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1. Bevezetés és célkitűzés 

Az elmúlt két évtizedben a diverzitás orientált szintézisek (DOS) alkalmazása széles 

körben elterjedt háromdimenziós kismolekulákból álló molekulakönyvtárak létrehozására. A 

múlt évtized óta a szerkezetileg és funkcionálisan változatos molekulák előállítására nagyobb 

figyelem irányul szemben a molekulaméret növeléssel. A metatézis reakció egy hatékony 

eljárás C=C kötések létrehozására. Köszönhetően az enyhe reakció körülményeknek és a 

szerkezetileg változatos molekulák létrehozására való készségének, egyre szélesebb körben 

elterjedt szintetikus módszer.  

A funkcionalizált izoxazolinvázat tartalmazó vegyületek változatos biológiai 

tulajdonságokkal rendelkeznek, így fontos szerepet játszanak a szerves és gyógyszerkémiában. 

Továbbá hasznos intermedierek lehetnek kémiai átalakításokban, a felhasználásukkal például 

amino-alkoholok, amino-diolok, β-hidroxi-ketonok állíthatók elő. 

A Gyógyszerkémia Intézetben korábban már állítottak elő izoxazolin-származékokat 

nitril-oxidok 1,3-dipoláros cikloaddíciójával telítetlen β-aminosavakból kiindulva. 

Tanulmányozták a regio- és sztereoszelektivitását, valamint az így előállított vegyületeket 

sikeresen továbbalakították a heterogyűrű reduktív nyitásával. Továbbá ciklusos β-aminosavak, 

valamint β-laktámok továbbalakítását végezték el olefin metatézis reakciók (ROM és CM) 

alkalmazásával. Így változatosan szubsztituált β-aminosavakat, valamint β-laktámok állítottak 

elő sikeresen. 

Jelen PhD munka során célul tűztük ki ciklodiének szelektív átalakítását nitril-oxidok 

1,3-dipoláros cikloaddíciójával. Az átalakításokhoz kiindulási anyagként különböző tagszámú 

és típusú ciklodiéneket alkalmaztunk. Az így előállított izoxazolin-származékok C=C 

kötésének továbbalakítása olefin metatézissel (ROM és CM) történt. A keresztmetatézis 

reakciókhoz kiindulási anyagként az izoxazolin-származékokat és β-laktámokat is használtunk. 

Keresztpartnerként elektronban szegény terminális olefineket alkalmaztunk (metil-akrilát, 

metil-vinil-keton), valamint fluorozott olefineket, ugyanis további célunk volt fluortartalmú 

származékkal kiegészíteni az előállított vegyületek körét. 

 

2. Alkalmazott vizsgálati módszerek 

Az általam végzett reakciók termékeit szilikagél hordozón végzett 

oszlopkromatográfiás módszerrel választottam szét és tisztítottam. Az előállított vegyületeket 

olvadáspontméréssel, NMR és nagyfelbontású tömegspektrometriás (HRMS) mérésekkel 

jellemeztem. A vegyületek regio- és sztereokémiájának meghatározása 500 MHz-es NMR 

készülékkel mért 2D spektrumok (COSY, NOESY, HSQC és HMBC) alapján történt. 
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3. Eredmények és értékelésük 

3.1. Izoxazolin-származékok szintézise 

Az aliciklusos gyűrűvel kondenzált izoxazolin-származékok [(±)-7ab–(±)-25ab] regio- 

és sztereoizomerjeit nitril-oxidok (EtNO2, nPrNO2, valamint BnNO2-ből kiindulva, dehidratáló 

ágensként Boc2O-et, bázisként DMAP-t alkalmazva) 1,3-dipoláros cikloaddíciójával állítottuk 

elő különböző ciklodiének (ciklopentadién, 1,4-ciklohexadién, 1,3-ciklohexadién, 1,5-

ciklooktadién, 1,3-ciklooktadién, illetve 2,5-norbornadién) kiindulási anyagként történő 

felhasználásával.  

