol) 

N2H4.H2O-ot 20 cm3 etanolban oldottunk, majd 13,8 g (0,09 mol) bárium-oxid 110 oC-

on kevertetett elegyéhez kb. 25 perc alatt 34,3 g (0.35 mol) ciklohexanont 

csepegtettünk, majd 4 órán keresztül refluxáltattuk. Lehőlés után 100 cm3 dietil-éter 

adása után leszőrtük, majd szilárd nátrium-hidroxid (kb. 40 g) hozzáadása után 

hőtıszekrényben állt másnapig. Az étert vákuumdesztillációval távolítottuk el. 

Nyerstermék 34,18 g (62,6%). 

Jeges vizes külsı hőtés közben 70,3 g (276,7 mmol) jód 300 cm3 dietil-éterrel 

készült oldatához 138,8 g (1204,5 mmol) tetrametil-guanidin 100 cm3 éterrel készült 

oldatát adagoltuk. Az elegyhez kb 3 óra alatt 15 g (133,7 mmol) ciklohexanon-hidrazont 

160 cm3 éterrel készült oldatát csepegtettük. Szőrés után az étert Rotadesten lehajtottuk, 

a maradékot argon atmoszféra alatt 1 órán át 90 oC-on, majd további 2 órán át 93-95 oC-
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on melegítttük. Lehőlés után közel 500 cm3 jeges vízre öntöttük az elegyet, majd n-

hexánnal extraháltuk. A hexános fázist 1 mol/dm3-es sósav oldattal, vízzel, 5%-os 

nátrium-hidrogénkarbonát oldattal, majd újra vízzel ráztuk ki. A szerves fázis vízmentes 

nátrium-szulfáttal szárítottuk. Szőrés után az oldószert eltávolítottuk Rotadest 

segítségével. 15,3 g (55,02%) jód-ciklohexén nyersterméket kaptunk, melyet 

vákuumdesztillációval tisztítottuk. A színtelen termék forráspontja: 85-89 oC/20 Hgmm 

11,76 g (42,29%).  

A nyerstermék tisztításakor használt vegyszerek (K2CO3, NaCl, Na2SO4, 

NaHCO3, KF, NH4Cl) Reanal gyártmányú alt. tisztaságú vegyszerek voltak. 

5.1.2 Oldószerek, gázok 

 A kísérletekhez használt oldószerek általában Fluka termékek voltak. A DMF-et, 

toluolt Na2SO4-tal szárítottam, majd fémnátrium és benzofenon jelenlétében 

refluxáltattam, végül argon védıgázban desztilláltam és tároltam. 

A nyerstermékek tisztításakor használt vegyszerek Reanal által forgalmazott alt. 

tisztaságú oldószerek (metanol, toluol, etil-acetát) voltak. 

A kísérleti munka folyamán használt inert körülményeket biztosító argont 

(Linde) kálium-hidroxiddal, szilikagélen és foszfor-pentaoxiddal töltött csöveken 

keresztülvezetve szárítottam. A karbonilezési reakciókhoz használt szén-monoxid is 

Linde termék. 

 

5.1.3 A nagy nyomás alatt végzett karbonilezési reakciók 

 A nagy nyomás (12, ill.40 bar) alatt végzett kísérleteket egy 100 cm3 térfogatú 

saválló acélból készült autoklávban végeztem. Az adott hımérsékletet olajfürdıvel 

biztosítottam. A kevertetést és a hımérsékletszabályozást egy IKA főthetı mágneses 

keverı biztosította.  

5.1.4 Az elıállított termékek mőszeres analitikai vizsgálata 

 A kísérletekben a reakciók konverzióit és a termékeloszlást GC/MS készülékkel 

határoztam meg. A felvételek Perkin Elmer AutoSystem XL, Hewlett Packard 5830A 

típusú készülékel készültek. A termékek azonosítása GC-MS, IR, 1H- és 13C-NMR, 

valamint elemanalízis (C, H, N) vizsgálatokkal történt.  
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A Perkin Elmer GC/MS készülék adatai: 

• Kolonna: MDN-5S (60 m× 0,25 mm × 0,25 µm) Supelco 

• Főtési program: 50 oC/1min, 20 oC/min, (26,5 min), végsı hım.: 300 oC/ 

• Detektor: FID 

• Vivıgáz: hélium (1 ml/min) 

• Injektor hımérséklete: 280 oC 

• Injektálás: 0,5 µl, (0,5 min, spitless) 

• Ionizációs energia: 70 eV 

A Hewlett Packard 5830A készülék adatai: 

• Kolonna:  15 m HP-5, OV-1 –gyel töltött kapilláris kolonna  

• Főtési program: 200 oC/2min, 10 oC/min, (26,5 min), végsı hım.: 300 oC/ 

• Detektor: FID 

• Vivıgáz: hélium (0,976 ml/min) 

• Injektálás: 0,5 µl, (0,5 min, spitless) 

 
1H- és 13C-NMR spektrumokat TMS belsı standarddal CDCl3 oldószerben VARIAN 

INOVA 400 típusú spektrométeren, 400 MHz- és 100,8 MHz-en készültek. Az 

infravörös spektrumok Carl Zeiss gyártmányú SPECORD IR-75 típusú, kétfényutas 

spektrofotométerrel készültek, KBr pasztillában. Az elemanalízist Carlo Erba 1108 

elemanalizátor felhasználásával végeztük. 

