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RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE
acac

acetil-acetonáto (ligandum)

AlaOMe

alanin-metilészter

bcope

1,2-bisz-(diciklooktil-foszfino)-etán

bdpp

2,4-bisz-(difenilfoszfino)-pentán

BINAP

2,2'-bisz(difenilfoszfino)-1,1'-binaftil

[bmim][BF4]

1-butil-3-metil-imidazólium-tetrafluoro-borát

[bmim][PF6]

1-butil-3-metil-imidazólium-hexafluoro-borát

Bn

benzil

n

Bu

n-butil

Bu

terc-butil

CataCXium-A

di-1-adamantil-n-butil-foszfin

COD

1,5-ciklooktadién

DABCO

1,4-diaza-biciklo[2.2.2]-oktán

DBU

1,8-diazabiciklo[5.4.0]undec-7-én

dcpp

1,3-bisz-(diciklohexilfoszfino)-propán

dippe

1,2-bisz-(diizoproilfoszfino)-etán

DMA

N,N-dimetil-acetamid

DMF

N,N-dimetil-formamid

dppb

1,4-bisz-(difenilfoszfino)-bután

dppf

1,1’-bisz-(difenilfoszfino)-ferrocén

dppp

1,3-bisz-(difenilfoszfino)-propán

dpppe

1,5-bisz-(difenilfoszfino)-pentán

Et3N

trietil-amin

GlyOMe

glicin-metilészter

HMDS

hexametil-diszilazán

Ni(COD)2

bisz(1,5-ciklooktadién)-nikkel(0)

Pd(OAc)2

palládium(II)-acetát

PPh3

trifenil-foszfin

i

Pr

izo-propil

ProOBn

prolin-benzilészter

ProOMe

prolin-metilészter

t
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TBDMSOTf

terc-butil-dimetil-szilil-triflát

TBDPS

terc-butil-difenil-szilil

Tf

trifil (trifluor-metánszulfonil)

THF

tetrahidrofurán

TON

katalizátor hatékonyság

TPPTS

triszulfonált trifenil-foszfin trinátrium sója

Ts

tozil (p-toluol-szulfonil)

p-TsOH

p-toluol-szulfonsav

ValOMe

valin-metilészter

Xantphos

4,5-bisz(difenilfoszfino)-9,9-dimetil-xantén
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1. BEVEZETÉS
Az átmenetifém-organikus kémia az elmúlt fél évszázadban látványos fejlődésen ment
keresztül. Számos mérföldkő található a fejlődésében, melyek közül említést érdemel a Zeisesó 185 évvel ezelőtti előállítása, valamint a Mond által 1890-ben szintetizált nikkeltetrakarbonil (Ni(CO)4) felfedezése. Az átmenetifém-szén kötés szerkezetének megismerése,
a koordinációs szférában lejátszódó reakciók mechanizmusának leírása, valamint a katalitikus
reakciók elemi lépéseinek megértése gyakorlati jelentőségű problémák megoldásához
vezetett.
A különböző átmenetifémek jelenlétében lejátszódó homogénkatalitikus reakciók –
melyek közé a szén-monoxidot alkalmazó karbonilezési reakciók is tartoznak – igazi áttörést
jelentenek a szintetikus szerves kémiában. Egy-egy többlépéses szintézis tervezésénél ma már
szinte elképzelhetetlen, hogy valamilyen jó hozamot és kiemelkedő kemo-, regio- (esetleg
enantio-) szelektivitást biztosító homogénkatalitikus reakcióval ne számolnánk. A
folyamatosan növekvő szakmai összefoglalók, könyvek, publikációk száma is az
átmenetifém-organikus kémia és (katalízis) egyre növekvő szerepét mutatja.
Az új típusú fémorganikus katalizátorokkal szembeni félelem, valamint az
átmenetifém komplexek költségessége miatti előítélet legyőzése eredményezte, hogy
használatuk mára jóval elterjedtebb, mint a klasszikus szerves reagenseké. Napjainkban a
távolság a fémorganikus kémikusok és a szintetikus vegyészek között egyre csökken, hiszen
az átmenetifém-organikus vegyületek a legtöbb szerves szintézis nélkülözhetetlen eszközévé
váltak, ugyanis igazán újszerű reakciók jórészt a fémorganikus katalízis területéről várhatók.
A szén-monoxid mint építőelem alkalmazása Roelen nevéhez fűződik; 1938-ban ő
alkalmazta először alkének kobalt-katalizált hidroformilezése során. Azóta ezt tekintik a
homogén katalitikus reakciók kezdetének. Az átmenetifém-katalizált karbonilezési reakciók
különféle

karbonilvegyületek

és

karbonsavszármazékok

szintézisét

teszik

lehetővé

laboratóriumi, illetve ipari méretekben egyaránt. Példaként megemlítendő a propén
hidroformilezése, mely az egyik legnagyobb mennyiségben megvalósított homogénkatalitikus
vegyipari eljárás. A karbonilezési reakciók alkalmazásával előállított aldehidek, karbonsavak,
észterek vagy amidok fontos intermedierként szerepelnek a gyógyszerkémiában, a
növényvédőszer kémiában és a szintetikus kémia egyéb területein.
A gyakorlati fontosságú vegyületek szintézisében a homogénkatalitikus reakciók és
ennek részeként a karbonilezési reakciók egyre komolyabb szerepet kapnak. Alkalmazásuk
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rendkívül előnyös lehet, hiszen lehetővé válhat a szintézisút lerövidítése, a hozam jelentős
növelése. A figyelem középpontjában álló zöldkémiai szempontok egyik alappillére, a
melléktermékek mennyiségének csökkenése ugyancsak a homogénkatalitikus reakciók
térhódításának irányába mutat. Ezt támasztja alá az a tény, hogy e területen az utóbbi időben
több kémikust is Nobel-díjjal tüntettek ki (Knowles, Noyori, Sharpless (enantioszelektív
katalízis, 2001); Chauvin, Grubbs, Schrock (metatézis reakciók, 2005); Heck, Negishi, Suzuki
(kereszt-kapcsolási reakciók, 2010)).
A homogénkatalitikus reakciók hátránya a katalizátor drágasága, 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
kikerülendő, komoly kutatások folynak a hagyományos oldószerek ionfolyadékokkal,
perfluorozott szénhidrogénekkel, szuperkritikus szén-dioxiddal (scCO2) való helyettesítésére.
Katalizátorként többféle átmenetifém-komplexet alkalmaznak (például: Ru, Ir, Rh, Pt,
Ni), azonban a legáltalánosabban használt átmenetifém a palládium. Az elmúlt évtizedekben a
palládium komplex vegyületei a koordinációs és fémorganikus kémia fontos részévé váltak. A
palládium-komplexek az átmenetifémek között elfoglalt különleges helyüket annak
köszönhetik, hogy kitűnően alkalmazhatók C-C kötés kialakítására. Több, mint 90 szerves
kémiai reakcióban használják katalizátorként a palládiumot, bár ezen reakciók nagy része nem
ipari jelentőségű. Egyik kivétel, a Wacker-eljárás, melynek segítségével több millió tonna
acetaldehidet gyártanak évente.
Doktori munkám során palládium-katalizált karbonilezési reakciók szintetikus szerves
kémiai alkalmazási lehetőségeit vizsgáltam. Kiindulási vegyületként aril- és alkenilhalogenideket alkalmaztam és ezeket különböző N-nukleofilekkel reagáltattam szén-monoxid
atmoszférában. Az aminokarbonilezési reakciók kiváló funkciós csoport toleranciájának
köszönhetően változatos szerkezetű aminokat használtam a szintézisekben. Vizsgáltam a
kiindulás jódaromások és jódalkének mint modellvegyületek szerkezet-reaktivitás, szerkezetszelektivitás összefüggéseit. Alapvető célom volt továbbá, hogy a kísérletek során új funkciós
csoportok kiépítésével (’funkcionalizálással’) néhány biológiai (farmakológiai) fontosságú
származék szintézisét valósítsam meg. Ebben az esetben a homogénkatalitikus reakciók
nemcsak kitűnő szelektivitásuk miatt alkalmazhatók előnyösen, hanem azért is, mert az
átalakítandó vegyület szerkezeti részletei gyakran védőcsoportok kialakítása nélkül
megőrizhetőek. Összefoglalóan: dolgozatomban a palládium-katalizált aminokarbonilezési
reakciók során elért eredményeimet mutatom be.

6

2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS
Az irodalmi összefoglaló első felében a karbonilezési reakciók során alkalmazott
katalizátorokról szeretnék egy rövid áttekintést adni. Ezt követően a karbonilezési reakciók
néhány

típusát

(hidroformilezés,

hidroalkoxikarbonilezés,

alkoxikarbonilezés,

aminokarbonilezés) mutatom be. Ezek közül részletesebben a doktori munkámhoz szorosan
kapcsolódó aminokarbonilezést ismertetem. Végül az irodalmi összefoglalót az átmenetifém
katalizált karbonilezési reakciókra vonatkozó legfontosabb mechanizmus elképzelések
tárgyalásával zárom.
2.1. A karbonilezési reakciók katalizátorai
2.1.1. Króm-, molibdén- és wolfram-komplexek, mint karbonilező katalizátorok
A krómcsoport elemei közül leginkább a molibdén komplexeit, különösképpen a
Mo(CO)6-t alkalmazzák karbonilezési reakciók során. A csoport biner karbonil-komplexeinek
(Cr(CO)6, Mo(CO)6, W(CO)6) alkalmazása nagy jelentőséggel bír, mivel ezen átmenetifémek
komplexei a mérgező szén-monoxid gáz helyett szilárd CO-forrásként szerepelnek a
karbonilezési reakciókban. Az egyszerű kísérleti technika kétségkívül a fenti szén-monoxid
források mellett szól, ám zöldkémiai szempontból korántsem ilyen kedvező a helyzet: a
különböző

átmenetifémek

karbonil-komplexeit

sztöchiometrikus

mennyiségben

kell

alkalmazni, továbbá a karbonil-komplexek szintéziséhez mindenképpen nagynyomású szénmonoxid szükséges.
Mikrohullámú technikán alapuló palládium-katalizált karbonilezési reakcióban először
Larhed és munkatársai alkalmazták a Mo(CO)6-t mint szén-monoxid forrást [1]. Paraszubsztituált jódaromások esetében Pd/C-t, míg brómaromások esetében BINAP és Hermannkatalizátor [2] (di(μ-acetato)-bisz-[o-(di-o-tolilfoszfino)-benzil)]-palládium(II)) 2:1-es elegyét
alkalmazták katalizátor prekurzorként, és jó hozammal (65-83%) állították elő a megfelelő
benzamid származékokat (1. ábra).

1. ábra Benzamid származékok szintézise szilárd CO-forrás felhasználásával
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Wannberg és Larhed 2003-ban mikrohullámú reaktorban aminokarbonilezési
reakciókat végzett 2-jódtoluollal anilin jelenlétében. Legalkalmasabb oldószernek a THF, a
legjobb pre-katalizátornak pedig a Pd(OAc)2 bizonyult a kísérletek során. Drasztikus változást
hozott reaktivitás terén a bázis megválasztása: DBU alkalmazásakor a szén-monoxid
felszabadulása a komplexből gyorsan végbement és így rövid idő alatt, viszonylag alacsony
hőmérsékleten (100 °C) jó hozammal (84%) sikerült előállítani a 2-metil-N-fenilbenzamidot.
További

aminok

alkalmazása

során

számos

benzamid

származék

előállítását

is

megvalósították jó hozammal [3].
Larhed és munkatársai karbonilatív gyűrűzárási reakcióval sikeresen állítottak elő 1indanon vegyületeket orto-bróm-, illetve orto-klór-sztirol származékokból kiindulva [4];
nukleofil reagensként szulfonsavamidokat alkalmazva pedig biológiai fontosságú aromás acilszulfonsavamidokat szintetizáltak jó hozammal (65-88%) [5]. Továbbá molibdénhexakarbonil és volfram-hexakarbonil-komplexek jelenlétében sikeresen megvalósították
különböző Weinreb-amidok szintézisét változó hozammal (20-94%), Pd(OAc)2/XANTPHOS
katalizátorrendszer alkalmazása mellett [6].
Említést érdemelnek még azok a napjainkban folyó kutatások, melyekben a csoport
karbonil-komplexei nemcsak CO-forrásként vannak jelen, hanem a katalizátor szerepét is
betöltik. Iwasawa és munkatársai már korábban leírták, hogy az aril-halogenidek oxidatív
addíciós reakciójának eredményeként a megfelelő molibdén(II)-aril komplex képződik [7],
[8]. Rei és kutatócsoportja kísérleteikben benzilamino-pentakarbonil-molibdén(0)-, illetve
benzilamino-pentakarbonil-volfram(0)-komplexeket alkalmaztak prekatalizátorként. Tributilamin bázis jelenlétében bisz-(2-metoxi-etil)-éterben elvégezve a reakciókat, számos aromás
karbonsavamidot állítottak elő változó hozammal (40-98%) [9].

2.1.2. Vas-, kobalt- és nikkel-komplexek, mint karbonilező katalizátorok
A vas-katalizált katalitikus karbonilezési reakciók területén kiemelkedő eredményeket
értek el német kutatók napjainkban folytatott kutatásaik során. Sikeresen megvalósították
szubsztituált

szukcinimidek

szelektív

szintézisét

láncvégi

és

láncközi

alkinek

aminokarbonilezésével. A vas pentakarbonil mellett a kevésbé mérgező és könnyebben
kezelhető trivas-dodekakarbonilt is alkalmazták katalizátor prekurzorként [10]. Ezen
megfontolások alapján jó hozammal (58-96%) megvalósították akrilamidok és fahéjsavamidok szintézisét Fe3(CO)12 katalizátor jelenlétében (2. ábra) [11]. A kísérletek jelentőségét
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növeli a reakciók jó kemo- és regioszelektivitása, valamint a drága átmenetifém-komplexek
helyett

alkalmazott

biner

vas-karbonilok

gazdaságossága,

melyek

zöldkémiai

és

környezetvédelmi szempontból sem elhanyagolhatóak.

2. ábra Akrilamidok és fahéjsav-amidok szintézise Fe3(CO)12 katalizátor jelenlétében
A kobalt-katalizátorok legismertebb és ipari szempontból legfontosabb alkalmazási
területe a hidroformilezési reakció. A kobalt a ródium után a legaktívabb hidroformilező
katalizátor. Azonban gazdasági és ipari szempontokat figyelembe véve megállapítható, hogy
az ipari alkalmazásokban a nagy aktivitású ródium-katalizátorok egyre inkább kiszorítják a
kobaltot.
A metanolból kiinduló első katalitikus karbonilezésen alapuló ecetsavgyártást a 60-as
években a BASF kutatói dolgozták ki, katalitikus ágensként kobalt-komplexeket alkalmazva
[12], [13]. A módszer alacsony szelektivitása és a drasztikus reakciókörülmények (500-700
bar, 230 °C ) további kutatásokat inicializáltak. (Ezt a módszert váltotta fel később a
közismert, ródium-katalizált Monsanto-féle eljárás.)
Alkin,

alkén

és

szén-monoxid

átmenetifém-katalizált

[2+2+1]

cikloaddíciós

reakciójában ciklopentenonok állíthatók elő. Alkinek dikobalt-hexakarbonil komplexeit
vizsgálva Pauson és Khand 1973-ban felismerte, hogy ezekből alkének jelenlétében
ciklopentenon származékok keletkeznek [14]. A folyamat egyszerűen kivitelezhető és több
funkciós csoport jelenlétét is tolerálja. A reakció sztöchiometrikus mennyiségű Co2(CO)8
alkalmazását igényli. A folyamat katalitikussá tehető, azonban ez a reakció során keletkező
kobalt-karbonil-klaszterek képződése miatt nehézségekbe ütközik.
Érdekes és újszerű kutatási eredmények születtek napjainkban a dikobalt-oktakarbonil
mikrohullámú technikán alapuló karbonilezési kísérletekben történő alkalmazása során. 2003ban Larhed és munkatársai sikeresen állítottak elő szimmetrikus diaril-ketonokat
karbonilezési reakciók során aromás halogenidekból kiindulva. A reakció a Co2(CO)8-on
kívül további átmenetifém-katalizátor jelenlétét nem igényli és a mérgező szén-monoxid gáz
alkalmazása sem szükséges. Acetonitrilben elvégezve a kísérletet, mikrohullámú besugárzás
hatására, már 10 másodperc alatt jó hozamot (57-97%) sikerült elérniük [15]. Ugyanezt a
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technikát alkalmazva sikerült primer aminokból karbamid típusú vegyületeket szintetizálni
[16].
1938-ban Reppe megvalósította az akrilsav ipari szintézisét acetilén karbonilezésével
Ni(CO)4 katalizátor jelenlétében [17]. A nikkel-tertrakarbonilt alacsony forráspontja és
mérgező hatása alkalmatlanná teszi széleskörű felhasználásra. Említést érdemelnek azonban
allil-halogenidekkel lejátszódó karbonilezési reakciói, melyet már 1959-ben leírtak [18], [19].
Hegedűs és munkatársai 1969-ben sikeresen megvalósították különböző aromáshalogenidek aminokarbonilezését Ni(CO)4 katalizátor jelenlétében [20].
Moreto és kutatócsoportja allil-halogenidek és alkinek nikkel-tetrakarbonil katalizált
ciklokarbonilezési reakciójában sikeresen állított elő 2-ciklopentenon származékokat (1781%) inter- és intramolekuláris karbonilatív cikloaddíciós reakciók során [21]. A
kutatócsoport később megoldotta a mérgező nikkel-tetrakarbonil helyettesítését ugyanebben a
reakcióban. Mackenzie és munkatársai által leírt módon [22] Ni(COD)2, akrilaldehidszármazékok és trimetil-szilil-klorid jelenlétében preparálták a megfelelő π-allil-nikkel
komplexet, majd különböző alkinek hozzáadásával, CO-atmoszférában sikeresen állítottak elő
ciklopentenon származékokat [23].
2.1.3. Ruténium- és ródium-komplexek, mint karbonilező katalizátorok
Takahashi és kutatócsoportja allén alkoholok ciklokarbonilezési reakciója során kiváló
hozammal (91-99%) állított elő különböző lakton származékokat Ru3(CO)12-t alkalmazva
katalizátorként [24].
Mitsudo és munkatársai megvalósították alkének, izocianát és szén-monoxid
katalitikus [2+2+1] cikloaddíciós reakcióját Ru3(CO)12 jelenlétében. Így egy lépésben jó
hozammal (82-98%) szintetizáltak poliszubsztituált maleimideket (3. ábra) [25]. Ru3(CO)12katalizált karbonilatív [3+2+1] cikloaddíciós reakciókat végzett Ryu és kutatócsoportja szililacetilének, α,β-telítetlen ketonok és szén-monoxid jelenlétében. Ezzel a módszerrel
tetraszubsztituált α-pironok szintézisét sikerült megvalósítaniuk [26].

3. ábra Poliszubsztituált maleimidek előállítása Ru3(CO)12 katalizált karbonilezési reakcióban
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A ródium-komplexek alkalmazása a karbonilezési reakciókban széles körben elterjedt.
Ezen reakciók során számos karbonilvegyület szintézisét valósították meg laboratóriumi,
illetve ipari méretekben egyaránt.
A legnagyobb jelentőségű ipari körülmények között megvalósított homogénkatalitikus
eljárás a hidroformilezés. A ródium és a módosított ródium alapú katalizátorrendszerek a ma
alkalmazott hidroformilezési eljárásokban szinte egyeduralkodók az átmenetifémek között. Ez
részben a ródium kimagasló aktivitásának, illetve szelektivitásának köszönhető, másrészt
annak, hogy a prekurzor módosításával nyert aktív formák szelektivitása és aktivitása
meghaladja a nem módosított katalizátorrendszerekét.
Ipari szempontból szintén kiemelkedő jelentőségű a metanol ródium katalizálta
karbonilezése szén-monoxiddal, melynek terméke az ecetsav. Mivel a vegyipar nagy
mennyiségben használ ecetsavat és a biomasszából előállítható ecetsav mennyisége
korántsem fedezi az igényeket, így a Monsanto-cég munkatársai által kifejlesztett eljárás [27]
szolgáltatja a felhasznált ecetsav jelentős részét. A folyamat sikerének a kulcsa az a felismerés
volt, hogy katalitikus mennyiségű hidrogén-jodid hozzáadása jelentősen gyorsítja a reakciót.
Napjainkban szép eredményeket értek el ródium-katalizált ciklokarbonilezési
reakciókban. 3-Aciloxi-1-in-4-én vegyületek és szén-monoxid [5+1] cikloaddíciós reakciója
során rezorcinol származékok szintézisét valósították meg változó hozammal (37-76%). A
kísérletekben a [RhCl(CO)2]2 komplex mutatta a legnagyobb aktivitást [28]. Beller és
munkatársai etin, szintézisgáz és ammónia reakcióját vizsgálták ródium-komplexek
jelenlétében. A ciklokarbonilezési reakció során hidrokinont állítottak elő [Rh(acac)(CO)2]
komplex jelenlétében. A legjobb hozamot (66-70%) nagy térkitöltésű alkil-foszfin
ligandumok alkalmazása során sikerült megvalósítaniuk [29].
2.1.4. Ozmium- és irídium-komplexek, mint karbonilező katalizátorok
Az ozmium és irídium komplexek karboniltartalmú vegyületek előállítására szolgáló
homogénkatalitikus reakciókban való alkalmazása az eddig említett átmenetifémekhez képes
jóval szerényebb.
Az irídium karbonilezési reakciókban történő ipari alkalmazására legjobb példa a
metanol karbonilezése ecetsavvá. 1996-tól használják ezt a módszert ecetsav előállítására. Ez
a Cativa-eljárás, mely néhány szempontból még előnyösebb is a korábban említett ródium-
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katalizált eljárásnál (pl. nagy reakciósebesség, kis vízkoncentrációnál is stabilis Ir(III)komplex, jó CO hasznosítás, kevés mellékreakció).
Karbonilatív ciklizációs reakciókban gyakran alkalmaznak irídium komplexeket.
Vaska-komplex (IrCl(CO)(PPh3)2) jelenlétében allén-ciklopropán származékok [5+1]
cikloaddíciós reakcióját sikerült megvalósítani szén-monoxid atmoszférában, előállítva ezzel
a megfelelő hattagú gyűrűs telítetlen ketonokat [30].
Alkén és alkin szerkezeti részletet tartalmazó vegyületek intramolekuláris kapcsolási
reakcióit írta le Takagi és kutatócsoportja. A reakciókban királis irídium(I)-komplexeket
alkalmaztak, melyeket in situ alakítottak ki [Ir(COD)Cl]2 komplexből és királis difoszfinból
(pl. BINAP). Így sikerült enantioszelektív Pauson-Khand típusú reakciókat elvégezniük és
ezáltal a megfelelő ciklopentenon vegyületeket előállítaniuk [31, 32]. Alkin-alkin
intramolekuláris karbonilatív reakciókban ciklopentadienonok szintézisét valósították meg
irídium-foszfin komplexek alkalmazásával. A legjobb hozamot PPh3 vagy dppp ligandumok
alkalmazása esetén sikerült elérniük [33].

2.1.5. Palládium-komplexek, mint karbonilező katalizátorok
Számos átmenetifém-komplexet alkalmaznak katalizátorként a karbonilezési reakciók
során, közülük azonban kiemelkedő jelentőséggel bírnak a palládium komplexei. Ennek
legfőbb oka, hogy ezek a komplexek a szén-szén kötés kialakításának – mely a szerves kémiai
szintézisekben meghatározó jelentőségű – szelektív és nagy hatékonyságú katalizátorai. A
palládium-komplexek jól tolerálják a különböző funkciós csoportok (pl. karbonil, hidroxil)
jelenlétét, ezért elhagyható a védőcsoportok munka- és időigényes bevitelének és
eltávolításának egy jó része [34].
A palládium-komplexeket már több mint 50 éve alkalmazzák aktív és szelektív
katalizátorként. A reakciók során sikerült megvalósítani bonyolult szerkezetű szubsztrátumok
átalakítását is. A kiindulási vegyületek között az aril-(vagy alkenil-)-halogenidek különös
jelentőséggel bírnak [35]. Ezek a vegyületek a reakciókörülményektől függően átalakíthatók
karbonsavakká, észterekké, amidokká, telítetlen oldalláncot vagy aromás csoportot tartalmazó
származékokká (4. ábra). Az elmúlt 20 évben a palládium kémia a koordinációs és
fémorganikus kémia fontos részévé vált, hozzájárulva ezzel a különböző katalitikus eljárások,
így a homogén-, heterogenizált-, heterogén- és nanokatalízis általánosabb megértéséhez [36].
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4. ábra Aril-halogenidek palládium-katalizált reakciói
A

homogénkatalitikus

karbonilezési

reakciók

során

katalizátor

prekurzort

alkalmazunk, amely később alakul át a tényleges, aktív katalizátorrá. Az alkalmazott
prekurzor komplexekben a palládium 0 vagy +2 oxidációs állapotú lehet.
Amennyiben 0-ás oxidációs állapotban adjuk a palládiumot a rendszerhez, úgy annak
leggyakrabban a kereskedelmi forgalomban is kapható komplexeit (pl.: Pd(dba)2, Pd2(dba)3,
Pd(PPh3)4) alkalmazzuk. Ezek a komplexek azonban levegőre, fényre érzékenyek, ezért
tárolásuk

is

nehézkes.

A

palládium-katalizált

aminokarbonilezési

reakciók

során

leggyakrabban alkalmazott palládium(0) komplex a Pd(PPh3)4. Ebben az esetben az aktív
katalizátor forma Pd0L2 összetételű és a Pd0L4 típusú prekurzorból disszociációs folyamatok
révén képződik [37].
A karbonilezési reakciók során gyakran alkalmazzuk a palládium +2-es oxidációs
állapotú vegyületeit is (pl.: Pd(OAc)2, PdCl2, PdCl2(MeCN)2, PdCl2(P)2 típusú komplexek).
Ezek nedvességre és levegőre kevésbé érzékenyek, ezért sokkal stabilabbak, mint a fent
említett nulla oxidációs állapotú palládiumot tartalmazó komplexek. Az aktív katalizátor
forma ebben az esetben is a Pd0L2, így a katalitikus ciklus indításához minden esetben a
központi fém redukciójára van szükség.
A PdCl2(P)2 típusú palládium(II)-komplexek általánosan alkalmazott katalizátor
prekurzorok. Alapvetően a foszfor-ligandum sztérikus tulajdonságai határozzák meg, hogy a
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komplex cisz (P = P(OPh)3, P(OMe)3) vagy transz (P = PPh3, PCy3) szerkezetű. Ziólkowski és
munkatársai vizsgálták a PdCl2(P)2 típusú komplexek katalitikus aktivitását benzil-bromid
metoxikarbonilezése során, ahol összefüggést fedeztek fel a képződött fenilecetsavmetilészter mennyisége és a foszfor ligandum Tolman kúpszöge között. A kisebb sztérikus
zsúfoltságú ligandumot (P(OMe)3, P(OPh)3, PPh2(OnBu)) tartalmazó palládium komplexek
esetében nagyobb katalitikus aktivitást tapasztaltak (hozam kb. 90%) [38].
A

π-akceptor

P-ligandumokat

tartalmazó

típusú

PdCl2(P)2

komplexekből

(P = PPh2(OEt), PPh2(OnBu), PPh2(OPh)3, P(OCH2CF3)3, P(OMe)3) metanolban, trietil-amin
jelenlétében,

szén-monoxid

atmoszférában

különféle

palládium(0)-karbonil-foszfinok

(Pd0(CO)x(P)y, x+y=4) keletkeznek, melyek IR spektroszkópia segítségével könnyen
azonosíthatók [38].
A karbonilezési reakciók során a leggyakrabban alkalmazott katalizátor prekurzor a
Pd(OAc)2, melyet általában valamilyen foszfin ligandum feleslegével alkalmaznak. A
hozzáadott foszfin ligandumnak a palládium redukálásán kívül fontos szerepe van a Pd0
komplex stabilizálásában, megakadályozva ezzel a fém palládium képződését.
A katalitikus ciklus indító lépéséhez minden esetben szükség van a központi fém
redukciójára. Az így keletkezett Pd0 komplex preparálására nincs szükség, ez az oldatban in
situ alakul ki. A redukció történhet aminnal vagy fémorganikus reagenssel, illetve a jelenlévő
foszfin hatására.
Amatore és munkatársai tanulmányozták a palládium(II)-acetát trifenilfoszfin
jelenlétében végbemenő redukcióját ciklikus voltammetria és
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P-NMR spektroszkópia

segítségével [39]. Igazolták, hogy a foszfin a Pd(OAc)2-PPh3 rendszerben nemcsak
ligandumként van jelen, hanem redukálószerként is működik [40]. Első lépésként létrejön a
Pd(OAc)2(PPh3)2 komplex, mely ezután intramolekuláris reakcióban nulla oxidációs fokú
palládium(0)-trifenil-foszfin komplexszé alakul át a jelenlévő PPh3 hatására (5. ábra).

5. ábra A palládium redukciója trifenilfoszfin jelenlétében
14

A két ekvivalens trifenil-foszfin hatására keletkező, kis stabilitású palládium(0)trifenil-foszfin komplex a katalitikus ciklus nyitólépésében (oxidatív addíció) vesz részt. Az
így kialakult koordinatíve telítetlen palládium(0)-komplex nem stabilis, azonban nagyobb
foszfin felesleget alkalmazva, egy stabilis palládium(0)-komplexet figyeltek meg és
karakterizáltak. A PPh3 felesleg hatására keletkezett aktív forma elektrokémiai tulajdonságai
hasonlítanak a Pd(PPh3)4 komplexéhez. Az így kapott eredmények igazolták, hogy a trifenilfoszfin képes redukálni a Pd(OAc)2-ot. Megállapították továbbá, hogy a Pd(OAc)2(PPh3)2
komplex-ből trifenil-foszfin hiányában is kialakul a palládium(0)-komplex, vagyis foszfin
felesleg alkalmazása során a palládium(0)-komplex kialakulása nem függ a jelenlévő foszfin
koncentrációjától. A redukciós lépés egy intramolekuláris reakció során a Pd(OAc)2(PPh3)2komplexből tőrténik meg. Kijelenthető tehát, hogy a 2 ekvivalens trifenil-foszfin elegendő a
Pd(II) redukciójához és a kialakuló palládium(0)-komplex oldatban tartásához, míg további
foszfin jelenléte kizárólag a palládium(0)-komplex stabilizálásához szükséges. Fontos
hozzáfűzni, hogy a Pd(II) → Pd(0) redukcióban nemcsak az egy- és kétfogú foszfin [41],
hanem a reduktív körülményekért felelős további reagensek (primer és szekunder amin,
hidrazin-származékok, szén-monoxid) is részt vehetnek.
Amatore későbbi munkája során vizsgálta az acetát-ion palládiumhoz való
koordinálódásának lehetőségét, kialakítva így egy anionos palládium(0) komplexet
([Pd(PPh3)n(OAc)]-, n=2, 3). A megfigyelt reakciókban a jódbenzol oxidatív addíciója és a
folyamatos anion csere egy Pd(OAc)(Ph)(PPh3)2 komplexet eredményezett [42].
A hidrofób foszfinok helyettesítése vízoldható foszfinokkal megkönnyíti a katalizátor
és a szerves termék elválasztását. Számos karbonilezési reakciót vizsgáltak kétfázisú
karbonilezési reakciókban, melyek során vízoldható katalizátort használtak [43].
Okano és munkatársai PdCl2(PPh2(m-C6H4SO3Na))2 katalizátort alkalmaztak benzilklorid karbonilezési reakciójában, ahol atmoszférikus szén-monoxid nyomáson 89-93%-os
hozammal állítottak elő fenil-ecetsavat [44]. A Pd(OAc)2 és TPPTS (triszulfonált trifenilfoszfin triátrium sója) reakciójában in situ kialakított aktív katalizátor forma jól használható
brómbenzol hidroxikarbonilezési reakciójában is. Spektroszkópiai vizsgálatok igazolták, hogy
a katalitikus folyamatban a komplex vízoldható Pd0(TPPTS)3 formában vesz részt [45]. Ez a
katalitikusan aktív komplex aril-halogenidek karbonilezési reakcióiban nagy katalizátor
hatékonyságot (TON > 1500) mutat [46, 47]. Vízoldható Pd0(TPPTS)3 katalizátor
jelenlétében, kétfázisú rendszerben sikeresen megvalósították a 2-(4-izobutil-fenil)propionsav (ibuprofen) szintézisét 1-(4-isobutil-fenil)-etanol karbonilezésével [48, 49].
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2.2. A karbonilezési reakciók típusai
A karbonilezési reakciók során vagy a szén-monoxid és egy HX reagens formális
addíciója megy végbe telítetlen szubsztrátumokon, vagy a szén-monoxid beékelődése (és azt
követő reakció a nukleofillel (X)) játszódik le szén–heteroatom kötések esetében. Így
megfelelő kiindulási vegyületek lehetnek olefinek, alkinek, valamint aril- , alkenil- és vinilvegyületek. A karbonilezési reakcióknak számos típusa ismert, melyek során aldehidek,
ketonok, karbonsavak és származékaik (karbonsavészterek, karbonsavamidok, laktonok,
laktámok) állíthatók elő szelektíven és viszonylag enyhe reakciókörülmények között. Ezen
reakciók közül a hidroformilezést, a hidroalkoxikarbonilezést, az alkoxikarbonilezést és az
aminokarbonilezést mutatom be. Mivel doktori munkám tárgyát az aminokarbonilezés képezi,
az

említett

reakciók

eredményeinek

tárgyalásánál

ezt

részletesebben

ismertetem

(természetesen a teljesség igénye nélkül).
2.2.1. Olefinek (és alkinek) karbonilezési reakciói
A karbonilezési reakció ezen típusa a többszörös kötésre történő addíciós reakciókhoz
hasonlóan eleget tesz az atomhatékonyság kritériumának. A reakciók során ugyan számos
probléma merülhet fel a kemo-, regio- és sztereoszelektivitást illetően, azonban ezek a
katalizátorok, a ligandumok és reakciókörülmények (nyomás, hőmérséklet, oldószer)
megfelelő megválasztásával könnyen megoldhatóak.
2.2.1.1. Hidroformilezés
A homogén katalitikus hidroformilezés olefinek szén-monoxiddal és hidrogénnel való
reakciója (formálisan H és CHO 1,2-addíciója) valamilyen átmenetifém katalizátor
jelenlétében, mely során aldehidek előállítása válik lehetségessé. A reakció felfedezése Otto
Roelen (1938) nevéhez fűződik, aki etént reagáltatott szintézis gázzal (CO, H2) kobalt
katalizátor felhasználásával és termékként propanalt kapott (6. ábra) [50]. Mivel a keletkezett
termékek ’oxo-vegyületek’, az átalakulást eredetileg „oxoszintézis”-nek nevezték.
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6. ábra Etén hidroformilezése dikobalt-oktakarbonil jelenlétében
Amennyiben a folyamat során az eténnél hosszabb szénláncú olefineket alkalmazunk,
többféle regioizomer keletkezése is lehetséges. A reakcióban egy normál és egy elágazó –
gyakran optikailag aktív – aldehid keletkezik (7. ábra). A keletkező termékek aránya
nagymértékben függ az alkalmazott reakciókörülményektől.

