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1. Célkitűzés 

 

Doktori munkám céljául, hatástani szempontból ígéretes, különböző típusú 

ferrocénszármazékok szintézisét tűztem ki. Kiemelt szempont volt, hogy a ferrocén egységet 

könnyen hozzáférhető reagensként, döntően egyszerű körülmények között építsem a 

molekulákba. Ilyen módon esett a választás a ferrocén, ill. formil-ferrocén  prekurzorként való 

alkalmazására. A tervezett Biginelli reakciók tanulmányozása és a királis szalén komplexek 

szintézise során aldehid komponensként formilferrocén, míg egy új alapvázat, a 

ferroceno[g]indazolt tartalmazó molekulák többlépéses szintézisét magából a ferrocénből 

kiindulva hajtottam végre. Egy jelenleg is működő együttműködés keretében kifejezett célunk 

a kutatómunka során előállított vegyületek biológiai hatásának vizsgálata. A tervezett 

célvegyületek egy része további átalakításokra, pl. kapcsolási reakciókra alkalmas észter, ill. 

egyéb más funkciót is tartalmaz. Ezen keresztül alkalmasak lehetnek új típusú peptid- vagy 

szacharid konjugátumok kialakítására, melyek a későbbiekben kitüntetett figyelemre 

tarthatnak számot. Irodalmi példák egész sora alapján várható, hogy a heterociklusos 

molekulaegységek ferrocénnel történő kombinálása ötvözheti az építőelemek előnyös 

tulajdonságait: pl. a heterociklusos alapváz farmakológiai aktivitását a molekulába épített 

lipofil ferrocén részlet az alapvető biológiai aktivitás előnyös befolyásolásán túl elősegítheti a 

membrántranszportot is.  

 

2. A munka során alkalmazott módszerek 

 

A szintéziseket inert atmoszféra (argon) alatt végeztem. A reakciók előrehaladását 

vékonyréteg kromatográfiával követtem. A termékek tisztaságának elsődleges ellenőrzésére is 

ezt az egyszerű módszert használtam. A reakciókban keletkezett konstitúciós- és 

sztereoizomerek (diasztereomerek) elválasztását oszlopkromatográfia segítségével oldottam 

meg. Az új vegyületek szerkezetét spektroszkópiai módszerekkel (IR, 1H-, 13C- és 15N-NMR 

technikák egy- és kétdimenziós változatai), valamint egykristály röntgendiffrakciós 

mérésekkel határoztuk meg. Egyes reakciók mechanizmusára kvantumkémiai számolások 

alapján tettünk javaslatot. Szintén elméleti modellezés eredményei alapján értelmeztük egyes 

vegyületcsoportok jellemző képviselőinek a reakciókészségét. A számításokat a 

sűrűségfunkcionál elmélet B3LYP/6-31 G(d) szintjén végeztük el a Gaussian 03 

programcsomag segítségével. 
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3. Eredmények ismertetése 

 

3.1 Ferrocéntartalmú dihidropirimidin-2-tionszármazékok és kinoxalinok előállítását 

célzó reakciók [1] 

 

Kutatómunkám első része ferrocént tartalmazó dihidropirimidinek csoportjának 

Biginelli reakciókkal való bővítése, nevezetesen pl. a kéncentrumon számos további 

funkcionalizálásra alkalmas 2-tionszármazékok előállítása, egyes katalitikus körülmények 

tesztelése, s a reakciók mechanizmusának a felderítése volt. Ezért nitrogen nukleofilként 

tiokarbamidot, a ferrocén egység beépítésére formilferrocént használtam. 

A ferrocén egységet tartalmazó dihidropirimidinek szintézisére alkalmas Biginelli 

reakciót a kutatócsoportban korábban sikerrel alkalmazott bórsav/jégecet katalizátor rendszer 

(„A” módszer) mellett itterbium-triflát/acetonitril rendszerrel („B” módszer) is 

tanulmányoztam. Nyíltláncú 1,3-dioxovegyületekkel (1a−−−−i) végzett reakcióknál rendre a várt 

termékhez (2a−−−−i) jutottam (1. ábra). A bórsav/jégecet rendszer használatán alapuló „A”  

módszerrel jobb hozamokat sikerült elérnem.  

 

 

1. ábra 

 

Ciklikus 1,3-dioxovegyületek (3a,b) alkalmazása mellett a várt 4a kinoxalin mellett 

egyéb termékeket is izoláltam (2. ábra). Ezek közül a 6a szimmetrikus xanténszármazék 
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képződése a formilferrocén és két molekula ciklohexán-1,3-dion kétszeres kondenzációjával 

egyszerűen értelmezhető, míg a (3aR*,9S*,9aR*)-9-ferrocenil-3a,5,6,7,9,9a-

hexahidrociklopenta[b]kromén-8(1H)-onok (5a,b) egységes diasztereomerként való váratlan 

megjelenése egy összetettebb folyamat eredménye (3. ábra).  