5.2 Kísérletek kivitelezése 

5.2.1 1-Aril-ciklohexén származékok (6, 7) elıállítása 

•  1-Aril-ciklohexén származékok elıállítása  

Argon atmoszféra alatt a 69,1 g (0,5 mmol) K2CO3-ot és 5,6 mg (0,025 mmol) 

Pd(OAc)2-ot tartalmazó keverékhez 8 cm3 acetont és 2 cm3 vizet csepegtettem. Az 

oldathoz 103,0 mg (0,5 mmol) 3-trifluoro-metoxi-fenil-boronsavat (3) adtam és állandó 

kevertetés közben 67,8 µl (0,5 mmol) 1-jód-ciklohexént (1) mértem be. A sötét sárga 

oldatot 45oC-on 2 órán keresztül refluxáltattam. A reakció lejátszódása után, az 
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elegyhez 20 cm3 telített ammónium-klorid oldatot adva, tovább kevertettem. Az oldatot 

2∗20 cm3 dietil-éterrel extraháltam. A szerves fázist Na2SO4-on szárítottam. Az 

oldószert leszívatva, vákuum alatt szárítva megkaptam a terméket. 

• Oldószercsere  

A reakciót a fent leírtak alapján készítettem össze, de oldószerként 12 cm3 DMF-et 

használtam. 

• Boronsavcsere  

A reakciót a fenti leírtak alapján végeztem el, de 103 mg (0,5 mmol) fenil-boronsavat 

használtam. 

• 1-Aril-ciklohexén származékok elıállítása különbözı foszfánok jelenlétében  

Argon atmoszféra alatt a 69,1 g (0,5 mmol) K2CO3-ot és 5,6 mg (0,025 mmol) 

Pd(OAc)2-ot tartalmazó keverékhez 12 cm3 DMF-et csepegtettem, majd 103,0 mg (0,5 

mmol) 3-trifluoro-metoxi-fenil-boronsavat (3) és 13,1 mg (0,05 mmol) trifenil-foszfánt 

adtam hozzá folyamatosan kevertetve a reakcióelegyet. A rozsdabarna elegyhez 67,8 µl 

(0,5 mmol) 1-jód-ciklohexént (1) adtam, majd 50 oC-on 4 órán keresztül refluxáltattam. 

Eközben az oldat színe világossárgára változott. A DMF leszívatása után a 

nyerstermékhez 20 cm3 kloroformot és 20 cm3 desztillált vizet adva kétszer extraháltam, 

majd a szerves fázist 2∗20 cm3 10 m% -os sósavval mostam, majd 2∗20 cm3 telített 

NaHCO3-tal ráztam össze, végül 20 cm3 telített NaCl-dal mostam. A szerves fázist 

Na2SO4-on szárítottam. Az oldószert leszívatva, vákuum alatt szárítva megkaptam a 

terméket. 

• Trifenil-foszfánt kétfogú ligandumra cserélve (dppb, dppp, dppe, dppf)  

A reakciót a fent leírtak alapján végeztem el, de 0,025 mmol kétfogú foszfán 

ligandumot adtam a bemért elegyhez. 
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5.2.2 Alkenil-aril ketonok (4, 5) elıállítása 

• Aril-ciklohexen-1-il-keton származékok elıállítása 

Argon atmoszféra alatt a 69,1 g (0,5 mmol) K2CO3-ot, 5,6 mg (0,025 mmol) 

Pd(OAc)2-ot és 103,0 mg (0,5 mmol) fenil-boronsavat tartalmazó keverékhez 8 cm3 

acetont és 2 cm3 vizet csepegtettem és folyamatosan kevertettem. A vöröses barna tiszta 

oldat feletti argon atmoszféra szén-monoxidra cserélése után 67,8 µl (0,5 mmol) 1-jód-

ciklohexént adtam az elegyhez, majd 50 oC-on 4 órán keresztül refluxáltattam. A 

reakció lejátszódása után az elegyhez 20 cm3 telített ammónium-klorid oldatot 

adagoltam tovább kevertettem. Az oldatot 2∗20 cm3 dietil-éterrel extraháltam, majd a 

szerves fázist Na2SO4-on szárítottam. Az oldószert leszívatva, vákuum alatt szárítva 

megkaptam a terméket. 

• Oldószercsere 

A reakciót a fent leírtak alapján végeztem el, de oldószerként 12 cm3 DMF-et 

használtam, míg egy másik sorozatban 12 cm3 DMSO-t.  

• Aril-ciklohexen-1-il-keton származékok elıállítása különbözı foszfánok 

jelenlétében  

Argon atmoszféra alatt a 69,1 g (0,5 mmol) K2CO3-ot és 5,6 mg (0,025 mmol) 

Pd(OAc)2-ot tartalmazó keverékhez 12 cm3 DMF-et csepegtettem. Ezután 103,0 mg 

(0,5 mmol) fenil-boronsavat (2) és 13,1 mg (0,05 mmol) trifenil-foszfánt adtam hozzá 

fenntartva a folyamatos kevertetést. A vörösesbarna tiszta oldat feletti argon atmoszféra 

szén-monoxidra cserélése után 67,8 µl (0,5 mmol) 1-jód-ciklohexént (1) adtam a 

sötétsárga elegyhez, majd 50 oC-on 4 órán keresztül refluxáltattam. Eközben az oldat 

színe sötétbarnára változott. A reakció lejátszódása után az elegyhez 20 cm3 telített 

ammónium-klorid oldatot adagoltam, az elegyet tovább kevertettem. Az oldatot 2∗20 

cm3 dietil-éterrel extraháltam, majd a szerves fázist Na2SO4-on szárítottam. Az 

oldószert leszívatva vákuum alatt szárítva megkaptam a terméket. 
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• Trifenil-foszfánt kétfogú ligandumra (dppf, dppe, dppp, dppb) cserélve 

végrehajtott reakciók 

A reakciókat a fent leírtak szerint végeztem el, annyi különbséggel, hogy 0,025 

mmol kétfogú foszfán ligandumot adtam a bemért elegyhez. 

• Boronsav csere 

A reakciókat a fentiek leírtak alapján végeztem el, annyi különbséggel, hogy 103,0 

mg (0,5 mmol) 3-trifluoro-metoxi-fenil-boronsavat (3) használtam a foszfáncserés 

kísérlet sorozatban. 