7. ábra Alkének hidroformilezése
A hidroformilezési reakció kiváltására általában olyan átmenetifémek alkalmasak,
melyek

képesek

hidrido-karbonil-komplexek

([HxM(CO)yLn])

kialakítására.

Ha

a

katalitikusan aktív komplexben a hidrogénen és a szén-monoxidon kívül nincs más ligandum,
akkor módosítatlan, az n≠1 esetben pedig módosított katalizátorról beszélünk. A módosítatlan
átmenetifém katalizátorok általánosan elfogadott reaktivitási sora a hidroformilezési
reakciókban a következő [51]:

Rh >> Co > Ir, Ru > Os > Pt > Pd > Fe > Ni
8. ábra Átmenetifémek katalitikus aktivitásának sorrendje
Az 1970-es évek elejéig mind az alapkutatásokban, mind az iparban a kobaltkatalizátorok domináltak a hidroformilezési reakciókban. Ezt követően a ródium került a
figyelem középpontjába, amely egyre jobban kiszorította a kobaltot. Ugyan a kobalt olcsóbb
megoldást jelent, ám a hidroformilezés során alkalmazott körülmények (nagy nyomás és
hőmérséklet)

csökkentik

használatának

gazdaságosságát.

Hátránya

még

a

kobalt

katalizátoroknak, hogy a katalitikus ciklus elején keletkező HCo(CO)4 komplex bomlékony és
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erősen illékony [50]. A katalizátor stabilitását a foszfin ligandumok növelik, így azonban a
csökkentik a kobalt katalitikus aktivitását [52].
A ma alkalmazott hidroformilezési eljárásokban a módosítatlan és a módosított ródium
komplexek szinte dominálnak az átmenetifémek között. Ennek oka a nagyobb aktivitás,
illetve a foszfinok által nyújtott nagyobb szelektivitás. Fontos megemlíteni, hogy a
módosításra használt ligandumok között olyanok is szerepelnek, melyek környezetkímélő
technológiák kidolgozását teszik lehetővé [53].
Napjainkban csak a ródium és a kobalt alapú katalizátorrendszerek ipari alkalmazására
kerül sor [54]. Alapkutatási szempontból azonban egyéb átmenetifémeket is használnak:
ruténium [55], irídium [56], platina [57].
Újabban a palládium alkalmazása is előtérbe került a hidroformilezési reakciók során.
A 2000-es évek elején Drent és kutatócsoportja igazolta, hogy palládium(II)-difoszfin
komplexek gyengén vagy egyáltalán nem koordinálódó ellenionok jelenlétében hatékonyak
lehetnek olefinek hidroformilezési reakciójában. Az anion, a ligandum és az oldószer
változtatásával befolyásolható a reakció szelektivitása. Nem koordinálódó anionok és arilfoszfinok jelenlétében elsősorban oligoketonok keletkeztek, míg növelve a ligandum
bázicitását és/vagy erősebben koordinálódó aniont alkalmazva, a reakciót az aldehidek és
alkoholok képződésének irányába sikerült eltolni [58].
Tanulmányozták továbbá internális alkének nagy szelektivitású, halogenid-ionok által
elősegített

palládium

sztöchiometriai

arány

katalizált
alatt

hidroformilezését

hozzáadott

is.

halogenid-ion

A

(bcope)Pd(OTf)2

jelenlétében

igen

komplex
hatékony

katalizátornak bizonyult láncközi lineáris alkének szelektív hidroformilezési reakciójában,
mely során túlnyomórészt lineáris alkoholok keletkeztek enyhe reakciókörülmények között
(105 °C, 60 bar, CO:H2=1:1) [59].
Olefinek palládium katalizált hidroformilezését vizsgálta Beller és kutatócsoportja
különböző egy és kétfogú foszfinok jelenlétében. A kísérletek során a legaktívabb
ligandumnak

a

2-(diciklohexilfoszfino)-1-(2-(dicikohexilfoszfino)-naftalin-1-il)-1H-pirrol

bizonyult. A palládium(II) komplexhez adott sav kokatalizátor a katalitikus aktivitás
szempontjából szintén fontos tényező volt. Optimalizált reakciókörülmények között (100 °C,
60 bar, CO:H2=1:1, 0,8 mol% p-toluolszulfonsav) aromás és alifás olefineket alakítottak át a
megfelelő lineáris aldehiddé jó hozammal (53-99%) és kiváló regioszelektivitással (9. ábra).
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9. ábra Aromás és alifás olefinek palládium-katalizált hidroformilezése
Megállapították továbbá, hogy az alkalmazott reakciókörülmények (nyomás, hőmérséklet,
oldószer) helyett a p-TsOH koncentrációja van a legnagyobb hatással a regioszelektivitásra.
Kis sav koncentráció (0,075 %) esetén túlnyomórészt az egyenes láncú termék képződik
(n:iso=95:5), míg a savkoncentráció növelése csökkenti a reakció regioszelektivitását [60].
Beller és munkatársai később elsőként állítottak elő α,β-telítetlen aldehideket
palládium katalizátor alkalmazásával alkinek szelektív hidroformilezési reakcióiban.
Vizsgálták difenil-acetilén, mint modellvegyület hidroformilezési reakcióját számos foszfin
ligandum jelenlétében. A legaktívabbnak a kutatócsoport által szintetizált N-fenil-pirrol alapú
ligandum bizonyult, mely alkalmazása mellett kíváló hozammal (92%) és nagy
regioszelektivitással (E:Z=95:5) állították elő a várt α,β-telítetlen aldehidet (10. ábra).

10. ábra Difenil-acetilén hidroformilezése
A reakciókörülmények optimalizálását (80 °C, 50 bar, CO:H2=1:1, THF) követően számos
aromás és alifás alkin hidroformilezését valósították meg jó hozammal és gyakran nagy regioés sztereoszelektivitással. A hidroformilezés során mellékreakcióként fellépő hidrogénezést
szinte teljesen sikerült háttérbe szorítani [61].

19

2.2.1.2. Hidroalkoxikarbonilezés
A hidroalkoxikaronilezés széles körben alkalmazott reakció karbonsavészterek
homogénkatalitikus szintézisére [54, 62]. A reakcióban alkéneket vagy alkineket reagáltatnak
szén-monoxid atmoszférában alkohollal átmenetifém katalizátor jelenlétében (11. ábra) [63].
A több katalitikus ciklussal is leírható reakció kulcslépései a Pd-alkil komplexbe történő CObeékelődés és a nukleofil támadása. Bár régebben alkalmaztak Ni, Co és Rh komplexeket is,
napjainkban az olefinek hidroalkoxikarbonilezésének szakirodalmát szinte kizárólag a
palládium-katalizált reakciók uralják.

11. ábra Alkének hidraolkoxikarbonilezési reakciója
Az első palládium-katalizált reakciókat terminális olefinekkel végezték Pd(PPh3)2Cl2
jelenlétében. Viszonylag enyhe reakciókörülmények között (100 °C, 50 bar CO) jó hozamot
értek el. A reakció során egyenes láncú és elágazó karbonsavészterek elegyét kapták. A
reakciókörülmények megfelelő változtatásával (szén-monoxid nyomás, hőmérséklet) ezen
termékek aránya változott. A reakció sebességének növekedését tapasztalták kis mennyiségű
HCl jelenlétében [64, 65].
Először Sugi és munkatársai vizsgálták sztirol palládium-katalizált hidroészterezését
etanollal kétfogú foszfinok jelenlétében (12. ábra). Ph2P-(CH2)n-PPh2 típusú kétfogú
ligandumokat alkalmazva megfigyelték, hogy dppp (n=3), dppb (n=4) és dpppe (n=5)
jelenlétében fő termékként az etil-3-fenil-propionát keletkezett, míg n=6 és n=10 esetében a
monofoszfinokhoz (pl. PPh3, Ph2PBu) hasonlóan az elágazó láncú regioizomer (etil-2-fenilpropionát) képződött nagyobb mennyiségben [66].
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12. ábra Sztirol palládium-katalizált hidroészterezését
Knifton felismerte, hogy terminális olefinek regioszelektív átalakítása valósítható meg
[(p-XC6H4)3P]2PdCl2- MCl2 típusú komplexek jelenlétében (ahol X= H, CH3, CH3O vagy Cl,
és M= Ge, Sn). Az 1-heptén esetében 88,5 %-os regioszelektivitással sikerült előállítania a
lineáris észter regioizomert [67].
Oi és kutatócsoportja megvalósította sztirol regioszelektív karbonilezését metanollal
kationos palládium(II) komplexek jelenlétében, enyhe reakciókörülmények között . A legjobb
eredményeket Pd(OAc)2– PPh3 – p-toluol-szulfonsav rendszerrel kapták: szobahőmérsékleten,
20 bar szén-monoxid nyomáson 95 %-os hozam mellett az elágazó termékre számított 93 %os regioszelektivitást tapasztaltak [68].
Vizsgálták a difoszfinok elektronikus paramétereinek hatását a regioszelektivitásra
sztirol palládium-katalizált hidroalkoxikarbonilezési reakcióiban. Elektronban szegény
ligandumok esetében elágazó láncú észtereket állítottak elő jó szelektivitással és nagy
hozammal [69].
Kollár és munkatársai vizsgálták a különböző alkoholok regioszelektivitásra gyakorolt
hatását

sztirol

ionfolyadékokban

hidroalkoxikarbonilezése
([bmim][BF4],

során

[bmim][PF6]).

butil-metil-imidazólium

PdCl2(PPh3)2

katalizátor

típusú
prekurzor

jelenlétében mérsékelt hozammal ugyan, de jó regioszelektivitást értek el az elágazó láncú
termék irányába. Benzil-alkohol esetében 83 %-os hozam mellett kemoszelektív reakciót
tapasztaltalak [70].
Számos biológiailag fontos alapvázú vegyület (telítetlen szteroidok [71, 72], terpének
[73, 74]) karbonsavészter származékát állították elő palládium-katalizált reakcióban, jelezve
ezzel a hidroalkoxikarbonilezés szintetikus jelentőségét. Tőrös és munkatársai sikeresen
valósították meg androszta-16-én származékok hidroalkoxikarbonilezését PdCl2(PPh3)2
katalizátor jelenlétében (13. ábra). Különböző alkoholok jelenlétében kiváló hozammal
(kivéve t-BuOH), nagy kemo- és regioszelektivitással állították elő a megfelelő 16α-
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alkoxikarbonil vegyületeket. A Δ5-ös helyzetű kötést is tartalmazó származékok esetében ez a
sztérikusan gátolt kötés még erélyes reakciókörülmények között sem lépett reakcióba [71].

13. ábra 3β-Hidroxi-androszta-16-én hidroalkoxikarbonilezése
Fontos megemlíteni a hidroalkoxikarbonilezés intramolekuláris változatát is: a
hidroxi-olefinek szén monoxid atmoszférában laktonokat adnak. Már közel 40 éve Norton és
kutatócsoportja

α-metilén-γ-butirolaktont

állított

elő

3-butin-1-ol

intramolekuláris

alkoxikarbonilezési reakciójában tiokarbamid jelenlétében [75]. Ez a szerkezeti részlet sok
természetben előforduló vegyületben (pl. vernolepin) is megtalálható.
2.2.2. Aril/alkenil-halogenidek karbonilezési reakciói
Az aril/alkenil-halogenidek palládium-katalizált karbonilezési reakciói fontos szerepet
töltenek be a különböző aromás illetve α,β-telítetlen karbonsav származékok szintézisében. A
viszonylag enyhe reakciókörülmények, a nagy szelektivitás és a reakció jó funkciós csoport
toleranciája a karbonilezési reakciókat a szintetikus szerves kémia fontos eszközévé tette. A
szerves halogenidek karbonilezési reakcióban rejlő óriási potenciált jelzi a témában
mostanában született számos összefoglaló közlemény [76-80] és könyv is [63].
A karbonilezés során aril/vinil-halogenidek vagy triflátok reagálnak szén-monoxid
atmoszférában különböző nukleofilekkel katalitikus mennyiségű palládium komplexek
jelenlétében (14. ábra). A távozó csoport (X) helyét formálisan a jelenlévő nukleofil reagens
veszi át egy vagy két szén-monoxid molekulával egyesülve. A karbonilezési reakciók
általában 50-140 °C-on és 5-60 bar szén-monoxid nyomáson játszódnak le. A reakció
sztöchiometrikus mennyiségű bázis jelenlétét is megköveteli, ugyanis a jelenlévő bázis fontos
szerepet játszik a katalizátor regenerálásában.
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14. ábra A karbonilezési reakciók általános reakció sémája
Az alkalmazott szerves halogenidek és triflátok reaktivitásáról a következő mondható
el. A C−X kötés energiájával összhangban, a szubsztrátumok koordinatíve telítetlen
palládium(0) komplexre történő oxidatív addíciós készsége a következő sorrendben csökken
[54]: C−I > C−OTf ≥ C−Br >> C−Cl > C−OTs. Ebből jól látszik, hogy a szerves halogenidek
karbonilezési reakcióiban leggyakrabban különböző jód-származékokat (jódaromásokat,
jódalkéneket) alkalmaznak kiindulási vegyületként, de elterjedten használnak brómszármazékokat is. Ezek a származékok a korábban elterjedten alkalmazott trifiloxi távozó
csoportot tartalmazó vegyületekkel szemben előnyösebben használhatóak a karbonilezési
reakciók során. Ennek oka nem csupán a fluor-tartalmú távozó csoport kerülése, hanem a
jóval egyszerűbb izolálási technikák és a jód-származékoknál tapasztalt ’tisztább’, nagyobb
hozamú reakciók. A klór-származékok oxidatív addíciós képessége csekély, bár gyakorlati
szempontból az olcsó és viszonylag stabilis kloridok alkalmazása lenne legjobb. Így még
hatékonyabb katalizátor rendszerre (pl. elektronban gazdag ligandumok alkalmazása), és
erélyesebb reakciókörülményekre van szükség a klór-származékok aktiválásához [81].
A karbonilezés során keletkezett kapcsolt termék típusa az alkalmazott nukleofil
reagenstől függ. Víz esetében (hidroxikarbonilezés) karbonsavak, alkoholok jelenlétében
(alkoxikarbonilezés) karbonsavészterek, míg aminok alkalmazásakor (aminokarbonilezés)
karbonsavamidok képződnek. Természetesen a karbonilezési reakciók során a fent említett
vegyületeken kívül számos más származék is előállítható a megfelelő reagens alkalmazásával
(aldehidek, ketonok, anhidridek, sav fluoridok).
A karbonilezési reakciók egy speciális változata a palládium-katalizált kettős
karbonilezés, mely gyakran nagy szén-monoxid nyomást igényel és verseng az egyszeres
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karbonilezéssel. A két szén-monoxid molekula beékelődésével α-keto-karbonsavak, -észterek,
és -amidok keletkeznek [82].

2.2.2.1. Alkoxikarbonilezés
Az alkoxikarbonilezés során aril- vagy alkenil-halogenideket/triflátokat reagáltatunk
szén-monoxid atmoszférában alkoholokkal, így karbonsavészterek szintézisére nyílik
lehetőség.
Az első palládium-katalizált alkoxikarbonilezési reakciót Heck és munkatársi írták le
1974-ben [83]. Aril- és vinil-jodidokat/bromidokat reagáltattak szén-monoxid atmoszférában
(1 bar) n-butanollal 100 °C-on és jó hozammal állítottak elő különböző karbonsav butilésztereket. A kísérletek során a leghatékonyabb a PdCl2(PPh3)2 komplex volt, bázisként pedig
kis feleslegben tributil-amint használtak. Fontos megfigyelés volt még, hogy hozzáadott
foszfin ligandum nélkül csak a jódaromás szubsztrátumoknál tapasztaltak reakciót.
A fent vázolt úttörő munkát követően a reakciókörülmények (oldószer, bázis stb.) és a
katalizátor rendszerek (különösen a ligandumok) fokozatos változtatása és továbbfejlesztése
jelentősen

hozzájárult

az

alkoxikarbonilezési

reakciók

felhasználási

területének

kiszélesítéséhez.
Cacchi és kutatócsoportja szteránvázas enol-triflátok alkoxikarbonilezését végezte el,
jó hozammal előállítva így a megfelelő α,β-telítetlen karbonsavésztereket (15. ábra), [84].
Pd(OAc)2/ 2PPh3 katalizátor rendszert alkalmazva, trietil-amin bázis jelenlétében 1-6 óra alatt
szobahőmérsékleten 69-90%-os hozamot értek el. A legjobb nukleofil reagensnek a metanol
bizonyult, de az izopropil-alkohol esetében is jó hozamot kaptak. Magasabb hozamot sikerült
elérniük a hőmérséklet emelésével (60 °C) és a trifenil-foszfin ligandum kétfogú dppp-vel
való helyettesítésével [85].

15. ábra Szteránvázas triflátok alkoxikarbonilezése
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Megvalósították mono- és dihalogéneztett piridinek átalakítását a megfelelő mono- és
diészterekké viszonylag enyhe reakciókörülmények között (1 bar CO, 120 °C) etanol és nbutanol nukleofil reagensek jelenlétében. A kísérletekben katalizátor prekurzorként
PdCl2(PPh3)2 komplexet, bázisként pedig tributil-amint alkalmaztak. A 2,6-dibróm-piridin és
a 6,6’-dibróm-2,2’-dipiridin esetében etanol jelenlétében kizárólag a megfelelő monoészterek
képződtek, míg n-butanolt alkalmazva szelektíven a diésztereket kapták [86, 87].
A 2,5-dibróm-piridin regiospecifikus alkoxikarbonilezése során kizárólag a 2-es
pozícióban sikerül kialakítani az észter funkciós csoportot Pd(OAc)2/ dppf katalizátor
rendszer alkalmazása mellett. A megfelelő metil-, etil- és benzil-észter származékokat 5265%-os hozammal állították elő [88].
Beller és munkatársai jelentős fejlődést értek el az alkoxikarbonilezési reakció során, a
katalizátor hatékonyság tekintetében. Részletes vizsgálatokat végeztek 4-bróm-acetofenon
palládium-katalizált butoxikarbonilezése során (16. ábra). Tanulmányozták a hőmérséklet, a
szén-monoxid nyomás, az oldószer, a bázis, a katalizátor prekurzor és a Pd/P arány hatását a
reakciók során. A leghatékonyabbnak a Pd(PPh3)4, illetve a PdCl2(PhCN)2 – nPPh3 katalizátor
rendszerek bizonyultak. A bázisok vizsgálatakor arra a következtetésre jutottak, hogy a
szerves aminok jobbak, mint a szervetlen sók. Fontos megállapítás volt, hogy a jelenlévő
bázis nemcsak a Pd0 komplex regenerálásában vesz részt, hanem fontos szerepe van a
jelenlévő nukleofil reagens deprotonálásában, előállítva így az alkoxid-iont, mely könnyen
reagál az acil-palládium komplexszel. Optimalizált reakciókörülmények között a 4-brómacetofenon butoxikarbonilezése során nagyon magas katalizátor hatékonyságot (TON=7000)
figyeltek meg [89].

16. ábra 4-Bróm-acetofenon palládium-katalizált butoxikarbonilezése
Az aromás kloridok előnyös szubsztrátumok lehetnek a palládium-katalizált
karbonilezési reakciók során, mivel olcsón előállíthatóak és stabilis vegyületek. Azonban a
szén-halogén kötés stabilitása miatt az aril-kloridok csak erélyes reakciókörülmények (130160 °C, 15-100 bar CO) mellett vihetők reakcióba. Az aromás kloridok szubsztrátumként való
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alkalmazása és a reakciókörülmények enyhítése már a ’90-es évek környékén számos kutató
érdeklődését felkeltette.
Milstein és munkatársai elősegítve az aril-kloridok oxidatív addícióját, elektronban
gazdag

kétfogú

ligandumot

(1,3-bisz-(diizopropilfoszfino)-propán)

alkalmaztak.

Az

elektronban gazdag ligandum növeli a fématomon az elektronsűrűséget, gyorsítva ezzel az
oxidatív addíciós lépést. A karbonilezési reakciókban kis szén-monoxid nyomáson (5 bar CO)
jó hozammal állítottak elő karbonsavakat, karbonsavésztereket és karbonsavamidokat [90,
91].
Beller és kutatócsoportja vizsgálta különböző aromás-kloridok alkoxikarbonilezési
reakcióit. PdCl2(PhCN)2 katalizátor prekurzor jelenlétében, 1-[2-(diciklohexilfoszfino)ferrocenil]-etil-diciklohexil-foszfint alkalmazva ligandumként már 1 bar szén-monoxid
nyomáson jó hozamot értek el a különböző klóraromások butoxikarbonilezésekor [92].
2001-ben Beller és munkatársai vizsgálták különböző heteroaril-kloridok (2- és 4-klórpiridinek, klór-pirazinok, klór-kinolinok) viselkedését alkoxikarbonilezési reakciókban
PdCl2(PhCN)2 - dppp/dppf katalizátor rendszer jelenlétében. 130 °C-on, 25 bar szén-monoxid
nyomáson, trietil-amin bázis jelenlétében kiváló hozammal (73-95%) állították elő a
megfelelő butil-észter származékokat [93, 94].
A heterociklusos kloridok metoxikarbonilezésének optimalizálását végezte Murry és
kutatócsoportja PdCl2/(rac-binap) katalizátort alkalmazva. A metil-észter származékokat jó
hozammal (60-99%) sikerült előállítani 100 °C-on 4,5 bar CO nyomáson [95].
2.2.2.2. Aminokarbonilezés
A palládium-katalizált aminokarbonilezési reakciók – melyek során nukleofil
reagensként különböző primer és szekunder aminokat alkalmazunk – egyszerű és praktikus
szintetikus lehetőséget jelentenek amidok homogén katalitikus előállítására. Az amid funkciós
csoport kialakítása óriási jelentőséggel bír, hiszen számos biológiai és gyakorlati fontosságú
vegyületben (gyógyszerek, növényvédő szerek, peptidek, polimerek) megtalálható [96].
A homogén katalitikus aminokarbonilezési reakció lehetőséget ad arra, hogy a
különböző vegyületek karbonsavamid csoportjait ne a hagyományos reakciók (pl. karbonsavkloridok vagy karbonsavészterek és aminok reakciói) segítségével szintetizáljuk, hanem
aromás- vagy vinil-halogenidekből – a főleg korábban elterjedten használt aril-triflátok és
enol-triflátok szintetikus analógjaiból – szén-monoxid és valamilyen amin segítségével
állítsuk elő.
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Az első palládium-katalizált aminokarbonilezési reakciót 1974-ben Heck és
kutatócsoportja vizsgálta. Igazolta, hogy szekunder és tercier amidok könnyen előállíthatóak
karbonilezési reakciókban (17. ábra). (Hetero)aril-bromidokat és vinil-jodidokat reagáltatott
primer és szekunder aminokkal enyhe reakciókörülmények között (1 bar CO, 60-100 °C)
PdX2(PPh3)2 katalizátor prekurzor jelenlétében, előállítva így a megfelelő karbonsavamidokat.
Megállapítást nyert továbbá, hogy a reakció sztöchiometrikus mennyiségű tercier-amin
jelenlétét is megköveteli, melynek a keletkező sav semlegesítésében fontos szerepe van [97].

17. ábra Az első palládium-katlizált aminokarbonilezés általános sémája
Az elmúlt néhány évtizedben számos aril- és vinil-halogenidet (illetve ezek triflát
analógjait)

alkalmaztak

szubsztrátumként

a

palládium-katalizált

aminokarbonilezési

reakciókban, változatos szerkezetű alifás és aromás primer vagy szekunder aminok
jelenlétében. Az alkalmazott szubsztrátumok között kitüntetett szerepe van a különböző arilés vinil-jodidoknak, ugyanis a C–I kötés polarizáltsága gyors reakciókat és enyhe
reakciókörülményeket tesz lehetővé. [98].
Az aril-halogenidek és az alkenil-halogenidek palládium-katalizált aminokarbonilezési
reakciói között szembeötlő a különbség. Míg az esetek döntő többségében az alkenilhelogenidek kemospecifikus reakcióban karbonsavamidokat adnak, addig az aril-halogenidek
esetében – már atmoszférikus szén-monoxid nyomáson is – mindig számolnunk kell a kettős
CO beépülésének eredményeképpen ketokarbonsavamidok keletkezésével is.
Az aromás halogenidek karbonilezési reakcióiban a reakciókörülmények változtatása
jelentős hatással van a szelektivitásra:
i) A kettős szén-monoxid beépülésének a levegőre érzékeny alkil-foszfinok
alkalmazása kedvez. Emellett nagy szén-monoxid nyomás is szükséges a megfelelő
szelektivitás eléréséhez. Uozumi és kutatócsoportja kidolgozott egy gyakorlati jelentőségű
eljárást, mely során atmoszférikus szén-monoxid nyomáson nagy szelektivitással keletkezik a
2-ketokarbonsavamid

típusú

termék.

Jódbenzol

és

n-butilamin

palládium-katalizált

karbonilezése során a PPh3/THF/DABCO rendszer bizonyult a leghatékonyabbnak a kettős
karbonilezés irányába mutató szelektivitás (92%) szempontjából (18. ábra) [99].
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18. ábra Jódbenzol és n-butilamin palládium-katalizált kettős karbonilezése
ii) Uozumi és munkatársai megállapították továbbá, hogy a kettős karbonilezést
jelentősen befolyásolja az aromás gyűrűhöz kapcsolódó szubsztituens is. Elektrondonor
tulajdonságú szubsztituenst tartalmazó aril-halogenideknél (4-jód-anizol, 4-jód-toluol, 3-jódtoluol) döntően a kettős szén-monoxid beékelődés játszódik le, míg meta- és para- helyzetű
elektronvonzó csoportok (-Cl, -CF3) esetében a megfelelő karbonsavamid képződött nagyobb
mennyiségben [99].
iii) Yamamoto és kutatócsoportja vizsgálta aromás halogenidek aminokarbonilezési
reakcióit szekunder aminok, mint nukleofil reagensek jelenlétében. Megállapították, hogy a
kettős karbonilezés az erősen bázikus aminok (pKb ≤ 4) jelenlétében könnyebben játszódik le.
A 2-ketokarbonsavamid legnagyobb szelektivitással a di-n-propil-amin esetében keletkezett,
míg a pirrolidin esetében kizárólag a monokarbonsavamid képződését tapasztalták. Az amin
térkitöltése és a szelektivitás összefüggésének vizsgálatát követően arra a következtetésre
jutottak, hogy a nagyobb térkitöltésű aminok alkalmazása (iPrNH2) a karbonsavamid
képződésének kedvez [82, 100]. Hasonló jelenséget tapasztaltak Skoda-Földes, Kollár és
munkatársai jód-ferrocén palládium-katalizált karbonilezési reakciójában. A nagy térkitöltésű
N-nukleofilek (2-etil-piperidin, 2,6-dimetil-piperidin, diciklohexil-amin) alkalmazása a
megfelelő karbonsavamidok képződéséhez vezetett [101].
iv) A hőmérséklet és a szén-monoxid nyomás is nagymértékben befolyásolja a
karbonilezési reakció szelektivitását. A kettős karbonilezésnek a nyomás növelése és az
alacsonyabb hőmérséklet kedvez. Az aminokarbonilezés során keletkező termékek eloszlását
számos kutatócsoport vizsgálta. Magyar kutatók, köztük laboratóriumunk munkatársai
ferrocén vázas amidokat és ferrocén-vázas α-ketoamidokat szintetizáltak jódferrocén
aminokarbonilezési reakciójában Pd(OAc)2 / PPh3 jelenlétében 40-50 bar szén-monoxid
nyomáson. A kis térkitöltésű aminok (dietil-amin, di-n-butil-amin, piperidin) alkalmazása
során a reakció szelektivitása a 2-ketokarbonsavamidok irányába jelentős hőmérsékletfüggést
mutatott. 40-60 °C-on a 2-ketokarbonsavamidok keletkezése volt kedvezményezett, míg 100
°C-on csaknem kizárólag ferrocén amidok keletkeztek [102]. Buchwald és Jensen szintén
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vizsgálták a hőmérséklet és a CO nyomás szelektivitásra gyakorolt hatását 3-jód-anizol és 4bróm-bezonitril aminokarbonilezési reakciójában Pd(OAc)2 / Xantphos katalizátor rendszer
alkalmazása mellett. A monokarbonilezett termék aránya csökkent a nyomást növelve (5-15
bar CO), míg a hőmérséklet (100-150 °C) emelése a karbonsavamidok keletkezésének
kedvezett [103].
Az alkenil-halogenidek általában még magasabb szén-monoxid nyomáson sem adnak
az aminokarbonilezési reakcióik során 2-ketokarbonsavamidokat, az esetek nagy részében
karbonsavamid keletkezik. Szubsztituensként fenilcsoportot vagy –csoportokat tartalmazó
alkenil-halogenidek nagyobb szén-monoxid nyomás alatt eredményesen használhatók kettős
aminokarbonilezési reakciókban, melyek során karbonsavamidok és 2-ketokarbonsavamidok
elegyét adják [104]. Kutatócsoportunk legújabb eredményei azt mutatják, hogy π-akceptor
sajátsággal is rendelkező,nagy térkitöltésű trisz-(binaftil)-foszfitok (19. ábra) alkalmazása
látványos változást okoz a kemoszelektivitásban 1-jód-ciklohexén aminokarbonilezése során:
az általában csak nyomokban keletkező ciklohexen-1-il-glioxilamidok a megfelelő
karbonsavamidokkal összemérhető mennyiségben keletkeznek [105].

19. ábra 1-Jód-ciklohexén kettős karbonilezése trisz-(binaftil)-foszfitok jelenlétében
A primer amidok előállítása aminokarbonilezési reakciókban az ammónia toxicitása és
kis bázicitása miatt meglehetősen korlátozott. Ammónia-forrásként azonban számos
lehetőséget

említ

a

szakirodalom,

lehetővé

téve

ezzel

a

kívánt

primer

amid

homogénkatalitikus szintézisét. Ebben az esetben az elsődlegesen keletkező termék
továbbalakításával jutunk a kívánt termékhez.
Morera és Ortar hexametil-diszilazánt (HMDS) alkalmaztak ammónia-forrásként ariljodidok és aril-triflátok karbonilezési reakcióiban. Az aril-triflátok esetében a PPh3 ligandum
helyett dppp alkalmazása volt szükséges. Mindkét esetben a várt termékeket hidrolízis útján
29

jó hozammal állították elő [106]. Mori és kutatócsoportja szobahőmérsékleten, atmoszférikus
szén-monoxid nyomáson Ti-N komplexekből felszabaduló N2 beépítésével valósította meg
benzamidok szintézisét [107]. Indolese és kutatócsoportja formamidot [108], míg Larhed és
Wu

hidroxilamint

[109]

alkalmaztak

ammónia

forrásként

aril-halogenidek

aminokarbonilezési reakcióiban, így megvalósítva különböző aromás primer amidok
szintézisét.
Primer amidok és ketoamidok szintézisét valósították meg magyar kutatók
karbonilezés és a terc-butil csoport hasítása révén. Elvégezték különböző aril- és alkeniljodidok aminokatbonilezését terc-butil-aminnal 1 bar szén-monoxid nyomáson Pd(OAc)2 /
PPh3 katalizátor rendszer jelenlétében. Az így kapott termékeket izolálás után toluolban egy
ekvivalens terc-butildimetilszilil-triflát (TBDMSOTf) jelenlétében 100 °C-on melegítve a
kívánt primer amidokat és ketoamidokat kapták [110].
Beller valósította meg először primer amidok szintézisét palládium-katalizált
aminokarbonilezési reakciókban, ammóniát alkalmazva nukleofil reagensként (20. ábra).
Számos aromás halogenidet reagáltatott a kis bázicitású ammóniával szén-monoxid
atmoszférában Pd(OAc)2 katalizátor prekurzor jelenlétében. A legjobb eredményeket a
kereskedelmi forgalomban is kapható ligandum, a CataCXium-A (di-1-adamantil-n-butilfoszfin) alkalmazásakor kapta [111].

