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II. Köszönetnyilvánítás  

Ezen dolgozatot megalapozó kísérletes munkámat a PTE ÁOK Szerves és 

Gyógyszerkémiai Intézetében 2001. és 2007. között végeztem. 

Köszönetet mondok dr. Hideg Kálmán és dr. Kálai Tamás egyetemi tanároknak, hogy 

éveken át segítették szakmai előmenetelemet. Köszönöm P. dr. Sár Cecília egyetemi 

docens mindig segítőkész támogatását, amellyel a laboratóriumi kutatómunkában és a 

közlemények elkészítésében is segítségemre volt egészen az alapoktól. Köszönetet 

mondok dr. Jekő Józsefnek a tömegspektrometriás mérésekért, valamint dr. Ősz 

Erzsébet† és dr. Berente Zoltán egyetemi docensnek az NMR vizsgálatokban, nyújtott 

segítségükért. 

Köszönöm dr. Sümegi Balázs és dr. Tóth Kálmán professzor uraknak és 

munkatársaiknak a biológiai vizsgálatokban nyújtott segítségüket. 

Köszönöm dr. Bognár Balázs egyetemi adjunktus, Balog Mária, Csokona Viola, 

Lamperth Éva, Lazsányi Noémi, Kish Krisztina vegyésztechnikusok munkáját és azt, 

hogy mindig összetartó és baráti légkört biztosítottak a laboratóriumban. Köszönöm dr. 

Deák Ivánné titkárnő, továbbá Sajóvölgyi Gábor kisegítő munkáját. 

Köszönöm családomnak, barátaimnak, hogy támogatásukkal elősegítették munkámat, 

lehetővé tették, hogy napi gondoktól mentesülve kutatómunkámra koncentrálhassak. 
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III. Fontosabb rövidítések jegyzéke 

ACN:  acetonitril  
ADP:  adenozin-difoszfát  
ATP:  adenozin-trifoszfát  
DBA:  dibenzilidén-aceton  
DBU:  1,8-diaza-biciklo[5,4,0]-7-undecén  
DCC:  diciklohexil-karbodiimid  
DDQ:  2,3-diklór-5,6-diciano-1,4-benzokinon  
DME: 1,2-dimetoxietán 
DMF:  N,N-dimetilformamid 
DMSO:  dimetil-szulfoxid  
DNS:  dezoxi-ribonukleinsav  
ESR:  elektronspin rezonancia spektroszkópia  
GSK: glikogén szintetáz kináz 
IC:  inhibítor koncentráció  
LDA:  lítium-diizopropilamid 
MTT: 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difenil-tetrazolium-bromid 
MAPK: mitogén-aktivált protein kináz 
NAD+:  nikotinsavamid-adenin-dinukleotid  
NADH:  redukált NAD+ 
NMR:  mágneses magrezonancia spektroszkópia  
PARP:  poli(ADP-ribóz)-polimeráz  
PAR: poli(ADP-ribóz) 
PKC: protein kináz C 
RNS:  reaktív nitrogénszármazék  
ROS:  reaktív oxigénszármazék  
SMEAH: nátrium-bisz(2-metoxi-etoxi)-alumínium-hidrid 
SOD:  szuperoxid-diszmutáz  
TEMPO:  1-oxil-2,2,6,6-tetrametil-piperidin  
TFA:  trifluorecetsav  
TMPO: 2,2,5-trimetil-3,4-dihidro-2H-pirrol-1-oxid 
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IV. Bevezetés 

A heterociklusos szerves vegyületek kutatása évtizedes hagyományokkal rendelkezik a 

Pécsi Tudományegyetem Szerves és Gyógyszerkémiai Intézetében (korábban Központi 

Kutató Laboratórium, Kémia). Az 1970-es évektől dr. Hideg Kálmán és munkatársai 

Magyarországon elsőként kezdtek foglalkozni a stabilis szabad gyökökkel módosított 

vegyületek szintézisével és ezek spinjelzőként történő alkalmazásával.  

A téma jelentőségét igazolja, hogy az elmúlt évtizedekben a szabadgyökös vegyületek 

kutatása mind Magyarországon, mind világviszonylatban önálló diszciplínává fejlődött1 

az orvostudomány, a fizika és a kémia interdiszciplináris területeként. 