5.2.3 Nagynyomású karbonilezési reakció 

Argon alatt az autoklávba bemértem 5,6 mg (0,025 mmol) Pd(OAc)2-ot, 69,1 mg 

K2CO3-ot (0,025 mmol) kétfogú foszfánt, 103,0 mg (0,5 mmol) fenil-boronsavat.(2) A 

keverékhez hozzáadtam 12 cm3 DMF-et, majd 68 µl (0,5 mmol) jód-ciklohexént (1). Az 

autoklávot a nagynyomású szén-monoxidot tartalmazó acélpalackhoz kapcsoltam. A 

vezeték átöblítése után a kívánt 12 bar nyomást állítottam be, majd az autoklávot az 50 
oC-os olajfürdıbe helyeztem el és a reakcióelegyet 6 órán keresztül kevertettem. A 

reakcióelegy feldolgozása az elızı kísérletekben leírtak szerint történt. 

5.2.4 Szteroidok formilezése sztannánok jelenlétében (24 – 29) 

Argon atmoszféra alatt a 1,25 mmol szteroidot (19 -23), 11,2 mg (0,05 mmol) 

Pd(OAc)2-ot és 26,2 g (0,10 mmol) PPh3-ot tartalmazó keveréket 35 cm3 benzolban 

oldottam. Az oldat feletti argon atmoszférát szén-monoxidra cserélve után az oldat színe 

fokozatosan mélyült. 5 ml benzolban oldott 400 µl (1,5 mmol) HSnBu3-t csepegtettem 

lassan az oldathoz. Eközben az oldat színe sötétsárgára változott. 50 oC-on 6 órán 

keresztül refluxáltattam, miközben az oldat színe vöröses barnáról aranysárgára 

változott. A terméket 15 cm3 kloroformban oldva telített KF vizes oldatával 2 órán át 

kevertettem. A szerves fázis elválasztása után Na2SO4-tal szárítottam, végül a 

kloroformot leszívattam. Tájékozódó VRK (Silica gel 60 F254 Toluol/MeOH = 4/1) 

analízist követıen a nyersterméket oszlopkromatográfiás eljárással tisztítottam. (Silica 

S60, toluol/MeOH = 4/1) 
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• Oldószercsere 

A reakciót a fent leírtak alapján végeztem el, azzal a különbséggel, hogy 

oldószerként 12 cm3 toluolt használtam.  

• Trifenil-foszfánt kétfogú ligandumra (dppf, dppe, dppp, dppb) cserélve 

végrehajtott reakciók 

A reakciókat a fent leírtak alapján végeztem el, de 0,025 mmol kétfogú foszfán 

ligandumot adtam a bemért elegyhez. 

5.2.5 Koronaéter szerkezeti részleteket tartalmazó szteroidok (41 – 48) szintézise 

aminokarbonilezési reakcióban 

• Nagynyomású karbonilezési reakció modell vegyületekkel 

Az autoklávba bemértem 39,3 g (0,15 mmol) PPh3-ot és 16,8 mg (0,075 mmol) 

Pd(OAc)2-ot, hozzáadtam a 12 cm3 DMF-et, 84µl (0,75 mmol) jód-benzolt, 0,75 ml 

Et3N-t, végül 1 mmol koronaétert. Az autoklávot a nagynyomású szén-monoxidot 

tartalmazó acélpalackhoz kapcsoltam. A vezeték átöblítése után a kívánt 40 bar nyomást 

állítottam be, majd az autoklávot az 50 oC-os olajfürdıbe helyeztem. A reakcióelegyet 6 

órán keresztül kevertettem. Nyerstermék feldolgozása a fentiekben (5.4.1.2.) leírtak 

szerint történt. 

• Szteroidok(19, 20, 22, 23) reakciója koronaéterekkel 

Argon védıgázt alkalmazva 0,75 mmol szteroidot (19, 20, 22, 23), 16,8 mg (0,075 

mmol) Pd(OAc)2-ot és 39,3 g (0,15 mmol) PPh3-ot tartalmazó keveréket 9 cm3 DMF-

ben oldottam. Az oldat szép világossárgára változott. Ezután 0,5 ml Et3N-t és 3 ml 

DMF-ben oldott 1 mmol koronaétert (39, 40)adtam az oldathoz. Az oldat feletti argon 

atmoszférát szén-monoxidra cserélve az oldat színe fokozatosan mélyült. A 

reakcióelegyet 50 oC-on 7 órán keresztül kevertettem, miközben az oldat színe 

sötétbarnára változott. A DMF ledesztillálása után a nyerstermékhez 20 cm3 

kloroformot és 20 cm3 desztillált vizet adtam. Az extrakciót kétszer végeztem el, majd a 

szerves fázist 2∗20 cm3 10 m%-os sósavas extrakcióval tisztítottam, utána 2∗20 cm3 

telített NaHCO3 oldattal ráztam össze, végül 20 cm3 telített NaCl-dal mostam. A szerves 
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fázist Na2SO4-on szárítottam. Az oldószert leszívatva, vákuum alatt szárítva megkaptam 

a terméket. A termék tisztasági vizsgálatára VRK (Silica gel 60 F254, toluol/MeOH = 

4/1) módszert használtam. 

• Oldószercsere 

A reakciót a fent leírtak alapján végeztem el, azzal a különbséggel, hogy 

oldószerként 12 cm3 toluolt használtam.  