20. ábra Primer amidok szintézise
A palládium-katalizált reakciók többféle funkciós csoport jelenléte esetén is lehetővé
teszik

számos

(hetero)aril-halogenid

és

alkenil-halogenid

aminokarbonilezésének

megvalósítását (jó fukciós csoport ’tolerancia’). Napjainkban is számos eredmény születik
ebben a témában, igazolva a palládium-katalizált aminokarbonilezésben rejlő szintetikus
potenciált.

Beller

elsőként

valósította

meg

bróm-indolok

palládium-katalizált
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aminokarbonilezését védőcsoport alkalmazása nélkül, igazolva, hogy a bróm-indol nitrogén
atomjának nukleofil támadása a palládium(II)-acil komplexen lassabb, mint az alkalmazott
aminoké.

A

reakciók

során

PdCl2(PhCN)2-ből

és

dppf-ből

in

situ

kialakított

katalizátorrendszerrel 25 bar szén-monoxid nyomáson és 130 °C-on állította elő a megfelelő
indol-karbonsavamidokat. A legjobb hozamot (> 90%) piperazin és morfolin származékok,
valamint n-butil-amin nukleofil reagensek jelenlétében, trietil-amin bázis alkalmazása mellett
érte el [112].
Buchwald és kutatócsoportja megvalósította szubsztituált aril-bromidok palládiumkatalizált aminokarbonilezését primer és szekunder aminokkal atmoszférikus szén-monoxid
nyomáson. Ligandumként Xantphos-t, bázisként pedig trietil-amint alkalmazva érték el a
legjobb hozamot. A sztérikusan gátolt orto-szubsztituált aril-bromidok esetében azonban a
hőmérséklet emelésére (100 °C) volt szükség a megfelelő benzamid előállításához [113].
Beller és munkatársai aromás és heteroaromás amidok szintézisét valósította meg
Pd(OAc)2

/

CataCXium-A

katalizátorrendszer

alkalmazásával.

Összehasonlítva

a

reakciókörülményeket az eddigi jól ismert karbonilezési reakciókkal, megállapították, hogy
kis mennyiségű hozzáadott katalizátor (<0,5 mol%) is elegendő ahhoz, hogy a várt amidokat
kiváló hozammal állítsák elő [114]. Újabban sikeresen alkalmazták a fent említett
katalizátorrendszert potenciálisan bioaktív 3-aminokarbonil-4-indolil-maleimidek 3-brómindolil-maleimidből történő szintézise során is (21. ábra) [115].

21. ábra 3-Aminokarbonil-4-indolil-maleimidek szintézise palládium-katalizált
aminokarbonilezés során
Schnyder és Indolese aszimmetrikus aroil-acil-imidek szintézisével szintén igazolta,
hogy a palládium-katalizált aminokarbonilezés alkalmazási köre kiterjeszthető. Arilbromidokat reagáltatva különböző primer amidokkal PdCl2(PhCN)2 katalizátor prekurzor és
trietil-amin bázis jelenlétében viszonylag enyhe körülmények között (5 bar CO, 120 °C) jó
hozamot (58-72%) értek el [116].
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Az aril-halogenidek, illetve aril-triflátok palládium-katalizált aminokarbonilezési
reakciókban rejlő lehetőségeket igazolja, hogy számos gyakorlati és farmakológiai
jelentőségű vegyület szelektív szintézise valósítható meg [117-120].
Egyre nagyobb érdeklődés övezi a különböző klóraromások szubsztrátumként való
alkalmazását az aminokarbonilezési reakciókban. Perry megvalósította elektronhiányos
aromás kloridok palládium-katalizált aminokarbonilezését NaI hozzáadásával alacsony szénmonoxid nyomáson. A rendszer az elektronban gazdag szubsztrátumok esetében azonban nem
bizonyult hatékonynak [121].
Milstein nagy térkitöltésű és elektronban gazdag ligandumokat (dippp) alkalmazott
aromás-kloridok aminokarbonilezése során. Alacsony szén-monoxid nyomáson (5 bar) és
magas hőmérsékleten (150 °C) jó hozammal állította elő a megfelelő karbonsavamidokat
[122]. Sen és kutatócsoportja a Milstein kísérletei során hatékonynak bizonyult dippp
ligandumot használta aromás dikloridok palládium-katalizált aminokarbonilezése során.
Nukleofil reagensként szekunder aminokat alkalmazva 5 bar szén-monoxid nyomáson és 175
°C-on poliamidok szintézisét valósította meg [123].
A heteroaromás-kloridok – különösen a piridin származékok – karbonilezési reakciói
ipari szempontból is nagy jelentőségűek. Ennek oka, hogy az így előállított termékek
intermedierek lehetnek számos biológiai hatékonyságú vegyület (növényvédőszerek,
gyógyszerek) esetében. Ezekben a szubsztrátumokban a jelenlévő heteroatom aktiválhatja a
C-Cl kötést, így hatékony kiindulási vegyületek lehetnek aminokarbonilezési reakciókban
[86, 124]. Kiemelkedő példa a heteroaromás kloridok felhasználására a Lazabemid (szelektív
monoamin oxidáz B inhibitor) szintézise (22. ábra). 2,5-Diklór-piridin regioszelektív
aminokarbonilezése során etilén-diamin nukleofil reagens jelenlétében a Hoffman-La Roche
eljárás szerint állítják elő PdCl2(MeCN)2 / dppp katalizátor rendszer jelenlétében [125].

22. ábra Lazabemid szintézise a Hoffman-La Roche eljárás szerint
Buchwald és munkatársai kidolgoztak egy általános eljárást (hetero)aromás-kloridok
aminokarbonilezésére (23. ábra). Aril-kloridokat reagáltattak változatos szerkezetű primer és
szekunder aminokkal atmoszférikus szén-monoxid nyomáson, Pd(OAc)2-ból és dcpp-ből in
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situ kialakított katalizátorrendszer jelenlétében. A megfelelő amidokat jó hozammal állították
elő abban az esetben, amikor vízmentes nátrium-fenoxidot alkalmaztak bázisként. A nátriumfenoxid szerepe kettős: reagálva a palládium(II)-acil komplexszel először a megfelelő fenilészter képzésében vesz részt, majd nukleofil katalizátorként szerepel az észter köztitermék
amiddá alakításában [126].

23. ábra Aril-kloridok palládium-katalizált aminokarbonilezése NaOPh jelenlétében

Az

aril-halogenidek

mellett

változatos

szerkezetű

alkenil-halogenidek

is

szerepelhetnek szubsztrátumként a palládium-katalizált aminokarbonilezési reakciókban, α,βtelítetlen karbonsavamidokat szolgáltatva termékként. A fő különbség az aril-halogenidekhez
képest a kettős karbonilezés hiánya, az alkenil-halogenidek az esetek nagy részében
kemoszelektív reakcióban kizárólag karbonsavamidokat adnak [98]. Egyszerű jódalkének
palládium-katalizált aminokarbonilezési reakciójára számos példát említ a szakirodalom [127129]. Érdekes példa erre a kutatócsoportunk által publikált jódalkén és jód-arén szerkezeti
részletet egyaránt tartalmazó 1’,4-dijódsztirol modellvegyület aminokarbonilezése Pd(OAc)2 /
PPh3 katalizátorrendszer jelenlétében, ahol könnyen megfigyelhető a két funkciós csoport
reaktivitásának különbsége. Míg atmoszférikus reakciókörülmények között kizárólag a jódvinil szerkezeti részlet reakciója figyelhető meg, nagy szén-monoxid nyomáson már az ariljodid csoport is reakcióba vihető [130].
A vinil-halogenid/triflát szerkezeti részletet tartalmazó bonyolultabb alapvázak
funkcionalizálására is számos példát említ a szakirodalom. A szteroid alapváz új
karbonsavamid funkciós csoportjainak kialakítása aminokarbonilezési reakciókban jól ismert
[131]. A palládium-katalizált karbonilezési reakciók hatékonyságát jelzi, hogy nemcsak a
farmakológiai jelentőségű 3-as és 17-es [132], hanem a sztérikusan gátolt 12-es pozíció is
könnyen reakcióba vihető, előállítva így a megfelelő 12-karbonsavamid származékokat [133].
A szteránvázas vegyületek mellett jódalkén szerkezeti elemet tartalmazó alkaloidok (3-jód-2kinuklidén

és

2-jódbornén)

aminokarbonilezését

is

megvalósították

enyhe
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reakciókörülmények között (50 °C, 1 bar CO) Pd(OAc)2 / PPh3 katalizátorrendszer
jelenlétében [134].
Reeves és kutatócsoportja alkalmazott először vinil-tozilátokat aminokarbonilezési
reakciókban Pd(OAc)2 és kétfogú foszfin ligandumok jelenlétében. Ezek a szubsztrátumok
előnyös alternatívák lehetnek a megfelelő triflátok vagy halogenid származékok helyett, mivel
előállításuk olcsó és egyszerűen megvalósítható. Leghatékonyabb ligandumnak a bdpp
bizonyult, viszonylag enyhe reakciókörülmények között (7 bar CO, 100 °C) jó hozammal (6195%) állították elő a megfelelő karbonsavamidokat (24. ábra) [135].

24. ábra Vinil-tozilátok aminokarbonilezése
Troisi sikeresen valósította meg benzil- és allil-halogenidek palládium-katalizált
aminokarbonilezését primer és szekunder aminok jelenlétében. Katalizátorként az általánosan
alkalmazott Pd(OAc)2 / PPh3 rendszert használta (25. ábra). A kísérleteket 20 bar szénmonoxid nyomáson és 110 °C-on THF-ben végezte, a megfelelő karbonsavamidokat változó
hozammal állította elő. Bár melléktermékként néhány esetben az amin és a szubsztrátum
kapcsolt terméke is keletkezett, az általa kidolgozott rendszer optimalizálása újszerű és
általános lehetőséget jelenthet a benzil- és allil-halogenidek alkalmazására [136].

25. ábra Benzil- és allil-halogenidek palládium-katalizált aminokarbonilezése
Az intermolekuláris aminokarbonilezés mellett említést érdemel az intramolekuláris
reakció is, mely során amin funkciós csoportot tartalmazó aril/alkenil-halogenidek vagy
triflátok ciklokarbonilezési reakciójában laktámok szintézisére nyílik lehetőség. Mori és
kutatócsoportja megvalósította négy-, öt-, hat- és héttagú N-tartalmú heterociklusos
vegyületek szintézisét palládium-katalizált cikloaminokarbonilezési reakciókban [137]. A
héttagú laktám gyűrűt tartalmazó tomaymycin alapváz szintézise egyszerűen megvalósítható a
34

szubsztituált aril-bromid és szekunder amin funkciós csoportot egyaránt tartalmazó kiindulási
vegyület karbonilatív gyűrűzárási reakciójában [138]. Crisp és kutatócsoportja vinil-triflát és
amin csoportot egyaránt tartalmazó szubsztrátumok intramolekuláris aminokarbonilezését
valósította meg. Pd(PPh3)4-t alkalmazva enyhe reakciókörülmények között (1 bar CO, 65 °C)
jó hozammal állították elő a megfelelő α,β-laktámokat [139]. Japán kutatók intramolekuláris
aminokarbonilezés

során

jó

hozammal

állítottak

elő

2,3,9,10-tetraszubsztituált

8-

oxoberbineket Pd(OAc)2 / PPh3 katalizátorrendszert alkalmazva. Az így kapott származékokat
LiAlH4-del redukálva a megfelelő protoberberin alkaloidokat kapták [140]. Kiemelkedő
jelentőségű példa az FR900482 rákellenes hatású vegyület héttagú laktám-gyűrűjének
kialakítása (26. ábra), [141].

26. ábra FR900482 szintézise intramolekuláris aminokarbonilezés során
A nem illékony ionfolyadékok palládium-katalizált aminokarbonilezési reakciókban
történő alkalmazása új utat nyit környezetbarát technológiáknak. Mivel az ionfolyadékok
stabilizálják az alacsony oxidációs fokú központi fémet tartalmazó fémorganikus
vegyületeket, lehetőség nyílik arra, hogy a termék extrahálását követően a katalizátort néhány
alkalommal újra felhasználjuk [142]. Az ionfolyadékok előnyös tulajdonsága, hogy
ellentétben a kétfázisú katalízis során alkalmazott oldószerekkel, az átmenetifém komplexek
minden kémiai módosítás nélkül jól oldódnak bennük. A 2000-es évek elején Tanaka és
munkatársai írtak le először ionfolyadékokban végzett aminokarbonilezési reakciókat.
Jódbenzolt reagáltattak szén-monoxid atmoszférában dietil-aminnal [bmim][BF4] és
[bmim][PF6] ionfolyadékokban Pd(OAc)2 / 4 PPh3 katalizátorrendszer alkalmazása mellett. A
kapott termékek kinyerését követően a katalizátor-ionfolyadék elegy újrafelhasználására nyílt
lehetőség [143]. Ezen eredményeket követően a hagyományos oldószerek helyettesítése
különböző ionfolyadékokkal egyre nagyobb jelentőségre tett szert [144, 145]. Napjainkban a
foszfónium alapú ionfolyadékokat is hatékonyan alkalmazzák aril- és vinil-halogenidek
palládium-katalizált aminokarbonilezése során [146].
A reakciók során alkalmazott mérgező és gyúlékony szén-monoxid helyettesítése más
CO forrásokkal szintén új lehetőségeket nyit az aminokarbonilezés terén. Átmenetifém35

karbonilok (Mo(CO)6, Cr(CO)6, W(CO)6) [3, 147, 148], karbamoil-sztannátok [149] és
karbamoil-szilánok [150], mint in situ szén-monoxid források alkalmazására számos példát
hoz a szakirodalom. A palládium-katalizált aminokarbonilezés során erősen bázikus közegben
a DMF is szolgálhat szén-monoxid és dimetil-amin forrásként mind hagyományos hőközlés
mellett [151], mind mikrohullámú technikán alapuló [152] reakciókban. Kiemelkedő
eredményt ért el Larhed és kutatócsoportja mikrohullámú technika alkalmazásával:
megvalósították egy fontos HIV-1 proteáz inhibítor szintézisét vizes közegben Mo(CO)6-t
alkalmazva szilárd CO forrásként (27. ábra), [153].

27. ábra HIV-1 proteáz inhibítor szintézise

2.3. A palládium-katalizált homogénkatalitikus karbonilezési reakciókra vonatkozó
legfontosabb mechanizmus elképzelések
2.3.1. A reakciómechanizmus általános lépései
2.3.1.1. Oxidatív addíció
A karbonilezési reakció katalitikus ciklusának első lépése az oxidatív addíció. A
folyamat során a szubsztrátumként alkalmazott szerves halogenid Pd(0) komplexre történő
addíciója játszódik le. Ezt követően a kiindulási vegyület C-X kovalens kötése felhasad és két
új kötés jön létre, míg a palládium 0-s oxidációs állapotból +2-es oxidációs állapotba kerül.
Az oxidatív addíció során tehát a központi fém oxidációfoka és koordinációs száma kettővel
nő. Az oxidatív addíció lejátszódásának feltétele, hogy a katalitikus ciklust indító komplex
koordinatíve telítetlen legyen, rendelkezzen egy elektronpár fogadására alkalmas betöltetlen
elektronpályával, valamint a kiindulási állapothoz képest két egységgel feljebb legyen stabilis
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oxidációs állapota. A 14 elektronos koordinatíve telítetlen komplex a katalizátor prekurzorból
kialakulhat ligandum disszociációval (pl. Pd(PPh3)4) vagy redukció során (Pd(OAc)2) [34].
A központi fématom nagyobb elektronsűrűsége megkönnyíti az oxidatív addíciót. A
palládium koordinációs szférájában kötött σ-donor PR3 ligandumok ezt jelentősen
befolyásolhatják. Míg az aril-szubsztituenst tartalmazó foszfinok megfelelő ligandumok a
szerves bromidok és jodidok oxidatív addíciójához, addig a központi fématom nukleofil
jellegét növelő alkil-szubsztituenst tartalmazó foszfinok (pl P(t-Bu)3) nélkülözhetetlenek a
kevésbé reaktív szubsztrátumok (kloridok, tozilátok) esetében. A nagy sztérikus zsúfoltságú
ligandumok, illetve a kétfogú foszfinok alkalmazása lassítja az oxidatív addíciós lépést [154].

2.3.1.2. Ligandum szubsztitúció
A ligandum szubsztitúció során egy szabad ligandum egy koordinált ligandum helyére
lép. A karbonilezési reakció katalitikus ciklusában a következő lépés a szén-monoxid
terminális ligandumként való megkötése. Egyfogú foszfinok esetében az egyik ligandum
(általában a semleges foszfin vagy a koordinálódott oldószer) disszociál a síknégyzetes
komplexről és kialakul egy szabad koordinációs hely, amelyet a π-akceptor szén-monoxid
elfoglal. Kétfogú foszfinok esetében a szén-monoxid terminális ligandumként való megkötése
valószínűleg asszociatív ligandum szubsztitúció révén valósul meg, azaz a központi fém
koordinációs száma ötre bővül. Barnard szerint egy trigonális bipiramisos szerkezet alakul ki
a CO megkötését követően [155]. Mivel a szén-monoxid beékelődésének feltétele, hogy az
aril- vagy alkenil-ligandum és a CO cisz helyzetben legyenek, két szerkezetet valószínűsít a
kialakult karbonil komplex esetében (28. ábra).

28. ábra A CO beékelődést megelőző trigonális bipiramisos szerkezetű karbonil-komplexek
kétfogú ligandumok esetében
2.3.1.3. Szén-monoxid beékelődés
A szén-monoxid jellemző reakciója, hogy a fém-szén kötésbe ékelődve a szerves
ligandumot a megfelelő acil-ligandummá alakítja át. Már Heck is megállapította korai
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munkáiban, hogy a karbonilezési reakcióban a szén-monoxid ligandum megkötése után
következő lépés a CO beékelődése. A szén-monoxid és a cisz pozícióban lévő aril- vagy
alkenil-ligandum ’összeépülését’ követően egy üres koordinációs hely szabadul fel, amelyet
egy koordinálódó semleges ligandum (foszfin, CO) foglal el, stabilizálva ezzel az acilkomplexet. A foszfin és a CO koordinálódásának lehetőségét a szén-monoxid nyomás
befolyásolja: alacsony nyomáson inkább a foszfin koordinációja valósul meg. A legtöbb
esetben az acil-komplex kialakulása irreverzibilis, mint ahogy ezt Heck is javasolta [83]. Ezt
igazolta

később

Moser

[156]

a

PdBr(COPh)(PPh3)2

és

Milstein

[157]

a

PdCl(COCH2Ph)(PMe3)2 komplexek vizsgálatakor. Osborne [158] azonban reverzibilitást
tapasztalt a PdCl(COPh)(PCy3)2 komplex esetében, ami ismét felhívja a figyelmet arra, hogy
az alkalmazott foszfin ligandumok elektronikus és sztérikus tulajdonságai jelentősen
befolyásolják a katalitikus intermedierek reaktivitását.
A szén-monoxid beékelődésének sebességét a Pd-aril és a Pd-karbonil kötés erőssége
befolyásolja. Az aril ligandumon para helyzetben lévő elektronszívó szubsztituens némileg
gyorsítja a CO beékelődés sebességét az elektronküldő csoportot hordozó aril ligandumokhoz
képest. Növelve az elektronsűrűséget a palládiumon (pl. trialkil-foszfinokkal), a karbonilkomplex stabilizálódik az erősebb viszontkoordináció (’back-donation’) miatt, lassítva ezáltal
a szén-monoxid beékelődést. Így azokban a karbonilezési reakciókban, ahol az oxidatív
addíció gyorsan lejátszódik (aril/alkenil-jodidok és bromidok, aril/alkenil-triflátok) és nem a
sebesség meghatározó lépés, az aril szubsztituenst hordozó foszfinok gyorsabb reakciót
eredményeznek, mint a megfelelő alkil analógok.
2.3.1.4. Nukleofil támadás
Az acil-komplex és a jelenlévő nukleofil ágens reakciója két elképzelés szerint
játszódhat le: a nukleofil reagens támadása az acil szénatomon, vagy a palládiumon történik
meg. Az első útvonalat Heck javasolta a kezdeti kísérletei alapján és úgy gondolta, hogy ez a
domináns az alkoxi- és aminokarbonilezési reakciókban. Yamamoto viszont a PdI(Ph)(PPh3)2
komplex karbonilezési reakciója során kapott kinetikai adatok alapján a második útvonalat
javasolta [159]. A karbonilezési reakció ezen lépésének tisztázása azonban még további
vizsgálatokat igényel.
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2.3.1.5. Reduktív elimináció
A reduktív elimináció az oxidatív addíció fordított irányban végbemenő ’párja’, mely
folyamat során a központi fém oxidációszáma és koordinációs száma kettővel csökken. Ez a
folyamat a karbonilezési reakció katalitikus ciklusának záró lépése, mely során a termék kilép
a ciklusból és visszakapjuk a koordinatíve telítetlen Pd(0) komplexet. Mint ahogy a
katalitikus ciklus többi lépését, a reduktív eliminációt is jelentősen befolyásolják az
alkalmazott ligandumok: a nagy térkitöltésű csoportokat tartalmazó foszfinok elősegítik a
folyamatot.
2.3.2. A Pd(II) és a Pd(0) komplexek által katalizált karbonilezési reakciók mechanizmusa
A palládium-katalizált karbonilezési reakciók katalitikus ciklusának elemi lépéseit
aril-halogenidek karbonilezési reakciójának egyszerűsített katalitikus ciklusán keresztül
mutatom be (29. ábra).
Az alkalmazott katalizátor-prekurzorból ligandum disszociáció/szubsztitúció vagy
redukció során kialakuló koordinatíve telítetlen, katalitikusan aktív palládium(0) komplex a
karbonilezési reakció katalitikus ciklusának ’indító’ komplexe (PdLn). Az első lépés a
halogénszármazék Pd0 komplexre történő oxidatív addíciója, mely során kialakul egy
palládium(II)-aril komplex (A). Ezt követi a koordinációs széférában jelenlévő szén-monoxid
terminális ligandumként való megkötése (B). A szén-monoxid ligandum Pd-R kötésbe történő
beékelődése a megfelelő palládium(II)-acil komplexet (C) eredményezi. Az így kialakult
aroil-palládium(II) komplex a nukleofil ágens (NuH) palládiumon történő támadása –
valamint a HX tercier amin hatására bekövetkező eliminációja – után amido-acilpalládium(II) intermedierré (D) alakul. A ciklus utolsó lépése a reduktív elimináció, ami a
karbonsavamid terméket és a koordinatíve telítetlen palládium(0) komplexet (PdLn) adja (’A’
ciklus). Yamamoto [160] egy alternatív útvonalat javasolt az amid képződésére (’B’ ciklus).
Elképzelése szerint a nukkleofil reagensként jelenlévő amin támadása a karbonil ligandumon
játszódik le, így kialakítva egy aril-karbamoil-palládium(II) komplexet (E). Számos kutató
támogatja ezt az elképzelést, azonban a szén-monoxid beékelődése a katalitikus ciklus során
már szobahőmérsékleten is gyorsan végbemegy, ezért ez az útvonal kevésbé tűnik
valószínűnek. Mindemellett, mivel az acil-csoport kialakulása lényegében irreverzibilisnek
tekinthető, a szén-monoxid beékelődése tűnik meghatározónak az egyszeres karbonilezés
során várt termékek képződéséért [77].
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Ezzel egy időben a kettős karbonilezés is végbemehet. Ebben az esetben szénmonoxid beékelődését és az acil komplex kialakulását követően a felszabadult üres
koordinációs helyre egy második CO molekula koordinálódik, acil-karbonil-palládium(II)
katalitikus intermedier (F) keletkezése közben. Ezután a nukleofil reagens támadása révén –
attól függően, hogy amint, vagy alkoholt alkalmaztunk a reakció során – egy acil-karbamoilpalládium(II) vagy egy acil-alkoxikarbonil-palládium(II) komplex (G) alakul ki, majd
reduktív eliminációval megkapjuk a megfelelő α-keto-karbonsav származékot (’C’ ciklus).
Ezt az ún. ’acil-karbamoil’ útvonalat javasolta Yamamoto és kutatócsoportja korábbi
munkájuk során, ahol azt a következtetést vonták le, hogy a második szén-monoxid molekula
beékelődése nem Pd-C kötés közé történik meg, elvetve ezzel az ún. ’glioxil’ útvonalat a
kettős karbonilezés során [161, 162].

29. ábra A palládium-katalizált karbonilezési reakciók leegyszerűsített katalitikus ciklusa
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3. EREDMÉNYEK
3.1. A munka célja
Doktori munkámban különböző jódaromás és jódalkén modellvegyületek palládiumkatalizált aminokarbonilezési reakcióinak vizsgálatát tűztem ki célul. Az értekezésben
összefoglalt munkáim elsősorban a két fenti szubsztrátum-családba tartozó vegyületek
szerkezeti hatásainak vizsgálatára irányultak. Terveim között szerepelt az aminokarbonilezési
reakciók során alkalmazható N-nukleofil reagensek körének kiterjesztése is. Célkitűzéseim a
következő pontokban foglalhatóak össze.
Palládium-katalizált aminokarbonilezési reakciók alkalmazása révén szerkezeti
szempontból új modellvegyületek és gyakorlati fontosságú alapvázak új funkciós
csoportjának kiépítése.
Az alkalmazott modell szubsztrátumok esetében a szerkezet–reaktivitás, valamint a
szerkezet–szelektivitás (kemo- és regioszelektivitás) közötti összefüggések vizsgálata.
A reakciókörülmények (szén-monoxid nyomás, reakcióidő, N-nukleofil) reaktivitásra
és kemoszelektivitásra gyakorolt hatásának tanulmányozása.
Az

elvégzett

kísérletek

során

megfigyelt

összefüggések

ismeretében

az

aminokarbonilezési reakciók katalitikus ciklusának, valamint elemi lépéseinek
tisztázása.
Az alkalmazható N-nukleofilek körének kiterjesztésével új, gyakorlati és biológiai
jelentőségű karbonsavamidok, illetve 2-ketokarbonsavamidok előállítása.
Az aminokarbonilezési reakciók során az előállított új vegyületek izolálása, illetve
teljeskörű analitikai jellemzése.
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3.2. Jódaromások aminokarbonilezési reakciói
3.2.1. 2-Jód-anizol aminokarbonilezése
2-Jód-anizolt (1) reagáltattam szén-monoxid atmoszférában különböző primer- és
szekunder- aminokkal (terc-butil-amin (a), piperidin (b), morfolin (c), glicin-metilészter (d),
prolin-benzilészter (e)) in situ kialakított palládium (0) katalizátor jelenlétében (30. ábra). A
nagy reakciókészségű, koordinatíve telítetlen palládium(0) katalizátor a prekurzorként
használt palládium(II)-acetát trifenil-foszfinnal történő redukciója során képződik.

30. ábra 2-Jód-anizol aminokarbonilezése
Atmoszférikus szén-monoxid nyomáson a várt karbansavamid (2a-2d) mellett
megfigyelhető a két CO beékelődésével keletkező 2-ketokarbonsavamid (3a-3d) típusú
termék megjelenése is (1. táblázat). A reakciók során tapasztalt karbonsavamid/ 2ketokarbonsavamid arány 78/22 és 92/8 között változott. Aminként glicin-metilészter
hidroklorid sóját alkalmazva az aminokarbonilezési reakció gyakorlatilag kemospecifikus,
csak a várt karbonsavamid (2d) típusú termék keletkezett. Atmoszférikus körülmények között
nagy reaktivitást tapasztaltam, a konverzió minden egyes esetben 95%-nál nagyobb volt. A
termékeket jó hozammal (60%-82%) izoláltam.
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40 bar nyomáson elvégezve a kísérleteket, jól látszik a szén-monoxid nyomás
kemoszelektivitásra gyakorolt hatása: a 2-ketokarbonsavamid (3a-3e) típusú termék képződött
nagyobb mennyiségben. Az egyszerű aminok alkalmazása során a megfelelő 2ketokarbonsavamidok 60%-nál nagyobb mennyiségben keletkeztek. Prolin-benzilészter
esetében kaptam a legjobb kemoszelektivitást: a 2-ketokarbonsavamid-szelektivitás (3e) elérte
a 95%-ot. Glicin-metilésztert alkalmazva csak 60 bar CO nyomáson sikerült eltolni a
karbonsavamid/ 2-ketokarbonsavamid arányt a két CO beékelődésével keletkező termék
irányába (2d/3d = 17/83). A nagy nyomáson végzett kísérletek során rövid reakcióidő (24h)
volt jellemző. A keletkezett termékeket változó hozammal izoláltam (51%-74%).
1. táblázat 2-Jód-anizol (1) aminokarbonilezése primer és szekunder aminok jelenlétében a)
Amin

Reakcióidő
[h]

p (CO)
[bar]

Konverzió
[%]

A karbonilezett termékek aránya b);
(izolált hozam) c) [%]
karbonsavamid
2-ketokarbonsavamid

tBuNH2 (a)

91

1

>98

78 (2a); (60)

22 (3a); (n.i.)

tBuNH2 (a)

24

40

93

38 (2a); (57)

62 (3a); (51)

piperidin (b)

23

1

>98

92 (2b); (80)

8 (3b); (n.i.)

piperidin (b)

23

40

>98

20 (2b); (n.i.)

80 (3b); (67)

morfolin (c)

24

1

>98

83 (2c); (71)

17 (3c); (n.i.)

morfolin (c)

24

40

>98

15 (2c); (n.i.)

85 (3c); (73)

GlyOMe (d)

70

1

95

100 (2d); (80)

0 (3d); (0)

GlyOMe (d)

70

40

96

76 (2d); (60)

24 (3d); (10)

GlyOMe (d)

24

60

95

17 (2d); (n.i.)

83 (3d); (70)

ProOBn (e)

24

40

95

5 (2e); (n.i.) d)

95 (3e); (74) d)

a) Reakciókörülmények: 0,025 mmol Pd(OAc)2; 0,05 mmol PPh3; 1 mmol 2-jód-anizol (1);
3 mmol terc-butil-amin (a) vagy 1,5 mmol piperidin (b) illetve morfolin (c) vagy 1,1 mmol
aminosav-metilészter hidroklorid (d, e); 0,5 ml trietil-amin; 10 ml DMF; 50 °C
b) Azonosítás: GC-MS
c) Az izolált hozamot a kiindulási anyag mennyisége alapján határoztam meg
d) Kizárólag a 2-ketokarbonsavamid származékot izoláltam és karakterizáltam
Összefoglalva elmondható, hogy a 2-jód-anizol (1) aminokarbonilezése során az
egyszerű jódaromás vegyületekhez hasonlóan nagy reaktivitást tapasztaltam. Rövid
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reakcióidő alatt minden egyes kísérletben 93%-nál nagyobb konverziót sikerült elérnem.
Ebből egyértelműen megállapítható, hogy a kiindulási vegyület orto-pozícióban elhelyezkedő
metoxi funkciós csoportja nem befolyásolja számottevően a kiindulási vegyület reaktivitását.
Az aril-halogenid palládium(0) komplexre történő oxidatív addícióját követően a metoxicsoport oxigénje nem koordinálódik a palládiumhoz a katalitikus ciklus során,
megakadályozva ezzel a palládium(II)-acil komplex kialakulását. A 2-jód-anizol (1)
aminokarbonilezése során a szén-monoxid kemoszelektivitásra gyakorolt hatása különösen
látványos: atmoszférikus körülmények között a karbonsavamid típusú termék keletkezik
nagyobb

mennyiségben,

míg

nagy

nyomáson

a

2-ketokarbonsavamid

képződése

kedvezményezett.
3.2.2. 1,8-Dijód-naftalin aminokarbonilezése
Az

elvégzett

reakciókban

1,8-dijód-naftalint

(4)

reagáltattam

szén-monoxid

atmoszférában különböző primer- és szekunder- aminok jelenlétében (31. ábra).