 

1. ábra: Aliciklusos gyűrűvel kondenzált izoxazolin-származékok szintézise 

Amennyiben ciklopentadiént (1) alkalmaztunk kiindulási anyagként, a cikloaddíciós 

addukt (±)-10–(±)-12 mellett főtermékként a diciklopentadiénnel kondenzált izoxazolin 

regioizomereket (±)-7ab–(±)-9ab kaptuk meg. 1,4-ciklohexadiénből (2) kiindulva csak 

nyomokban jutottunk cikloaddíciós termékhez, azonban ennek sztereoizomerjéből, az 1,3-

ciklohexadiénből (3) kiindulva regioizomer termékeket kaptunk. A főtermékek minden esetben 

a (±)-16a–(±)-18a vegyületek voltak. Amennyiben fenil-nitrometánt alkalmaztunk nitril-oxid 

forrásként, a minor cikloaddíciós termék [(±)-18b] képződése elmaradt. 1,5-Ciklooktadién (4) 

esetében egyetlen terméket [(±)-19–(±)-21] kaptunk minden esetben közepes hozammal. 1,3-
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ciklooktadién (5) esetében szintén regioizomerek keverékét [(±)-22ab–(±)-24ab] kaptuk, ezek 

elválasztása sikertelennek bizonyult. Azonban képződésük arányát minden esetben sikeresen 

meghatároztuk 2D NMR spektrumok (COSY, HSQC) alapján. 2,5-Norbornadiénre (6) végzett 

nitril-oxid cikloaddíciós reakcióban két terméket kaptunk jó hozammal minden esetben. A 

főtermék az exo sztereoizomer volt, a melléktermék az endo sztereoizomer. Az elválasztásuk 

minden esetben sikeres volt. (1. ábra) 

Az így előállított izoxazolin-származékokat [(±)-7a/b–(±)-27a/b] kiindulási anyagként 

használtuk a továbbiakban.  

 

3.2. Izoxazolin-származékok gyűrűnyitó metatézissel történő átalakítása 

Az izoxazolin-származékok sztereokontrollált gyűrűnyitó metatézisét elvégezve jó 

illetve kiváló hozamokkal jutottunk a gyűrűnyitott termékekhez. A gyűrűnyitó metatézist 

(ROM) etilén atmoszférában végeztük, szobahőmérsékleten, ruténium alapú katalizátor (1. 

generációs Grubbs, ill. Hoveyda-Grubbs, 2. generációs Grubbs, ill. Hoveyda-Grubbs, valamint 

3. generációs Grubbs katalizátor) jelenlétében. (2. ábra) 

 

2. ábra: Alkalmazott Ru-alapú katalizátorok 

A gyűrűnyitott termékek mellet kisebb mennyiségű polimer termékek képződését is 

tapasztaltuk. A polimerek visszaszorítására jó megoldásnak bizonyult a reakció lejátszódását 

követően a katalizátor elroncsolása, ezt NaHCO3/H2O és MeOH eleggyel végeztük. 

Az általunk előállított ciklookténvázzal kondenzált izoxazolin-származékok közül a 3-

metil-ciklooktén-izoxazolin [(±)-19] gyűrűnyitó metatézisét végeztük el. A reakció során 

egyetlen terméket izoláltunk oszlopkromatográfiás tisztítást követően 68%-os hozammal. (3. 

ábra) 
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3. ábra: 3-Metil-ciklooktén-izoxazolin [(±)-19] gyűrűnyitó metatézise 

A norbornénvázzal kondenzált izoxazolin-származékok [(±)-25a–(±)-27a] gyűrűnyitó 

metatézise során célunk volt a kereskedelmi forgalomban kapható katalizátorok 

teljesítőképességének vizsgálata. A reakciók során szelektíven, egyetlen terméket izoláltunk, a 

(±)-29–(±)-31 gyűrűnyitott izoxazolin-származékokat. (4. ábra) Azt tapasztaltuk, hogy a HG1 

katalizátor jó, illetve kiváló hozammal eredményezte a gyűrűnyitott termékeket. A 2. 

generációs katalizátorok (G2 és HG2) esetében az 1 órás reakcióidővel jobb eredményt értünk 

el, mint 2 órás reakcióidővel, valamint a 3. generációs Grubbs-katalizátor különösen rövid 

reakcióidőt igényelt. Ennek legfőbb oka polimerek képződése volt. 