5.3 A termékek analitikai jellemzése 

5.3.1 1-Aril-ciklohexén származékok azonosítása 

A reakciótermékek vizsgálata elsıdlegesen GC-MS módszerrel történt. A 

legtöbb esetben az azonosítás, a teljes karakterizálás a jól ismert referencia vegyületek 

segítségével történt (pl. 14, 6). Azokban az esetekben, ahol teljes mértékben 

karakterizált vegyületet nem tudtunk használni, vagy csak nyomokban képzıdött a 

jelzett vegyület, a karakterisztikus fragmentáció mechanizmus szolgáltatta az 

azonosításhoz szükséges nélkülözhetetlen adatokat (60. ábra).  
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M=153 g/mol M=162 g/mol M=218 g/mol M=190 g/mol

M=186 g/mol M=158 g/mol M=238 g/mol M=238 g/mol M=238 g/mol

M=270 g/mol M=242 g/mol M=322 g/mol M=322 g/mol M=322 g/mol  

60. ábra. Termék fragmensek 
 

Az azonosított vegyületek tömegspektometriai adatait a következıkben adom 

meg. Csak a legyakoribb karakterisztikus fragmenseket tüntetem fel (C6H9 (ciklohexenil 

csoport), C6H5 (fenil csoport), és C3H7 (propil csoport)). 

 

A keletkezett vegyületek GC-MS adatai: 

 

N,N-Dimetil-ciklohex-1-én-1-karbonsavamid (14): 

m/z/rel.int.: 153/48 (M+); 109/85 (M+-NMe2); 81/100 (M+-CONMe2);  

RT :11.4min 

1,1’-Bi(ciklohex-1-én-1-il) (15): 

m/z/rel.int.: 162/62 (M+); 147/16 (M+-CH3); 119/24 (M+-C3H7); 105/32 (M+-

C4H9); 81/41 (C6H9); 79/100 (C6H7) 

RT: 10.4min 
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1,2-Di(ciklohex-1-én-1-il)-etán-1,2-dion (16): 

m/z/rel.int.:  109/100 (COC6H9); 81/60  (C6H9) 

RT: 16.22min 

Di(ciklohex-1-én-1-il)-keton (17): 

m/z/rel.int.:  109/100(COC6H9); 81/65  (C6H9); 79/41 (C6H7) 

RT: 13.46min 

Ciklohex-1-én-1-il-fenil-keton (4): 

m/z/rel.int.:  186/52 (M+); 157/21 (M+-C2H5); 105/100 (M+-C6H9); 77/90 (C6H5);  

RT:13.22min 

Ciklohex-1-én-1-il-benzol (6): 

 m/z/rel.int.:  158/100 (M+); 77/30 (C6H5);  

RT: 11.53min 

2-Fenil-1,1’-bi(ciklohex-1-én-1-il)  (8): 

m/z/rel.int.:   238/55 (M+); 195/100 (M+- C3H7); 181/45 (M+-C3H7-CH2); 91/30 

(C7H7);  77/20  (C6H5);  

RT: 14,21min 

6-Fenil-1,1’-bi(ciklohex-1-én-1-il)  (10): 

m/z/rel.int.:   238/95 (M+); 141/90 (M+- C6H10 -CH3); 91/100 (C7H7); 77/50  

(C6H5); 57/55 (C4H9) 

RT: 14,89min 

3-Fenil-1,1’-bi(ciklohex-1-én-1-il)  (12): 

m/z/rel.int.:   238/100 (M+); 156/90 (M+- C6H10); 91/100 (C7H7); 77/25  (C6H5);  

RT: 14,67min 

Ciklohex-1-én-1-il-[(3-(trifluormetoxi)fenil]-keton   (5): 

m/z/rel.int.:  270/48 (M+); 189/100 (M+-C6H9); 185/86(M+-OCF3); 161/33 (M+-

C6H9CO); 109/19 (C6H9CO) 

RT: 12.79min  
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Ciklohex-1-én-1-il -3-(trifluormetoxi)-benzol  (7): 

m/z/rel.int.:  242/100 (M+); 157/40 (M+-OCF3); 129/90;  115/60; 77/25 (C6H5);  

RT: 11.5min 

2-[3-(Trifluormetoxi)-fenil]-1,1’-bi(ciklohex-1-én- 1-il)  (9): 

m/z/rel.int.:  322/20 (M+); 237/10(M+-OCF3); 214/85; 129/100; 108/80; 77/50 

(C6H5);     

RT: 14.1min 

6-[3-(trifluormetoxi)-fenil]-1,1’-bi(ciklohex-1-én- 1-il)  (11): 

 m/z/rel.int.:  322/100 (M+); 237/50 (M+-OCF3); 225/80 (M+-C6H10-CH3);  

RT: 11.1min 

3-[3-(trifluormetoxi)-fenil]-1,1’-bi(ciklohex-1-én- 1-il)  (13): 

m/z/rel.int.:  322/30 (M+); 240/100 (M+-C6H10); 237/15(M+-OCF3); 91/55 

(C7H7); 77/50 (C6H5) 

RT: 14.34min 

A legtöbb termék, mint az 14-15, 4-6 és az 5-7 fragmentumai viszonylag 

egyszerően meghatározhatók. A spektrumok általában több olyan jellegzetes 

fragmension jelét tartalmazzák, amelyeket a cikloalifás fragmentáció során 

kapunk a ciklohexenil csoportokból (m/z=14). Ezek a mintázatok alacsony 

intenzitású csúcsokat tartalmaznak. További jellegzetességek:  

• Az m/z=77 fragmens jellemzıen minden fenil származékban 

megjelenik. 

• Az OCF3 fragmentum elvesztését (m/z=85) lehet megfigyelni 

minden olyan vegyületben, amely 3-trifluoro-metoxi-fenil-

boronsavval képzıdött. 

• A legtöbb ciklohexenil vegyület esetében jellemzı a C3H7 

fragmens-vesztés (m/z= 43), mely alacsony vagy közepes 

intenzitással jelenik meg.  

• A jól értékelhetı intenzitással megjelenı molekulaion gyakori, 

kivéve az 16 és 17 vegyületeket. (A molekulaion hiánya, valamint 
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kis mennyiségben történı képzıdésük miatt a pontos 

meghatározás ezen utóbbi két esetben bizonytalan.) 