Korábban, az 1970-80-as években a stabilis nitroxid szabad gyököket főként in vitro 

spinjelzőként2 használták fehérjék szerkezetének és funkciójának vizsgálatára.19,20 A 

biológiai alkalmazhatóságot késleltette az a hiedelem, hogy a nitroxid szabad gyökök 

ugyanolyan károsak az élő szervezet folyamataira, mint a reaktív szabad gyökök (˙OH, 

˙O2
- stb.). Az elmúlt évtizedekben azonban más kutatócsoportok és Intézetünk 

eredményei is bebizonyították, hogy ezek a vegyületek és diamágneses amin-

prekurzoraik antioxidáns hatással,3,4 szuperoxid-diszmutáz-szerű5,6 (SOD) és kataláz-

hatással7 is rendelkeznek. Az utóbbi tény magyarázza, hogy a paramágneses csoport az 

egyelektron-átmenettel járó folyamatokba (mint amilyen az élő szervezetben lejátszódó 

oxidációs-redukciós folyamatok nagy része) be tud kapcsolódni. Az Intézetben 

előállított 2,2,5,5-tetrametil-pirrol(id)in, valamint 2,2,6,6-tetrametil-piperidin gyűrűt 

tartalmazó vegyületekről, illetve ezek oxidált származékairól bebizonyosodott, hogy 

antioxidáns hatásúak.8 Más heterociklusos, biológiailag aktív vegyületekbe beépítve 

ezeket az egységeket, a terápiás hatás megtartása mellett az alapvegyület antioxidáns 

tulajdonsággal bővül.9 Az eddigi tapasztalatok azt mutatták, hogy a nitroxidgyűrű a 

terápiába fontos új farmakofór csoportként vonulhat be. Ezért az újabb 2,2,5,5-

tetrametil-pirrol(id)in, és 2,2,6,6-tetrametil-piperidin nitroxid-származékok előállítása 

érdekes és izgalmas kihívás. 

A fentiekben leírt alkalmazásokon túl a stabilis nitroxid szabad gyököket használják a 

polimer-iparban,10 az anyagtudományi kutatásokban, a szerves kémiában 

kooxidánsként,11 ESR-kontraszt-anyagként12 és az analitikai kémiában redox-

szenzorként,13 illetve gyökcsapdaként14 is. 
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Diákkörösként, majd PhD hallgatóként kapcsolódhattam be a Hideg professzor úr által 

vezetett kutatócsoport munkájába. A PhD-értekezésemben ez idő alatt előállított 

vegyületek szintézisét, és az ezekkel végzett biológiai vizsgálatok eredményeit 

foglalom össze.  

A hatodik fejezetben rövid irodalmi áttekintést adok a téma előzményeiről a kulcs 

intermedierek szintéziséről, majd a célkitűzés megfogalmazása után a hetedik 

fejezetben tárgyalom saját eredményeinket. A disszertáció nyolcadik fejezete az új 

vegyületek előállítását, fizikai állandóit és spektroszkópiai leírását tartalmazza. Ezt 

követi az összefoglalás, majd a tizedik fejezet, az irodalomjegyzék. A disszertáció 

mellékleteként csatolom az értekezés tárgykörében megjelent közleményeinket, 

amelyekre római számokkal hivatkozom, míg az egyéb közleményeket arab számokkal 

jelöltem. 
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V. Célkitűzés 

A kutatócsoportban doktorandusz hallgatóként újabb, várhatóan antioxidáns hatással 

bővített bioaktív vegyületek előállítására kaptam lehetőséget. A munkám során 

előállított vegyületeket három fő fejezetben tárgyalom.  

V.1. Paramágneses pirrolinvázas vegyületekkel anellált 5- és 6-
tagú karbo- és heterociklusos vegyületek 

Intézetünkben korábban már sikeresen előállítottak karbociklusos és heterociklusos 

gyűrűkhöz anellált paramágneses pirrolidin vázas nitroxid-származékokat. 

Munkánk célja új kondenzált, komplex heterociklusos rendszerek létrehozása, 

valamint új kettősen jelölő molekulák (spin- és fluoreszcens) előállítása volt (1. 

ábra) (I). 

 

1. ábra Paramágneses pirrolinvázas vegyületekkel anellált 5- és 6- tagú karbo- és 
heterociklusos vegyületek 

 

V.2. Karbo- és heterociklusokhoz és flavonszármazékokhoz egy 
kovalens kötéssel kapcsolódó pirrolin- és pirrolidinvázas 
vegyületek szintézise 

Intézetünkben korábban már számos biológiailag aktív molekulát módosítottak öt-, 

illetve hattagú nitroxid-molekularészekkel, amelyek ilyen módon az eredeti 

funkciójukat megtartva, új antioxidáns hatással egészültek ki. Ezen elv 

továbbvitelével kívántunk előállítani további vegyületeket. A flavonoidok és 

polifenolos vegyületek vizsgálata különösen a vegyületcsoport ismert antioxidáns 

tulajdonsága miatt ígérkezett érdekesnek. Ennek érdekében a flavonoid-
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gyűrűrendszer (13. ábra) B és C gyűrűjének módosítását tűztük ki célul (2. ábra), 

(II, III). 