 

4. ábra: Divinil-szubsztituált ciklopentánvázzal kondenzál izoxazolin-származékok szintézise 

 

3.3. Izoxazolin-származékok keresztmetatézissel történő átalakítása 

3.3.1. Keresztmetatézis metil-akriláttal, illetve metil-vinil-ketonnal 

A gyűrűnyitó metatézissel előállított dialkenil-szubsztituált izoxazolin-származékok 

[(±)-28–(±)-31] szabad C=C kötése további funkcionalizálásokra ad lehetőséget. A 

keresztmetatézis CH2Cl2 közegben, Ru-alapú katalizátorok (G2, HG2 és G3) jelenlétében 

történt. Keresztpartnerként metil-akrilátot és metil-vinil-ketont alkalmaztunk. A 

keresztmetatézis reakciók sztereokontrollált módon mentek végbe és minden esetben a termék 

E geometriával rendelkezett. 

A (±)-28-as vegyület átalakítása során keresztpartnerként metil-akrilátot alkalmazva a 

dikapcsolt vegyület [(±)-32c] mellet monokapcsolt regioizomerek [(±)-32a és (±)-32b] is 

képződtek változó arányban és hozammal. Azt tapasztaltuk, hogy szobahőmérsékleten, 6 órás 

reakcióidővel, HG2 katalizátor jelenlétében elvégezve a reakciót jelentősebb mennyiségű 

monokapcsolt termékek [(±)-32a és (±)-32b] képződtek. Reflux mellett elvégezve a reakciót, 2 
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órás reakcióidővel, szintén HG2 katalizátor jelenlétében jó hozammal jutottunk a dikapcsolt 

termékhez [(±)-32c]. Munkánk során vizsgáltuk a katalizátor jelenlétének hatását is. (5. ábra) 

 

5. ábra: Keresztkapcsolt termékek szintézise metil-akriláttal; (*katalizátor elroncsolással 

kapott hozamok) 

Abban az esetben, ha keresztpartnerként metil-vinil-ketont alkalmaztunk, az előzőekhez 

hasonló módon monokapcsolt regioizomereket [(±)-33a és (±)-33b] és dikapcsolt terméket 

[(±)-33c] kaptunk. A reakciót HG2 katalizátor jelenlétében szobahőmérsékleten végeztük, 6 

órás reakcióidővel. (6. ábra) 

 

6. ábra: Keresztkapcsolt termékek szintézise metil-vinil-ketonnal (*katalizátor elroncsolással 

kapott hozamok) 

A monokapcsolt regioizomerek [(±)-32a/b és (±)-33a/b] oszlopkromatográfiás 

módszerrel történő elválasztása sikeres volt. A regioizomerek szerkezetét 2D NMR (COSY, 

HSQC és HMBC) adatok alapján határoztuk meg.  

A keresztmetatézist kiterjesztve divinil szubsztituált ciklopentánvázzal kondenzált 

izoxazolinokra (±)-29–(±)-31, metil-akriláttal és metil-vinil-ketonnal elvégezve a 

keresztmetatézis reakciókat hasonló eredményekhez jutottunk. Monokapcsolt regioizomerek 
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(±)-34ab–(±)-39ab és dikapcsolt termékek (±)-34c–(±)-39c képződtek a reakciók során. (7. 

ábra) 

A monokapcsolt regioizomerek [(±)-34ab, (±)-35ab, (±)-38ab és (±)-39ab] elválasztása 

sikertelen volt oszlopkromatográfiás módszerrel, de képződésük arányát minden esetben 

meghatároztuk. 

 

7. ábra: Divinil-ciklopenta-izoxazolin származékok [(±)-29–(±)-31] keresztmetatézissel 

történő átalakítás metil-akriláttal és metil-vinil-ketonnal 

Általánosságban elmondható, hogy a G2 és G3 katalizátorok alkalmazása monokapcsolt 

regioizomereket eredményezett, míg a HG2 katalizátor dikapcsolt termékekhez vezetett jó 
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hozammal. A kiindulási anyagként alkalmazott metil-, etil- és fenil-szubsztituált izoxazolin-

származékok esetében azt tapasztaltuk, hogy a szubsztituens méretének növekedésével 

egyenesen arányosan csökken a kisebb mértékben képződött monokapcsolt regioizomer [(±)-

34b-(±)-39b] aránya. Ez a jelenség sztérikus okokkal volt magyarázható. (8. ábra) 

 

8. ábra: Az átmeneti állapotban kialakuló sztérikus gátlás a katalizátor ligandum és a fenil-

csoport között 

 

3.3.2. Keresztmetatézis fluortartalmú olefinekkel 

A fluortartalmú vegyületek széleskörű biológiai jelentőségét figyelembe véve, célunk 

volt fluortatalmú származékokkal is kiegészíteni az általunk előállított vegyületek körét. Ehhez 

keresztpartnerként fluortartalmú terminális olefineket alkalmaztunk, pl. 2-bróm-3,3,3-trifluor-