31. ábra 1,8-Dijód-naftalin (4) aminokarbonilezése

Az N-nukleofileket feleslegben alkalmazva (szubsztrátum/N-nukleofil=1:6 (a), 1:4 (c),
1:3 (d,e)) a következő eredményeket kaptam. Szekunder aminok (piperidin (d) és morfolin
(e)) esetében a várt 1,8-dikarbonsavamid típusú termékeket sikerült előállítani (5d, 5e), ezek
izolálása kitűnő hozammal történt (2. táblázat). A reakciók során karbonsavamid- és
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ketokarbonsavamid- funkciós csoporttal egyaránt rendelkező, ún. „vegyes karbonsavamid”típusú vegyületet (6d, 6e) is megfigyeltem és izoláltam. Atmoszférikus CO nyomáson ez a
termék csak nyomokban keletkezett a fő komponensként megjelenő 1,8-dikarbonsavamid
mellett. 40 bar szén-monoxid nyomáson elvégezve az aminokarbonilezési reakciókat a
„vegyes karbonsavamid”-típusú termék (6d, 6e) az 1,8-dikarbonsavamiddal összehasonlítható
mennyiségben képződött. Megállapítható tehát, hogy 1,8-dijód-naftalin (4) esetében a szénmonoxid kemoszelektivitásra gyakorolt hatása szembetűnő. Az 1-es és a 8-as pozícióba
történő, egyidejű kettős szén-monoxid beékelődés sem atmoszférikus körülmények között,
sem nagy nyomáson nem történt meg, így a megfelelő 1,8-bisz-(2-ketokarbonsavamid) típusú
származékokat nem sikerült kimutatnom a reakciók során. Ezen termékek hiánya nagy
valószínűséggel sztérikus okokra vezethető vissza.
Primer aminokat (terc-butil-amin (a), anilin (b)) feleslegben alkalmazva a megfelelő
dikarbonsavamidok (5a, 5b) csak nyomokban keletkeztek. Fő termékként a gyűrűzárással
képződő 1,8-naftilimid származékokat (7a, 7b) sikerült kimutatni a reakcióelegyben. Ezek
közül az N-fenil-1,8-naftilimidet (7b) jó hozammal izoláltam (72-75%). Az (N-terc-butil)-1,8naftilimid (7a) izolálása nem sikerült, mivel a feldolgozás során valószínűleg bomlás történt,
és egy olyan összetett elegyet kaptam, mely főbb komponensekként a megfelelő
karbonsavanhidrid és karbonsav származékokat tartalmazta.
2. táblázat Dikarbonsavamidok szintézise 1,8-dijód-naftalin (4) palládium-katalizált
aminokarbonilezésével a)
Amin

Reakció-

p(CO)

Hozam / izolált hozam b)

Hozam / izolált hozam b)

idő [h]

[bar]

(1,8-dikarbonsavamid) [%]

(1-amid-8ketokarbonsavamid) [%]

tBuNH2 (a)
anilin (b)

22
22

40
1

20 / 0 (5a) c)

0 (6a)

>98 / 75 (7c)

d)

0 (6c)

>98 / 72 (7c)

d)

0 (6c)

anilin (b)

22

40

piperidin (d)

24

1

>99 / 85 (5d)

<1 (6d)

piperidin (d)

24

40

78 / 70 (5d)

22 / 15(6d)

morfolin (e)

66

1

>99 / 87 (5e)

<1 (6e)

morfolin (e)

66

40

63 / 50 (5e)

37 / 25 (6e)
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a) Reakciókörülmények: 0,025 mmol Pd(OAc)2; 0,05 mmol PPh3; 0,5 mmol 1,8-dijódnaftalin (4); 3 mmol terc-butil-amin (a) vagy 2 mmol anilin (b) vagy 1,5 mmol piperidin
(d)/morfolin (e); 0,5 ml trietil-amin; 10 ml DMF; 50 °C
b) Teljes konverzió (> 98%) az összes esetben
c) Naftalin-1,8-dikarbonsavanhidridet izoláltam
d) Kizárólag N-fenil-1,8-naftilimid keletkezett
Csökkentve az alkalmazott aminok kiindulási anyaghoz viszonyított arányát
(szubsztrátum / amin = 1/1), egyszerű primer aminokat (a-c) és aminosav-metilészterek
hidroklorid sóit (f-h) alkalmazva is elvégeztem az 1,8-dijód-naftalin (4) aminokarbonilezését
(32. ábra).

32. ábra N-szubsztituált 1,8-naftilimidek (7a-7h) szintézise 1,8-dijód-naftalin (4)
aminokarbonilezésével
Kitűnő kemoszelektivitással állítottam elő különböző N-szubsztituált 1,8-naftilimideket (7a7h). Hosszabb reakcióidőt alkalmazva és 40 bar CO nyomáson elvégezve a kísérleteket szinte
teljes konverziót kaptam minden egyes reakcióban (3.táblázat). A termékeket változó
hozammal sikerült izolálnom (69-82%). Az eddigi irodalmi adatok alapján megállapítható,
hogy dijódaromások,

bisz-jódalkének,

illetve ezen vegyületek triflát

analógjainak
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felhasználásával még nem állítottak elő imid szerkezeti részletet tartalmazó vegyületeket
aminokarbonilezési reakciók során.
3. táblázat N-szubsztituált 1,8-naftilimidek (7a-7h) szintézise palládium-katalizált
aminokarbonilezési reakciókban a)
Reakcióidő

Izolált hozam b) (imid)

[h]

[%]

t-BuNH2 (a)

42

0 (7a)

anilin (b)

42

80 (7b)

benzilamin (c)

42

82 (7c)

GlyOMe (f)

90

77 (7f)

AlaOMe (g)

90

78 (7g)

ValOMe (h)

90

69 (7h)

Amin

a) Reakció körülmények: 0.025 mmol Pd(OAc)2; 0.05 mmol PPh3, 0.5 mmol 1,8-dijódnaftalin (4); 0.55 mmol primer amin (a-c, f-h); 0,5 ml trietil-amin, 10ml DMF; 40 bar CO, 50
°C.
b) Teljes konverzió (> 98%) minden esetben.
Az aminokarbonilezési reakciók során egy mellékreakciót is megfigyeltem a kis
reaktivitású aminok esetében: naftalin-1,8-dikarbonsavanhidrid (34) keletkezett, csökkentve
ezzel az izolált hozamot. Az oldószerben nyomokban előforduló vagy a kísérleti edények
falán adszorbeálódott víz a katalitikus ciklus (33. ábra) során keletkező bisz-(palládium(II)acil) intermedier (C) hidrolíziséhez vezet, ami az említett naftalin-1,8-dikarbonsavanhidrid
keletkezését eredményezi. A savanhidrid mennyisége jelentősen csökkenthető vízmentes
oldószer

és

megfelelően

szárított

eszközök

származékok

karbonilatív

dimerizációja

során

használatával.
szintén

17-Jód-androszta-16-én

savanhidridet

eredményező

következő

egyszerűsített

mellékreakciót említ a szakirodalom [163].
A

fent

említett

termékek

keletkezését

a

reakciómechanizmussal szemléltetem (33. ábra). A palládium(II)-acetátból és trifenilfoszfinból in situ kialakított Pd(0)-komplexre (PdLn, ahol L helyén PPh3 vagy oldószer állhat
ligandumként) első lépésként megtörténik az 1,8-dijód-naftalin (4) oxidatív addíciója, s így
kialakul egy bisz-(palládium(II)-aril) komplex (A). Ezt követi a szén-monoxid terminális
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ligandumként történő megkötése (B). A szén-monoxid palládium-aril kötésbe történő
beékelődése bisz-(palládium(II)-acil) komplexet (C) eredményez. Ez a katalitikus intermedier
kétféleképpen reagálhat a jelenlévő primer aminnal: i) A feleslegben alkalmazott amin
függetlenül reagál a két acil-csoporttal, így kialakul a megfelelő dikarbonsavamid (5) vagy a
kettős CO beékelődéssel a szekunder aminoknál megfigyelt „vegyes karbonsavamid” (6). ii)
Az amint és a szubsztrátumot ekvimoláris mennyiségben alkalmazva mindkét acil-csoport
ugyanazzal az N-nukleofillel reagál, így eredményezve a megfelelő 1,8-naftilimidet (7).

33. ábra Dikarbonsavamidok (5) és az N-szubsztituált 1,8-naftilimidek (7) keletkezésének
egyszerűsített reakciómechanizmusa
A fentieket röviden összefoglalva megállapítható, hogy az 1,8-dijód-naftalin (4)
palládium-katalizált aminokarbonilezése nagy hozammal valósítható meg. Szekunder aminok
jelenlétében fő termékként a megfelelő 1,8-dikarbonsavamid képződik, minor termékként
pedig a „vegyes karbonsavamid” keletkezik a reakciókban. Primer aminokat alkalmazva a
kizárólag N-szubsztituált 1,8-naftilimidek keletkeztek. Ezen újszerű aminokarbonilezési
reakció kitűnő kemoszelektivitása azzal magyarázható, hogy mindkét palládium-acil csoport –
a sztérikusan kedvezményezett pozíció miatt – ugyanazzal az amin-csoporttal reagál. A nagy
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kemoszelektivitás, a reakcióelegy könnyű feldolgozhatósága és az aminokarbonilezési reakció
jó funkcióscsoport toleranciája növeli a fent említett reakciók szintetikus jelentőségét.
3.2.3. Jód-piridinek és jód-pirazin aminokarbonilezése
2-Jód-piridint (8) és 3-jód-piridint (9) terc-butil-aminnal (a), anilinnel (b), piperidinnel
(c), morfolinnal (d), glicin-metilészterrel (e), alanin-metilészterrel (f), prolin-metilészterrel (g)
és prolin-benzilészterrel (h) reagáltattam szén-monoxid atmoszférában in situ keletkezett
palládium(0) katalizátor jelenlétében (34. ábra).

34. ábra Jód-piridinek (8, 9) aminokarbonilezése
A két jód-piridin esetében hasonló reaktivitást figyeltem meg. Az egyszerű aminok
jelenlétében (kivéve anilin) már atmoszférikus szén-monoxid nyomáson, 24 óra alatt közel
teljes konverziót kaptam (4. táblázat). Aminosav-metilésztereket (illetve ezek hidrokloridjait)
alkalmazva N-nukleofilként, a várt termék jóval kisebb mennyiségben keletkezett
atmoszférikus körülmények között. Ennek oka, hogy az alkalmazott aminosav-metilészterek a
hidroklorid sójukból lassan szabadulnak fel, így – az egyébként ’szabad’ aminok esetében
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gyors – termékképző lépésben nem áll rendelkezésre megfelelő mennyiségű N-nukleofil.
Annak érdekében, hogy a konverziót és a szintetikus szempontból érdekes aminosavszármazékok izolált hozamát növeljem, a szén-monoxid nyomás emelésére volt szükség (40
bar).
Az aminokarbonilezési reakció kemoszelektivitása a 2-jód-piridin (8) és a 3-jódpiridin (9) esetében feltűnően különböző. Míg 2-jód-piridin esetében csaknem kizárólag
karbonsavamidok (11a-h) keletkeztek, addig 3-jód-piridin esetében karbonsavamidok (13a-g)
és 2-ketokarbonsavamidok (14a-g) elegyét kaptam (4. táblázat).
4. táblázat 2-Jód-piridin (8) és 3-jód-piridin (9) aminokarbonilezésea)
Szubszt.

Amin

Reakcióidő
[h]

p(CO)
[bar]

Konverzió
[%]

A karbonilezett termékek aránya b);
(izolált hozam c) [%]
karbonsavamid ketokarbonsavamid

8

tBuNH2

24

1

89

100 (11a); (70)

0

8

tBuNH2

6

20

>98

100 (11a); (82)

0

8

tBuNH2

6

40

>98

100 (11a); (78)

0

8

tBuNH2

6

60

>98

100 (11a); (80)

0

8

anilin

72

1

27

100 (11b); (20)

0

8

piperidin

22

1

>98

98 (11c); (83)

2 (12c)

8

morfolin

72

1

>98

98 (11d); (80)

2 (12d)

8

GlyOMe

72

1

93

100 (11e); (61)

0

8

AlaOMe

22

1

16

100 (11f); (12)

0

8

ProOMe

22

1

27

100 (11g); (20)

0

8

ProOBn

22

1

30

100 (11h); (23)

0

9

tBuNH2

24

1

>98

48 (13a); (34)

52 (14a); (44)

9

tBuNH2

70

40

>98

9 (13a)

91 (14a); (76)

9

anilin

66

40

10

100 (13b); (7)

0

9

piperidin

24

1

>98

69 (13c); (60)

31 (14c); (22)

9

morfolin

24

1

>98

47 (13d); (32)

53 (14d); (43)

9

GlyOMe

24

40

20

10 (13e); (7)

90 (14e); (71)

9

AlaOMe

22

40

80

20 (13f); (15)

80 (14f); (68)

9

AlaOMe

40

90

96

17 (13f)

83 (14f); (72)

9

ProOMe

24

40

80

70 (13g); (59)

30 (14g); (24)
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a) Reakciókörülmények: 0,025 mmol Pd(OAc)2; 0,05 mmol PPh3; 1 mmol 2-jód-piridin (8)
vagy 3-jód-piridin (9); 3 mmol terc-butil-amin (a) vagy 2 mmol anilin (b) vagy 1,5 mmol
piperidin (c)/morfolin (d) vagy 1,1 mmol aminosav-metilészter hidroklorid (e-h); 0,5 ml
trietil-amin; 10 ml DMF; 50 °C
b) Azonosítás: GC-MS
c) Az izolált hozamot a kiindulási anyag (8 vagy 9) mennyiségére vonatkoztatva határoztam
meg
A jód szubsztituenst a piridin gyűrű N-atomjával szomszédos helyzetben tartalmazó 2jód-piridin (8) esetében 2-ketokarbonsavamidokat csak nyomokban sikerült kimutatni a
nagyobb bázicitású szekunder aminokkal végzett reakciókban. Ebből is jól látszik, hogy a
kettős szén-monoxid beékelődést a nukleofil reagens bázicitása és térszerkezete befolyásolja.
Az egyszerű aminokkal (a, c, d) előállított karbonsavamidokat jó hozammal (70-83%)
izoláltam. Az anilin és az aminosav-metilészterek (kivéve GlyOMe) alkalmazása során kis
reaktivitást tapasztaltam, ami a konverzió csökkenéséhez vezetett (16-30%). Ezekben az
esetekben – a karbonsavamidok irányába mutató kitűnő kemoszelektivitás ellenére –
alacsonyabb izolált hozamot értem el (12-23%).
3-Jód-piridin (9) esetében a korábban már vizsgált jódaromásokhoz (jódbenzol, jódnaftalin)

hasonló

viselkedést

figyeltem

meg.

Ezen

modellvegyületekkel

végzett

aminokarbonilezési kísérleteimben a kettős szén-monoxid beékelődés is megtörtént, ezáltal 2ketokarbonsavamidok is keletkeztek. Fontos megemlíteni, hogy a 3-jód-piridin alkalmazása
esetén az egyszerű aminokkal (a, c, d) végzett karbonilezési reakciókban a kettős CO
beékelődéssel képződött termékek (14a, 14c, 14d) — már atmoszférikus CO nyomáson is —
a monokarbonilezett (13a, 13c, 13d) származékokkal összemérhető mennyiségben
keletkeztek. Elkülönítésük és teljeskörű azonosításuk is megoldható volt. A nyomás növelése
kedvez

a

kettős

szén-monoxid

beékelődésnek,

így

a

kemoszelektivitás

a

2-

ketokarbonsavamidok irányába eltolható: 40 bar nyomáson már a 2-ketokarbonsavamidok
mennyisége dominál. Azokban a reakciókban is izolálható mennyiségben képződött a
dikarbonilezett származék, ahol a kemoszelektivitást nem sikerült kellő mértékben eltolni a 2ketokarbonsavamidok irányába. Kivétel ez alól a kis bázicitású anilin (b), melynek
alkalmazása a megfelelő 2-ketokarbonsavamid (13b) képződésének kedvez.
A jód-szubsztituens aromás nitrogénhez viszonyított pozícióját illetően mind a 2-jódpiridinnel, mind a 3-jód-piridinnel rokonságot mutató jód-pirazint (10) is reagáltattam szén51

monoxid atmoszférában különböző primer és szekunder aminokkal (terc-butil-amin (a), anilin
(b), piperidin (c), morfolin (d), glicin-metilészter (e), alanin-metilészter (f), prolin-metilészter
(g)) in situ kialakított palládium (0) katalizátor jelenlétében (35. ábra).

35. ábra Jód-pirazin (10) aminokarbonilezése
A jód-pirazin (10) aminokarbonilezése során kizárólag karbonsavamidok (15a-g) keletkeztek
(5. táblázat). A kettős karbonilezéssel képződött származékokat még nyomokban sem sikerült
kimutatni GC-MS vizsgálatokkal. Közel teljes konverziót és kiváló hozamot (74-85%) értem
el minden amin alkalmazása során (kivéve anilin (b)). Az utóbbi esetében – a legtöbb
jódaromás szubsztrátumnál tapasztalt viselkedéshez hasonlóan – csökkent reakciókészséget
tapasztaltam, köszönhetően az aromás amin nagyságrendekkel kisebb bázicitásának. (Bár a
DMF-ben mérhető bázicitás nyilvánvalóan jelentősen eltér a vízben mért értékektől,
iránymutatóak

lehetnek

a

következő,

vizes

közegre

meghatározott

pKb

értékek:

pKb(PhNH2)=9.4, pKb(morfolin)=5.6, pKb(MeNH2)=3.3).
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5. táblázat 2-Jód-pirazin (10) aminokarbonilezése primer és szekunder aminok jelenlétében a)
Amin

Reakcióidő
[h]

p(CO)
[bar]

Konverziób)
[%]

Izolált hozamc)
[%]

tBuNH2

22

40

>98

82 (15a)

tBuNH2

22

20

>98

80 (15a)

tBuNH2

22

1

>98

85 (15a)

anilin

22

1

10

8 (15b)

anilin

137

40

21

16 (15b)

piperidin

22

1

>98

81 (15c)

morfolin

22

1

>98

83 (15d)

GlyOMe

24

40

92

78 (15e)

AlaOMe

24

40

>98

82 (15f)

ProOMe

137

40

>98

74 (15g)

a) Reakciókörülmények: 0,025 mmol Pd(OAc)2; 0,05 mmol PPh3; 1 mmol jód-pirazin (10); 3
mmol terc-butil-amin (a) vagy 2 mmol anilin (b) vagy 1,5 mmol piperidin (c) illetve morfolin
(d) vagy 1,1 mmol aminosav-metilészter hidroklorid (e-g) ; 0,5 ml trietil-amin; 10 ml DMF;
50 °C
b) Azonosítás: GC-MS
c) Az izolált hozamot a kiindulási anyag (10) mennyisége alapján határoztam meg. Kizárólag
karbonsavamidok keletkeztek (2-ketokarbonsavamidokat a reakcióelegyben nem mutattam
ki).
A jód-pirazin (10) aminokarbonilezése tehát – hasonlóan a 2-jód-piridinhez – kemospecifikus,
ami a jód-szubsztituens és a heteroaromás gyűrű N-atomjának közelségével magyarázható
(lásd később). Bár a jód-pirazin (10) a jód nitrogénhez viszonyított helyzetét tekintve a 2-jódpiridin és a 3-jód-piridin „hibridjének” tekinthető, a reakciók kemoszelektivitása a 2-jódpiridinnel vethető össze, míg az aminosav-metilészterekkel szemben mutatott nagyobb
reaktivitás a 3-jód-piridinnel mutat hasonlóságot.
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Habár a 2-ketokarbonsavamidok képződése kétféle reakcióúttal magyarázható
(„glioxil út” és „acil-karbamoil út”), részletes reakciómechanizmus vizsgálatok igazolják,
hogy az acil-karbamoil út lehet felelős a kettős karbonilezésért [162]. Ezen katalitikus útvonal
a kiindulási jódaromás vagy jódalkén palládium(0) komplexre történő oxidatív addíciójával
kezdődik. A szén-monoxid koordinálódik a palládium(II)- aril/alkenil komplexre, majd a CO
beékelődik a palládium-szén kötésbe. Míg az így keletkezett nikotinoil-palládium komplexből
(mely a 3-piridil-palládium katalitikus intermedierből származtatható) kialakulhat a
nikotinoil-aminokarbonil-komplex,

amely

reduktív

elimináció

során

a

megfelelő

ketokarbonsavamidot adja, addig a 2-piridil-palládium (A) intermedierből keletkező
picolinoil-palládium komplex (B) közvetlenül reagál az aminnal, s így a megfelelő
karbonsavamid képződik (36. ábra).
A 2-jód-piridin (8) és a jód-pirazin (10) esetében tapasztalt kemospecifikus reakció nem várt
eredmény volt. A fent említett két feltételezett reakciómechanizmus alapján a következő
magyarázat adható (36. ábra) a 8-as és 10-es modellvegyületeknél tapasztalt kitűnő
kemoszelektivitásra (mivel mindkét vegyület esetében azonos indoklás adható, ezért a
magyarázatot csak a 2-jód-piridin esetében ismertetem).

36. ábra Lehetséges katalitikus intermedierek a 2-jód-piridin (8) aminokarbonilezése során
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A kiindulási jód-heteroaromás vegyület palládium(0) komplexre történő oxidatív addícióját
követően kialakul a 2-piridil-palládium komplex (A). Az aminokarbonilezés már tárgyalt
katalitikus ciklusa során a szén-monoxid koordinálódása és beékelődése után a pikolinoilpalládium intermedier (B) keletkezik. i) A második CO koordinálódását követően kialakul a
pikolinoil-karbamoil-palládium(II) komplex (D), majd a megfelelő 2-ketokarbonsavamidhoz
(F) vezető reduktív elimináció gátlást szenved, ezért a kettős karbonilezéssel képződő termék
nem jelenik meg a reakcióelegyben. ii) A másik elképzelés, hogy a második szén-monoxid
beékelődését követően keletkező 2-piridil-glioxiloil-palládium komplex (C) a heteroaromás
gyűrű N-atomjának palládiumhoz történő koordinációja révén stabil kelát-szerkezetet (acil-N(piridin) kelát koordináció) vesz fel, és a megfelelő 2-ketokarbonsavamid kialakulása gátolt.
Így a megfelelő karbonsavamid (E) képződése kizárólag a pikolinoil-palládium komplex (B)
reduktív eliminációja révén várható.
A fentieket összefoglalva elmondható, hogy a palládium-katalizált aminokarbonilezés
egy eredményes és jól reprodukálható új szintetikus utat nyit a N-tartalmú jódheteroaromások új funkciós csoportjainak kiépítésére különböző primer- és szekunderaminok jelenlétében. A reakció szelektivitását döntően a jód-szubsztituens N-atomhoz
viszonyított helyzete határozza meg. 2-Jód-piridin és jód-pirazin esetében kitűnő
kemoszelektivitással és jó hozammal állíthatóak elő a karbonsavamid származékok. 3-Jódpiridin esetében már a kettős karbonilezés is megtörténik, így karbonsavamidok és 2ketokarbonsavamidok

különböző

arányú

elegyét

kaptam

a

szén-monoxid

nyomás

változtatásával. Az így előállított és izolált karbonsavamidok (13a-g) biológiai jelentőségű
nikotinamid származékok.
3.2.4. Jód-kinolin származékok aminokarbonilezése
3.2.4.1. 5-Klór-7-jód-8-hidroxi-kinolin és származékainak aminokarbonilezése
5-Klór-7-jód-8-hidroxi-kinolint

(16)

reagáltattam

terc-butil-aminnnal

(a)

és

piperidinnel (b) szén-monoxid atmoszférában, in situ kialakított palládium(0) katalizátor
jelenlétében (37. ábra).
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37. ábra 5-Klór-7-jód-8-hidroxi-kinolin (16) aminokarbonilezése során fellépő mellékreakció
A kísérleteket 1 és 60 bar szén-monoxid nyomáson végeztem el. A várt karbonsavamidokat
még nyomokban sem sikerült kimutatni a reakcióelegyben; kizárólag a már jól ismert 5-klór8-hidroxi-kinolin (16’) [164] keletkezett. Ennek oka, hogy a kiindulási vegyület (16) szelektív
dehidrojódozást szenved a 7-es pozícióban, mely során a fent említett 5-klór-8-hidroxi-kinolin
(16’) képződik. Ezt a vegyületet kvantitatív kitermeléssel sikerült izolálni mind a terc-butilamin (a), mind a piperidin (b) esetében (6. táblázat). A termék kialakulásában a katalitikus
folyamat során a keletkező hidrido-palládium komplexnek és a modellvegyület fenolos
hidroxilcsoportjának van meghatározó szerepe (lásd később).

6. táblázat 5-Klór-7-jód-8-hidroxi-kinolin (16) aminokarbonilezése terc-butil-amin (a) és
piperidin (b) jelenlétében a)

Amin

Reakcióidő
[h]

p(CO)
[bar]

Konverzió
[%]

A karbonilezett termékek aránya b);[%]
karbonsavamid

2-ketokarbonsavamid

c)

0

0

a

24

1

>98

a

24

60

>98 c)

0

0

b

24

1

>98 c)

0

0

b

24

60

>98 c)

0

0

a) Reakciókörülmények: 0,025 mmol Pd(OAc)2; 0,05 mmol PPh3; 0,5 mmol 5-klór-7-jód-8hidroxi-kinolin (16); 1,5 mmol terc-butil-amin (a) vagy 0,75 mmol piperidin (b); 0,5 ml
trietil-amin; 15 ml DMF; 50 °C
b) Azonosítás: GC-MS
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c) A kiindulási vegyület (16) 5-klór-8-hidroxi-kinolinná (16’) alakult át a reakció során
A fent említett eredmények ismeretében, a mellékreakció megakadályozása céljából a
8-OH csoportot a megfelelő metil-, illetve benziléterré alakítottam át. Az 5-klór-7-jód-8metoxi-kinolint (17) az irodalomban leírt módon állítottuk elő metil-jodid és nátrium-metilát
jelenlétében [165], míg a benzilétert (18) 5-klór-7-jód-8-hidroxi-kinolinból benzil-bromid
jelenlétében [166]. Az így előállított 17-es vegyületet reagáltattam terc-butil-aminnal (a) és
piperidinnel (b) szén-monoxid atmoszférában in situ kialakított palládium(0) katalizátor
jelenlétében (38. ábra).

38. ábra 5-Klór-7-jód-8-alkoxi-kinolin származékok (17-18) aminokarbonilezése
Az egyszeres szén-monoxid beékelődés volt a jellemző, így minden egyes kísérletben a
megfelelő karbonsavamid (17a, 17b) képződött meghatározó mennyiségben. A kettős
karbonilezés nem számottevő, a 2-ketokarbonsavamidok aránya még 60 bar CO nyomáson is
15% alatt maradt. Hasonló szelektivitás figyelhető meg az 5-klór-7-jód-8-benziloxi-kinolin
(18) reakcióiban is. terc-Butil-amin (a) jelenlétében a megfelelő 2-ketokarbonsavamid (18a’)
csak nyomokban mutatható ki, fő termékként az 5-klór-7-(N-terc-butil-karboxamido)-8benziloxi-kinolin

(18a)

képződött.

Az

aminokarbonilezési

reakció

tehát

mindkét

modellvegyület esetében kitűnő kemoszelektivitással játszódik le. Ezzel ellentétben egyszerű
jódaromások (jódbenzol, 2-jód-naftalin) aminokarbonilezése során már atmoszférikus
körülmények között is a megfelelő karbonsavamiddal összemérhető mennyiségben keletkezik
2-keto-karbonsavamid egyszerű (más funkciós csoportot nem tartalmazó) primer és szekunder
aminok esetében [167], [168].
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Mindkét

modellvegyület

(17,

csökkent

18)

reaktivitást

mutatott

az

egyszerű,

monoszubsztituált jódaromásokhoz képest. Ezt az is igazolta, hogy közel teljes konverziót
(97%) csak 60 bar CO nyomáson, 24 óra elteltével sikerült elérni terc-butil-amin (a)
jelenlétében. Piperidin (b) alkalmazása során a konverzió azonos reakciókörülmények között
csak 50% volt. A hozam növelése érdekében tehát erélyes reakciókörülményeket (60 bar
szén-monoxid nyomás, hosszabb reakcióidő) kellett alkalmaznom az aminokatbonilezési
reakciókban. A csökkent reaktivitást igazolja az is, hogy atmoszférikus körülmények között
terc-butil-amin (a) jelenlétében a 17-es vegyület aminokarbonilezése nem játszódik le (7.
táblázat).
7. táblázat 5-Klór-7-jód-8-metoxi-kinolin (17) és 5-klór-7-jód-8-benziloxi-kinolin (18)
aminokarbonilezése terc-butil-amin (a) és piperidin (b) jelenlétében a)
Szubsztrátum

Amin

Reakcióidő
[h]

p(CO)
[bar]

Konverzió
[%]

A karbonilezett termékek aránya b);
(izolált hozam c) [%])
karbonsavamid ketokarbonsavamid

17

a

24

1

0

0

0

17

a

24

20

5

>98 (17a); (n.i.)

<2 (17a’); (n.i.)

17

a

27

40

85

94 (17a); (67)

6 (17a’); (n.i.)

17

a

72

60

>98

92 (17a); (76)

8 (17a’); (n.i.)

17

a

24

60

97

85 (17a); (72)

15 (17a’); (9)

17

b

24

60

50

>98 (17b); (41)

<2 (17b’); (n.i.)

18

a

24

60

70

>98 (18a); (62)

<2 (18a’); (n.i.)

a) Reakciókörülmények: 0,025 mmol Pd(OAc)2; 0,05 mmol PPh3; 0,5 mmol 5-klór-7-jód-8metoxi-kinolin (17); 1,5 mmol terc-butil-amin (a) vagy 0,75 mmol piperidin (b); 0,5 ml
trietil-amin; 15 ml DMF; 50 °C
b) Azonosítás: GC-MS
c) Az izolált hozamot a kiindulási vegyületekre (17 és 18) vonatkoztatva határoztam meg.
A fentieket összefoglalva megállapítható, amennyiben a 8-OH csoportot nem védjük
metil- vagy benziléter formájában, a 7-jód-szubsztituens szelektív hidrogenolízise játszódik le
5-klór-8-hidroxi-kinolin (16’) keletkezése közben. A bonyolult katalitikus ciklus részletezése
nélkül elmondható, hogy a hidrogént a primer vagy szekunder aminok szolgáltatják, miközben
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karbamid- (vagy oxálsav-diamid) típusú termékeket képeznek, tehát az amin karbonilezése
játszódik le (részletes diszkusszió a következő fejezetben). A reakciómechanizmusának alapos
vizsgálata alapján megállapítható, hogy az aril-palládium komplex hasításában az ortopozícióban lévő fenolos OH csoportnak kulcsszerepe van. A klór- és jód-szubsztituenst
egyaránt tartalmazó kinolin származékok (17, 18) esetében igazolható, hogy kizárólag a jódarén szerkezeti részlet oxidatív addíciójával kell számolnunk, a reakció gyakorlatilag
kemospecifikusnak nevezhető. Az aminokarbonilezési reakció jó szelektivitását jelzi, hogy a
kettős szén-monoxid beékelődéssel keletkező 2-ketokarbonsavamidok (17a’, 17b’, 18a’)
aránya még 60 bar szén-monoxid nyomáson is 15% alatt marad.
3.2.4.2. 8-Hidroxi- és 8-benziloxi-5,7-dijód-kinolin vizsgálata aminokarbonilezési
körülmények között
5,7-Dijód-8-hidroxi-kinolint (19) reagáltattam különböző primer (c, d, e) és szekunder
aminok (a, b) jelenlétében szén-monoxid atmoszférában (39. ábra). Az aminokarbonilezési
reakciók során az 5-klór-7-jód-8-hidroxi-kinolinhoz hasonlóan sem karbonsavamid, sem 2ketokarbonsavamid nem keletkezett. Fő termékként a 19-es vegyület teljesen dehidrojódozott
származéka, a 8-hidroxi-kinolin (21) képződött szinte minden esetben (8. táblázat).

39. ábra 5,7-Dijód-8-hidroxi-kinolin (19) dehidrojódozása aminokarbonilezési körülmények
között
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Nagy szén-monoxid nyomáson mindkét szekunder amin (a, b), illetve az egyszerű primer
aminok (c, d) jelenlétében kizárólag a 8-hidroxi-kinolin (21) keletkezett. Az egyetlen kivétel
az alkalmazott aminok közül a glicin-metilészter hidrokloridja (e). Ebben a jellegzetes esetben
a jód szubszituensek részleges hidrogenolízise miatt monojód-8-hidroxi-kinolin izomerek (20,
20’) is keletkeznek a 8-hidroxi-kinolin (21) mellett (8. táblázat). Az így előállított monojód-8hidroxi-kinolinok (20, 20’) szintézisét már korábban megvalósították [169], [170], [171]. A
fenti dehidrojódozási reakciók közben az amin karbonilezése is lejátszódik, mely során a
megfelelő karbamid típusú ((R’R”N)2CO) vagy oxálsav-diamid típusú ((R’R”N)2(CO)2)
termékek keletkeztek. Az oxálsav-diamidokat azonban csak nyomokban sikerült kimutatni
GC-MS mérésekkel.
8. táblázat 5,7-Dijód-8-hidroxi-kinolin (19) dehidrojódozása különböző aminok jelenlétében
aminokarbonilezési körülmények között a)
Amin

Reakcióidő
[h]

p(CO) Termék eloszlásb) [%]
[bar]

Izolált

hozamc)

[%]

a

24

70

21 (100)

b

24

70

21 (100)

21 (81)
21 (83)
e)

n.i. d)

b

20

1

20 (39); 20’ (61)

c

70

70

21 (100)

21 (77)

d

70

80

21 (100)

21 (74)

d

48

40

21 (100)

n.i. d)

d

24

10

21 (100)

n.i. d)

d

70

1

20 (60); 20’ (40)

20 (45)

e

24

70

21 (60); 20 (30); 20’ (10)

21 (51)

a) Reakciókörülmények: 0,025 mmol Pd(OAc)2; 0,05 mmol PPh3; 0,5 mmol 5,7-dijód-8hidroxi-kinolin (19); 6 mmol terc-butil-amin (d) vagy 3 mmol piperidin (b) illetve morfolin
(a) vagy 4 mmol anilin (c) vagy 2.2 mmol glicin-metilészter hidroklorid (e); 0,5 ml trietilamin; 10 ml DMF; 50 °C.
Szinte teljes konverzió (>98%) minden kísérletben
b) Azonosítás: GC-MS
c) Az izolált hozamot a kiindulási vegyület (19) mennyisége alapján határoztam meg.
d) Nem izoláltam
e) Konverzió 32%
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A dehidrojódozás lehetséges mechanizmusát – melynek során a fenolos OH csoport
közreműködése meghatározó – a 40. ábrán mutatom be.