Q
RN

R

Q

N

n = 0, 1

n(  )n(  )

65
Q: H, OH, O

R: flavonoid

 

2. ábra Karbo- és heterociklusokhoz és flavonszármazékokhoz kapcsolódó pirrolin- és 

pirrolidin vázas vegyületek szintézise 

 

V.3. Dia- és paramágneses kinazolinon-vázas vegyületek 
szintézise 

Együttműködő partnereink és a mi érdeklődésünk is a PARP enzim sejtbiológiai és 

biokémiai hatásainak kutatása felé fordult. Kutatások szerint a policiklikus amidok és 

laktámok63 jó inhibitoroknak bizonyultak. A kinazolin-4-on típusú vegyületek között 

számos élettanilag hatásos vegyületet találunk, köztük PARP-gátlókat is. Ez sarkallt 

minket arra, hogy újabb, jobb fiziológiás aktivitású kinazolinon típusú vegyületeket 

állítsunk elő (3. ábra), (IV). 

 

3. ábra Dia- és paramágneses kinazolinon-típusú vegyületek 
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VI. Irodalmi áttekintés 

A stabilis szabad gyökös vegyületek már 1900 óta ismertek a szerves 

kémiában.15 A stabilis nitroxid szabad gyököket az 1960-as évek elején írták le először. 

A kutatásokban amerikai16 és szovjet17 kutatók voltak az úttörők: 1-oxil-4-oxo-2,2,6,6-

tetrametil-piperidint (10) a triacetonamin (9) oxidálásával (4. ábra) állítottak elő. Az 

első stabilis szabadgyökös vegyületeket többnyire sejtmembránok biofizikai 

vizsgálatára, illetve fehérjeanalitikai kutatásokban alkalmazták.16,19 

 

4. ábra A triacetonamin oxidációja paramágneses ketonná (TEMPON) 

A nitroxid heterociklusokat először McConnell és munkatársai18,19,20  alkalmazták 

spinjelölésre (5. ábra). A spinjelzéssel eredetileg diamágneses molekulákat 

paramágneses tulajdonsággal ruházunk fel, melyek így a biofizikában ESR 

spektroszkópiai vizsgálatokhoz alkalmazhatóak. Többek között tiolspecifikus 

maleinimid16,3 és jódacetamid5 vegyületeket állítottak elő. Ezeket a reagenseket fehérjék 

(pl. marha-szérumalbumin) SH-csoportjainak paramágneses módosítására alkalmazták. 

 

5. ábra Az első tiolspecifikus spinjelölők 
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Azóta számos stabilis nitroxid szabad gyökös vegyületet írtak le,21 ezek közül a 

disszertációmban szereplő fontosabb alapgyűrűket az alábbiakban tüntettem fel. Az 

öttagú vegyületek elsősorban spinjelölők, a hattagú vegyületeket újabban 

kooxidánsként is használják22 (6. ábra). 

 

6. ábra Gyakrabban alkalmazott gyűrűs nitroxidvázas vegyületek 

VI.1.Fontosabb 5- és 6-tagú stabilis nitroxid kulcs-
intermedierek szintézise 

Magyarországon Hideg professzor úr és munkatársai már az 1970-as évektől 

foglalkoztak stabilis nitroxid-típusú vegyületek szintézisével. A triacetonaminból 

kiinduló szintézisek mind az öttagú, mind a hattagú gyűrűs vegyületek előállításának 

alapjául szolgáltak. A korábban elterjedten használt piperidin-típusú nitroxidoknál a 

pirrolin- és pirrolidin-gyűrűs vegyületek stabilisabbnak bizonyultak, így főleg a 

pirrolin-nitroxidok szintézise került előtérbe.23,24,25 Az intézetben ezen vegyületek azóta 

fontos kiindulási anyagai a bonyolultabb szintéziseknek, amelyek hasznos és 

nélkülözhetetlen alapját adták jelen munkámnak. 

A triacetonamin (9) brómozásával nyert ,’-dibróm keton (19) számos nitroxid 

szabad gyök szintézisének kiindulási vegyülete (7. ábra). Fontos kulcsintermedierek 

még a 20 észter, valamint az 21 savamid, amelyeket a 19 ketonból Favorszkij-

átrendeződést30 követő Na2WO4 által katalizált oxidációval állítottak elő. A 20 és a 21 

vegyületek hidrolízise egyaránt a 22 karbonsavhoz vezetett, ezt pedig aktívészteren 

keresztül a 23 alkohollá alakították. A 23 alkoholt azután aktív MnO2-dal 24 aldehiddé 

oxidálták, illetve az alkohol metánszulfonsav észterét LiBr-dal reagáltatva 25 

paramágneses allil-brómvegyülethez jutottak.25,27 A 25 brómvegyületből nátrium-

metántioszulfonáttal (NaSSO2CH3) valósítottuk meg a 26 (HO-225) reverzibilis, 

tiolspecifikus spinjelző metántioszulfonát reagenst.26 
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7. ábra Pirrolin-nitroxidok szintézise 

A következő 2,2,6,6-tetrametil-1,2,3,6-tetrahidropiridin-származékok szintézisét 27 

karbonsavból kiindulva Hideg professzor úr munkacsoportja dolgozta ki az 1980-as 

években, amelynek során a korábbiakhoz hasonló reakciókban a 28 alkoholhoz, a 29 

aldehidhez, a 30 brómvegyülethez, illetve a 31 metántioszulfonáthoz jutottak (8. 