1-propén, 4-bróm-3,3,4,4-tetrafluor-1-butén, allil-1,1,2,3,3,3-hexafluorpropil-éter, metil-2-

fluorakrilát, allil-trifluoracetát, 1,1,1,3,3,3-hexafluorizopropil-akrilát, 1H,1H-heptafluorbutil-

akrilát, 2,2,2-trifluoretil-akrilát, 4-fluorsztirol, 2-allilhexafluorizopropanol vagy allil-

1H,1H,2H,2H-perfluoroktil-éter. A keresztmetatézis reakciókat az előzőekkel megegyező 

módon CH2Cl2 közegben Ru-alapú katalizátor (G2, HG2 és G3) jelenlétében végeztük. 

Abban az esetben, ha dialkenil-szubsztituált β-laktámot [(±)-40 és (±)-44] és az N-Boc 

védett párját [(±)-41] vagy divinil-szubsztituált biciklusos β-laktámot [(±)-46] és az N-Boc 

védett párját [(±)-47] alkalmaztuk kiindulási anyagként a keresztmetatézis reakcióban, 

keresztpartnerként allil-1,1,2,3,3,3-hexafluorpropil-étert, a reakció során egyetlen termék 

képződött minden esetben, a dikapcsolt metatézis termék. (9. ábra) 

Az N-Boc védett β-laktám [(±)-50] esetében, ha a reakciót reflux mellett végeztük el a 

dikapcsolt metatézis termék [(±)-51b] mellett monokapcsolt metatézisterméket [(±)-51a] is 

kaptunk. Ez a jelenség két tényezővel volt magyarázható: az egyik a kelátképződés az 

intermedier és a karbonil-oxigén között, ami gátolja a további reakciót azáltal, hogy stabilizálja 

az átmeneti állapotot. Másrészről a vinil-csoport sztérikus gátlása minimalizálja annak 

reaktivitását. (9. ábra) 
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9. ábra: β-Laktámok keresztmetatézise allil-1,1,2,3,3,3-hexafluorpropil-éterrel 

Hőmérsékletfüggő eredményt kaptunk, amikor dialkenil-szubsztituált biciklusos β-

laktámot [(±)-46] és N-Boc védett [(±)-47] analógját alkalmaztuk a keresztmetatézis 

reakcióban. Szobahőmérsékleten elvégezve a reakciót 1,5:1 arányú monokapcsolt 

regioizomerek [(±)-52ab és (±)-53ab] keverékéhez jutottunk. A regioizomerek elválasztása 

sikertelen volt. (10. ábra) 
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10. ábra: Hőmérsékletfüggő keresztmetatézis termékek 

Di(but-3-én-1-il)-3-metil-izoxazolin [(±)-28] kiindulási anyagot, keresztpartnerként 4-

bróm-3,3,4,4-tetrafluor-1-butén, allil-trifluoracetát vagy 2,2,2-trifluoretil-akrilátot alkalmazva 

a keresztmetatézis reakcióban, monokapcsolt regioizomerek [(±)-54ab, (±)-55ab és (±)-56ab] 

keveréke képződött. A regioizomereket többnyire sikerült elválasztani oszlopkromatográfiás 

módszerrel. (11. ábra) 

 

11. ábra: Dialkenil-szubsztituált izoxazolin-származék keresztmetatézise fluortartalmú 

olefinekkel 

A fluortartalmú-szubsztituált izoxazolinok szintézisét kiterjesztettük a divinil-

ciklopenta-izoxazolin [(±)-29–(±)-31] származékokra is. A keresztmetatézis reakcióban a 

kereskedelmi forgalomban kapható Ru-alapú katalizátorok közül a G2, HG2 és G3 

katalizátorokat alkalmaztuk. Célunk volt továbbá az alkalmazott katalizátorok 

teljesítőképességének és szelektivitásának összehasonlítása is. Keresztpartnerként az alábbi 

fluortartalmú olefineket használtuk: 1,1,1,3,3,3-hexafluorizopropil-akrilát, 1H,1H-

heptafluorbutil-akrilát, 2,2,2-trifluoretil-akrilát, 4-fluorsztirol, 2-allilhexafluorizopropanol 
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vagy allil-1H,1H,2H,2H-perfluoroktil-éter. A reakciók során monokapcsolt regioizomerek és 

dikapcsolt termékek képződtek. (12. ábra)  