 

 

2. ábra 

 

Megállapítottuk, hogy az 5a,b triciklusos vegyületek a Knoevenagel kondenzációval 

képződő Ia,b endion intermedierek és a formilferrocén savkatalizálta bomlásából származó 

ciklopentadién cikloaddíciós reakciójával keletkeznek. Utóbbi komponensnek az 

átalakulásban való szükségszerű megjelenését preparatív kontrolkísérlettel igazoltuk („C” 

módszer: 3. ábra). Feltételeztük, hogy maga a cikloaddíció két alternatív mechanizmus 

szerint, egy inverz elektronigényes Diels-Alder reakció, vagy a diasztereomer II  típusú 

spirociklusokhoz vezető „normál” Diels-Alder reakciót követő oxa-Cope átrendeződéssel 

értelmezhető. A reakció diasztereoszelektivitását is figyelembe véve kvantumkémiai 

számításokból kapott termodinamikai- és kinetikai adatok alapján (3. ábra) az egylépéses 

reakcióutat valószínűsítettük. A nyíltláncú- és ciklusos 1,3-dioxo-komponensek különböző 

protonálódási készségen alapuló látványosan eltérő reaktivitását szintén kvantumkémia 

számításokkal értelmeztük. 
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3. ábra 

 

3.2 Új kondenzált kalkonszármazékok és ferroceno[g]indazolok szintézise 

szerkezetvizsgálata és elméleti modellezése [2] 

 

A második témakörön belül biológiai érdeklődésre szintén számottartó, kondenzált 

ferrocén egységet tartalmazó újtípusú kalkonok és pirazolok előállítása, szerkezetének 

meghatározása, valamint a kalkonok gyűrűzárási reakcióit alapvetően meghatározó szerkezet-

reaktivitás összefüggések tanulmányozása volt.  

A 8a−n kalkonok prekuzoraként a ferrocénből és borostyánkősavanhidridből irodalmi 

leírások szerint három lépésben (Friedel-Crafts acilezés, Clemmensen redukció és 

savkatalizálta ciklizáció) szintén általam előállított 7 ferrocenociklohexanont használtam (4. 

ábra). Az aromás aldehidekkel kivitelezett kondenzációs reakciókat katalitikus mennyiségű 

(4%) káliumhidroxidot tartalmazó etanolban szobahőmérsékleten hajtottam végre. 

Megkíséreltem az új kalkonok néhány jellemző képviselőjének (122a,g,h,m,n) gyűrűzárását 

tioszemikarbaziddal végrehajtani (4. ábra), mivel az így megcélzott ferroceno[g]indazolok 

változatos módon továbbalakítható (pl. Hantsch tiazol szintézis) tiokarbamoil funkciós 

csoportot tartalmaznak. A kondenzált pirazolin gyűrű kialakítását etanol és koncentrált sósav 

10/1 elegyében sikerült megvalósítani. Ekkor a planráris-, konformációs- és centrális 

kiralitással jellemezhető 9a,g,h,m,n ferroceno[g]indazolokat természetesen racém formában, 

de egységes diasztereomerként, mint főtermékeket, a 10a,m diasztereomereket, mint 
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melléktermékeket kaptam. A pontos térszerkezeteket NMR spektroszkópiai módszerekkel és 

egykristály röntgendiffrakcióval határoztuk meg. A kalkon prekurzoroknak az arilcsoport által 

meghatározott reaktivitását kvantumkémiai modellezés segítségével értelmeztük. 

 

 

 

4. ábra 

3.3. Két ferrocén egységet tartalmazó, új királis szalén ligandum és néhány 

átmenetifém komplex előállítása, szerkezetvizsgálata és elméleti modellezése [3] 

 

Doktori munkám harmadik célkitűzése egy új, két nagy térigényű ferrocenilcsoportot 

tartalmazó, C2-szimmetriájú szalén ligandum és ebből származtatható néhány átmenetifém 

komplex (5. ábra) előállítása, szerkezetvizsgálata, valamint modellezése volt 

Mivel az elsődlegesen tervezett 13 ligandum szalicilaldehidből történő hagyományos 

előállításához szükséges 1,2-diferrocenil-1,2-diaminoetán nem volt ismert hozzáférhető 

vegyület, egy alternatív lehetőségként a kereskedelemben kapható, szintézisét a 11 2,2'-

[(1R,2R)-1,2-diaminoetán-1,2-diil]difenol 2 ekvivalens formilferrocénnel képzett diimin 

analóg esetekre már előzetesen leírt diasztereoszelektív diaza-Cope átrendeződésével 

hajtottam végre (5. ábra). E ligandumból néhány átmenetifém sójával argon atmoszféra alatt 

oldószerként etanolt vagy metanolt használva előállítottam a 14a,b,d,e kompexeket, valamint 

a spontán oxidációval képződő 15c vas(III)-kloro-komplexet A 14e kobalt(II)-komplexet 

másfél ekvivalens jóddal diklórmetánban 0 oC-on oxidálva jó hozammal (71%) előállítottam a 
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megfelelő stabil kobalt(III)-komplex kationnak a trijodid anionnal képzett sóját (15e). Ilyen 

körülmények között a ferrocenilcsoportokat nem érintette az oxidáció. 

 

 

 

 

5. ábra 

 

A ligandum és a komplexek szerkezetét NMR spektroszkópiai módszerekkel és egykristály 

röntgendiffrakcióval határoztuk meg. A 14c és 14e komplexek elektronszerkezetét és ezzel 

összefüggésben oxidációval szembeni érzékenységüket szintén kvantumkémiai modellezés 

segítségével értelmeztük.  

 

3.4. Biológiai vizsgálatokból származó előzetes eredmények 

 

Az általam szintetizált molekulák különböző típusainak számos képviselőjét egy 

jelenleg is folyamatban levő együttműködésen belül in vitro körülmények között vizsgálják 

néhány humán rákos sejtvonalon. In vitro biológiai hatástani elővizsgálatok megállapították, 

hogy valamennyi vizsgált vegyület HepG2 májsejt vonalon nem citotoxikus, mely önmagában 
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is bíztató eredménynek számít. A citosztatikus tulajdonságuk vizsgálata folyamatban van. Az 

előzetes mérések alapján ezen a téren is igen bíztató eredmények várhatók. 
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