ábra).27 

 

8. ábra 1,2,3,6-tetrahidropiridin-nitroxidok szintézise 
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Az eddig ismertetett vegyületekhez képest számos új lehetőséget biztosítanak a 3,4-

diszubsztituált „bifunkcionális” pirrolin-nitroxidok. Ezek szintézisére az 1980-as évek 

végétől dolgoztak ki módszereket.28 A 32 nitrovegyületből29 kiindulva KMnO4-tal bázis 

jelenlétében végzett Nef-reakcióban jutottak a 33 aldehid észterhez. Ennek redukciója 

NaBH4-del a 34 diolt eredményezte, amelynek metánszulfonsav észterét NaI-dal 

reagáltatva a 35 dijód-vegyületet adta. Az utóbbi lúgos eliminációja a 36 paramágneses, 

rögzített ciszoid konformációjú szimmetrikus diént eredményezte (9. ábra).  

 

9. ábra Szimmetrikus paramágneses dién előállítása 

További bifunkcionális paramágneses vegyületek állíthatók elő a 4-oxo-TEMPO (10) 

NaOBr-tal végzett Favorszkij-gyűrűszűküléses reakciójával, amelynek terméke a 37 

karbonsav, amely pirrolingyűrűjének 4-es szénatomjához egy brómatom kapcsolódik. 

Melléktermékként a 22 karbonsav és a 38, 39 vinilbromidok is keletkeznek (10. ábra).30 

A 37, 38, 39 halogénszármazékok a 22 karbonsavhoz képest számos új továbbalakítási 

lehetőséget kínálnak, így például Pd-katalizált Suzuki-reakcióban C-C kötés kialakítását 

teszik lehetővé.31 A 37-ből előállított 40 aktívészter-származékot ammóniával kezelve a 

41 amid-származékot kapjuk, melyet piridinben oldott p-toluolszulfonil-kloriddal 

kezelve a 42 nitrilhez jutunk. A 40 aktívészter származékot redukálva a 43 allil-alkoholt 

kapjuk, amely könnyen oxidálható a 44 aldehid-származékká. 
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10. ábra Paramágneses vinil-halogenidek előállítása 

Kutatócsoportunk több, a további szintetikus lépésekben eredményesen alkalmazható 

paramágneses kulcsintermedier-vegyületet állított elő. Példaként meg kívánok említeni 

pár, e vegyületek használatával előállított, pirrolin-gyűrűvel anellált karbo-, és 

heterociklusos (piridin33, furán33, pirrol33, tiofén32, naftokinon33, izoindolin29, piridazin29 

és fullerén29) vegyületet (45-52), amelyek előállítása során megismert reakcióutak jelen 

disszertáció alapját is képezik (11.ábra).  

 

11. ábra Pirrolin-gyűrűvel anellált karbo- és heterociklusok 



 14

VI.2.Pirrolin- és pirrolidin nitroxidokkal módosított 
származékok szintézise 

Szabad gyökkel módosított molekulák széles körét lehet előállítani pirrolin nitronból 

kiindulva. Így például 2-es helyzetben szubsztituált nitroxidokat állítottak elő, a 2,5,5-

trimetil-1-pirrolin-1-oxidot (TMPO típusú nitron, 53) a megfelelő Grignard-reagenssel 

kapcsolták, majd a keletkező N-hidroxilamint MnO2-al gyökké oxidálták.34 

Intézetünk munkatársai az 1980-as években közölték a 1-oxil-2-fenil-2,5,5-trimetil-

pirrolidin (54) és az 1-oxil-2-(4-fluor-fenil)-2,5,5-trimetil-pirrolidin (58) szintézisét. 

Újabb közleményben többek között a 1-oxil-2-(4-tolil)-2,5,5-trimetil-pirrolidint (55), 

illetve az 56, 57, 59 vegyületekből a védőcsoport eltávolításával a megfelelő aldehidet, 

fenolt írták le35 (12. ábra). A kapott fenolok és aldehidek számos további átalakításra 

adtak lehetőséget.  