40. ábra Az 5,7-dijód-8-hidroxi-kinolin (19) dehidrojódozásának javasolt mechanizmusa
A szubsztrátum (19) palládium(0) komplexre történő oxidatív addícióját követően egy
palládium(II)-aril komplex (A) keletkezik. Trietil-amin jelenlétében, HI kilépése közben az
ábrán látható B komplex jön létre, mely aktiválja a jelenlévő primer vagy szekunder amint,
aril-amido-palládium(II)

komplexet (C) eredményezve.

A szén-monoxid terminális

ligandumként történő koordinálódását követően a CO ligandum beékelődik a Pd-N kötésbe,
így kialakítva a karbamoil-palládium(II) komplexet (D). Ez a katalitikus intermedier reagál a
„második” primer vagy szekunder aminnal, és a megfelelő karbamid típusú termék
((NR’R”)2CO) keletkezése mellett (aminkarbonilezés) egy hidrido-aril-palládium(II) komplex
(E) jön létre. A katalitikus folyamat záró lépése a reduktív elimináció, mely során a
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dehidrojódozott származék kilép a ciklusból és visszakapjuk a koordinatíve telítetlen,
katalitikusan aktív palládium(0) komplexet. A katalitikus ciklus egyszerűsített vázlatát látva
megállapítható tehát, hogy a fenolos hidroxil-csoport mellett a jelenlévő amintól származó
hidrogén is elengedhetetlen a dehidrojódozás lejátszódásához.
Az 5,7-dijód-8-benziloxi-kinolint (22) az 5,7-dijód-8-hidroxi-kinolinból állítottuk elő
az irodalomban leírt módon, benzil-bromid jelenlétében [166]. Az így nyert szubsztrátumot
(22) reagáltattam különböző aminokkal szén-monoxid atmoszférában in situ kialakított
palládium(0) katalizátor jelenlétében (41. ábra).

41. ábra 5,7-Dijód-8-benziloxi-kinolin (22) aminokarbonilezése nagy szén-monoxid
nyomáson
A kísérletek során keletkező karbonilezett termékek típusa jelentősen függ az alkalmazott
reakciókörülményektől.
Nagy nyomáson (80 bar) elvégezve a 22-es vegyület aminokarbonilezését, nem várt
regioszelektivitást tapasztaltam (9. táblázat). A két szekunder amin (a, b) és anilin (c)
jelenlétében a megfelelő 5-karbonsavamid származékokat sikerült előállítanom (23a, 23b,
23c). Az anilin kis bázicitása miatt csökkent reaktivitást figyeltem meg, ezért a jó hozam
érdekében a reakcióidő növelése (70 óra) volt szükséges. terc-Butil-amint (d) alkalmazva,
már jóval kisebb szén-monoxid nyomás (1 bar) is elegendőnek bizonyult az 5-(N-terc-butilkarboxamido)-7-jód-8-benziloxi-kinolin (23d) szelektív szintéziséhez. A fent említett
kísérletek (9. táblázat, 1-4. kísérlet) során tapasztalt regioszelektivitás kiemelkedő
jelentőségű, mivel a reakciókban a 7-es pozícióban lévő jód-szubsztituens érintetlen marad,
ami további funkciós csoportok kiépítését teszi lehetővé.
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9. táblázat 5,7-Dijód-8-benziloxi-kinolin (22) aminokarbonilezése különböző aminok
jelenlétében a)
Kísérlet

Amin

Reakcióidő

p(CO)

Termék (izolált hozam) b)

[h]

[bar]

[%]

1

a

25

80

23a (87)

2

b

25

80

23b (86)

3

c

70

80

23c (81)

4

d

70

1

23d (76)

5

d

58

20

23d’ (40); 23d” (8)

6

d

70

80

24 (47)

a) Reakciókörülmények: 0,025 mmol Pd(OAc)2; 0,05 mmol PPh3; 0,5 mmol 5,7-dijód-8benziloxi-kinolin (22); 6 mmol terc-butil-amin (d) vagy 3 mmol piperidin (b)/morfolin (a)
vagy 4 mmol anilin (c); 0,5 ml trietil-amin; 10 ml DMF; 50 °C.
Közel teljes konverzió (>98%) minden kísérletben.
b) Az izolált hozamot a kiindulási vegyületre (22) vonatkoztatva határoztam meg.
A fent tárgyalt reakciók során várt termék, az 5,7-dikarbonsavamid származék kizárólag tercbutil-amin (d) jelenlétében keletkezett (23d’), (42. ábra). A legnagyobb izolált hozamot
(40%) 20 bar szén-monoxid nyomáson, 58 óra alatt értem el (9. táblázat, 5. kísérlet). Ezen
reakciókörülmények között minor termékként a 23d” terméket is sikerült előállítani és
izolálni (8%).

42. ábra 5,7-Dijód-8-benziloxi-kinolin (22) reakciója terc-butil-aminnal (d) 20 bar szénmonoxid nyomáson
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terc-Butil-amin jelenlétében, 80 bar szén-monoxid nyomáson is elvégeztem a 22-es
szubsztrátum aminokarbonilezését (43. ábra).

43. ábra 5,7-Dijód-8-benziloxi-kinolin (22) reakciója terc-butil-aminnal 80 bar szén-monoxid
nyomáson
Fő termékként az 5,7-bisz-(N-terc-butil-glioxilamido)-8-hidroxi-kinolin (24) keletkezett (9.
táblázat, 6. kísérlet). A remélt 5,7-bisz-(N-terc-butil-glioxilamido)-8-benziloxi-kinolint csak
kis mennyiségben (<6%) sikerült kimutatni NMR spektroszkópia segítségével. Nagyon
érdekes jelenség a 8-benziloxi védőcsoport spontán hasítása a reakcióban, mialatt az 5-ös és
7-es pozícióban is megtörténik a kettős karbonilezés. Az erélyes reakciókörülmények között
megfigyelt debenzilezési reakcióban ’hidrogénforrásként’ valószínűleg a terc-butilamin
szolgál.
A 5,7-dijód-kinolin származékok reakciói során tapasztaltakat összefoglalva
megállapítható, amennyiben a 8-OH csoportot nem védjük benzil-éter formájában (22), a
körülményektől függően részleges vagy teljes dehidrojódozás történik aminokarbonilezési
körülmények között. Az első esetben monojód-8-hidroxi-kinolin izomerek (20, 20’), a teljes
hidrogenolízis során pedig 8-hidroxi-kinolin (21) keletkezett. Az 5,7-dijód-8-benziloxi-kinolin
(22) aminokarbonilezése során nagy szén-monoxid nyomáson, különböző primer és szekunder
aminok jelenlétében (kivéve terc-butil-amin) kitűnő regioszelektivitást figyeltem meg:
kizárólag az 5-karbonsavamido-7-jód-8-benziloxi-kinolin keletkezett (23a-d). Az így előállított
termékeket jó hozammal (76-87%) izoláltam. A szén-monoxid nyomás változtatása terc-butilamin jelenlétében lehetővé teszi különböző termékek szintézisét. 20 bar nyomáson a megfelelő
5,7-bisz-(N-terc-butil-karbonsavamido)-8-benziloxi-kinolin (23d’) keletkezik. Mellette minor
termékként (8%) a 7-(N-terc-butil-karboxamido)-5-(N-terc-butil-glioxilamido)-8-benziloxikinolin (23d”) is megjelenik. 80 bar szén-monoxid nyomáson ugyan a kettős CO beékelődés
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mind az 5-ös, mind a 7-es pozícióban megtörtént, a benziloxi védőcsoport lehasadása miatt az
5,7-bisz-(N-terc-butil-glioxilamido)-8-hidroxi-kinolin (24) keletkezett.
3.3. Jódaromások és jódalkének aminokarbonilezési reakciója dietil-α-aminobenzilfoszfonát mint N-nukleofil jelenlétében
A korábbi kísérletekben is látszott, hogy az N-nukleofil szerkezete széles körben
változtatható az aminokarbonilezési reakció konverziójának látványos csökkenése nélkül.
Munkám következő részében gyakran használt jódaromás és jódalkén modell-szubsztrátumok
aminokarbonilezését végeztem el dietil-α-amino-benzilfoszfonát (31) jelenlétében.
A kísérletek során jódbenzolt (25), 2-jód-tiofént (26), 1-jód-ciklohexént (27), 4-tercbutil-1-jód-ciklohexént (28), 2-metil-1-jód-ciklohexént (29) és α-jód-sztirolt (30) reagáltattam
szén-monoxid atmoszférában racém dietil-α-amino-benzilfoszfonáttal in situ kialakított
palládium(0) komplex jelenlétében (44. ábra).

44. ábra Jódaromások és jódalkének (25-30) aminokarbonilezése dietil-α-aminobenzilfoszfonát (31) jelenlétében
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Míg a megfelelő karbonsavamidok (25a- 30a) nagy kemoszelektivitással képződtek, addig a
kettős szén-monoxid beékelődéssel keletkező 2-ketokarbonsavamidok (25b, 26b) csak
nyomokban voltak jelen a reakcióelegyben, a jódaromás modellvegyületek (25, 26) esetében.
Korábbi,

aminokarbonilezési

megállapítottuk,

hogy

jódaromás

reakciók

területén

modellvegyületek

végzett

esetében

a

munkáink
két

alapján

szén-monoxid

beékelődéssel keletkező 2-ketokarbonsavamid típusú termék képződése kedvezményezett.
Különösen

a

szén-monoxid

ketokarbonsavamidok

nyomás

irányába.

emelése

Elvégezve

növeli

jódbenzol

a

kemoszelektivitást

(25)

és

a

2-jód-tiofén

2(26)

modellvegyületek aminokarbonilezését dietil-α-amino-benzilfoszfonát (31) jelenlétében, nem
várt eredményt kaptam. A megfelelő 2-ketokarbonsavamidok (25b, 26b) csak nyomokban
képződtek (10. táblázat), ami az α-szénatomhoz kapcsolódó foszfonát csoport hatására
vezethető vissza. A termékek foszfonát szerkezeti részlete valószínűleg a P(O) oxigén
donoratomján keresztül koordinálódik a palládium(0) komplexhez – módosítva ezzel a
szerkezetét – így a karbonsavamid képződése lesz kedvezményezett. A katalitikus ciklus
szempontjából megközelítve a kérdést (lásd később) nyilvánvalónak tűnik, hogy a kettős
szén-monoxid beékelődés hiánya a megfelelő karbamoil-komplex (E) keletkezésének
gátlásával magyarázható. Ennek oka, hogy a második szén-monoxid molekula beékelődése a
palládium és a nagy térkitöltésű amido ligandum N atomja közé nem kedvezményezett.
Jódbenzol

jelenlétében

megvizsgálva

a

szén-monoxid

nyomás

hatását

a

kemoszelektivitásra és a reaktivitásra, a következő eredményeket kaptam (10. táblázat). i) 10
bar CO nyomás alatt és 60 bar felett nem keletkezik termék. A csökkent reaktivitás oka a 60
bar feletti szén-monoxid nyomáson valószínűleg az lehet, hogy a katalitikus ciklus elején a
palládium di-, illetve trikarbonil komplexe keletkezik, akadályozva ezzel a jódbenzol
aktiválását (oxidatív addíció). ii) A legnagyobb konverziót 40 bar nyomáson 40 óra alatt
sikerült elérni. A szén-monoxid nyomás tehát 40 bar nyomáson optimumot mutat a
karbonsavamid képződésének szempontjából. Hasonló jelenséget már korábban is
megfigyeltek jód-ferrocén aminokarbonilezési reakcióiban [101]. iii) A szén-monoxid
nyomás emelése nem növeli a kemoszelektivitást a 2-ketokarbonsavamid irányába. A reakció
karbonsavamidra nézve kemoszelektívnek mondható.
A jódalkén modellvegyületek (27, 28, 29, 30) aminokarbonilezési reakcióiban
kemospecifikus reakciókban kizárólag a megfelelő karbonsavamidok (27a, 28a, 29a, 30a)
keletkeztek (10. táblázat). 1-Jód-ciklohexén (27), 4-terc-butil-1-jód-ciklohexén (28) és α-jódsztirol (30) esetében már atmoszférikus körülmények között sikerült teljes konverziót elérni,
az

így

előállított

termékeket

kiváló

hozammal

(70-82

%)

izoláltam.

Hasonló
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reakciókörülmények között jóval kisebb reaktivitást figyeltem meg a 2-metil-1-jódciklohexén (29) alkalmazása során, melynek oka valószínűleg a jód-szubsztituenssel
szomszédos metil-csoport lehet. Ezen modellvegyület esetében 40 bar szén-monoxid
nyomáson 20 óra elteltével is csak 50 %-os konverziót kaptam.
10. táblázat Jódaromások és jódalkének aminokarbonilezése dietil-α-amino-benzilfoszfonát
(31) jelenlétében a)
Szubsztrátum

Reakcióidő
[h]

p(CO)
[bar]

Konverzió
[%]

A karbonilezett termékek aránya b);
(izolált hozam c) [%]
karbonsavamid 2-ketokarbonsavamid

25

20

10

0

-

-

25

20

20

55

96 (25a); (n.d.)

4 (25b)

25

40

20

60

98 (25a); (52)

2 (25b)

25

40

40

85

98 (25a); (72)

2 (25b)

25

24

60

3<

n.d.

n.d.

26

20

40

>98

86 (26a); (76)

14 (26b)

27

20

1

>98

100 (27a); (82)

0

28

20

1

>98

100 (28a); (80)

0

29

20

40

50

100 (29a); (43)

0

30

23

1

>98

100 (30a); (70)

0

a) Reakciókörülmények: 0,025 mmol Pd(OAc)2; 0,05 mmol PPh3; 1 mmol szubsztrátum:
jódbenzol (25), 2-jód-tiofén (26), 1-jód-cikohexén (27), 4-terc-butil-1-jód-ciklohexén (28), 2metil-1-jód-ciklohexén (29) és α-jód-sztirol (30); 1,1 mmol dietil-α-amino-benzilfoszfonát
(31); 0,5 ml trietil-amin; 10 ml DMF; 50 °C
b) Azonosítás: GC-MS
c) Az izolált hozamot a kiindulási anyagok (25-30) mennyiségére vonatkoztatva határoztam
meg
A

fent

említett

termékek

keletkezését

a

következő

egyszerűsített

reakciómechanizmussal magyarázhatjuk (45. ábra). A halogénszármazék palládium(0)
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komplexre történő oxidatív addícióját követően kialakul egy palládium(II)-aril/alkenil
komplex (A). Ezt követi a szén-monoxid terminális ligandumként történő megkötése (B). A
szén-monoxid beékelődik a palládium-aril/alkenil kötésbe, kialakítva ezzel a megfelelő
palládium(II)-acil komplexet (C). Ez a katalitikus intermedier két úton reagálhat tovább. i) A
palládium(II)-acil komplex aminolízise primer vagy szekunder aminok jelenlétében a
megfelelő karbansavamidot adja fő termékként. A reduktív elimináció során kilépő hidrogénjodidot a jelenlévő trietil-amin megköti, miközben visszakapjuk a kiindulási palládium(0)komplexet (PdLn). ii) Az amin palládiumon történő támadása után egy amido-acilpalládium(II) komplex (D) keletkezik. A második szén-monoxid molekula aktiválását
követően a CO beékelődik a Pd-N kötésbe, így a D katalitikus intermedier egy acilkarbamoil-palládium(II) komplexé (E) alakul, mely reduktív eliminációja a megfelelő 2ketokarbonsavamid típusú terméket és a katalitikus ciklus „indító” Pd(0) komplexét (PdLn)
adja.

45. ábra Dietil-α-amino-benzilfoszfonát (31) jelenlétében végzett aminokarbonilezési
reakciók egyszerűsített katalitikus ciklusa
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Röviden összefoglalva elmondható, hogy dietil-α-amino-benzilfoszfonát jelenlétében a
jódaromás és jódalkén modellvegyületek eltérő módon reagálnak palládium-katalizált
aminokarbonilezési reakcióban. A jódaromások karbonsavamidok és 2-ketokarbonsavamidok
különböző

arányú

elegyét

szolgáltatták,

míg

jódalkének

esetében

kizárólag

2-

ketokarbonsavamidok keletkezése figyelhető meg. Az így előállított karbonsavamidokat kiváló
hozammal izoláltam. Ezek a reakciók lehetőséget adnak újszerű, N-acil csoportot tartalmazó
foszfonátok szintézisére. Az egyszeres CO beékelődéssel keletkező karbonsavamidok irányába
mutató nagy szelektivitás a foszfonát-csoport jelenlétével és sztérikus okokkal magyarázható.
A nagy kemoszelektivitás, a reakcióelegy könnyű feldolgozhatósága és a kiváló hozam miatt
ezek a reakciók szintetikus jelentőségűek.
3.4. Weinreb-amidok szintézise
A fent tárgyalt munkában bizonyítást nyert, hogy az aminokarbonilezés során az Nnukleofil szerkezete széles körben változtatható. Ezt figyelembe véve úgy döntöttem, hogy
megkísérlem megvalósítani változatos szerkezetű Weinreb-amidok szintézisét különböző jódfunkciós csoportot tartalmazó modellvegyület és N,O-dimetil-hidroxilamin palládiumkatalizált aminokarbonilezési reakciójában. A Weinreb-amidok, más néven N-metoxi-Nmetil-amidok jól bevált acilező ágensek [172]. Miután Nahm és Weinreb 1981-ben leírták
ezeket a vegyületeket [173], számos kutató próbálta megvalósítani ezen vegyületek egyszerű
és enyhe körülmények között történő szintézisét. 2006-ban Buchwald és kutatócsoportja
különböző szerkezetű Weinreb-amidokat szintetizált palládium-katalizált aminokarbonilezési
reakcióban. Az N-nukleofilként alkalmazott N,O-dimetil-hidroxilamin csökkent reaktivitása
miatt kétfogú ligandumok sorát tesztelték. A legjobb hozamot a merev szerkezetű és nagy
kelát-szöggel (’bite angle’) rendelkező Xantphos alkalmazása során érték el [174].
A jódaromás (jódbenzol (25) és 2-jód-tiofén (26)) és jódalkén (1-jód-ciklohexén (27),
4-terc-butil-1-jód-ciklohexén (28), 2-metil-1-jód-ciklohexén (29), 1-jód-1-(1-naftil)-etén (32))
modellvegyületeket reagáltattam N,O-dimetil-hidroxilamin hidroklorid sójával (33) in situ
kialakított palládium(0) komplex jelenlétében (46. ábra).
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46. ábra Jódaromások (25, 26) és jódalkének (27, 28, 29, 32) aminokarbonilezése N,Odimetil-hidroxilamin (33) jelenlétében
A fent említett modellvegyületek – szemben az egyszerű primer és szekunder aminok
jelenlétében végzett aminokarbonilezéssel – csökkent reaktivitást mutattak az N,O-dimetilhidroxilamin (33), mint N-nukleofil alkalmazása során. A jódaromások esetében
atmoszférikus szén-monoxid nyomáson nem tapasztaltam reakciót. A nagyobb konverzió
elérése érdekében a CO nyomás növelésére volt szükség. A jódbenzol (25) esetében
kemoszelektív reakcióban kizárólag a megfelelő Weinreb-amid (25c) keletkezett. Ezzel
szemben a 2-jód-tiofén (26) alkalmazásakor a megfelelő karbonsavamid (26c) mellett a 270

ketokarbonsavamid típusú termék (26c’) is megjelent. Ez azonban csak minor komponensként
(<8%)

volt

jelen

a

reakcióelegyben.

A

jódaromásokkal

ellentétben

a

jódalkén

modellvegyületekkel (27, 28, 29) már atmoszférikus körülmények között is sikerült
aminokarbonilezési reakciót kiváltani közepes konverzió mellett (a megfelelő konverziók
rendre: 60%, 20%, 25%), 20 órás reakcióban. A szén-monoxid nyomás emelése (40 bar) teljes
konverzióhoz vezetett minden egyes jódalkén modellvegyület (27, 28, 29, 32) esetében. Az
aminokarbonilezés kemospecifikus, kizárólag a megfelelő N-metoxi-N-metil-karbonsavamid
származék (27c, 28c, 29c, 32c) keletkezett. Mind a jódaromás, mind a jódalkén
szubsztrátumok esetében az előállított Weinreb-amidokat kiváló hozammal (67-87 %)
izoláltam (11. táblázat).
11. táblázat Jódaromások (25, 26) és jódalkének (27, 28, 29, 32) aminokarbonilezése N,Odimetil-hidroxilamin (33) jelenlétében a)
Szubsztrátum

p(CO)
[bar]

Reakcióidő
[h]

Konverzió b)
[%]

Izolált hozam c)
(amid) [%]

25

1

20

0

-

25

60

20

95

82 (25c)

26

1

20

0

-

26

60

110

>98

67 (26c), n.i. d) (26d)

27

1

20

60

48 (27c)

27

40

85

>98

77 (27c)

28

1

20

20

n.i. (28c)

28

40

20

>98

87 (28c)

29

1

20

25

n.i. (29c)

29

60

72

>98

85 (29c)

32

1

20

>98

83 (32c)

32

60

20

>98

86 (32c)

4

60

72

>98

n.i. (34); 55 (35)

a) Reakciókörülmények: 0,025 mmol Pd(OAc)2; 0,05 mmol PPh3; 1 mmol szubsztrátum:
jódbenzol (25), 2-jód-tiofén (26), 1-jód-cikohexén (27), 4-terc-butil-1-jód-ciklohexén (28), 271

metil-1-jód-ciklohexén (29) és 1-jód-1-(1-naftil)-etén (32); 1,1 mmol N,O-dimetilhidroxilamin (33); 0,5 ml trietil-amin; 10 ml DMF; 50 °C.
b) Azonosítás: GC-MS
c) Az izolált hozamot a kiindulási anyagok (25-29, 32) mennyiségére vonatkoztatva
határoztam meg
d) Nem izoláltam
Külön említést érdemel az 1-jód-1-(1-naftil)-etén (32), mely az alkalmazott
modellvegyületek közül a legnagyobb reaktivitást mutatta. Atmoszférikus körülmények
között, 20 óra alatt teljes konverziót sikerült elérni. Az eredmény láttán úgy döntöttem, hogy
megvizsgálom a 32-es modellvegyület aminokarbonilezési reakciójának időbeli lefutását N,Odimetil-hidroxilamin (33) jelenlétében (12. táblázat). Atmoszférikus szén-monoxid nyomáson
elvégeztem a kísérletet és különböző időpillanatokban mintát vettem a reakcióelegyből.
Ezeket a mintákat GC-MS vizsgálattal elemeztem és meghatároztam a konverziót. A 12.
táblázat adataiból jól látszik, hogy 1 óra elteltével 56 %, míg 3 óra után már 95 % a
konverzió, 5 óra után pedig teljes átalakulást figyeltem meg. A tapasztalt eredmények ezen
csökkent reaktivitású amin jelenlétében sem meglepőek. Korábbi munkánk során egyszerű
aminokkal elvégezve az 1-jód-1-(1-naftil)-etén (32) aminokarbonilezését, szintén nagy
reakciókészséget tapasztaltam [129]. A rövid idő alatt elért teljes konverzió lehetővé teszi a
reakcióban keletkező Weinreb-amid jó hozammal történő izolálását.
12. táblázat Az 1-jód-1-(1-naftil)-etén (32) és az N,O-dimetil-hidroxilamin (33)
aminokarbonilezési reakciójának időbeli lefutása a)
Szubsztrátum

p(CO)
[bar]

Reakcióidő
[h]

Konverzió b)
[%]

32

1

0,25

21

32

1

0,5

43

32

1

1

56

32

1

2

84

32

1

3

95

32

1

5

>98c)
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a) Reakciókörülmények: 0,025 mmol Pd(OAc)2; 0,05 mmol PPh3; 1 mmol 1-jód-1-(1-naftil)etén (32); 1,1 mmol N,O-dimetil-hidroxilamin (33); 0,5 ml trietil-amin; 10 ml DMF; 50 °C
b) Azonosítás: GC-MS
c) A keletkezett Weinreb-amidot (32c) 85 %-os hozammal izoláltam.
Az 1,8-dijód-naftalin (4) és N,O-dimetil-hidroxilamin (33) reakciójában a megfelelő
Weinreb-amid előállítása nem sikerült. A várt termék helyett naftalin-1,8-dikarbonsavanhidrid
(34) és N-metil-1,8-naftilimid (35) keletkezett 80/20 arányban (47. ábra). A 34-es vegyület
képződése az amin csökkent reaktivitásával és az oldószerben nyomokban jelenlévő vízzel
magyarázható. A katalitikus ciklus során keletkező bisz-(palládium(II)-acil) komplexből
hidrolízist követően a 34-es, míg az aminnal való raekció során a 35-ös termék képződik. Az
N,O-dimetil-hidroxilamin

(33)

’metilamin-forrásként’

történő

alkalmazására

a

szakirodalomban nem találtam példát. Az így előállított 35-ös vegyületet közepes hozammal
(55 %) izoláltam (11. táblázat).

47. ábra 1,8-Dijódnaftalin (4) aminokarbonilezése N,O-dimetil-hidroxilamin (33) jelenlétében
A kísérletben

alkalmazott

jódalkén modellvegyületek

aminokarbonilezésének

egyszerűsített katalitikus ciklusát a 48. ábrán mutatom be. A koordinatíve telítetlen,
katalitikusan aktív palládium(0) komplex (A) palládium(II)-acetátból in situ keletkezik két
ekvivalens trifenil-foszfin jelenlétében. Ez a katalitikus ciklus oxidatív addíciós lépésében
vesz részt. A jódalkén palládium(0) komplexre (A) történő oxidatív addícióját követően
kialakul egy palládium(II)-alkenil (B) intermedier. Az így keletkezett komplex a szénmonoxid terminális ligandumként történő megkötését követően egy karbonil komplexet (C)
eredményez. Ezt a CO palládium-alkenil kötésbe történő beékelődése követi, kialakítva ezzel
a palládium(II)-acil komplexet (D). Az amin palládiumon történő támadását követően a
hidrogén-jodid trietil-amin hatására bekövetkező eliminációja követi. Az így keletkezett
amido-acil-palládium(II) intermedier (E) reduktív eliminációja a megfelelő karbonsavamidot
és a katalitikus ciklus ’indító’ palládium(0) komplexét (PdLn) adja.
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48. ábra Jódalkének (27-29, 32) és N,O-dimetil-hidroxilamin (33) aminokarbonilezési
reakciójának egyszerűsített katalitikus ciklusa
A fentieket röviden összefoglalva elmondható, hogy N,O-dimetil-hidroxilamint (33)
alkalmazva az aminokarbonilezési reakcióban, sikeresen állítottam elő és kitűnő hozammal
izoláltam mind aril-jodidok (25, 26), mind jódalkének (27-29, 32) mint szubsztrátumok
esetében a szintetikus kémia számos területén használható, változatos szerkezetű Weinrebamidokat. A reakciók során alkalmazott jódaromások a jódalkén modellvegyületeknél kisebb
reaktivitást mutattak. A jódbenzol és a 2-jód-tiofén esetében a szén-monoxid nyomás növelése
szintén teljes konverzióhoz vezetett. A jódalkének atmoszférikus körülmények között, 20 óra
után teljes konverziót mutattak. A viszonylag enyhe reakciókörülmények, a 95%-nál nagyobb
konverzió és a kiváló hozam (67-87%) jól mutatja a munka szintetikus jelentőségét.
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4. KÍSÉRLETI RÉSZ
4.1. A kísérleti munka során felhasznált anyagok előállítása, minősége
4.1.1. Katalizátorok, ligandumok és egyéb vegyszerek
A palládium forrásként használt palládium(II)-acetát az Aldrichtól, míg a
ligandumként alkalmazott trifenil-foszfin Fluka-tól származott.
A jódaromás és jódalkén szubsztrátumok közül a 2-jód-anizol, a 2-jód-piridin, a 3-jódpiridin, a jód-pirazin, az 5-klór-7-jód-8-hidroxi-kinolin, az 5,7-dijód-8-hidroxi-kinolin, a
jódbenzol és a 2-jód-tiofén az Aldrichtól származtak, melyeket további tisztítás nélkül
használtam

fel.