Az 14 tömegspektruma jellemzı az alifás amidokra, amelyikben az m/z=72 mint 

CONMe2 alapcsúcs figyelhetı meg. Az 15, 4, 6 és a 7 jól azonosítható a ciklohexenil 

fragmens elvesztése révén (m/z=81). Az 14, 15, és 17 erıteljes fragmensiont mutat a 

ciklohexenoil (C6H9CO) csoport miatt.  

A 8, 9 háromgyőrős származékok és 10, 11, 12 és 13 izomerizációs termékeik 

szerkezetét — ez utóbbiak csak nyomokban vannak jelen — meg tudtuk határozni a 

különbözı fragmentációs mintázatuk alapján. Azok a termékek, amelyek fenil- vagy 

ciklohexenilcsoportot 1,3-pozícióban tartalmaznak, nagy intenzitású tropíliumion 

(C7H7
+, m/z=91) csúcsot szolgáltatnak, ugyanakkor 1,2-szubsztituált (8) vegyületeknél 

nem keletkezett tropíliumion. 

5.3.2 Szteroidok formilezése sztannánok jelenlétében 

A fıtermékek analitikai és spektroszkópiai adatai 

 

17-Formil-androszt-16-én (24):  
1H NMR (CDCl3, 400 MHz): 9,68 (s, 1H, CHO); 6,76 (dd, 1,7 Hz, 3,4 Hz, 1H, 16-CH); 

2,34 (ddd, 3,4 Hz, 6,4 Hz, 17,5 Hz, 1H, 15-CHaHb); 2,04 (ddd, 1,7 Hz, 11,9 Hz, 

17,5 Hz, 1H, 15-CHaHb); 0,88 (s, 3H, 18-CH3); 0,80 (s, 3H, 19-CH3);  
13C NMR (100,58 MHz, CDCl3): 190,1 (CHO); 157,2 (17-C); 153,1 (16-C); 56,6; 

55,4; 47,5; 47,2; 38,5; 36,5; 34,4; 33,8; 32,7; 32,1; 29,1; 28,9; 26,8; 22,0; 20,6; 13,6 

(18-CH3); 12,2 (19-CH3);  

MS (m/z, rel.int.): 286/62 (M+); 271/40 (M+-CH3); 257/90 (M+-CHO), 189/100.  

Elemanalízis számított értékei: C20H30O (M=286,46): C, 83,86;  H, 10,56; Mért: C, 

83,58; H, 10,28.  

17-Formil-4-aza-androszt-16-on-3-én (25):   
1H NMR (CDCl3, 400 MHz): 9,60 (s, 1H, CHO); 6,70 (dd, 1,7 Hz, 3,4 Hz, 1H, 16-

CH); 6,4 (brs, 1H, NH); 3,06 (dd, 4,4 Hz, 11,6 Hz, 1H, 5-CH); 2,40 (m, 2H, 2-

CH2); 2,10 (ddd, 1H, 15-CHaHb); 1,95 (ddd, 1H, 15-CHbHb); 1,80-0,80 (13H; 

szteránváz protonok); 0,99 (s, 3H, 18-CH3); 0,94 (s, 3H, 19-CH3);  

MS (m/z /rel. int.): 301/60 (M+); 286/38 (M+-CH3); 272/51 (M+-CHO); 56/100.   
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Elemanalízis számított értékei: C19H27NO2 (M=301,43): C, 75,71; H, 9,03; N, 4,65; 

Mért: C 75,49; H 9,31; N, 4,33. 

17-Formil-4-aza-4-metil-androszt-16-én-3-on (26):    
1H NMR (CDCl3, 400 MHz):  9,69 (s, 1H, CHO); 6,77 (dd, 1,6 Hz, 3,2 Hz, 1H, 16-

CH); 3,03(m, 1H, 5-CH); 2,91(s, 3H, NCH3); 1,2-2,5(m, 17H, győrőben levı 

protonok); 1,05(s, 3H, 18-CH3); 0,89(s, 3H, 19-CH3).  

MS (m/z /rel. int.): 315/66 (M+); 300/12 (M+-CH3); 286/22 (M+-CHO); 70/100.  

Elemanalízis számított értékei: C20H29NO2 (M=315,46): C, 76,5;  H, 9,27; N, 4,44; 

Mért: C, 75,.90; H, 9,02; N, 4,26. 

17-Formil-3-metoxi-ösztra-1,3,5(10),16-tetraén (27):    
1H NMR (CDCl3, 400 MHz): 9,73 (s, 1H, CHO); 6,70 (d, 8,4 Hz, 1H, 1-CH); 7,19 

(dd, 3,2 Hz, 8,4 Hz, 1H, 2-CH); 6,81 (dd, 2,0 Hz, 3,6 Hz, 1H, 16-CH); 6,62 (d, 3,2 

Hz, 1H, 4-CH); 3,76 (s, 3H, OCH3); 2,86 (m, 2H, 6-CH2); 2,3 (m, 4H; váz 

protonok); 2,05 (ddd, 1H, 15-HaHb); 1,9 (m, 1H, 15-HaHb); 1,6 (m, 4H; váz 

protonok); 1,4 (m, 1H, szteránváz proton); 0,96 (s, 3H, 18-CH3);   

MS (m/z /rel. int.): 296/100 (M+); 173/50; 160/62.   

Elemanalízis számított értékei: C20H24O2 (M=296,41): C 81,04;  H 8,16;  Mért: C 

80,83; H 8,40. 