 

12. ábra 2-es helyzetben szubsztituált pirrolidin-nitroxidok szintézise 

A kromán- és kromonvázas vegyületek kutatása széleskörű biológiai előfordulásuk és 

fontosságuk miatt ígéretes (13. ábra). A flavonoidok antioxidáns hatással bírnak, nagy 

mennyiségben találhatók növényekben és a növényekből készült táplálékokban is. Több 

úton is képesek csökkenteni a káros hatásokat: fémkelátokat képeznek és így 



 15

megakadályozzák az átmenetifémek katalizálta káros reakciókat (pl.: Fenton-reakció), 

valamint az aromás polihidroxi-vegyületek a reaktív gyököket is semlegesítik.  

 

13. ábra Flavon- és kromon alapváz szerkezete 

Legismertebb természetes képviselőik a főleg citrusfélékben található kvercetin, 

heszperidin, rutin, tangeritin, naringin.  

Kutatócsoportunk egyik célkitűzése volt a flaván- és flavon-vázas vegyületek ’B’ gyű-

rűjének módosításával nyerhető, előnyös tulajdonságú vegyületek szintézise. A kutatá-

sok eredményeképpen több paramágneses módosított származékot állítottak elő (60-62, 

14. ábra). 36  

 

14. ábra Néhány paramágneses kromon- és krománszármazék 

VI.3.A stabilis nitroxidok lehetséges átalakulásai in vivo és in 
vitro 

Az életfolyamatok fontos, nélkülözhetetlen feltétele az oxigén. Az oxigén egy- és 

kételektronos átalakulásai fontosak a szervezet metabolikus folyamatai során. Ezeket az 

oxidációs átalakulásokat az élő szervezetben összehangolt, enzimekkel vezérelt 

kaszkádrendszerek szabályozzák. Ezen folyamatok zavara során, illetve kisebb mérték-

ben fiziológiás körülmények között is, a köztes folyamatokban reaktív oxigén- és 

nitrogénszármazékok (ROS/RNS) keletkeznek. Ezek a velük kapcsolatba kerülő 

biomolekulákkal (fehérjék, lipidek, nukleinsavak, szénhidrátok) reakcióba lépve az élet-

folyamatokat nem kívánt módon befolyásolhatják – patológiás elváltozásokat idézhet-

nek elő. Az oxidatív stressz okozta károsodás igen gyors, mert a legreaktívabb interme-

dierek életideje nanoszekundumnyi (10-9sec). A károsodás mérsékléséhez olyan mole-
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kulák szükségesek, amelyek az oxidatív folyamatokat kiváltó molekulákat már a kelet-

kezésük pillanatában (in statu nascendi) képesek eliminálni.  

Az antioxidáns hatású vegyületek széles köre ismert. Ezek között sok olyan van, 

amelyeket a napi étrendben nem használnak, viszont alkalmasak arra, hogy az akut 

patológiás oxidatív stresszel együttjáró elváltozásokat mérsékeljék, esetleg 

megszüntessék. Azonban ezek a molekulák nem szükségszerűen ott találhatóak meg a 

szervezetben, ahol a károsodás jelentkezik. Az Intézet kutatási stratégiája több évtizede 

az, hogy célspecifikus (target specific: szövet, szerv, membrán) nitroxid- és nitroxid-

alapú antioxidáns (ROS, RNS elimináló (scavenging)) molekulákat állítson elő. A 

nitroxidok képesek részt venni oxidációs-redukciós folyamatokban – az intermedierek 

stabilisak, jellemzően nem toxikusak.37 Így a nitroxid-molekularészt tartalmazó 

részecskék várhatóan képesek bekapcsolódni a szervezet fiziológiás folyamataiba és ott 

a keletkező szabad gyököket in statu nascendi nem toxikus molekulává alakítani.38,39 

Ismert, hogy az N-hidroxilamin – nitroxid – N-oxoimmónium rendszer szuperoxid-

diszmutáló (SOD) hatással bír (15. ábra), bár ennek aktivitása fiziológiás körülmények 

között megközelítőleg csak ezredrésze a Cu,Zn-SOD enzimének.40 

[ox]: ROS, RNS ( pl. HO, 1O2, O2 , RO2 , NO2 ) 
[red]:  tiolok ( pl. GSH, DHLA), aszkorbát, tokoferol

-
N-oxoimmonium

N-hidroxilaminnitroxidamin

[red]

[ox]

[ox]

R

R
RCH2OH

RH
RCHO

N-O-alkil

N
OHO

NN
H

N
O R

N
O

N
O

nitroxid

 

15. ábra A nitroxid-gyökök és prekurzoraik lehetséges átalakulásai a szervezetben. 

A kettős hatású vegyületek első képviselője a szívizomzat membránjában akku-

mulálódó (IB hatástani osztályú) antiaritmiás kísérleti gyógyszer, a H-254541 (63, 16. 

ábra) volt. Erről bebizonyosodott, hogy nem toxikus stabilis nitroxid-származékokká 

metabolizálódik.  