A

jódalkén

modellvegyületeket

a

hagyományos

Barton-szintézis

módosításával [175] [176], a megfelelő keto-származékból kiindulva állították elő
tanszékünkön; kísérleteimben 1-jód-ciklohexén [144], 2-metil-1-jód-ciklohexén [144], 4-tercbutil-1-jód-ciklohexén [144], α-jódsztirol [127], 1-jód-1-(1-naftil)-etén [129] szerepelt
szubsztrátumként. Az 1,8-dijód-naftalint Ács Péter szintetizálta az irodalomban leírtak alapján
[177]. Az 5-klór-7-jód-8-metoxi-kinolint az irodalomban leírt módon állítottuk elő 5-klór-7jód-8-hidroxi-kinolinból metil-jodid és nátrium-metilát jelenlétében [165]. Az 5,7-dijód-8benziloxi-kinolint szintén az irodalomban leírt módon állították elő tanszékünkön 5,7-dijód-8hidroxi-kinolinból benzil-bromid jelenlétében [166].
Az N-nukleofilként alkalmazott aminok (terc-butil-amin, piperidin, morfolin, glicinmetilészter-hidroklorid, alanin-metilészter-hidroklorid, valin-metilészter-hidroklorid, prolinmetilészter-hidroklorid, prolin-benzilészter-hidroklorid, dietil-α-amino-benzilfoszfonát, N,Odimetil-hidroxilamin hidroklorid sója) Aldrich termékek voltak, melyeket további tisztítás
nélkül használtam fel.
Az oszlopkromatográfiához Merck által forgalmazott szilikagél oszlopot (Silica gel
60, 0,063-0,200 mm (70-230 mesh)) használtam.
4.1.2. Oldószerek, gázok
Az aminokarbonielzési reakciók során alkalmazott N,N-dimetil-formamid és trietilamin Aldrich termékek voltak.
A feldolgozás és a tisztítás során használt oldószerek (kloroform, diklórmetán,
petroléter, etil-acetát, metanol, etanol, hexán) Aldrich, Merck illetve VWR által forgalmazott
nagy tisztaságú termékek voltak.
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A kísérletek során használt argont (Linde) kálium-hidroxiddal, szilikagélen és foszforpentoxiddal töltött csöveken keresztülvezetve szárítottam, és inert munkához általánosan
alkalmazott (argon/vákum) rendszerben használtam. A karbonilezési reakciókhoz használt
szén-monoxid szintén Linde termék.
4.1.3. A nagy nyomás alatt végzett aminokarbonilezési reakciók
A nagy szén-monoxid nyomáson végzett kísérleteket egy 100 cm3 térfogatú
rozsdamentes acélból készült autoklávban végeztem. Az adott hőmérsékletet olajfürdővel
biztosítottam. A kevertetést és a hőmérsékletszabályozást egy IKA fűthető mágneses keverő
biztosította.
4.2. Az előállított termékek műszeres analitikai vizsgálata
Az aminokarbonilezési reakciók konverzióit és termékeloszlását GC/MS készülékkel
határoztam meg. A felvételek Perkin Elmer AutoSystem XL gázkromatográf és Perkin Elmer
TurboMass tömegspektrométer segítségével készültek.
A Perkin Elmer GC/MS készülék adatai:
Kolonna: MDN-5S (60 m x 0,25 mm x 0,25 µm) Supelco
Fűtési program 50 °C/1 min, 15 °C/min (18 min), végső hőm.: 320 °C/11 min
Detektor: FID
Vivőgáz: hélium (1 ml/min)
Injektor hőmérséklete: 280 °C
Injektálás 0,5 µl (0,5 min, splitless)
Ionizációs energia: 70 eV
Az 1H- és 13C-NMR spektrumokat Varian Inova 400 spektrométerrel vettem fel CDCl3
oldószerben, 1H-NMR esetében 400,13 MHz-en,

13

C-NMR 100,62 MHz-en dolgozva. A

kémiai eltolódást ppm-ben adtam meg, amelyhez viszonyítási alapul TMS-t vettem.
Az infravörös spektrumok Carl Zeiss gyártmányú SPECORD IR-75 típusú,
kétfényutas spektrofotométerrel készültek, KBr pasztillában.
Az elemanalízist Carlo Erba 1108 elemanalizátor felhasználásával végeztük.
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4.3. A kísérletek kivitelezése
4.3.1. A termékek előállítása
4.3.1.1. Aminokarbonilezés atmoszférikus szén-monoxid nyomáson (’alapkísérlet’ leírása)
Egy 100 ml-es, háromnyakú gömblombikot csapos gázkivezetővel és egy
visszacsepegő hűtővel (tetején Ar/CO labda) láttam el. Argon alatt bemértem a palládium(II)acetátot (5,6 mg; 0,025 mmol), a trifenil-foszfint (13,1 mg; 0,05 mol) és 1 mmol
szubsztrátumot (amennyiben az szilárd). A keveréket feloldottam argon ellenáramban 10 ml
DMF-ben, majd bemértem 0,5 ml trietil-amint és hozzáadtam az elegyhez az amint (3 mmol
terc-butil-amint, 1,5 mmol piperidint vagy morfolint, 2 mmol anilint), illetve a folyékony
halmazállapotú szubsztrátumot (1 mmol). Az aminosav-metilészterek hidroklorid só
formájában álltak rendelkezésemre, ezért ezeket a katalizátorokkal együtt mértem be (1,1
mmol) a lombikba. (Hasonlóan jártam el az N,O-dimetil-hidroxilamin hidroklorid sója (1,1
mmol) és a dietil-α-amino-benzilfoszfonát (1,1 mmol) esetében is). Néhány másodperces
keverést követően a szilárd komponensek feloldódtak és halványsárga oldatot kaptam. Ezután
az argon atmoszférát szén-monoxid atmoszférára cseréltem. Az elegyet 50 °C-os olajfürdőbe
helyeztem és a reakcióelegyet a megfelelő ideig (lásd: táblázatok) kevertettem. A reakcióidő
letelte után a kivált katalizátort kiszűrtem, majd az oldószert vákuumdesztillációval
eltávolítottam. A visszamaradt nyerstermékhez 20 ml kloroformot és 20 ml desztillált vizet
adva extraháltam. A szerves fázist ezután kétszer 5 m%-os sósavval mostam, majd telített
NaHCO3-tal ráztam össze, végül 20 ml telített NaCl-dal mostam. (A nitrogén tartalmú
heteroaromás származékok esetében a kloroformban feloldott nyersterméket csak 20 ml
desztillát vízzel mostam.) A szerves fázist Na2SO4-on szárítottam. Az oldatot szűrtem, majd
az oldószert rotációs vákuumbepárló segítségével eltávolítottam. Az így kapott nyersterméket
a katalizátor maradványoktól és az egyéb szennyező anyagoktól oszlopkromatográfiás
módszerrel megtisztítottam. Ehhez a megfelelő eluenst az oszlopkromatográfia előtt elvégzett
vékonyréteg kromatográfiás futtatások során választottam ki. A tiszta frakciókat
összeöntöttem, rotációs vákuumbepárló segítségével bepároltam.
Az előállított vegyületek szerkezetét 1H-NMR,

13

C-NMR, MS és IR spektroszkópia és

elemanalízis segítségével igazoltam.
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4.3.1.2. Aminokarbonilezés nagy (10-80 bar) szén-monoxid nyomáson
Argon atmoszféra alatt egy 100 ml-es rozsdamentes acélból készült autoklávba
bemértem a palládium(II)-acetátot (5,6 mg; 0,025 mmol), a trifenil-foszfint (13,1 mg; 0,05
mol) és 1 mmol szubsztrátumot (amennyiben az szilárd). A keveréket feloldottam argon
ellenáramban 10 ml DMF-ben, majd bemértem 0,5 ml trietil-amint és hozzáadtam az elegyhez
az amint (3 mmol terc-butil-amint, 1,5 mmol piperidint vagy morfolint, 2 mmol anilint),
illetve a folyékony halmazállapotú szubsztrátumot (1 mmol). Az aminosav-metilészterek
hidroklorid só formájában álltak rendelkezésemre, ezért ezeket a katalizátorokkal együtt
mértem be (1,1 mmol) az autoklávba. (Hasonlóan jártam el az N,O-dimetil-hidroxilamin
hidroklorid sója (1,1 mmol) és a dietil-α-amino-benzilfoszfonát (1,1 mmol) esetében is). Az
autoklávot a nagynyomású szén-monoxidot tartalmazó acélpalackhoz rögzítettem. Az
autoklávot a palackkal összekötő vezeték átöblítése után a kívánt nyomást beállítottam, majd
az autoklávot 50 °C-os olajfürdőbe helyeztem el és a reakcióelegyet a megfelelő ideig (lásd
táblázatok) kevertettem. A reakcióidő letelte után a kivált katalizátort kiszűrtem, majd az
oldószert vákuumdesztillációval eltávolítottam. A visszamaradt nyerstermékhez 20 ml
kloroformot és 20 ml desztillált vizet adva extraháltam. A szerves fázist ezután kétszer 5 m%os sósavval mostam, majd telített NaHCO3-tal ráztam össze, végül 20 ml telített NaCl-dal
mostam. (A nitrogén tartalmú heteroaromás származékok esetében a kloroformban feloldott
nyersterméket csak 20 ml desztillát vízzel mostam.) A szerves fázist Na2SO4-on szárítottam.
Az oldatot szűrtem, majd az oldószert rotációs vákuumbepárló segítségével eltávolítottam. Az
így kapott nyersterméket oszlopkromatográfiás módszerrel megtisztítottam, melyhez a
megfelelő eluenst vékonyréteg kromatográfiás futtatások során választottam ki. A tiszta
frakciókat összeöntöttem, rotációs vákuumbepárló segítségével bepároltam.
Az előállított vegyületek szerkezetét 1H-NMR,

13

C-NMR, MS és IR spektroszkópia és

elemanalízis segítségével igazoltam.
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4.3.2. Az előállított termékek analitikai jellemzése
1-(N-terc-butil-karboxamido)-2-metoxibenzol (2a): 1H-NMR (400 MHz, CDCl3)

H:

8,06

(ddt, 7,7 Hz, 1,8 Hz, 0,7 Hz, 1H, Ar); 7,72 (brs, 1H, NH); 7,28 (dtt, 8,3 Hz, 1,9
Hz, 0,8 Hz, 1H, Ar); 6,95 (dt, 7,7 Hz, 0,7 Hz, 1H, Ar); 6,82 (d, 8,3 Hz, 1H,
Ar); 3,80 (s, 3H, OCH3); 1,35 (s, 9H, tBu). 13C-NMR (100,6 MHz, CDCl3)

C:

164,1; 157,2; 132,3; 131,7; 122,7; 121,1; 111,4; 55,8; 50,9; 28,9. IR (KBr, (cm1

)): 3397 (NH); 1660 (CON). MS m/z (rel.int. %): 207 (11, M+), 192 (12), 135

(100), 105 (8), 77 (15). Elemanalízis: C12H17NO2 (207,27): számított: C, 69,54;
H, 8,27; N, 6,76; mért: C, 69,45, H, 8,42; N, 6,60. Sárga, nagyon viszkózus anyag, Rf (5%
EtOAc/CH2Cl2) 0,65; Rf (20% EtOAc/petroléter) 0,81. Izolált hozam: 97 mg (60%).
1-(N-terc-butil-glioxilamido)-2-metoxibenzol (3a): 1H-NMR (400 MHz, CDCl3)

H:

7,61 (d,

7,6 Hz, 1H, Ar); 7,47 (t, 8,5 Hz, 1H, Ar); 7,01 (t, 7,6 Hz, 1H, Ar); 6,96 (d, 8,5
Hz, 1H, Ar); 6,45 (brs, 1H, NH); 3,83 (s, 3H, OCH3); 1,46 (s, 9H, tBu).
NMR (100,6 MHz, CDCl3)

C:

13

C-

192,4; 162,5; 159,5; 134,3; 131,0; 124,8;

120,7; 112,0; 56,0; 51,5; 28,4. IR (KBr, (cm-1)): 3268 (NH); 1668 (CO); 1638
(CON). MS m/z (rel.int. %): 235 (5, M+), 135 (100), 92 (8), 77 (15).
Elemanalízis: C13H17NO3 (235,28): számított: C, 66,36; H, 7,28; N, 5,95; mért:
C, 66,17, H, 7,52; N, 5,69. Fehér kristályos anyag, Rf (3% EtOAc/CH2Cl2) 0,54. Olvadáspont:
87-90oC. Izolált hozam: 74 mg (51%).
1-(N,N-pentán-1,5-diil-karboxamido)-2-metoxibenzol (2b): 1H-NMR (400 MHz, CDCl3)
H:

7,28 (dt, 7,7 Hz, 1,6 Hz, 1H, Ar); 7,17 (d, 8,3 Hz, 1H, Ar); 6,92 (dt, 7,7 Hz,

1,6Hz, 1H, Ar); 6,83 (d, 8,3 Hz, 1H, Ar); 3,76 (s, 3H, OCH3); 3,60-3,80 (m,
2H, NCH2); 3,12 (brs, 2H, NCH2); 1,35-1,63 (m, 6H, 3xCH2).
(100,6 MHz, CDCl3)

C:

13

C-NMR

167,6; 155,3; 130,0; 127,6; 126,5; 120,8; 110,9; 55,5;

47,9; 42,5; 26,3; 25,6; 24,6. IR (KBr, (cm-1)): 1635 (CON). MS m/z (rel.int.
%): 219 (23, M+), 218 (84), 135 (100), 77 (22). Elemanalízis: C13H17NO2 (219,28): számított:
C, 71,21; H, 7,81; N, 6,39; mért: C, 71,05, H, 8,02; N, 6,20. Narancssárga, nagyon viszkózus
anyag, Rf (20% EtOAc/CH2Cl2) 0,51. Izolált hozam: 161 mg (80%).
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1-(N,N-pentán-1,5-diil-glioxilamido)-2-metoxibenzol (3b): 1H-NMR (400 MHz, CDCl3)
H:

7,87 (dd, 7,6 Hz, 1,7 Hz, 1H, Ar); 7,49 (dt, 8,4 Hz, 1,7 Hz, 1H, Ar); 7,01 (t,

7,6 Hz, 1H, Ar); 6,93 (d, 8,4 Hz, 1H, Ar); 3,82 (s, 3H, OCH3); 3,6 (m, 2H,
NCH2); 3,26 (m, 2H, NCH2); 1,48-1,50 (m, 6H, 3xCH2). 13C-NMR (100,6 MHz,
CDCl3)

C:

190,7; 167,1; 160,2; 135,9; 131,0; 123,6; 121,2; 112,3; 56,1; 46,6;

41,9; 25,5; 25,3; 24,5. IR (KBr, (cm-1)): 1668 (CO); 1647 (CON). MS m/z
(rel.int. %): 247 (4, M+), 135 (100), 77 (12). Elemanalízis: C14H17NO3 (247,29):
számított: C, 68,00; H, 6,93; N, 5,66; mért: C, 67,85, H, 7,12; N, 5,60. Piszkosfehér, nagyon
viszkózus anyag, Rf (10% EtOAc/CH2Cl2) 0,54. Izolált hozam: 132 mg (67%).
1-(N,N-pentán-3-oxa-1,5-diil-karboxamido)-2-metoxibenzol (2c):
CDCl3)

H:

1

H-NMR (400 MHz,

7,33 (dt, 7,6 Hz, 1,7 Hz, 1H, Ar); 7,20 (d, 8,4 Hz, 1H, Ar); 6,95

(dt, 7,6 Hz, 1,7 Hz, 1H, Ar); 6,87 (d, 8,4 Hz, 1H, Ar); 3,80 (s, 3H, OCH3);
3,70-3,80 (m, 4H, 2xCH2); 3,50-3,65 (m, 2H, CH2); 3,15-3,30 (m, 2H, CH2).
13

C-NMR (100,6 MHz, CDCl3)

C:

167,9; 155,3; 130,6; 128,1; 125,4; 121,0;

111,0; 67,0; 66,8; 55,5; 47,3; 42,1. IR (KBr, (cm-1)): 1638 (CON). MS m/z
(rel.int. %): 221 (7, M+), 220 (18), 135 (100), 77 (15). Elemanalízis: C12H15NO3 (221,26):
számított: C, 65,14; H, 6,83; N, 6,33; mért: C, 65,01, H, 6,89; N, 6,10. Barna, nagyon
viszkózus anyag, Rf (35% EtOAc/CH2Cl2) 0,40. Izolált hozam: 130 mg (71%).
1-(N,N-pentán-3-oxa-1,5-diil-glioxilamido)-2-metoxibenzol (3c):
CDCl3)

H:

1

H-NMR (400 MHz,

7,87 (d, 7,8 Hz, 1H, Ar); 7,52 (dt, 8,2 Hz, 1,6 Hz, 1H, Ar); 7,04 (t,

7,8 Hz, 1H, Ar); 6,95 (d, 8,2 Hz, 1H, Ar); 3,86 (s, 3H, OCH3); 3,60-3,74 (m, 6H,
3xCH2); 3,35 (t, 5Hz, 2H, CH2).

13

C-NMR (100,6 MHz, CDCl3)

C:

190,2;

167,3; 160,2; 136,2; 131,0; 123,6; 121,4; 112,3; 66,5; 66,3; 56,2; 45,9; 41,4. IR
(KBr, (cm-1)): 1667 (CO); 1635 (CON). MS m/z (rel.int. %): 249 (3, M+), 135
(100), 77 (15). Elemanalízis: C13H15NO4 (249,27): számított: C, 62,64; H, 6,07;
N, 5,62; mért: C, 62,44, H, 6,26; N, 5,39. Fehér kristályos anyag, Rf (35% EtOAc/CH2Cl2)
0,54. Olvadáspont: 142-145 oC. Izolált hozam: 155 mg (73%).

80

1-(N-(metoxikarbonil-metil)-karboxamido)-2-metoxibenzol (2d):
CDCl3)

H:

1

H-NMR (400 MHz,

8,42 (brs, 1H, NH); 8,16 (dt, 7,7 Hz, 1,6 Hz, 1H, Ar); 7,41

(dt, 8,2 Hz, 1,8 Hz, 1H, Ar); 7,02 (dt, 7,7 Hz, 1,8 Hz, 1H, Ar); 6,93 (d,
8,2 Hz, 1H, Ar); 4,23 (d, 6,8 Hz, 2H, CH2); 3,94 (s, 3H, OCH3); 3,76
(s, 3H, OCH3). 13C-NMR (100,6 MHz, CDCl3)

C:

170,7; 165,3; 157,8;

133,1; 132,3; 121,2; 120,8; 111,4; 56,0; 52,2; 41,8. IR (KBr, (cm-1)):
3383 (NH); 1744 (COO); 1659 (CON). MS m/z (rel.int. %): 223 (3, M+), 164 (5), 135 (100),
105 (4), 77 (20). Elemanalízis: C11H13NO4 (223,23): számított: C, 59,19; H, 5,87; N, 6,27;
mért: C, 59,03, H, 5,98; N, 6,01. Halványsárga, nagyon viszkózus anyag, Rf (20%
EtOAc/CH2Cl2) 0,64. Izolált hozam: 178 mg (80%),
1-(N-(metoxikarbonil-metil)-glioxilamido)-2-metoxibenzol (3d):
CDCl3)

H:

1

H-NMR (400 MHz,

7,65 (dd, 7,6 Hz, 1,8 Hz, 1H, Ar); 7,48 (dt, 8,4 Hz, 1,8 Hz,

1H, Ar); 7,15 (brs, 1H, NH); 7,00 (t, 7,6 Hz, 1H, Ar); 6,88 (d, 8,4 Hz,
1H, Ar); 4,14 (d, 6,6 Hz, 2H, CH2); 3,83 (s, 3H, OCH3); 3,75 (s, 3H,
OCH3).

13

C-NMR (100,6 MHz, CDCl3)

C:

190,4; 169,5; 163,4; 159,7;

134,8; 131,1; 124,3; 120,7; 112,1; 56,1; 52,4; 41,0. IR (KBr, (cm-1)):
3355 (NH); 1754 (COO); 1673 (vs, CO + CON). MS m/z (rel.int. %):
251 (6, M+), 135 (100), 92 (10), 77 (24). Elemanalízis: C12H13NO5 (251,24): számított: C,
57,37; H, 5,22; N, 5,58; mért: C, 57,19, H, 5,03; N, 5,33. Narancssárga, nagyon viszkózus
anyag, Rf (30% EtOAc/CH2Cl2) 0,70. Izolált hozam: 146 mg (70%).
1-(N-(1’-benziloxikarbonil-bután-1,4-diil)-glioxilamido)-2-metoxibenzol (3e):
(400 MHz, CDCl3)

H:

1

H-NMR

(két konformációs izomer a C(O)-N gátolt rotáció

miatt) 7,83 / 7,78 (dd, 7,5 Hz, 1,8 Hz, 1H, Ar); 7,50 / 7,46 (dt, 8,4 Hz, 1,8
Hz, 1H, Ar); 7,2-7,4 (m, 5H, Ph); 6,90-7,02 (m, 2H, Ar); 5,19/5,02 (‘ABkvartett’/‘AB-kvartett’, 8,0Hz, 11,0Hz/8,0Hz, 12,5Hz, 2H, CH2Ph); 4,584,63 (m, 1H, CHCOO); 3,82/3,78 (s, 3H, OCH3); 3,50-3,80 (m, 2H,
NCH2); 1,90-2,30 (m, 4H, 2xCH2). 13C-NMR (100,6 MHz, CDCl3)

C:

(két

konformációs izomer a C(O)-N gátolt rotáció miatt) 190,6/190,5; 171,5/171,4; 166,4/165,9;
160,4/160,1; 135,9/135,7; 135,5/135,4; 128,6; 128,5; 128.2; 128,0; 124,0/123,5; 121,1/121,0;
112,2/112,1; 66,9/66,8; 59,3/58,3; 56,3/56,1; 46,9/46,1; 31,1/29,3; 24,7/22,4. IR (KBr, (cm1

)): 1747 (COO); 1648 (vs, CO + CON). Elemanalízis: C21H21NO5 (367,40): számított: C,
81

68,65; H, 5,76; N, 3,81; mért: C, 68,49; H, 5,52; N, 3,63. Barna, nagyon viszkózus anyag, Rf
(10% EtOAc/CH2Cl2) 0,75. Izolált hozam: 258 mg (74%).
1,8-bisz-(N,N-pentán-1’,5’-diil-karboxamido)-naftalin (5d): 1H-NMR (400 MHz, CDCl3)
H:

7,82 (d, 8,1 Hz, 2H, Naft.); 7,,42 (t, 7,0 Hz, 8,1Hz, 2H; Naft.);

7,36 (d, 7,0Hz, 2H, Naft.); 4,12 (d, 2H, 12Hz, 2N(CHaHb)); 3,18-3,40
(m, 6H, (CH2)2 + 2N(CHaHb)); 1,4-1,8 (m, 12H, 2x (CH2)3).
NMR (100,6 MHz, CDCl3)

C:

13

C-

169,7; 134,9; 134,4; 129,7; 126,9;

125,7; 125,2; 48,4; 42,2; 25,7; 25,3; 24,6. IR (KBr, (cm-1)): 1625
(CON). MS m/z (rel.int. %): 350 (9, M+), 265 (80), 238 (36), 180 (42), 127 (28), 84 (100).
Elemanalízis: C22H26N2O2 (350,46): számított: C, 75,40; H, 7,48; N, 7,99; mért: C, 75,20; H,
7,65; N, 7,72. Piszkosfehér, szilárd anyag, Rf (10% EtOAc/CHCl3) 0,48. Olvadáspont: 190oC.
Izolált hozam: 297 mg (85%).

1-[N,N-(pentán-1’,5’-diil)-karboxamido]-8-[N,N-(pentán-1’’,5’’-diil)-glioxilamido]naftalin (6d): 1H-NMR (400 MHz, CDCl3)

H:

8,04-8,09 (m, 2H, Naft.); 7,90 (dd, 7,0 Hz,

8,1Hz, 1H; Naft.); 7,50-7,56 (m, 3H, Naft.); 3,30-4,02 (m, 8H, 4xN(CH2));
1,45-1,85 (m, 12H, 6xCH2).

13

C-NMR (100,6 MHz, CDCl3).

C:

193,6;

170,9; 165,2; 135,5; 135,4; 134,8; 133,5; 130,9; 130,2; 128,4; 126,5; 125,9;
124,7; 49,3; 46,6; 42,5; 42,4; 26,2; 25,5; 25,4; 25,3; 24,7; 24,5. IR (KBr,
(cm-1)): 1678 (CO), 1637 (br, 2xCON); MS m/z (rel.int. %): 378 (2, M+),
295 (6), 266 (100), 210 (18), 180 (15), 126 (11); Elemanalízis: C22H26N2O3 (378,47):
számított: C, 72,99; H, 6,92; N, 7,40; mért: C, 72,88; H, 6,75; N, 7,22. Piszkosfehér, szilárd
anyag, Rf (30% EtOAc/CHCl3) 0,49. Olvadáspont: 136oC. Izolált hozam: 13 mg (15%).
1,8-bisz-(N,N-(3’-oxa-pentán-1’,5’-diil)-karboxamido)-naftalin (5e): 1H-NMR (400 MHz,
CDCl3)

H:

7,92 (d, 8,1 Hz, 2H, Naft.); 7,46 (t, 7,0 Hz, 8,1 Hz, 2H;

Naft.); 7,38 (d, 7,0Hz, 2H, Naft.); 3,9 (m, 4H, 2NCH2); 3,85 (brs,
8H, 4xCH2); 3,4-3,6 (m, 4H, 2x CH2).
CDCl3).

C:

13

C-NMR (100,6 MHz,

170,3; 135,2; 133,0; 130,4; 127,5; 126,2; 125,2; 66,4;

66,3; 48,0; 42,0. IR (KBr, (cm-1)): 1632 (CON). MS m/z (rel.int. %):
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354 (3, M+), 268 (100), 224 (16), 180 (37), 127 (24). Elemanalízis: C20H22N2O4 (354,41):
számított: C, 67,78; H, 6,26; N, 7,90; mért: C, 67,59; H, 6,45; N, 7,76. Piszkosfehér, szilárd
anyag, Rf (10% EtOAc/CHCl3) 0,18. Olvadáspont: 77oC. Izolált hozam: 308 mg (87%).

1-[N,N-(3’-oxa-pentán-1’,5’-diil)-karboxamido]-8-[N,N-(3’’-oxa-pentán-1’’,5’’-diil)glioxilamido]-naftalin (6e): 1H-NMR (400 MHz, CDCl3)

H:

8,08 (m, 2H, Naft.); 7,95 (d,

8,0 Hz, 1H, Naft.); 7,52-7,58 (m, 3H; Naft.); 3,55-3,95 (m, 16H, 8xCH2);
13

C-NMR (100,6 MHz, CDCl3).

C:

192,9; 171,1; 165,2; 135,9; 135,4;

133,6; 133,3; 130,9; 130,6; 130,4; 128,8; 126,2; 125,2; 67,0; 66,6; 66,3;
66,0; 48,7; 45,9; 42,1; 42,0. IR (KBr, (cm-1)): 1673 (CO), 1643 (br,
2xCON). MS m/z (rel.int. %): 382 (3, M+), 297 (6), 268 (100), 224 (11),
180 (30), 126 (13). Elemanalízis: C21H22N2O5 (382,42): számított: C,
65,96; H, 5,80; N, 7,33; mért: C, 65,79; H, 5,85; N, 7,16. Piszkosfehér, szilárd anyag, Rf (50%
EtOAc/CHCl3) 0,27. Olvadáspont: 77oC. Izolált hozam: 35 mg (25%).
N-(terc-butil)-1,8-naftilimid (7a): MS m/z (rel.int. %): 253 (5, M+), 238 (100), 180 (73), 153
(30), 126 (25).
N-benzil-1,8-naftilimid (7b) [178]: 1H-NMR (400 MHz, CDCl3)

H:

8,59 (d, 7,6 Hz, 2H,

Naft.); 8,18 (d, 8,2 Hz, 2H; Naft.); 7,72 (t, 7,6Hz, 8,2Hz, 2H, Naft.); 7,52 (d,
7,2Hz, 2H, Ph); 7,20-7,31 (m, 3H, Ph); 5,39 (s, 2H, CH2). 13C-NMR (100,6
MHz, CDCl3).

C:

164,1; 137,3; 133,9, 131,5; 131,3; 128,9; 128,4; 127,4;

126,9; 122,6; 43,5. IR (KBr, (cm-1)): 1655 (CON). MS m/z (rel.int. %): 287
(100, M+), 207 (14), 181 (46), 153 (56), 127 (34). Elemanalízis: C19H13NO2
(287,32): számított: C, 79,43; H, 4,56; N, 4,87; mért: C, 79,32; H, 4,72; N,
4,67.

Piszkosfehér,

szilárd

anyag,

Rf

(10%

EtOAc/CHCl3)

0,84.

o

Olvadáspont: 192 C. Izolált hozam: 235 mg (82%). Az adatok jó egyezést mutatnak az
irodalmi adatokkal.
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N-fenil-1,8-naftilimid (7c) [179]: 1H-NMR (400 MHz, CDCl3)

H:

8,64 (d, 7,6 Hz, 2H,

Naft.); 8,26 (d, 8,2 Hz, 2H; Naft.); 7,92 (t, 7,6Hz, 8,2Hz, 2H, Naft.); 7,55 (t,
7,2Hz, 2H, Ph); 7,47 (t, 7,2Hz, 1H, Ph); 7,32 (d, 7,2 Hz, 2H, Ph). 13C-NMR
(100,6 MHz, CDCl3).

C:

164,3; 135,2; 134,2; 133,3; 129,3; 128,6; 128,5;

127,4; 126,9; 122,8. IR (KBr, (cm-1)): 1662 (CON). MS m/z (rel.int. %): 273
(81, M+), 272 (100), 228 (38), 180 (30), 126 (26). Elemanalízis: C18H11NO2
(273,29): számított: C, 79,11; H, 4,06; N, 5,13; mért: C, 79,02; H, 4,25; N,
5,02. Sárga, szilárd anyag, Rf (10% EtOAc/CHCl3) 0,76. Olvadáspont: 182oC. Izolált hozam:
218 mg (80%). Az adatok jó egyezést mutatnak az irodalmi adatokkal.
N-(metoxikarbonil-metil)-1,8-naftilimid (7f): 1H-NMR (400 MHz, CDCl3)

H:

8,58 (d, 7,6

Hz, 2H, Naft.); 8,20 (d, 8,2 Hz, 2H; Naft.); 7,72 (t, 7,6Hz, 8,2Hz, 2H,
Naft.); 4,95 (s, 2H, CH2); 3,76 (s, 3H, OCH3).
CDCl3).

C:

13

C-NMR (100,6 MHz,

168,5; 163,8; 135,2; 134,3; 133,3; 127,4; 126,9; 122,1; 52,4;

41,2. IR (KBr, (cm-1)): 1753 (COO), 1661 (CON). MS m/z (rel.int. %): 269
(31, M+), 237 (21), 210 (100), 180 (30), 126 (24). Elemanalízis: C15H11NO4
(269,26): számított: C, 66,91; H, 4,12; N, 5,20; mért: C, 66,70; H, 4,25; N,
5,01. Fehér, szilárd anyag, Rf (10% EtOAc/CHCl3) 0,67. Olvadáspont: 167oC. Izolált hozam:
207 mg (77%).
N-(1’-metoxikarbonil-etil)-1,8-naftilimid (7g): 1H-NMR (400 MHz, CDCl3)

H:

8,58 (d, 7,6

Hz, 2H, Naft.); 8,20 (d, 8,2 Hz, 2H; Naft.); 7,72 (t, 7,6 Hz, 8,2Hz, 2H,
Naft.); 5,75 (q, 7Hz, 1H, CHCH3); 3,70 (s, 3H, OCH3); 1,67 (d, 7Hz, 3H,
CH3).

13

C-NMR (100,6 MHz, CDCl3).

C:

170,9; 163,5; 135,3; 134,2;

133,3; 127,4; 126,9; 122,4; 52,3; 49,0; 14,7. IR (KBr, (cm-1)): 1738 (COO),
1660 (CON). MS m/z (rel.int. %): 283 (34, M+), 251 (21), 224 (100), 180
(46), 126 (27). Elemanalízis: C16H13NO4 (283,28): számított: C, 67,84; H,
4,63; N, 4,94; mért: C, 67,61; H, 4,75; N, 4,76. Sárga, szilárd anyag, Rf (10% EtOAc/CHCl3)
0,70. Olvadáspont: 143oC. Izolált hozam: 220 mg (78%).

84

N-(1’-metoxikarbonil-2’-metil-propil)-1,8-naftilimid (7h): 1H-NMR (400 MHz, CDCl3)
H:

8,60 (d, 7,6 Hz, 2H, Naft.); 8,22 (d, 8,2 Hz, 2H; Naft.); 7,78 (t, 7,6Hz,

8,2Hz, 2H, Naft.); 5,37 (d, 7,4Hz, 1H, NCH); 3,66 (s, 3H, OCH3); 2,802,88 (m, 1H, CH(CH3)2); 1,31 (d, 7.1Hz, 3H, CHCH3); 0,8 (d, 7.1Hz, 3H,
13

CHCH3).

C-NMR (100,6 MHz, CDCl3).

C:

170,3; 163,9; 135,2; 134,2;

133,4; 126,9; 122,2; 58,4; 52,0; 27,6; 22,0; 19,0. IR (KBr, (cm-1)): 1736
(COO), 1663 (CON). MS m/z (rel.int. %): 311 (40, M+), 237 (18), 198
(100), 180 (52), 126 (28). Elemanalízis: C18H17NO4 (311,34): számított: C,
69,44; H, 5,50; N, 4,50; mért: C, 69,22; H, 5,57; N, 4,38. Halványsárga, szilárd anyag, Rf
(10% EtOAc/CHCl3) 0,77. Olvadáspont: 158oC. Izolált hozam: 215 mg (69%).
2-(N-terc-butil-karboxamido)-piridin (11a): 1H-NMR (400 MHz, CDCl3)

H:

8,49 (d, 4,8

Hz, 1H; Py); 8,16 (d, 7,6 Hz, 1H, Py); 7,97 (brs, 1H, NH); 7,80 (dt, 7,6
Hz, 1,6Hz, 1H, Py); 7,36 (dt, 4,8Hz, 1,2Hz, 1H, Py); 1,46 (s, 9H,
C(CH3)3).

13

C-NMR (CDCl3).

C:

163,6; 151,1; 147,9; 137,5; 126,0;

121,9; 51,1; 29,0. IR (KBr, (cm-1)): 3375 (NH); 1681 (CON). MS m/z
(rel.int. %): 178 (22, M+), 163 (90), 106 (86), 78 (100). Elemanalízis: C10H14N2O (178,23):
számított: C, 67,39 ; H, 7,92; N, 15,72; mért: C, 67,55, H, 8,12; N, 15,46. Izolált hozam: 146
mg (82%).
2-(N-fenil-karboxamido)-piridin (11b): 1H-NMR (400 MHz, CDCl3)

H:

9.98 (brs, 1H,

NH); 8,58 (d, 4,8 Hz, 1H; Py); 8,28 (d, 7,6 Hz, 1H, Py); 7,90 (dt,
7,6 Hz, 1,6Hz, 1H, Py); 7,75 (d, 7,8 Hz, 2H, Ph-orto); 7,46 (m, 1H,
Ph-para); 7,40 (m, 2H, Ph-meta); 7,12 (dt, 4,8Hz, 1,4Hz, 1H, Py).
13

C-NMR (CDCl3).

C:

161,9; 149,9; 147,9; 137,7; 137,6; 129,0;

126,3; 124,3; 122,4; 119,7. IR (KBr, (cm-1)): 3336 (NH); 1671 (CON). MS m/z (rel.int. %):
198 (68, M+), 106 (12), 79 (100), 78 (86). Elemanalízis: C12H10N2O (198,22): számított: C,
72,71; H, 5,08; N, 14,13; mért: C, 72,90, H, 5,22; N, 13,98. Izolált hozam: 11 mg (20%).
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2-(N,N-pentán-1,5-diil-karboxamido)-piridin (11c): 1H-NMR (400 MHz, CDCl3)

H:

8,41

(d, 4,8 Hz, 1H; Py); 7,60 (t, 7,6 Hz, 1H, Py); 7,37 (d, 7,6Hz, 1H, Py);
7,15 (dt, 7,6 Hz, 1,6Hz, 1H, Py); 3,58 (br s, 2H, NCH2); 3,25 (br s, 2H,
NCH2); 1,50 (br s, 4H, 2xCH2); 1,40 (br s, 2H, CH2);
(CDCl3).

C:

13

C-NMR

167,4; 155,6; 148,3; 136,8; 124,0; 123,0; 48,1; 43,1; 26,3;

25,4; 24,4. IR (KBr, (cm-1)): 1620 (CON). MS m/z (rel.int. %): 190 (6, M+), 106 (8), 84 (100),
78 (30). Elemanalízis: C11H14N2O (190,24): számított: C, 69,45 ; H, 7,42; N, 14,72; mért: C,
69,62, H, 7,60; N, 14,48. Izolált hozam: 158 mg (83 %).
2-(N,N-pentán-1,5-diil-glioxilamido)-piridin (12c): MS m/z (rel.int. %): 218 (34, M+), 189
(6); 149 (11); 112 (100), 78 (60); 69 (91).
2-(N,N-pentán-3-oxa-1,5-diil-karboxamido)-piridin (11d): 1H-NMR (400 MHz, CDCl3)
H:

8,42 (d, 4,8 Hz, 1H; Py); 7,68 (t, 7,6 Hz, 1H, Py); 7,50 (d, 7,6Hz,

1H, Py); 7,21 (dt, 7,6 Hz, 1,6Hz, 1H, Py); 3,70 (brs, 4H, 2xOCH2);
3,5-3,6 (m, 4H, 2xNCH2); 13C-NMR (CDCl3).

C:

167,4; 153,6; 148,2;

137,1; 124,6; 124,0; 66,9; 66,7; 47,7; 42,7. IR (KBr, (cm-1)): 1621
(CON). MS m/z (rel.int. %): 192 (26, M+), 106 (32), 86 (100), 78 (61). Elemanalízis:
C10H12N2O2 (192,22): számított: C, 62,49; H, 6,29; N, 14,57; mért: C, 62,37; H, 6,32; N,
14,29. Izolált hozam: 153 mg (80 %).