17-Formil-6ββββ-hidroxi-3αααα,5αααα-cikloandroszt-16-én (28):   
1H NMR (CDCl3, 400 MHz): 9,73 (s, 1H, CHO); 6,80 (dd, 2,0 Hz, 3,4 Hz, 1H, 16-

CH); 4,30 (m, 1H, 6-H); 3,3 (t, 1H, 6-OH); 2,20-0,80 (16H; szteránváz protonok); 

1,10 (s, 3H, 18-CH3); 0,97 (s, 3H, 19-CH3); 0,54 (t, 6,5Hz, 1H, 3-CH); 0,30 (dd, 

6Hz, 11Hz, 1H, 4-Ha);  

MS (m/z /rel. int.): 282/55 (M+-H2O); 267/30 ((M+-H2O-CH3); 145/65; 121/100.   

Elemanalízis számított értékei: C20H28O2 (300,44): C 79,96;  H 9,39; Mért: C 79,71; H 

9,15. 
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A melléktermékek MS adatai (m/z/rel.int.): 

 

Androszt-16-én (29): 258/46 (M+); 243/100 (M+-CH3); 148/72; 94/86;  

retenciós idı (RT, GC a fent leírt körülmények között): 9,7 min.   

Androszt-15-én (34): 258/69 (M+); 243/45 (M+-CH3); 148/70; 94/100;   

RT:  10,8 min. 

4-Aza-androszt-16-én-3-on (30): 273/82 (M+); 258/100 (M+-CH3); 147/70; 91/96;  

RT: 14,3 min. 

4-Aza-androszt-15-én-3-on (35): 273/100 (M+); 258/53 (M+-CH3); 180/55; 98/76;  

RT: 14,9 min. 

4-Aza-4-metil-androszt-16-én-3-on (31): 287/80 (M+); 272/45 (M+-CH3); 124/50; 

70/100; RT: 14,4 min. 

4-Aza-4-metil-androszt-15-én-3-on (36): 287/52 (M+); 272/5 (M+-CH3); 112/100; 

70/41; RT: 14,9 min. 

3-Metoxi-ösztra-1,3,5(10),16-tetraén (32): 268/100 (M+); 253/20 (M+-CH3); 173/56; 

147/40;  

RT: 15,2 min. 

3-Metoxi-ösztra-1,3,5(10),15-tetraén (37): 268/42 (M+); 253/3 (M+-CH3); 173/22; 

147/100;  

RT: 16,1  min. 

6ββββ-Hidroxi-3 αααα,5αααα-cikloandroszt-16-én (33): 254/45 (M+-H2O); 239/41 (M+-H2O-

CH3); 145/100; 133/84;  

RT: 10,1 min. 

6ββββ-Hidroxi-3 αααα,5αααα-cikloandroszt-15-én (38): 254/42 (M+-H2O); 239/100 (M+-H2O-

CH3); 145/10; 133/21;  

RT: 10,6 min. 
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5.3.3 Koronaéter szerkezeti részleteket tartalmazó szteroidok szintézise 

aminokarbonilezési reakcióban 

Az elıállított vegyületek analitikai és spektroszkópiai adatai 

 

 

N-(Androszt-16-én-17-oil)-2-aminometil-15-korona-5-éter (41):   
1H NMR (CDCl3, 400 MHz): 6,34 (dd, 1,6 Hz, 2,4 Hz, 1H, 16-H); 6,14 (br q, 5 Hz, 

1H, NH); 3,65 (m, 18H, OCH2CH2O); 3,6 (m, 1H, NCHaHb); 3,3 (m, 1H, NCHaHb);  

2,16 (ddd, 1H, 15-Ha); 1,91 (ddd, 1H, 15-Hb); 1,65-0,7 (20H; szteránváz protonok); 

0,94 (s, 3H, 18-H3); 0,78 (s, 3H, 19-H3);  
13C NMR (CDCl3, 100.58 MHz): 165,6 (CO); 150,2 (17-C); 135,6 (16-C); 77,4; 

71,8; 70,6; 70,4; 70,3; 70,2; 70,1; 70,0; 69,5; 56,5; 54,8; 46,9; 46,1; 40,1; 38,1; 

36,1; 34,6; 33,4; 31,6; 31,2; 28,6; 26,4; 21,8; 16,2 (C-18); 11,8 (C-19). MS (m/z 

/rel. int.):  533/3 (M+); 518/10; 285/25; 248/55; 87/100.  

MS (m/z /rel. int.): 533/4 (M+); 518/10; 248/62; 87/100.  

Elemanalízis számított értékei C31H51NO6 (533.75): C 69,76; H 9,63; N 2,62; Mért: 

C 69,50; H 9,45; N 2,81. 

N-(Androszt-16-én-17-oil)-2-aminometil-18-korona-6-éter (42):   
1H NMR (CDCl3, 400 MHz): 6,31 (dd, 1,2 Hz, 2,8 Hz, 1H, 16-H); 6,23 (br s, 1H, 

NH); 3,75 (m, 1H, NCHaHb); 3,65 (m, 22H, OCH2CH2O); 3,3 (m, 1H, NCHaHb); 

2,14 (ddd, 1H, 15-Ha); 1,9 (ddd, 1H, 15-Hb); 1,70-0,75 (20H; szteránváz protonok); 

0,94 (s, 3H, 18-H3); 0,78 (s, 3H, 19-H3).  

MS (m/z /rel. int.): 577/12 (M+); 562/35; 292/100; 285/70; 257/10; 87/97.  

Elemanalízis számított értékei C33H55NO7 (577.80): C 68,58; H 9,60; N 2,43; Mért: 

C 68,33; H 9,47; N 2,66. 