Az Intézetben újabb kettős hatású molekulákat szintetizáltak, így ismert, keringésre 

ható gyógyszereket (64, 66, 68, 70) módosítottak nitroxid-heterociklussal, illetve annak 
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gyökké metabolizálódó szekunder amin elővegyületeivel. Ezeket a módosított 

molekulákat (65, 67, 69, 71), az oxidatív stresszel összefüggő vizsgálatokban 

(fehérjeoxidáció, makroerg szerves foszfát bomlásának gátlása, lipid-peroxidáció, 

nukleinsav-károsodás gátlóhatás, infarktus-kiterjedés) az eredeti 

gyógyszermolekuláknál előnyösebbnek találták (16. ábra). 

 

16. ábra Pirrolin-nitroxidokkal és amin-prekurzoraikkal módosított kardioprotektív 

szerek 

VI.4.Kinazolinon-származékok, PARP gátlás 

A 4(3H)-kinazolinon-származékok (3.ábra) között vízhajtó, nyugtató, gyulladás-

csökkentő, vérnyomáscsökkentő, daganatellenes, vírusellenes szerek is vannak.42,43,44 

Sokoldalúságukat részben annak köszönhetik, hogy hő- és fényhatásokra jó stabilitást 

mutatnak, ami előnyös tulajdonság mind a szintetikus lépések során, mind a késztermék 

tárolhatósága, felhasználása során. 

A PARP enzimek egy, az eukarióta sejtekben általánosan előforduló enzimcsoport, 

amelyeknek közös tulajdonságuk, hogy poli(ADP-ribóz) egységeket állítanak elő, és 

kapcsolnak különböző fehérjékhez. Ebből a csoportból – bár egyre több tagja ismert 

(jelenleg, ismereteim szerint 18, többek között: PARP-1, PARP-2, PARP-3, vPARP, 
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Tankyrase-1, Tankyrase-2, TiPARP)45,46 – a legjobban ismert és kutatott a PARP-1, és a 

PARP-2. Ezeket az enzimeket működésük miatt szokták poli(ADP-ribóz) szintetáznak 

és poli(ADP-ribóz) transzferáznak is nevezni. Az enzim aktiválását valamilyen DNS 

láncsérülés váltja ki, aminek lehetnek fiziológiás okai, mint a replikáció vagy 

rekombináció, de lehet valamilyen káros külső hatás is, mint például oxidatív stressz, 

DNS-károsító anyagok, UV-, vagy ionizáló sugárzás. Az aktivált PARP enzim a 

nikotinamid-adenin-dinukleotidot (NAD+) bontja nikotinamidra és poli(ADP-ribóz) 

egységekre, majd a poli(ADP-ribóz) egységeket hisztonok, topoizomerázok, DNS-

polimerázok, DNS-ligázok vagy a PARP fehérjeláncában az aszpartát és glutamát 

oldalláncok karboxil-csoportjaira köti – ez a láncindító lépés. A továbbiakban még az 

ADP-ribóz egységek 2’-hidroxilcsoportjaira is kapcsolhat poli(ADP-ribóz) egységeket, 

így egyre hosszabb láncok keletkeznek, a hossz a néhány egységtől közel 200 egységig 

változhat. A PARP enzim dinamikus rendszert alkot (17. ábra47), a lánc folyamatos 

építése mellett azt a poli(ADP-ribóz) glikohidroláz (PARG) folyamatosan bontja. A 

PARP enzim szintén tud poli(ADP-ribóz)-ilálódni. Ez az automodifikáció inaktiválja az 

enzimet, amennyiben a PARG „nem talál” más bontható polimert, akkor ezt lehasítja és 

ezzel újraaktiválja a PARP-ot. Ezzel a körfolyamattal a PARP-PARG enzimek 

biztosítják – fiziológiás körülmények között – a megfelelő egyensúlyt.47 

 

17. ábra A PARP és PARG enzimek funkciója a DNS javításában 

Patológiás körülmények között a rendszer működése felborulhat, és ez előbb-utóbb a 

NAD+, majd az ATP elfogyásához és végül sejtpusztuláshoz, nekrózishoz vezethet (18. 

ábra47). A nekrózis során, ellentétben az apoptotikus sejthalállal, a sejtmembrán sérül, a 
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sejttartalom kiömlik a környező szövetekbe. Az így felszabaduló nagy mennyiségű 

sejttartalom a környező sejtekre, szövetekre további károsító hatást fejt ki. Ezzel 

szemben az apoptózis során a sejt előre meghatározott úton kerül eltakarításra a 

szövetből, úgy, hogy a környező sejteket nem, vagy alig károsítja.  