2-(N,N-pentán-3-oxa-1,5-diil-glioxilamido)-piridin (12d): MS m/z (rel.int. %): 220 (20,
M+), 114 (58); 106 (18), 86 (30), 78 (67).
2-(N-(metoxikarbonil-metil)-karboxamido)-piridin (11e): 1H-NMR (400 MHz, CDCl3)

H:

8,58 (d, 4,4 Hz, 1H; Py); 8,45 (brs, 1H, NH), 8,16 (d, 7,6 Hz, 1H,
Py); 7,80 (dt, 7,6 Hz, 1,4Hz, 1H, Py); 7,40 (dt, 4.4Hz, 1,4Hz, 1H,
Py); 4,24 (d, 8,4Hz, 1H, CH2); 3,83 (s, 3H, OCH3).
(CDCl3).

C:

13

C-NMR

170,1; 164,6; 149,3; 148,2; 137,2; 126,3; 122,2; 52,3;

41,2. IR (KBr, (cm-1)): 3384 (NH); 1752 (COO); 1673 (CON). MS m/z (rel.int. %): 194 (8,
M+), 162 (34), 135 (98), 106 (81), 78 (100). Elemanalízis: C9H10N2O3 (194,19): számított: C,
55,67; H, 5,19; N, 14,43; mért: C, 55,62, H, 5,33; N, 14,28. Izolált hozam: 110 mg (61 %).
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2-(N-(1’-metoxikarbonil-etil)-karboxamido)-piridin (11f): 1H-NMR (400 MHz, CDCl3)
H:

8,55 (d, 4,4 Hz, 1H; Py); 8,46 (brs, 1H, NH), 8,16 (d, 7,6 Hz,

1H, Py); 7,82 (dt, 7,6 Hz, 1,4Hz, 1H, Py); 7,40 (dt, 4,4Hz, 1,4Hz,
1H, Py); 4,78 (qi, 7,0Hz, 1H, CH(CH3)); 3,85 (s, 3H, OCH3); 1,51
(d, 7,0Hz, 3H, CH(CH3)).

13

C-NMR (CDCl3).

C:

173,1; 163,9;

149.4; 148,2; 137,2; 126,3; 122,2; 52,4; 48,1; 18,4. IR (KBr, (cm-1)): 3382 (NH); 1744
(COO); 1674 (CON). MS m/z (rel.int. %): 208 (3, M+), 149 (100), 106 (54), 78 (80).
Elemanalízis: C10H12N2O3 (208,22): számított: C, 57,69; H, 5,81; N, 13,45; mért: C, 57,85, H,
5,94; N, 13,26. Izolált hozam: 4 mg (12 %).
2-(N-(2’-metoxkarbonil-bután-1,4-diil)-karboxamido)-piridin (11g): 1H-NMR (400 MHz,
CDCl3) (két konformációs izomer a C(O)-N gátolt rotáció miatt).

H:

8,58/8,40 (d, 4,4 Hz, 1H; Py); 8,00/7,86 (d, 7,6 Hz, 1H, Py); 7,707,76 (m, 1H, Py); 7,25-7,32 (m, 1H, Py); 5,12/4,65 (m, 1H, NCH);
3,70-4,00 (m, 2H, NCH2); 3,70/3,59 (s, 3H, OCH3); 1,90-2,30 (m,
4H, CH2CH2).

13

C-NMR (CDCl3).

C:

173,4/172,6; 166,2/165,5; 153,4/152,8; 147,8/147,1;

136,8/136,7; 125,0; 124,5/124,4; 61,6/60,1; 52,1/51,9; 49,7/48,2; 31,8/28,8; 25,4/22,0. IR
(KBr, (cm-1)): 1744 (COO); 1631 (CON). MS m/z (rel.int. %): 234 (11, M+), 175 (38), 128
(100), 106 (51), 78 (84). Elemanalízis: C12H14N2O3 (234,25): számított: C, 61,53; H, 6,02; N,
11,96; mért: C, 61,63, H, 6,14; N, 11,80. Izolált hozam: 13 mg (20 %).

2-(N-(2’-benziloxikarbonil-bután-1,4-diil)-karboxamido)-piridin (11h):
MHz, CDCl3)

H:

1

H-NMR (400

8,58/8,18 (d, 4,4 Hz, 1H; Py); 7,97/7,88 (d, 7,6

Hz, 1H, Py); 7,70 (m, 1H, Py); 7,20-7,45 (m, 6H, Py+ Ph); 5,0-5,25
(m, 2H, CH2Ph); 5,15, 4,72 (m, 1H, NCH); 3,75-4,05 (m, 2H,
NCH2); 1,85-2,3 (m, 4H, CH2CH2).

13

C-NMR (CDCl3)

C:

172,7/172,0; 166,3/165,5; 153,5/152,7; 147,9/147,0; 136,7; 135,8/135,7; 128,5; 128,3; 128,2;
124,9; 124,5/124,3; 66,7/66,5; 61,7/60,2; 49,6/48,3; 31,8/28,8; 25,4/21,9. IR (KBr, (cm-1)):
1743 (COO); 1632 (CON). MS m/z (rel.int. %): 310 (8, M+), 219 (20), 204 (81), 175 (76),
106 (80), 91 (83), 78 (100). Elemanalízis: C18H18N2O3 (310,35): számított: C, 69,66; H, 5,85;
N, 9,03; mért: C, 69,82, H, 5,97; N, 8,90. Izolált hozam: 23 %.
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3-(N-terc-butil-karboxamido)-piridin (13a): 1H-NMR (400 MHz, CDCl3)

H:

8,9 (brs, 1H;

Py); 8,7 (brs, 1H, Py); 8,06 (d, 4,8Hz, 1H, Py); 7,42 (m, 1H, Py); 5,95
(brs, 1H, NH); 1,42 (s, 9H, C(CH3)3).

13

C-NMR (CDCl3)

C:

165,0;

151,8; 147,7; 134,9; 132,1; 123,3; 51,8; 28,8. IR (KBr, (cm-1)): 3370
(NH); 1673 (CON). MS m/z (rel.int. %): 178 (12, M+), 163 (30), 123
(28), 106 (100), 78 (45). Elemanalízis: C10H14N2O (178,23): számított: C, 67,39; H, 7,92; N,
15,72; mért: C, 67,27; H, 8,08; N, 15,50. Izolált hozam: 29 mg (34 %).
3-( N-terc-butil-glioxilamido)-piridin (14a): 1H-NMR (400 MHz, CDCl3)

H:

9,45 (s, 1H,

Py); 8,78 (d, 3,6 Hz, 1H; Py); 8,62 (d, 8,0 Hz, 1H, Py); 7,40 (m,
1H, Py); 7,00 (brs, 1H, NH); 1,46 (s, 9H, C(CH3)3).
(CDCl3)

C:

13

C-NMR

187,4; 160,2; 153,8; 152,1; 138,5; 129,2; 123,2; 51,8;

28,3. IR (KBr, (cm-1)): 3357 (NH); 1655 (br, CO, CON). MS m/z
(rel.int. %): 206 (2, M+), 107 (40), 106 (42), 78 (76), 57 (100). Elemanalízis: C11H14N2O3
(206,24): számított: C, 64,06; H, 6,84; N, 13,58; mért: C, 64,01, H, 6,97; N, 13,38. Izolált
hozam: 47 mg (44 %).
3-(N-fenil-karboxamido)-piridin (13b): 1H-NMR (400 MHz, CDCl3)

H:

9,05 (d, 1,8 Hz,

1H; Py); 8,69 (dd, 3,6 Hz, 1,8 Hz, 1H, Py); 8,50 (brs, 1H, NH); 8,16
(d, 8,0 Hz, 1,8 Hz, 1H, Py); 7,62 (d, 7,6Hz, 2H, Ph); 7,30-7,40 (m,
3H, Ph+Py); 7,16 (t, 7,2Hz, 1H, Ph).

13

C-NMR (CDCl3)

C:

164,1;

152,2; 148,0; 137,6; 135,4; 130,9; 129,1; 125,0; 123,6; 120,6. IR
-1

(KBr, (cm )): 3351 (NH); 1655 (CON). MS m/z (rel.int. %): 198 (68, M+), 106 (100), 78
(63). Elemanalízis: C12H10N2O (198,22): számított: C, 72,71; H, 5,08; N, 14,13; mért: C,
72,64; H, 5,21; N, 14,01. Izolált hozam: 2 mg (7 %).
3-(N,N-pentán-1,5-diil-karboxamido)-piridin (13c): 1H-NMR (400 MHz, CDCl3)

H:

8,50

(m, 2H; Py); 7,60 (d, 7.4Hz, 1H, Py); 7,22 (dt, 7,4 Hz, 1,6Hz, 1H, Py);
3,60 (brs, 2H, NCH2); 3,24 (brs, 2H, NCH2); 1,60 (brs, 4H, 2xCH2);
1,48 (brs, 2H, CH2); 13C-NMR (CDCl3)

C:

164,3; 154,7; 151,3; 136,7;

134,8; 123,9; 47,1; 42,4; 26,3; 25,4; 24,3. IR (KBr, (cm-1)): 1635
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(CON). MS m/z (rel.int. %): 190 (100, M+), 106 (72), 78 (49). Elemanalízis: C11H14N2O
(190,24): számított: C, 69,45; H, 7,42; N, 14,72; mért: C, 69,60, H, 7,52; N, 14,49. Izolált
hozam: 79 mg (60 %).
3-(N,N-pentán-1,5-diil-glioxilamido)-piridin (14c): 1H-NMR (400 MHz, CDCl3)

H:

9,10

(brs, 1H; Py); 8,80 (brs, 1H, Py); 8,22 (d, 7,6Hz, 1H, Py); 7,42 (dt,
7,6 Hz, 1,6Hz, 1H, Py); 3,65 (brs, 2H, NCH2); 3,30 (brs, 2H,
NCH2); 1,65 (brs, 4H, 2xCH2); 1,60 (brs, 2H, CH2);
(CDCl3)

C:

13

C-NMR

190,3; 167,5; 150,4; 147,6; 134,7; 132,1; 123,3; 47,0;

42,3; 26,2; 25,4; 24,3. IR (KBr, (cm-1)): 1672 (br, CO, CON). MS m/z (rel.int. %): 218 (3,
M+); 190 (42), 112 (100), 69 (70). Elemanalízis: C12H14N2O2 (206,24): számított: C, 64,06; H,
6,84; N, 13,58; mért: C, 64,22, H, 6,99; N, 1329. Izolált hozam: 14 mg (22 %).
3-(N,N-pentán-3-oxa-1,5-diil-karboxamido)-piridin (13d): 1H-NMR (400 MHz, CDCl3)
H:

8,45 (m, 2H; Py); 7,58 (d, 7,2 Hz, 1H, Py); 7,20 (dt, 7,4 Hz, 1,6Hz,

1H, Py); 3,60 (brs, 4H, 2xCH2); 3.45 (t, 2H, CH2); 3,22 (t, 2H, CH2);
13

C-NMR (CDCl3)

C:

167,4; 151,4; 148,0; 135,1; 132,3; 123,4; 66,7;

66,6; 46,3; 41,8. MS m/z (rel.int. %): 192 (20, M+); 191 (63); 177 (28),
106 (100), 86 (30), 78 (79). Elemanalízis: C10H12N2O2 (192,22): számított: C, 62,49; H, 6,29;
N, 14,57; mért: C, 62,56; H, 6,11; N, 14,45. Izolált hozam: 29 mg (32 %).
3-(N,N-pentán-3-oxa-1,5-diil-glioxilamido)-piridin (14d): 1H-NMR (400 MHz, CDCl3)

H:

9,08 (brs, 1H; Py); 8,78 (d, 4,2 Hz, 1H, Py); 8,20 (d, 7,4 Hz, 1H,
Py); 7,40 (dt, 7,4 Hz, 4.2 Hz, 1H, Py); 3,70 (brs, 4H, 2xCH2); 3,60
(t, 2H, CH2); 3,33 (t, 2H, CH2);

13

C-NMR (CDCl3)

C:

189,4;

164,2; 154,8; 151,2; 148,0; 136,7; 128,8; 123,8; 66,7; 66,5; 46,3;
41,8; IR (KBr, (cm-1)): 1684 (CO); 1646 (CON). MS m/z (rel.int. %): 220 (4, M+); 192 (61);
114 (94), 106 (52), 78 (51), 70 (100). Elemanalízis: C11H12N2O3 (220,23): számított: C, 59,99;
H, 5,49; N, 12,72; mért: C, 59,82; H, 5,60; N, 12,51. Izolált hozam: 50 mg (43 %).
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3-(N-(metoxikarbonil-metil)-karboxamido)-piridin (13e): 1H-NMR (400 MHz, CDCl3)

H:

9,00 (s, 1H; Py); 8,70 (d, 1,8 Hz, 1H, Py), 8,12 (d, 7,6 Hz, 1H,
Py); 7,40 (dt, 7,6 Hz, 1,8Hz, 1H, Py); 6,92 (brs, 1H, NH); 4,30 (d,
7,2Hz, 2H, CH2), 3,75 (s, 3H, OCH3).

13

C-NMR (CDCl3)

C:

170,2; 165,6; 152,4; 148,0; 135,2; 123,5; 52,5; 41,6. IR (KBr, (cm1

)): 3356 (NH); 1751 (COO); 1675 (CON). MS m/z (rel.int. %): 194 (50, M+), 163 (21), 135

(20), 106 (100), 78 (83). Elemanalízis: C9H10N2O3 (194,19): számított: C, 55,67; H, 5,19; N,
14,43; mért: C, 55,50, H, 5,33; N, 14,28. Izolált hozam: 3 mg (7 %).
3-(N-(metoxikarbonil-metil)-glioxilamido)-piridin (14e): 1H-NMR (400 MHz, CDCl3)

H:

9,48 (s, 1H; Py); 8,82 (d, 2,0 Hz, 1H, Py); 8,61 (d, 7,6 Hz, 1H,
Py); 7,70 (brs, 1H, NH); 7,40 (dt, 7,6 Hz, 2.0 Hz, 1H, Py); 4,20
(d, 8,4 Hz, 1H, CH2); 3,80 (s, 3H, OCH3). 13C-NMR (CDCl3)
C:

185,6; 169,1; 160,8; 154,3; 152,2; 138,4; 123,3; 52,6; 41,0.

MS m/z (rel.int. %): 222 (3, M+); 163 (10), 135 (3), 106 (100), 78 (68). Elemanalízis:
C10H10N2O4 (222,20): számított: C, 54,05; H, 4,54; N, 12,61; mért: C, 54,24, H, 4,71; N,
12,39. Izolált hozam: 26 mg (71 %).
3-(N-(1’-metoxikarbonil-etil)-karboxamido)-piridin (13f): 1H-NMR (400 MHz, CDCl3)
H:

9,02 (s, 1H; Py); 8,72 (d, 2 Hz, 1H, Py), 8,13 (d, 7,6 Hz, 1H,

Py); 7,40 (dt, 7,6 Hz, 2.0 Hz, 1H, Py); 6,78 (brs, 1H, NH); 4,80
(qi, 7,4 Hz, 1H, NHCH); 3,80 (s, 3H, OCH3); 1,58 (d, 7,4 Hz,
CHCH3). IR (KBr, (cm-1)): 3400 (NH); 1743 (COO); 1657 (CON).
MS m/z (rel.int. %): 208 (4, M+), 149 (73), 106 (100), 78 (38). Elemanalízis: C10H12N2O3
(208,22): számított: C, 57,69; H, 5,81; N, 13,45; mért: C, 57,79; H, 5,90; N, 13,26. Izolált
hozam: 4 mg (15 %).
3-(N-(1’-metoxikarbonil-etil)-glioxilamido)-piridin (14f): 1H-NMR (400 MHz, CDCl3)

H:

9,48 (s, 1H; Py); 8,80 (d, 2,2 Hz, 1H, Py), 8,60 (d, 7,4 Hz, 1H,
Py); 7,70 (brs, 1H, NH); 7,40 (dt, 7,4 Hz, 2,2 Hz, 1H, Py); 4,64
(qi, 7,4 Hz, 1H, CH); 3,73 (s, 3H, OCH3); 1,52 (d, 7,4 Hz,
CHCH3).

13

C-NMR (CDCl3)

C:

185,9; 172,2; 160,2; 154,2;

152,1; 138,4; 129,0; 123,3; 52,7; 48,2; 17,9. IR (KBr, (cm-1)): 3280 (NH); 1744 (COO); 1673
90

(br, CO, CON). MS m/z (rel.int. %): 236 (2, M+), 177 (17), 106 (100), 78 (85). Elemanalízis:
C11H12N2O4 (236,23): számított: C, 55,93; H, 5,12; N, 11,86; mért: C, 55,80; H, 5,23; N,
11,70. Izolált hozam: 103 mg (68 %).
3-(N-(2’-metoxikarbonil-bután-1,4-diil)-karboxamido)-piridin (13g): 1H-NMR (400 MHz,
CDCl3)

H:

8,84 (s, 1H; Py); 8,62 (d, 1,8 Hz, Py), 7,90 (d, 7,4 Hz,

1H, Py); 7,32 (dt, 7,4 Hz, 1,8 Hz, 1H, Py); 4,66 (m, 1H, NCH); 3,78
(s, 3H, OCH3); 3,5-3,7 (m, 2H, NCH2); 1,8-2,4 (m, 4H, CH2CH2).
13

C-NMR (CDCl3)

C:

172,3; 167,1; 151,1; 148,2; 135,1; 131,9;

123,2; 59,2; 52,3; 49,8; 29,2; 25,3. IR (KBr, (cm-1)): 1743 (COO); 1632 (CON). MS m/z
(rel.int. %): 234 (7, M+), 175 (61), 106 (100), 78 (34). Elemanalízis: C12H14N2O3 (234,25):
számított: C, 61,53; H, 6,02; N, 11,96; mért: C, 61,58; H, 5,93; N, 11,71. Izolált hozam: 77
mg (59 %).
3-(N-(2’-metoxikarbonil-bután-1,4-diil)-glioxilamido)-piridin (14g): 1H-NMR (400 MHz,
CDCl3)

H:

9,12 (s, 1H; Py); 8,22 (brs, 1H, Py), 7,55 (m, 1H, Py);

7,25 (m, 1H, Py); 4,70 (m, 1H, NCH); 3,76 (s, 3H, OCH3); 3,5-3,7
(m, 2H, NCH2); 1,8-2,4 (m, 4H, CH2CH2). 13C-NMR (CDCl3) (két
konformációs izomer a C(O)-N gátolt rotáció miatt).

C:

189,5/188,7; 172,3/172,0; 163,7; 154,5/153,9; 151,8/151,3; 148,1; 137,6; 132,0/131,9; 123,6;
59,3; 52,4; 47,3; 30,8; 24,6. IR (KBr, (cm-1)): 1744 (COO); 1683 (CO); 1643 (CON). MS m/z
(rel.int. %): 262 (2, M+); 234 (14), 203 (6), 175 (3), 156 (13), 128 (100), 106 (35), 78 (22).
Elemanalízis: C13H14N2O4 (262,27): számított: C, 59,54; H, 5,38; N, 10,68; mért: C, 59,74; H,
5,42; N, 10,55. Izolált hozam: 15 mg (24 %).
(N-terc-butil-karboxamido)-pirazin (15a): 1H-NMR (400 MHz, CDCl3)

H:

9,4 (brs, 1H;

Pyr); 8,68 (brs, 1H, Pyr); 8,44 (brs, 1H, Pyr); 7,65 (brs, 1H, NH); 1,48
(s, 9H, C(CH3)3).

13

C-NMR (CDCl3)

C:

162,0; 146,9; 145,2; 144,0;

142,1; 51,2; 28,7. IR (KBr, (cm-1)): 3350 (NH); 1665 (CON). MS m/z
(rel.int. %): 179 (46, M+), 164 (100), 107 (87), 79 (89). Elemanalízis:
C9H13N3O (179,22): számított: C, 60,32; H, 7,31; N, 23,45; mért: C, 60,17; H, 7,46; N, 23,30.
Izolált hozam: 147 mg (82 %).
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(N-fenil-karboxamido)-pirazin (15b): 1H-NMR (400 MHz, CDCl3)

H:

9,65 (brs, 1H; NH);

9,50 (brs, 1H, Pyr); 8,78 (brs, 1H, Pyr); 8,57 (brs, 1H, Pyr); 7,75 (d,
7,6 Hz, 2H, Ph); 7,35 (t, 7,6 Hz, 2H, Ph); 7,15 (t, 7,2 Hz, 1H, Ph).
13

C-NMR (CDCl3)

C:

160,6; 147,5; 144,7; 144,4; 142,3; 137,2;

129,1; 124,8; 119,8. IR (KBr, (cm-1)): 3350 (NH); 1679 (CON). MS
m/z (rel.int. %): 199 (100, M+), 107 (15), 80 (63), 79 (68). Elemanalízis: C11H9N3O (199,21):
számított: C, 66,32; H, 4,55; N, 21,09; mért: C, 66,46; H, 4,75; N, 20,96. Izolált hozam: 7 mg
(16 %).
(N-pentán-1,5-diil-karboxamido)-pirazin (15c): 1H-NMR (400 MHz, CDCl3)

H:

8,74 (brs,

1H; Py); 8,50 (brs, 1H, Py); 8,42 (br s, 1H, Py); 3,60 (brs, 2H, NCH2);
3,30 (brs, 2H, NCH2); 1,60 (brs, 4H, 2xCH2); 1,50 (brs, 2H, CH2). 13CNMR (CDCl3)

C:

165,3; 150,2; 145,0; 145,1; 143,0; 48,4; 43,6; 26,6;

25,7; 24,5. IR (KBr, (cm-1)): 1635 (CON). MS m/z (rel.int. %): 191 (3,
M+), 107 (5), 84 (100), 79 (14). Elemanalízis: C10H13N3O (191,23): számított: C, 62,81; H,
6,85; N, 21.97; mért: C, 62,84; H, 6,96; N, 21,70. Izolált hozam: 154 mg (81 %).
(N-pentán-3-oxa-1,5-diil-karboxamido)-pirazin (15d): 1H-NMR (400 MHz, CDCl3)

H:

8,89 (brs, 1H; Py); 8,54 (brs, 1H, Py); 8,42 (brs, 1H, Py); 3,70 (brs, 4H,
2xCH2); 3,50 (brs, 4H, 2xCH2);

13

C-NMR (CDCl3)

C:

165,2; 149,1;

146,0; 145,5; 142,6; 67,1; 66,9; 47,9; 43,1. IR (KBr, (cm-1)): 1636
(CON). MS m/z (rel.int. %): 193 (8, M+), 107 (16), 86 (100), 79 (30).
Elemanalízis: C9H11N3O2 (193,21): számított: C, 55,95; H, 5,74; N, 21,75; mért: C, 55,80; H,
5,85; N, 21,64. Izolált hozam: 158 mg (83 %).
(N-(1’-metoxikarbonil-metil)-karboxamido)-pirazin (15e): 1H-NMR (400 MHz, CDCl3)
H:

9,30 (s, 1H; Pyr); 8,67 (s, 1H, Pyr), 8,42 (s, 1H, Pyr); 8,25 (brs,

1H, NH); 4,20 (brs, 2H, CH2), 3,68 (s, 3H, OCH3).
(CDCl3)

C:

13

C-NMR

169,8; 163,2; 147,4, 144,3; 143,9; 142,7; 52,3; 41,1. IR

(KBr, (cm-1)): 3322 (NH); 1747 (COO); 1660 (CON). MS m/z
(rel.int. %): 195 (7, M+), 163 (34), 136 (100), 107 (72), 79 (70). Elemanalízis: C8H9N3O3
(195,18): számított: C, 49,23; H, 4,65; N, 21,53; mért: C, 49,01; H, 4,82; N, 21,30. Izolált
hozam: 140 mg (78 %).
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(N-(1’-metoxikarbonil-etil)-karboxamido)-pirazin (15f): 1H-NMR (400 MHz, CDCl3)

H:

9,28 (s, 1H; Pyr); 8,66 (s, 1H, Pyr), 8,46 (s, 1H, Pyr); 8,20 (brs, 1H,
NH); 4,70 (m, 1H, NHCH); 3,68 (s, 3H, OCH3); 1,46 (d, 7,2 Hz,
CHCH3). IR (KBr, (cm-1)): 3388 (NH); 1744 (COO); 1677 (CON).
MS m/z (rel.int. %): 209 (2, M+), 150 (100), 107 (40), 79 (41).
Elemanalízis: C9H11N3O3 (209,20): számított: C, 51,67; H, 5,30; N, 20,09; mért: C, 51,49; H,
5,12; N, 19,85. Izolált hozam: 171 mg (82 %).
(N-(2’-metoxikarbonil-bután-1,4-diil)-karboxamido)-pirazin (15g): 1H-NMR (400 MHz,
CDCl3) (két konformációs izomer a C(O)-N gátolt rotáció miatt).

H:

9,10/9,22 (s, 1H; Pyr); 8,58 (brs, 1H, Pyr); 8,35/8,50 (s, 1H, Pyr),
4,60/5,04 (brs, 1H, NCH); 3,60-3,90 (m, 2H, NCH2); 3,58/3.71 (s, 3H,
OCH3); 1,8-2,4 (m, 4H, CH2CH2). 13C-NMR (CDCl3)

C:

172,9/172,2;

164,1/163,8; 148,4/147,7; 146,2/146,5; 145,6/145,7; 142,2/141,4; 61,2/60,2; 52,2/52,1;
49,6/48,3; 31,8/28,7; 25,4/21,8. IR (KBr, (cm-1)): 1745 (COO); 1635 (CON). MS m/z (rel.int.
%): 235 (8, M+), 176 (94), 128 (100), 107 (71), 79 (77). Elemanalízis: C11H13N3O3 (235,24):
számított: C, 56,16; H, 5,57; N, 17,86; mért: C, 56,02; H, 5,73; N, 17,61. Izolált hozam: 174
mg (74 %).
5-Klór-7-(N-terc-butil-karboxamido)-8-metoxi-kinolin (17a): 1H-NMR (400 MHz, CDCl3)
H:

8,95 (d, 2,8Hz, 1H, H-2); 8,55 (d, 7Hz, 1H, H-4); 8,30 (s, 1H,

H-6); 8,16 (brs, 1H, N-H); 7,58 (dd, 2,8 Hz, 7Hz, 1H, H-3); 4,20
(s, 3H, OCH3); 1,51 (s, 9H, C(CH3)3).
CDCl3).

C:

13

C-NMR (100,6 MHz,

162,7; 153,4; 150,4; 143,2; 133,3; 129,0; 127,3;

126,7; 126,5; 123,1; 63,2; 51,3; 28,8. IR (KBr, (cm-1)): 3375
(NH); 1665 (CON). MS m/z (rel.int. %): 292/294 (27/9, M+), 235/ (41/14), 220/222 (100/34),
205/207 (40/13), 191/193 (26/9), 179/181 (31/10). Elemanalízis: C15H17N2O2Cl (292,77):
számított: C, 61,54; H, 5,85; N, 9,57; mért: C, 61,41; H, 5,59; N, 9,44. Sárga, nagyon
viszkózus anyag, Rf (10% EtOAc/CH2Cl2) 0,44. Izolált hozam: 204 mg (76%).

93

5-Klór-7-(N-terc-butil-glioxilamido)-8-metoxi-kinolin (17a’): 1H-NMR (400 MHz, CDCl3)
H:

8,93 (d, 2,8Hz, 1H, H-2); 8,55 (d, 7Hz, 1H, H-4); 7,75 (s,

1H, H-6); 7,57 (dd, 2,8 Hz, 7Hz, 1H, H-3); 6,40 (brs, 1H,
NH); 4,36 (s, 3H, OCH3); 1,53 (s, 9H, C(CH3)3).
(100,6 MHz, CDCl3).

C:

13

C-NMR

191,8; 162,0; 156,6; 149,8; 143,1;

133,4; 130,1; 127,4; 126,8; 125,8; 123,4; 64,0; 51,7; 28,5. IR
-1

(KBr, (cm )): 3378 (NH); 1665 (CO); 1653 (CON). MS m/z (rel.int. %): 320/322 (9/3, M+),
220/222 (100/33), 193 (18), 164 (17), 57 (20). Elemanalízis: C16H17N2O3Cl (320,78):
számított: C, 59,91; H, 5,34; N, 8,73; mért: C, 59,80; H, 5,49; N, 8,66. Fehér, kristályos
anyag, Rf (10% EtOAc/CH2Cl2) 0,55. Olvadáspont: 127-130 oC. Izolált hozam: 5 mg (9%).
5-Klór-7-(N,N-(pentán-1’,5’-diil)-karboxamido)-8-metoxi-kinolin (17b):
MHz, CDCl3)

H:

1

H-NMR (400

8,98 (d, 2,8 Hz, 1H, H-2); 8,56 (d, 7 Hz, 1H, H-

4); 7,58 (dd, 2,8 Hz, 7Hz, 1H, H-3); 7,50 (s, 1H, H-6); 4,18 (s, 3H,
OCH3); 3,7-3,9 (m, 2H, NCH2); 3,1-3,3 (m, 2H, NCH2); 1,58-1,75
(m,

6H,

(CH2)3).

13

C-NMR

(100,6

MHz,

CDCl3)

konformációs izomer a C(O)-N gátolt rotáció miatt).

C:

(két
165,9;

150,6; 143,0; 133,3; 132,1; 132,0; 128,5; 128,4; 125,3; 122,5; 63,2; 48,3/47,1; 42,8/41,7;
26,4/25,6; 25,3/24,7; 24,4. IR (KBr, (cm-1)): 1639 (CON). MS m/z (rel.int. %): 304/306
(40/14, M+), 220/222 (100/34), 191/193 (50/13); 128 (31). Elemanalízis: C16H17N2O2Cl
(304,78): számított: C, 63,05; H, 5,62; N, 9,19; mért: C, 63,15; H, 5,50; N, 8,97. Sárga,
nagyon viszkózus anyag, Rf (50% EtOAc/CH2Cl2) 0,39. Izolált hozam: 122 mg (41%).
5-Klór-7-(N-terc-butil-karboxamido)-8-benziloxi-kinolin (18b):
CDCl3)

H:

1

H-NMR (400 MHz,

9,03 (d, 2,6 Hz, 1H, H-2); 8,58 (d, 7,2 Hz, 1H, H-4);

8,33 (s, 1H, H-6); 8,08 (brs, 1H, N-H); 7,60 (dd, 2,6 Hz, 7,2 Hz,
1H, H-3); 7,30-7,42 (m, 5H, Ph); 5,55 (s, 2H, CH2Ph); 1,22 (s,
9H, C(CH3)3).

13

C-NMR (100,6 MHz, CDCl3).

C:

162,8; 159,6;

152,6; 150,0; 143,3; 136,4; 133,3; 129,0; 128,9; 128,6; 128,5;
127,5; 126,5; 123,0; 78,8; 51,3; 28,5. IR (KBr, (cm-1)): 3376 (NH), 1663 (CON).
Elemanalízis: C21H21N2O2Cl (368,86): számított: C, 68,38; H, 5,74; N, 7,59; mért: C, 68,29;
H, 5,56; N, 7,43. Sárga, kristályos anyag, Rf (10% EtOAc/CHCl3) 0,83. Olvadáspont: 165168oC. Izolált hozam: 224 mg (62%).
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5-Jód-8-hidroxi-kinolin (20) [170]: 1H-NMR (400 MHz, CDCl3)

H:

8,75 (d, 2,,Hz, 1H, H-

2); 8,10 (d, 8,2 Hz, 1H, H-4); 7,75 (d, 8,4 Hz, 1H, H-7); 7,45 (dd, 4 Hz, 8.4 Hz, 1H, H-3);
7,09 (d, 8,4 Hz, 1H, H-6), 6,95 (brs, 1H, OH).