N-(4-Aza-androszt-16-én-3-on-17-oil)-2-aminometil-15-korona-5-éter (43):   
1H NMR (CDCl3, 400 MHz): 6,3 (dd, 1,2 Hz, 2,0 Hz, 1H, 16-H); 6,17 (br q, 5,68 

(brs, 1H, NH); 5,4 Hz, 1H, NH);  3,65 (m, 18H, OCH2CH2O); 3,6 (m, 1H, 

NCHaHb); 3,3 (m, 1H, NCHaHb); 3,06 (dd, 4,4 Hz, 11,6 Hz, 1H, 5-H); 2,40 (m, 2H, 

2-H2); 2,10 (ddd, 1H, 15-Ha); 1,95 (ddd, 1H, 15-Hb); 1,80-0,80 (13H; szteránváz 

protonok); 0,99 (s, 3H, 18-H3); 0,94 (s, 3H, 19-H3);  
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13C NMR (CDCl3, 100,58MHz): 172,1 (3-CO); 165,8 (CO); 150,4 (17-C); 135,3 

(16-C); 77,8; 72,3; 71,1; 70,8; 70,6; 70,5; 70,4; 69,9; 60,8; 56,1; 51,6; 50,8; 46,6; 

40,5; 36,0; 34,6; 33,2; 31,5; 29,3; 28,6; 27,3; 21,0; 16,5 (C-18); 11,3 (C-19).  

MS (m/z /rel. int.): 548/13 (M+); 533/38; 372/12; 355/21; 330/31; 300/46; 248/66; 

87/100. Elemanalízis számított értékei C30H48N2O7 (548,35): C 65,65; H 8,82; N 

5,11; Mért: C 65,43; H 8,63; N 502 

N-(4-Aza-androszt-16-én-3-on-17-oil)-2-aminometil-18-korona-6-éter( (44):  
1H NMR (CDCl3, 400 MHz): 6,4 (brs, 1H, NH); 6,3 (br s, 1H, 16-H); 5,9 (br s, 1H, 

NH); 3,65 (m, 22H, OCH2CH2O); 3,6 (m, 1H, NCHaHb); 3,3 (m, 1H, NCHaHb); 

3,04 (dd, 4,0 Hz, 12,0 Hz, 1H, 5-H); 2,37 (m, 2H, 2-H2); 2,18 (m, 1H, 15-Ha); 1,93 

(ddd, 1H, 15-Hb); 1,80-0,80 (13H; szteránváz protonok); 0,96 (s, 3H, 18-H3); 0,90 

(s, 3H, 19-H3);  
13C NMR (CDCl3, 100,58 MHz): 172,2 (3-CO); 165,8 (CO); 150,4 (17-C); 135,0 

(16-C); 72,1; 70,7; 70,6; 70,5; 70,4; 69,2; 60,1; 55,8; 51,4; 46,4; 40,1; 35,7; 34,3; 

33,2; 31,3; 29,1; 28,3; 27,0; 21,0; 16,2 (C-18); 11,1 (C-19).  

MS (m/z /rel. int.): 592/10 (M+); 577/33; 416/16; 399/20; 374/35; 344/50; 292/60; 

87/100. Elemanalízis számított értékei C32H52N2O8 (592,37): C 64,82; H 8,85; N 

4,73; Mért: C 64,57; H 8,69; N 4,50. 

N-(Ösztra-1,3,5(10),16-tetraén-17-oil)-2-aminometil-15-korona-5-éter (45)  
1H NMR (CDCl3, 400 MHz): 7,15 (d, 8 Hz, 1H, 1-H); 6,66 (dd, 3 Hz, 8 Hz, 1H, 2-

H); 6,58 (d, 3 Hz, 1H, 4-H); 6,32 (m, 1H, 16-H); 6,17 (br q, 7Hz, 1H, NH); 3,73 (s, 

3H, OCH3); 3,65 (m, 18H, OCH2CH2O); 3,6 (m, 1H, NCHaHb); 3,32 (m, 1H, 

NCHaHb); 2,82 (m, 2H, 6-H2); 2,3 (m, 4H; szteránváz protonok); 2,05 (ddd, 1H, 15-

Ha); 1,9 (m, 1H, 15-Hb); 1,6 (m, 4H; szteránváz protonok); 1,4 (m, 1H, szteránváz 

protonok); 0,96 (s, 3H, 18-H3);  
13C NMR (CDCl3, 100,58 MHz): 157.5 ,CO); 150,7 (17-C); 137,8; 135,6 (16-C); 

132,1; 128,5; 126,1; 113,8; 111,4; 77,8; 72,3; 71,1; 70,8; 70,7; 70,6; 70,5; 70,4; 

69,9; 55,9; 55,2; 46,7; 44,2; 40,6; 37,0; 34,9; 31,4; 29,6; 27,7; 26,5; 16,5 (C-18);  

MS (m/z /rel. int.): 543/40 (M+); 528/15; 295/80; 248/95; 87/100.  

Elemanalízis számított értékei C31H45NO7 (543,32): C 68,47; H 8,35; N 2,58; Mért: 

C 68,31; H 8,29; N 2,76. 

N-(Ösztra-1,3,5(10),16-tetraén-17-oil)-2-aminometil-18-korona-6-éter (46)  
1H NMR (CDCl3, 400 MHz): 7,17 (d, 8 Hz, 1H, 1-H); 6,67 (dd, 3 Hz, 8 Hz, 1H, 2-

H); 6,61 (d, 3 Hz, 1H, 4-H); 6,35 (m, 1H, 16-H); 6,28 (m, 1H, NH); 3,73 (s, 3H, 
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OCH3); 3,65 (m, 22H, OCH2CH2O); 3,6 (m, 1H, NCHaHb); 3,32 (m, 1H, NCHaHb); 

2,82 (m, 2H, 6-H2); 2,3 (m, 4H; szteránváz protonok); 2,1 (ddd, 1H, 15-Ha); 1,9 (m, 

1H, 15-Hb); 1,6 (m, 4H; szteránváz protonok); 1,4 (m, 1H, szteránváz protonok); 

0,98 (s, 3H, 18-H3);  
13C NMR (CDCl3, 100,58 MHz): 157,4 (CO); 150,7 (17-C); 137,7; 135,4 (16-C); 

132,6; 132,0; 128,4; 126,0; 113,8; 111,4; 72,3; 70,9; 70,8; 70,7; 70,6; 70,55; 70,5; 

70,4; 69,3; 55,9; 55,1; 46,7; 44,2; 40,4; 40,3; 37,0; 34,8; 31,4; 29,6; 27,7; 26,4; 16,5 

(C-18);  

MS (m/z /rel. int.): 587/14(M+); 572/5; 295/36; 292/40; 87/100.  