 

18. ábra PARP túlműködés hatása a sejt NAD+és ATP készletére 

A nikotinsavamid (72) a PARP enzim gyenge inhibitorának tekinthető, adagolásával 

csökkenteni lehetett a túlműködés káros hatásait, ezáltal lehetőséget adhat a sejtnek a 

regenerálódásra, illetve az apoptotikus sejtpusztulásra. Sajnos terápiás dózisa túl 

magasnak bizonyult és nem elég specifikus. A hasonló szerkezetű 3-aminobenzamid 

(73) szintén csak magas koncentrációban hatékony. Ezért az utóbbi évtizedben számos, 

a nikotinamidnál (72), illetve a 3-aminobenzamidnál (73) hatásosabb PARP-inhibítor 

molekulát szintetizáltak.48 Általában ezek a vegyületek policiklusos laktám-szerkezettel 

bírnak, amelyekben az N-H csoport és az aromás gyűrű C=C kötéséhez képest anti 

térállású karbonilcsoport a közös szerkezeti elem. Példaként említjük a 74 izokinolinon- 

vázas vegyületet, a 75 kinazolin-4-on-vázas vegyületet (NU-102548), a 76 ftalazinon-

vázas vegyületet, valamint a 77 2-szubsztituált-4-karboxamidobenzimidazolt, amelyben 

a karbamoil-csoport helyzetét intramolekuláris hidrogénkötés rögzíti (19. ábra). 
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19. ábra Néhány fontosabb klasszikus PARP-gátló hatású vegyület49 
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VII. Saját eredmények 

 

VII.1. Pirrolin-típusú nitroxidokhoz anellált karbo- és 
heterociklusok szintézise 

A 44 aldehidet 2-merkaptometil-benzazolokkal (benzoxazol, benztiazol, benzimidazol) 

reagáltattuk DBU bázis jelenlétében, miközben a megfelelő 2-tienilbenzazolok50 (78-

80) keletkeztek. A 44 aldehidet 2 ekvivalens ammónium-tiocianáttal reagáltatva a 81 

izotiazol51 képződött. A glikolsav-n-butil-észter Na sójából sikerült előállítani a furán-

butil-észtert (82) mérsékelt hozammal (20.ábra). 

 

20. ábra β-bróm-α,β-telítetlen aldehidből kiinduló pirrolin-nitroxiddal kondenzált 

heterociklusok szintézise 

Módszerek és reagensek: (a) 2-merkaptometil-benzoxazol, MeCN,DBU, 40 °C, 12 óra, bepárlás, extr. 

CHCl3, kromatográfia, 35%; (b) 2-merkaptometil-benztiazol az (a) szerint, 42%; (c) 2-merkaptometil-

benzimidazol az (a) szerint, 66%; (d) 2 ekv. NH4SCN, MeCN, 1 óra, 82°C, 38%; (e) 2,2 ekv. NaH, 2,1 

ekv. n-butil-glikolát, DMF-THF, 7 óra, 65°C, 22%. 

A 42 nitrilt metil-tioglikoláttal reagáltatva acetonitrilben, 1,1 ekvivalens DBU 

jelenlétében a paramágneses 3-amino-2-metoxikarbonil-tiofén-származékot (83) 

kapunk. Ez egy β-aminosav-észter, amely további szintéziseknek is jó kiindulási alapja 

(21. ábra). Toluolban főzve a 83 vegyületet p-tolil-izocianáttal, majd feldolgozás után 
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 metanolban oldva, és NaOMe-ot hozzáadva, a 84 p-tolil-tieno[3,2-d]pirimidin 

vegyülethez52,53 jutottunk. Ez a reakcióút alkalmas lehet más, pirrolin-gyűrűvel anellált 

pirimidint és tiofént tartalmazó poliheterociklusok szintézisére is.54 

 

21. ábra -Bróm--telítetlen nitrilből kiinduló pirrolin-nitroxiddal kondenzált 

heterociklusok szintézise 

Módszerek és reagensek: (a) 1,0 ekv. metil-tioglikolát, 1,1 ekv. DBU, MeCN, 60°C, 2 óra, 78%; (b) 1,1 

ekv. p-tolil-izocianát, toluol, 1 óra, 110°C, majd 3,3 ekv. NaOMe, MeOH, 65°C, 6 óra, 26%. 

A hattagú heterociklusok előállításához a hetero-Diels-Alder-reakció55 az egyik gyakran 

használt szintetikus módszer. Az intézetünkben korábban leírt szimmetrikus dién29 (36) 

számos további szintézis kulcsintermedierének bizonyult. 

A 36 dién etil-glioxaláttal, szobahőmérsékleten 5M-os LiClO4 dietil-éteres oldatában56 

az anellált 85 pirano[3,4-c]pirrolin vegyületté reagált. Nitrozobenzollal, kloroformos 

oldatban, szobahőmérsékleten, jó termeléssel a 86 pirrolino[2,3-d][1,2]oxazin-vázas 

vegyületté alakult (22. ábra). 