13

C-NMR (100,6 MHz, CDCl3)

C:

153,2;

148,7; 137,7; 136,5; 136,4; 128,3; 122,5; 119,4; 90,8. MS m/z: 271 (100, M+), 243 (7), 144
(6), 116 (33). Elemanalízis: C9H6ION (271,06): számított: C, 39,88; H, 2,23; N, 5,17; mért: C,
39,75; H, 2,47; N, 4,88. Sárga, nagyon viszkózus anyag. Izolált hozam: 122 mg (45 %).
7-Jód-8-hidroxi-kinolin (20’) [170]: (a 20/20’ termékek 70/30-as elegyeként izoláltam): MS
m/z: 271 (100, M+), 243 (10), 144 (5), 116 (30).
5-(N,N-(pentán-3’-oxa-1’,5’-diil)-karboxamido)-7-jód-8-benziloxi-kinolin (23a): 1H-NMR
(400 MHz, CDCl3)

H:

8,96 (d, 3,7 Hz, 1H, H-2); 8,20 (d, 8,3 Hz, 1H,

H-4); 7,82 (s, 1H, H-6); 7,67 (d, 7,3 Hz, 2H, Ph); 7,31-7,55 (m, 4H, Ph
+ H-3); 5,51 (s, 2H, OCH2); 3,75-3,99 (m, 4H, O(CH2)2); 3,43-3,70 (m,
2H, NCH2); 3,19-3,35 (m, 2H, NCH2);
C:

13

C-NMR (100,6 MHz, CDCl3)

166,9; 157,1; 150,5; 142,6; 137,2; 134,2; 133,8; 132,3; 129,1 128,5;

128,4; 127,1; 122,6; 91,2; 76,8; 67,2; 48,1; 42,7. IR (KBr, (cm-1)): 1628
(CON). MS m/z: 474 (M+), 347 (M+-I). Elemanalízis: C21H19N2O3I
(474,30): számított: C, 53,18; H, 4,04; N, 5,91; mért: C, 53,41; H, 4,29; N, 5,64. Sárga,
szilárd anyag, Rf (50% EtOAc/CHCl3) 0,41. Olvadáspont: 120-121 oC. Izolált hozam: 410 mg
(87 %).
5-(N,N-(pentán-1’,5’-diil)-karboxamido)-7-jód-8-benziloxi-kinolin (23b): 1H-NMR (400
MHz, CDCl3)

H:

8,96 (d, 3,8 Hz, 1H, H-2); 8,19 (d, 8,0 Hz, 1H, H-4);

7,80 (s, 1H, H-6); 7,66 (d, 7.3 Hz, 2H, Ph); 7,51 (dd, 3,8 Hz, 8.0 Hz, 1H,
H-3); 7,31-7,40 (m, 3H, Ph); 5,49 (s, 2H, OCH2); 3,75-3,90 (m, 2H,
NCH2)2); 3,17 (brs, 2H, NCH2); 1,35-1,80 (m, 6H, (CH2)3).
(100,6 MHz, CDCl3)

C:

13

C-NMR

166,7; 156,3; 150,4; 142,6; 137,3; 134,1; 133,6;

131,9; 129,0; 128,5; 128,3; 127,1; 122,4; 91,4; 76,8; 48,8; 43,2; 27,0;
26,0; 24,7. IR (KBr, (cm-1)): 1630 (CON). MS m/z: 472 (M+), 345 (M+I). Elemanalízis: C22H21N2O2I (472,33): számított: C, 55,94; H, 4,48; N, 5,93; mért: C, 55,71;
H, 4,59; N, 5,66. Sárga, nagyon viszkózus anyag, Rf (40% EtOAc/CHCl3) 0,69; Izolált
hozam: 405 mg (86 %).
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5-(N-fenil-karboxamido)-7-jód-8-benziloxi-kinolin (23c): 1H-NMR (400 MHz, CDCl3)

H:

8,96 (d, 3,4 Hz, 1H, H-2); 8,75 (d, 8,2 Hz, 1H, H-4); 8,08 (s, 1H, H-6); 7,90
(brs, 1H, NH); 7,60-7,68 (m, 4H, Ph); 7,49 (dd, 3,4 Hz, 8,2 Hz, 1H, H-3);
7,28-7,40 (m, 6H, Ph); 5,54 (s, 2H, OCH2). 13C-NMR (100,6 MHz, CDCl3)
H:

164,9; 157,8; 150,4; 142,6; 137,9; 137,1; 135,1; 134,9; 131,2; 129,4;

129,0; 128,5; 128,4; 127,8; 125,2; 122,8; 121,1; 120,4; 90,4; 76,9. IR (KBr,
(cm-1)): 3270 (NH); 1644 (CON). MS m/z: 480 (M+), 353 (M+-I).
Elemanalízis C23H17N2O2I (480,30): számított: C, 57,52; H, 3,57; N, 5,83;
mért: C, 57,40; H, 3,69; N, 5,70. Halványsárga, szilárd anyag, Rf (10% EtOAc/CHCl3) 0,55;
Olvadáspont: 178-179 oC. Izolált hozam: 390 mg (81 %).

5-(N-terc-butil-karboxamido)-7-jód-8-benziloxi-kinolin
CDCl3)

H:

(23d):

1

H-NMR

(400

MHz,

8,95 (d, 3,9 Hz, 1H, H-2); 8,69 (d, 8,4 Hz, 1H, H-4); 7,94 (s,

1H, H-6); 7,66 (d, 7,3 Hz, 2H, Ph); 7,51 (dd, 3,9 Hz, 8,4 Hz, 1H, H-3);
7,32-7,40 (m, 3H, Ph); 5,80 (brs, 1H, NH); 5,53 (s, 2H, OCH2); 1,52 (s,
9H, C(CH3)3).

13

C-NMR (100,6 MHz, CDCl3)

C:

166,5; 157,1; 150,2;

142,6; 137,2; 134,9; 134,4; 132,7; 129,0; 128,5; 128,4; 127,7; 122,5; 90,5;
76,7; 52,6; 29,1. IR (KBr, (cm-1)): 3307 (NH); 1634 (CON). MS m/z: 460
(M+), 333 (M+ -I). Elemanalízis: C21H21N2O2I (460,31): számított: C,
54,80; H, 4,60; N, 6,09; mért: C, 54,61; H, 4,69; N, 5,84. Sötétzöld, kristályos anyag, Rf (10%
EtOAc/CHCl3) 0,59. Olvadáspont: 125-126 oC. Izolált hozam: 350 mg (76 %).
5,7-bisz-(N-terc-butil-karboxamido)-8-benziloxi-kinolin (23d’):
CDCl3)

H:

1

H-NMR (400 MHz,

9,02 (d, 4,0 Hz, 1H, H-2); 8,91 (d, 8,0 Hz, 1H, H-4);

8,40 (s, 1H, H-6); 8,19 (brs, 1H, NH); 7,52 (d, 5,8 Hz, 2H, Ph),
7,52-7,56 (m, 1H, H-3); 7,39-7,41 (m, 3H, Ph); 6,06 (brs, 1H, NH);
5,61 (s, 2H, OCH2); 1,52 (s, 3H, C(CH3)3); 1,23 (s, 3H, C(CH3)3).
13

C-NMR (100,6 MHz, CDCl3)

C:

167,2; 163,4; 155,3; 149,9;

142,7; 136,3; 135,0; 130,5; 129,3; 129,2; 129,0; 128,8; 126,1;
124,3; 123,0; 79,0; 52,2; 51,3; 28,8; 28,4. IR (KBr, (cm-1)): 3375 (NH); 1639 and 1659
(CON). MS (FAB): 434,2445 (M+H)+ (számított: 434,2444); Elemanalízis: C26H31N3O3
(433,55): számított: C, 72,03; H, 7,21; N, 9,69; mért: C, 71,77; H, 7,40; N, 9,45. Halvány
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sárga, szilárd anyag, Rf (15% EtOAc/CH2Cl2) 0,68. Olvadáspont: 59-61 ºC. Izolált hozam:
172 mg (40 %).

7-(N-terc-butil-karboxamido)-5-(N-terc-butil-glioxilamido)-8-benziloxi-kinolin
1

H-NMR (400 MHz, CDCl3)

H:

(23d’’):

8,97 (d, 2,0 Hz, 1H, H-2); 8,80 (d,

8,0 Hz, 1H, H-4); 7,69 (s, 1H, H-6); 7,50 (d, 7,1 Hz, 2H, Ph), 7,54
(dd, 5,0 és 3,4 Hz, 1H, H-3); 7,31-7,38 (m, 3H, Ph); 6,01 (brs, 1H,
NH); 6,42 (brs, 1H, NH); 5,75 (s, 2H, OCH2); 1,51 (s, 3H,
C(CH3)3); 1,34 (s, 3H, C(CH3)3). 13C-NMR (100,6 MHz, CDCl3)

C:

193,0; 167,0; 161,4; 157,2; 149,8; 142,3; 137,5; 134,8; 130,8; 130,0;
128,3; 128,2; 128,0; 126,5; 124,7; 123,3; 77,6; 52,3; 51,7; 28,8; 28,3. IR (KBr, (cm-1)): 3278
(NH); 1658 and 1640 (CON). MS (FAB): 462,2398 (M+H)+ (számított: 462,2393). Zöld,
szilárd anyag, Rf (15% EtOAc/CH2Cl2) 0,50. Olvadáspont: 64-66 ºC. Izolált hozam: 37 mg (8
%).
5,7-bisz-(N-terc-butil-glioxilamido)-8-hidroxi-kinolin (24): 1H-NMR (400 MHz, CDCl3)
H:

9,42 (s, 1H, H-6); 9,22 (d, 2,8 Hz, 1H, H-2); 8,69 (brs, 1H,

H-4); 8,20 (brs, 1H, OH); 7,58 (dd, 1H, H-3); 6,71 (brs, 1H,
NH); 6,66 (brs, 1H, NH); 1,50 (s, 18H, 2xC(CH3)3). 13C-NMR
(100,6 MHz, CDCl3)

C:

189,8; 189,7; 163,7; 163,4; 155,3;

148,0; 142,3; 138,6; 135,0; 130,1; 126,3; 115,1; 107,9; 52,1;
52,0; 28,7. IR (KBr, (cm-1)): 3307 (NH); 1677 (CON); 1628
(CON). MS m/z: 421 (M+-H + Na), 299 (M+-CONHtBu).
Elemanalízis: C21H25N3O5 (399,45): számított: C, 63.15; H, 6.31; N, 10.52; mért: C, 63.31; H,
6.42; N, 10.30. Sárga, szilárd anyag, Rf (20% EtOAc/CHCl3) 0,44. Olvadáspont: 104-105 oC.
Izolált hozam: 188 mg (47 %).
Dietil-N-benzoil-α-amino-benzilfoszfonát (25a): 1H-NMR (400 MHz, CDCl3)

H:

7,80-7,84

(m, 2H, Ph-orto); 7,50-7,53 (m, 2H, Ph-meta); 7,40-7,43 (m, 1H, Phpara); 7,25-7,36 (m, 5H, Ph); 5,76 (dd, 9,4 Hz, 21,2 Hz, 1H, CH);
4,02-4,15 (m, 2H, 2x (OCHaHb); 3,88-3,97 (m, 1H, OCHaHb); 3,663,75 (m, 1H, OCHaHb); 1,25 (t, 7,0 Hz, 3H); 1,05 (t, 7.0 Hz, 3H). 13CNMR (100,6 MHz, CDCl3)

C:

166,9; 135,3; 134,0; 131,6; 128,6; 128,5; 128,4; 128,3; 128,1;
97

128,0; 127,4; 63,1 (2J(P,C)=7,0 Hz); 63,3 (2J(P,C)=7,0 Hz); 51,2 (1J(P,C)=153,8 Hz); 16,4
(3J(P,C)=5,9 Hz); 16,1 (3J(P,C)=5,9 Hz). IR (KBr, (cm-1)): 1654 (CON); 1247 (P=O); 1025
(P-O). MS m/z (rel.int. %): 347 (7, M+), 210 (60), 105 (100), 77 (30). Elemanalízis:
C18H22NO4P (347,35): számított: C, 62,24; H, 6,38; N, 4,03; mért: C, 62,10; H, 6,55; N, 3,79.
Piszkosfehér, szilárd anyag, Rf (40% EtOAc/CH2Cl2) 0,42. Olvadáspont: 87-90 oC. Izolált
hozam: 208 mg (72%).
Dietil-N-fenilglioxiloil-α-amino-benzilfoszfonát (25b): MS m/z (rel.int. %): 375 (3, M+),
270 (10), 238 (32), 105 (100), 77 (35).
Dietil-N-(2-tiofenil-karbonil)-α-amino-benzilfoszfonát (26a): 1H-NMR (400 MHz, CDCl3)
H:

7,65 (dd, 3,7 Hz, 1,0 Hz, 1H; Thioph); 7,34 (dd, 4,8 Hz,

1.0 Hz, 1H, Thioph); 7,25-7,36 (m, 5H, Ph), 7,20 (brs, 1H,
NH); 7,05 (dd, 3,7 Hz, 4,8 Hz, 1H, Thioph); 5,66 (dd, 1H,
9,3 Hz, 21,2 Hz, CH); 4,08-4,20 (m, 2H, 2x (OCHaHb); 3,95
(dq, 7,0 Hz, 12,0 Hz, OCHaHb); 3,73 (dq, 7,0 Hz, 12,0 Hz, OCHaHb); 1,30 (t, 7,0 Hz, 3H);
1,09 (t, 7,0 Hz, 3H).

13

C-NMR (100,6 MHz, CDCl3)

C:

161,1; 138,2; 135,1; 133,1; 130,6;

63,4 (2J(P,C)=6,9 Hz); 63,2 (2J(P,C)=6,9 Hz); 50,6 (1J(P,C)=154,4 Hz); 16,3 (3J(P,C)=5,7
Hz); 16,1 (3J(P,C)=5,7 Hz). IR (KBr, (cm-1)): 1649 (CON); 1228 (P=O); 1029 (P-O). MS m/z
(rel.int. %): 353 (2, M+), 277 (6), 216 (43), 111 (100), 83 (5). Elemanalízis: C16H20NO4PS
(353,37): számított: C, 54,38; H, 5,70; N, 3,96; mért: C, 54,26; H, 5,57; N, 3,74. Piszkosfehér,
szilárd anyag, Rf (30% EtOAc/CHCl3) 0,34. Olvadáspont: 122-125 oC. Izolált hozam: 230 mg
(76%).

Dietil-N-(2-tiofenil-glioxiloil)-α-amino-benzilfoszfonát (26b): MS m/z (rel.int. %): 381 (4,
M+), 265 (8), 244 (35), 132 (15); 111 (100), 91 (24).
Dietil-N-(ciklohexén-1-il-karbonil)-α-amino-benzilfoszfonát (27a): 1H-NMR (400 MHz,
CDCl3)

H:

7,42 (d, 7,2 Hz, 2H, Ph-orto); 7,22-7,33 (m, 3H, Ph); 6,78

(brs, 1H, NH); 6,62 (br s, 1H, =CH); 5,55 (dd, 9,3 Hz, 21,0 Hz, 1H,
CH); 4,02-4,15 (m, 2H, 2x (OCHaHb); 3,86-3,95 (m, 1H, OCHaHb);
3,80 (m, 1H, OCHaHb); 2,25 (brs, 2H, CH2); 2,12 (brs, 2H, CH2);
1,55-1,65 (m, 4H, 2x CH2); 1,25 (t, 7,0 Hz, 3H); 1,05 (t, 7,0 Hz, 3H). 13C-NMR (100,6 MHz,
98

CDCl3)

C:

167,7; 135,4; 134,4; 132,9; 128,6; 128,0; 127,9; 63,3 (2J(P,C)=6,9 Hz); 62,9

(2J(P,C)=6,9 Hz); 49,1 (1J(P,C)=152,7 Hz); 25,3; 24,2; 22,0; 21,4; 16,3 (3J(P,C)=5,7 Hz);
16,1 (3J(P,C)=5,7 Hz). IR (KBr, (cm-1)): 1658 (CON); 1632 (C=C); 1247 (P=O); 1027 (P-O).
MS m/z (rel.int. %): 351 (9, M+), 242 (12), 214 (54), 109 (100), 81 (28). Elemanalízis:
C18H26NO4P (351,38): számított: C, 61,53; H, 7,46; N, 3,99; mért: C, 61,40; H, 7,41; N, 3,80.
Piszkosfehér, szilárd anyag, Rf (50% EtOAc/CHCl3) 0,54. Olvadáspont: 92-95 oC. Izolált
hozam: 287 mg (82%).
Dietil-N-(4-terc-butil-ciklohexén-1-il-karbonil)-α-amino-benzilfoszfonát (28a): 1H-NMR
(400 MHz, CDCl3)

H:

7,40 (d, 7,2 Hz, 2H, Ph-orto); 7,16-7,26 (m, 3H,

Ph); 6,65 (brs, 1H, =CH); 6,58 (brs, 1H, NH); 5,54 (dd, 9,4 Hz, 21,0 Hz,
1H, CH); 4,02-4,15 (m, 2H, 2x (OCHaHb); 3,86-3,95 (m, 1H, OCHaHb);
3,65-3,73 (m, 1H, OCHaHb); 1,55-2,27 (m, 7H, CH+3xCH2); 1,25 (t, 7,0
Hz, 3H); 1,06 (t, 7,0 Hz, 3H); 0,88 (s, 9H, tBu).
CDCl3)

C:

13

C-NMR (100,6 MHz,

167,7; 135,4; 134,4; 132,9; 128,6; 128,0; 127,9; 63,1 (2J(P,C)=6,9 Hz); 62,9

(2J(P,C)=6,9 Hz); 50,0 (1J(P,C)=153,1 Hz); 43,3; 39,2; 32,0; 27,0; 25,7; 23,5; 16,3
(3J(P,C)=5,4 Hz); 16,1 (3J(P,C)=5,4 Hz). IR (KBr, (cm-1)): 1664 (CON); 1637 (C=C); 1245
(P=O); 1028 (P-O).MS m/z (rel.int. %): 407 (7, M+), 270 (53), 165 (100), 106 (16).
Elemanalízis: C22H34NO4P (407,49): számított: C, 64,85; H, 8,41; N, 3,44; mért: C, 64,72; H,
8,23; N, 3,28. Sárga, szilárd anyag, Rf (40% EtOAc/CHCl3) 0,61. Olvadáspont: 76-78 oC.
izolált hozam: 325 mg (80%).
Dietil-N-(2-metil-ciklohexén-1-il-karbonil)-α-amino-benzilfoszfonát (29a): 1H-NMR (400
MHz, CDCl3)

H:

7,42 (d, 7,2 Hz, 2H, Ph-orto); 7,21-7,35 (m, 3H, Ph);

6,50 (brs, 1H, NH); 5,55 (dd, 9,6 Hz, 20,8 Hz, 1H, CH); 4,05-4,16 (m,
2H, 2x (OCHaHb); 3,86-3,95 (m, 1H, OCHaHb); 3,65-3,73 (m, 1H,
OCHaHb); 1,73 (s, 3H, =CCH3); 1,55-2,22 (m, 8H, 4xCH2); 1,25 (t, 7,0
Hz, 3H); 1,06 (t, 7.0 Hz, 3H). 13C-NMR (100,6 MHz, CDCl3)

C:

170,8; 135,7; 135,2, 132,3;

128,6; 128,0; 127,9; 63,1 (2J(P,C)=7,0 Hz); 62,9 (2J(P,C)=7,0 Hz); 49,8 (1J(P,C)=152,7 Hz);
31,4; 26,8, 25,5; 22,1, 20,8; 16,4 (3J(P,C)=5,6 Hz); 16,1 (3J(P,C)=5,6 Hz). IR (KBr, (cm-1)):
1651 (CON); 1237 (P=O); 1023 (P-O). MS m/z (rel.int. %): 365 (10, M+), 228 (23), 123
(100), 95 (21). Elemanalízis: C19H28NO4P (365,41): számított: C, 62,45; H, 7,72; N, 3,83;
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mért: C, 62,32; H, 7,49; N, 3,61. Piszkosfehér, szilárd anyag, Rf (50% EtOAc/CH2Cl2) 0,49.
Olvadáspont: 79-83 oC. izolált hozam: 78 mg (43%).
Dietil-N-(1-fenil-etén-1-il-karbonil)-α-amino-benzilfoszfonát (30a): 1H-NMR (400 MHz,
CDCl3)

H:

7,20-7,55 (m, 10H, 2xPh); 6,80 (brs, 1H, NH); 6,05 (s,

1H, =CH); 5,65 (s, 1H, =CH); 5,60 (dd, 9,4 Hz, 20,6 Hz, 1H, CH);
4,00-4,15 (m, 2H, 2x (OCHaHb); 3,88-3,96 (m, 1H, OCHaHb); 3,713,80 (m, 1H, OCHaHb); 1,26 (t, 7,0 Hz, 3H); 1,07 (t, 7,0 Hz, 3H).
13

C-NMR (100,6 MHz, CDCl3)

C:

166,8; 144,3; 136,4; 136,2;

132,0; 131,9; 128,6; 128,5; 128,0; 127,9; 122,0; 63,1 (2J(P,C)=6,9 Hz); 62,9 (2J(P,C)=6,9
Hz); 50,4 (1J(P,C)=152,7 Hz); 16,3 (3J(P,C)=5,7 Hz); 16,1 (3J(P,C)=5,7 Hz). MS m/z (rel.int.
%): 373 (4, M+), 268 (33), 236 (60), 131 (31), 103 (100), 77 (25). Elemanalízis: C20H24NO4P
(373,39): számított: C, 64,34; H, 6,48; N, 3,75; mért: C, 64,22; H, 6,63; N, 3,48. Sárga,
nagyon viszkózus anyag, Rf (30% EtOAc/CHCl3) 0,38. Izolált hozam: 261 mg (70%).
N-Metil-N-metoxi-benzamid (25c): 1H-NMR (400 MHz, CDCl3)

H:

7,66 (d, 8,0 Hz, 2H,

Ph); 7,38-7,50 (m, 3H, Ph); 3,57 (s, 3H, OCH3); 3,35 (s, 3H, NCH3).
NMR (100,6 MHz, CDCl3)

C:

13

C-

170,0; 134,2; 130,5; 128,1; 128,0; 61,0; 33,8.

IR (KBr, (cm-1)): 1648 (CON). MS m/z (rel.int. %): 165 (3, M+), 105 (100), 77
(52), 51 (15). Elemanalízis: C9H11NO2 (165,19): C, 65,44; H, 6,71; N, 8,48;
mért: C, 65,32, H, 6,86 ; N, 8,23. Halványsárga olaj, Rf (10% EtOAc/CHCl3)
0,63. Izolált hozam: 128 mg (82 %).
N-Metil-N-metoxi-tiofén-2-karbonsavamid (26c): 1H-NMR (400 MHz, CDCl3)

H:

7,95 (d,

3,7 Hz, 1H, Tioph); 7,55 (d, 4,9 Hz, 1H, Tioph); 7,12 (d, 3,7 Hz, 4,9
Hz, 1H, Tioph); 3,79 (s, 3H, OCH3); 3,40 (s, 3H, NCH3). 13C-NMR
(100,6 MHz, CDCl3)

C:

162,3; 135,8; 134,4; 132,2; 126,8; 61,5;

33,1. IR (KBr, (cm-1)): 1655 (CON). MS m/z (rel.int. %): 171 (6,
M+), 111 (100), 83 (10), 57 (2). Elemanalízis: C7H9NO2S (171,21): számított: C, 49,11; H,
5,30; N, 8,18; mért: C, 49,02, H, 5,45; N, 8,01. Sárga olaj, Rf (10% EtOAc/CHCl3) 0,56.
Izolált hozam: 103 mg (67 %).

100

N-Metil-N-metoxi-tiofén-2-il-glioxilamid (26d): 1H-NMR (400 MHz, CDCl3)

H:

8,41 (d,

3,6 Hz, 1H, Tioph); 7,79 (d, 4,8 Hz, 1H, Tioph); 7,18 (dd, 3,6 Hz, 4,8
Hz, 1H, Tioph); 3,72 (s, 3H, OCH3); 3,35 (s, 3H, NCH3). 13C-NMR
(100,6 MHz, CDCl3)

C:

178,4; 166,4; 135,9; 135,8; 133,3; 128,5;

62,3; 31,7. MS m/z (rel.int. %): 199 (1, M+), 111 (100), 83 (10), 57 (5). A 26d terméket nem
sikerült tisztán izolálnom, csak 26c/26d = 3/1 arányú elegyeként.
N-Metil-N-metoxi-ciklohex-1-én-karbonsavamid (27c): 1H-NMR (400 MHz, CDCl3)

H:

6,14 (brs, 1H, =CH); 3,62 (s, 3H, OCH3); 3,21 (s, 3H, NCH3); 2,2-2,26 (m, 2H,
CH2); 2,08-2,14 (m, 2H, CH2); 1,58-1,70 (m, 4H, 2xCH2).
MHz, CDCl3)

C:

13

C-NMR (100,6

172,0; 133,9; 131,0; 61,0; 33,7; 25,6; 25,0; 22,2; 21,7. IR

(KBr, (cm-1)): 1655 (CON); 1620 (C=C). MS m/z (rel.int. %): 169 (2, M+), 109
(100), 81 (70), 79 (45), 53 (16). Elemanalízis: C9H15NO2 (169,22): számított: C,
63,88; H, 8,93; N, 8,28; mért: C, 63,70, H, 8,85; N, 8,03. Sárga olaj, Rf (10% EtOAc/CHCl3)
0,54. Izolált hozam: 130 mg (77 %).
N-Metil-N-metoxi-4-terc-butil-ciklohex-1-én-karbonsavamid (28c): 1H-NMR (400 MHz,
CDCl3)

H:

6,19-6,22 (m, 1H, =CH); 3,63 (s, 3H, OCH3); 3,21 (s, 3H, NCH3);

2,15-2,40 (m, 3H, CHtBu + =CHCH2); 1,80-1,96 (m, 2H, CH2); 1,10-1,35 (m,
2H, CH2).

13

C-NMR (100,6 MHz, CDCl3)

C:

171,9; 133,6; 131,8; 61,0; 43,5;

33,7; 32,2, 27,2; 27,1, 26,9; 23,7. IR (KBr, (cm-1)): 1659 (CON); 1632 (C=C).
MS m/z (rel.int. %): 225 (2, M+), 210 (4), 165 (100), 95 (20), 81 (31), 57 (38).
Elemanalízis: C13H23NO2 (225,33): számított: C, 69,29; H, 10,29; N, 6,22; mért:
C, 69,10, H, 10,45; N, 6,03. Sárga olaj, Rf (10% EtOAc/CHCl3) 0,65. Izolált
hozam: 195 mg (87 %).

N-Metil-N-metoxi-2-metil-ciklohex-1-én-karbonsavamid (29c):
CDCl3)

H:

1

H-NMR (400 MHz,

3,63 (s, 3H, OCH3); 3,21 (s, 3H, NCH3); 1,25-2,20 (m, 8H,

4xCH2); 1,62 (s, 3H, =CCH3).

13

C-NMR (100,6 MHz, CDCl3)

C:

171,6;

139,1; 129,6; 60,9; 33,9; 30,9; 30,5; 30,0; 25,2; 20,0. IR (KBr, (cm-1)): 1641
(CON). MS m/z (rel.int. %): 183 (2, M+), 123 (100), 95 (61), 67 (33).
Elemanalízis: C10H17NO2 (183,25): számított: C, 65,54; H, 9,35; N, 7,64;
mért: C, 65,37, H, 9,51; N, 7,50. Halványsárga olaj, Rf (20% EtOAc/CHCl3)
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0,56. Izolált hozam: 155 mg (85 %).
N-Metil-N-metoxi-2-(1-naftil)-akrilamid (32c): 1H-NMR (400 MHz, CDCl3)

H:

8,12 (d,

7,8 Hz, 1H, Naph); 7,77-7,85 (m, 2H, Naph); 7,40-7,51 (m, 5H, Naph);
6,11 (s, 1H, =CH); 5,65 (s, 1H, =CH); 3,10 (s, 3H, OCH3); 2,93 (s, 3H,
NCH3).

13

C-NMR (100,6 MHz, CDCl3)

C:

171,3; 144,6; 136,2; 133,6;

131,1; 128,3; 128,2; 126,4; 125,9; 125,3; 125,2; 123,9; 60,3; 33,1. IR
(KBr, (cm-1)): 1656 (CON). MS m/z (rel.int. %): 241 (11, M+), 181 (10),
153 (100), 76 (5). Elemanalízis: C15H15NO2 (241,29): számított: C, 74,67; H, 6,27; N, 5,80;
mért: C, 74,50, H, 6,45; N, 5,66. Sárga, viszkózus anyag, Rf (10% EtOAc/CHCl3) 0,75. Izolált
hozam: 207 mg (86 %).
N-metil-1,8-naftilimid (35): 1H-NMR(CDCl3) 1H-NMR (400 MHz, CDCl3)

H:

8,60 (d, 7,3

Hz, 2H, Naph); 8,21 (d, 8,3 Hz, 2H; Naph); 7,77 (dd, 7,3 Hz, 8,3 Hz, 2H,
Naph); 3,57 (s, 3H, NCH3). 13C-NMR (100,6 MHz, CDCl3)

C:

163,1; 133,9;

132,5; 132,0; 129,8; 125,5; 121,1; 37,2. IR (KBr, (cm-1)): 1771, 1736
(OCNCO). MS m/z (rel.int. %): 211 (60, M+), 198 (24), 183 (12), 167 (93),
166 (100), 154 (49), 139 (17), 126 (73). Elemanalízis: C13H9NO2 (211,22):
számított: C, 73,92; H, 4,29; N, 6,63; mért: C, 73,74; H, 4,49; N, 6,40. Fehér, szilárd anyag,
Rf (10% EtOAc/CHCl3) 0,73. Olvadáspont: 200-201 oC. Izolált hozam: 18 mg (43 %).
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5. ÖSSZEFOGLALÁS
Doktori értekezésemben a munkám során vizsgált egyszerű jódaromások és
jódalkének palládium-katalizált aminokarbonilezési reakcióit mutattam be; e kísérletek során
a legegyszerűbb, legáltalánosabban alkalmazható, in situ előállított Pd(0)-PPh3 katalizátorrendszert használtam. Különböző szubsztrátumok esetében tanulmányoztam a szerkezet–
reaktivitás, valamint a szerkezet–szelektivitás (kemo- és regioszelektivitás) közötti
összefüggéseket. Vizsgáltam továbbá a reakciókörülmények kemoszelektivitásra és a
reaktivitásra gyakorolt hatását. Kihasználva, hogy az N-nukleofilek szerkezete széles körben
változtatható, megvalósítottam gyakran használt modellvegyületek aminokarbonilezését
dietil-α-amino-benzilfoszfonát és N,O-dimetil-hidroxilamin nukleofil ágensek jelenlétében.
Doktori munkám során elért eredményeim a következő pontokban foglalhatók össze:
2-Jód-anizol

aminokarbonilezése

során

megállapítottam,

hogy

változatos

szerkezetű N-nukleofilek jelenlétében kitűnő konverzió érhető el, az ortopozícióban lévő metoxi-csoport nem befolyásolja számottevően a jód-aromás
szubsztrátum

reakciókészségét.

kemoszelektivitásra

gyakorolt

A
hatása

kísérletek
különösen

során

a

látványos:

szén-monoxid
atmoszférikus

körülmények között a karbonsavamid típusú termék keletkezett nagyobb
mennyiségben, míg nagy nyomáson a 2-ketokarbonsavamid képződése volt
kedvezményezett.
1,8-Dijód-naftalin aminokarbonilezési reakcióiban a keletkezett termékek típusát
az alkalmazott amin határozta meg. Szekunder aminok jelenlétében 1,8dikarbonsavamidok keletkeztek, minor komponensként azonban a karbonsavamidés ketokarbonsavamid- funkciós csoporttal egyaránt rendelkező, ún. „vegyes
karbonsavamid”- típusú vegyületek is képződtek. Primer aminokat alkalmazva,
kemospecifikus reakciókban jó hozammal állítottam elő új N-szubsztituált 1,8naftilimideket.
Megállapítottam, hogy jód-heteroaromások aminokarbonilezése során a jódszubsztituens N atomhoz viszonyított helyzete döntően befolyásolta a reakció
kemoszelektivitását.

2-Jód-piridin

és

jód-pirazin

esetében

kitűnő

kemoszelektivitással állítottam elő, és jó hozammal izoláltam a megfelelő
karbonsavamid származékokat. A katalitikus intermedierek ismeretében javaslatot
tettem a karbonsavamidok szelektív képződéséért felelős intermedierekre, a kettős
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szén-monoxid beékelődéssel keletkező, 2-ketokarbonsavamidot nem eredményező
komplexek szerkezetére. 3-Jód-piridin esetében már a kettős karbonilezés is
megtörténik (’szabályos’, aril-jodidokra jellemző viselkedést mutat); az így
előállított karbonsavamidok biológiai jelentőségű nikotinamid származékok.
Megállapítottam, hogy az 5-klór-7-jód-8-hidroxi-kinolin és az 5,7-dijód-8-hidroxikinolin

aminokarbonilezési

reakciójában

a

fenolos

OH-csoport jelenléte

hidrogenolízist indukál, így a kiindulási jód-kinolin vegyületek dehidrojódozott
származékait sikerült csak előállítani. A hidrogént a jelenlévő aminok
szolgáltatják, miközben karbamid típusú terméket képeznek, tehát az amin
karbonilezési reakciója játszódik le.
Megállapítottam, hogy a fenti kinolin-származék 8-OH csoportját a megfelelő
metil-, illetve benzil-éterré átalakítva mellékreakciókkal nem kell számolnunk. A
klór- és jód-szubsztituenst egyaránt tartalmazó származék esetében kizárólag a
jód-arén szerkezeti részlet oxidatív addíciója történik meg, így a megfelelő 7karbonsavamid-5-klór-8-alkoxi-kinolin

származék

előállítását

sikerült

megvalósítani. Az analóg 5,7-dijód-8-benziloxi-kinolin aminokarbonilezése során
kitűnő regioszelektivitást figyeltem meg: kizárólag a kitűnő szintetikus
intermediernek tekinthető 5-karbonsavamid-7-jód-8-benziloxi-kinolin keletkezett.
Az N-nukleofilek szerkezetét változtatva elvégeztem gyakran használt modellszubsztrátumok aminokarbonilezését dietil-α-amino-benzilfoszfonát jelenlétében.
Jódaromások a biológiai és szintetikus fontosságú karbonsavamidok és 2ketokarbonsavamidok elegyét szolgáltatták, míg jódalkének esetében kizárólag az
egyszeres szén-monoxid beékelődéssel képződő karbonsavamidok keletkeztek.
N,O-dimetil-hidroxilamint alkalmazva aminokarbonilezési reakcióban kitűnő
hozammal állítottam elő mind aril-jodid, mind jódalkén szubsztrátumok esetében a
szintetikus kémia számos területén használható, változatos szerkezetű Weinrebamidokat.
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