Elemanalízis számított értékei C33H49NO8 (587,35): C 67,42; H, 8,41; N 2,38; 

Mért: C 67,29; H 8,49; N 2,53. 

N-(6β-Hidroxi-3α,5α-cikloandroszt-16-én-17-oil)-2-aminometil-15-korona-5-éter 

(47):  
1H NMR (CDCl3, 400 MHz): 6,28 (br s, 1H, 16-H); 6,12 (br s, 1H, NH);  3,65 (m, 

18H, OCH2CH2O); 3,6 (m, 1H, NCHaHb); 3,25 (m, 1H, NCHaHb); 3,22 (t, 1H, 6-

H); 2,20-0,80 (16H; váz protonok); 1,04 (s, 3H, 18-H3); 0,98 (s, 3H, 19-H3); 0,48 (t, 

6,5Hz, 1H, 3-H); 0,25 (dd, 6Hz, 11Hz, 1H, 4-Ha);   

MS (m/z /rel. int.):  529/34 (M+-H2O); 514/15; 281/40; 248/68; 87/100.  

Elemanalízis számított értékei C31H49NO7 (547,35): C 67,96; H 9,02; N 2,56; Mért: 

C 67,78; H 8,89; N 2,72. 

N-(6β-Hidroxi-3α,5α-cikloandroszt-16-én-17-oil)-2-aminometil-18-korona-6-éter 

(48):  
1H NMR (CDCl3, 400 MHz): 6,35 (br s, 1H, 16-H); 6,25 (br s, 1H, NH);  3,65 (m, 

22H, OCH2CH2O); 3,6 (m, 1H, NCHaHb); 3,32 (m, 1H, NCHaHb); 3,25 (t, 1H, 6-

H); 2,25-0,80 (16H; váz protonok); 1,08 (s, 3H, 18-H3); 1,02 (s, 3H, 19-H3); ); 0,52 

(t, 6,5 Hz, 1H, 4-Ha); 0,28 (dd, 6,5 Hz, 11 Hz, 1H, 4-Hb);   

MS (m/z /rel. int.): 573/11 (M+-H2O); 558/6; 292/35; 281/28; 87/100.  

Elemanalízis számított értékei C33H53NO8 (591,38): C 66,96; H 9,03; N 2,37; Mért: 

C 66,70; H 8,83; N 2,55. 

 



Összefoglalás 

 85 

6. ÖSSZEFOGLALÁS 

 Doktori munkám során az egyre szélesebb körben alkalmazott, 

palládiumkomplexek által katalizált homogén katalitikus reakciók három típusát 

vizsgáltam: a Suzuki-Miyaura-reakciót, valamint jódalkének formilezési és 

aminokarbonilezési reakcióját. Munkám egyrészt modellvegyületeken végzett újszerő 

reakciók feltárására irányult, másrészt ismert reakciókat alkalmaztam néhány 

szteránvázas vegyület új funkciós csoportjának kiépítésére homogén katalitikus 

aminokarbonilezési reakciók segítségével. A vizsgált reakciókat a reakciókörülmények 

változtatásával optimalizáltam, feltártam az alkalmazás problémáit, a szintetikus 

nehézségeket. 

 Elért eredményeim a következı pontokban foglalhatók össze: 

• Az általam jódvinil-szubsztrátumokra elsı ízben alkalmazott karbonilatív 

Suzuki reakció alkalmas arra, hogy megfelelı körülmények között telítetlen 

aril-alkenil ketonokat állítsunk elı, aril-boronsavak és jód-alkének 

reakciójával. A modellvegyületként használt 1-jód-ciklohexén és a fenil-

boronsav (vagy 3-trifluoro-metoxi-fenilboronsav) Suzuki-Miyaura 

reakcióinak katalitikus elegyeit részletesen elemeztük, feltártuk a 

karbonilatív és direkt kapcsolási reakció mellékreakcióit.  

• A reakciótermékek részletes analízisével feltártuk a közvetlen és 

karbonilatív Suzuki-Miyaura kapcsolási reakció során kapott Heck-

termékek és a szubsztrátumok homo-kapcsolásának fontosságát.  

• Megfelelı reakciókörülmények alkalmazásával, könnyen hozzáférhetı jód-

alkének, mint szubsztrátumok palládium-katalizált karbonilezési reakcióival 

konjugált kettıs kötést tartalmazó szteránvázas aldehideket állítottunk elı. 

A 17-formil-16-én származékok farmakológiai szempontból is fontos 

vegyületek sokoldalú köztitermékeiként szolgálhatnak. 

• Feltártuk a fenti reakcióban hidrogenolízissel keletkezı androszt-16-én és 

az izomerjeinek szerkezetét és képzıdésük körülményeit. Megállapítottuk, 

hogy a formilezési reakció nagymértékben tolerálja a szteránváz A és B 

győrőin található különbözı funkciós csoportokat.  

• Szteránvázas jód-alkének amino-metil-koronaéterekkel történı homogén 

katalitikus aminokarbonilezési reakcióját magas kitermeléssel valósítottuk 
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meg. A palládium-katalizált reakciók a szteránváz különbözı funkciós 

csoportjait jól tolerálták. Ennek következtében a módszer kiválóan alkalmas 

a gyakorlati szempontból fontos vegyületek elıállítására is. 
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