 

RF (±)-56ab–(±)-61ab (arány) (±)-56c–(±)-61c 

CO2CH(CF3)2 10% (1:0.3) 17% 

CO2CH2(CF2)2CF3 20% (1:0.3) 34% 

CO2CH2CF3 15% (1:0.3) nyomokban 

PhF 18% (1:0.7) 30% 

CH2C(CF3)2OH 15% 26% 0% 

CH2O(CH2)2(CF2)5CF3 9% 6% 0% 

 

RF (±)-62ab–(±)-66ab (arány) (±)-62c–(±)-66c 

CO2CH(CF3)2 2% (1:0) 27% 

CO2CH2(CF2)2CF3 9% (1:0.2) 42% 

CO2CH2CF3 7% (1:0) 52% 

PhF 12% (1:0.5) 38% 

CH2C(CF3)2OH 4% 21% 0% 

 

RF (±)-67ab–(±)-71ab (arány) (±)-67c–(±)-71c 

CO2CH(CF3)2 6% (1:0) 38% 

CO2CH2(CF2)2CF3 18% (1:0) 37% 

CO2CH2CF3 4% (1:0) 48% 

PhF 18% (1:0) 25% 

CH2C(CF3)2OH 3% (1:0) 0% 

12. ábra: Divinil-3-alkil-ciklopenta-izoxazolinok keretmetatézise fluortartalmú olefinekkel 
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Általánosságban elmondható, hogy a HG2 katalizátor dikapcsolt termékeket [(±)-56c–

(±)-71c] eredményezett jelentősebb mennyiségben, ezzel szemben a G2 és a G3 katalizátorok 

inkább a monokapcsolt regioizomerek [(±)-56ab–(±)-71ab] képződésének kedvezett. A 

regioizomerek elválasztása sikertelen volt. Hasonló tendencia volt felfedezhető, mint a metil-

akrilát és a metil-vinil-keton esetében. Az izoxazolin-gyűrűn található szubsztituens (metil-, 

etil-, fenil-szubsztituens) molekulaméretének növekedésével csökkent a kisebb mértékben 

képződött monokapcsolt regioizomer aránya. A fenil-szubsztituált izoxazolin esetében 

regioszelektivitást értünk el. Ez a jelenség szintén sztérikus okokkal volt magyarázható. 

 

3.4. N-Heterociklusok előállítása intramolekuláris aza-Michael-addícióval 

A funkcionalizált N-heterociklusok számos biológiailag aktív vegyületben (szintetikus 

heterociklusok és természetes vegyületek) megtalálhatók. Az általunk előállított dikapcsolt 

metatézistermékek, mint potenciális Michael-akceptorok alkalmas szubsztrátok lehetnek 

intramolekuláris aza-Michael-addíciós reakcióban.  

A (±)-72 vegyület gyűrűnyitását végeztük el HCl/EtOH oldatával szobahőmérsékleten, 

majd ezt követte a bázis katalizálta intramolekuláris aza-Michael-addíció (THF közegben, 

szobahőmérséklet, DBU bázis, 24 órás reakcióidő). A reakció végeztével egyetlen terméket 

kaptunk, szubsztituált indolizidin vegyületet [(±)-73]. (13. ábra) 

 

13. ábra: A (±)-72 vegyület intramolekuláris aza-Michael-addíciója 

Abban az esetben, ha az azetidinon gyűrű nyitását hosszabba reakcióidővel (48 óra) 

végeztük el, az átészterezés is megtörtént. Az így kapott termék [(±)-T74] intramolekuláris aza-

Michael-addícióját is elvégeztük, az előzőekkel analóg módon kaptuk a megfelelő indolizidin 

terméket [(±)-74]. (14. ábra) 
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14. ábra: A (±)-72 vegyület intramolekuláris aza-Michael-addíciója 

A Baldwin szabályok értelmében a gyűrűzáródások 5-exo-trig és 6-exo-trig módon 

történtek, mivel mindkét gyűrűzáródás megengedett, így termékként piperidin/pirrolidin 

kondenzált (indolizidin) terméket kaptunk. A konjugált addíció során két új sztereogéncentrum 

alakult ki, a termék térszerkezetét 2D NMR (COSY, NOESY, HSQC és HMBC) adatok alapján 

határoztuk meg. 
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