 

22. ábra Hetero Diels-Alder reakciók 36 szimmetrikus diénből 

Módszerek és reagensek: (a) 2,0 ekv. etil-glioxalát, 5 M LiClO4, Et2O, r.t., 48 óra, 33%; (b) 1,0 ekv. 

nitrozo-benzol, CHCl3, r.t., 12 óra, 77%. 

A paramágneses dietil-ftalátot (87) a 36 szimmetrikus diénből kiindulva Diels-Alder-

reakcióban, majd az azt követő oxidációval állítottuk elő.29 Az észtercsoportot 

szelektíven a 88 dibenzil-alkohollá redukáltuk SMEAH-del, majd ezt meziláton 

keresztül, LiBr/acetonnal való főzéssel a 89 dibróm-vegyületté alakítottuk. A 89 
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dibróm-vegyület 90 keresztkötő tiolspecifikus biszmetántioszulfonáttá alakítható (23. 

ábra). A keresztkötő reagenseket gyakorta alkalmazzák biokonjugációs módszerekben. 

A szimmetrikus homobifunkcionális biszmetántioszulfonát keresztkötő reagensekkel 

szemben fontos követelmény, hogy a nitroxid funkciós csoportra nézve szimmetrikusak 

legyenek, hogy elkerüljük a többféleképpen jelölt fehérjék csoportjainak megjelenését 

az ESR spektrumban. 

 

23. ábra Pirrolin-nitroxidhoz anellált karbociklusok szintézise 36 szimmetrikus 

paramágneses diénből kiindulva 

Módszerek és reagensek: (a) EtO2CCCCO2Et/toluol, 110°C, 2 óra (62%), majd MnO2 (10 ekv.)/CHCl3, 

61°C, 8 h (58%)29; (b) 2,47 ekv. SMEAH, toluol, N2, 0°Cszobahőmérséklet, 3 óra; 55%; (c) 2,2 ekv. 

MsCl, 2,2 ekv. Et3N, CH2Cl2, 0°Cszobahőmérséklet, 1 óra, majd 4 ekv. LiBr, aceton, 55°C, 1 óra; 

66%; (d) 4 ekv. NaSSO2Me, aceton-H2O, 30 perc, 55°C, 27%; (e) 2 ekv. antranilsav, 2 ekv izoamilnitril, 

DME, 85°C, 2 óra, 34%; (f) DDQ, benzol, 80°C, 3 óra, 39%; (g)29HCl/EtOH, 78°C, 30 perc, bepárolni, 

majd Br2 (1 ekv.)/CHCl3, 61°C, 30 perc, majd NaNO2 (2 ekv.)/H2O, szobahőmérséklet, 20 perc (70%); 

(h)57 1 ekv. metil-fenilszulfonilacetát, 2,2 ekv. NaH, DMF, 0°C, 1,5 óra, majd 1 ekv. 93, 

szobahőmérséklet, 36 óra, 76%; (i) 4 ekv. t-BuOK, THF, -78°Cszobahőmérséklet, 90 perc, 32%. 
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Célunk volt pirrolidin nitroxidhoz anellált több aromás gyűrűt tartalmazó vegyületek58 

előállítása is, ennek érdekében, a 36 paramágneses diént in situ előállított 

dehidrobenzollal reagáltattuk.59 A kapott 91 dihidro-naftalin származékot DDQ-val 

(2,3-diklór-5,6-diciano-1,4-benzokinon) oxidáltuk benzolban, így a 92 paramágneses 

benzo[f]izoindolhoz jutottunk. 

A 36 diénből 1,4-addíciós reakcióval előállítható volt a 93 dibróm-vegyületet.29 A fenti, 

hattagú gyűrűkkel anellált karbociklusok mellett fontos volt az öttagú karbociklusos 

anellált származékok kialakítása is. Ennek egyik lehetséges módja volt a fenilszulfonil-

ecetsav aktív metiléncsoportjával a brómvegyület alkilezése, majd a kapott 94 vegyület 

t-BuOK-tal végzett eliminációja. A reakció során alkalmazott körülmények között a t-

BuOK átészteresítette a kiindulási metilésztert, így a 95 t-butil-ciklopentadién-

karbonsavésztert adta. Ez a dién-észter, illetve dekarboxilezett származéka, a 

ciklopentadiénhez hasonló karakterű, így például Diels-Alder-reakciók kiindulási 

vegyületeként szolgálhat. 
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VII.2. Karbo- és heterociklusokhoz kapcsolódó pirrolin- és 
pirrolidin-vázas vegyületek szintézise 

A paramágneses heterociklusos vegyületek fontos kiindulási vegyülete a 24 aldehid. A 

24 és 1,10-fenantrolin-5,6-dion és ammónium-acetát reakciójával,60 jégecetben 

paramágneses imidazo-[4,5-f][1,10]fenantrolin származékot (96) állítottunk elő. A 

flavonoid-vázas vegyületek kiterjedt élettani hatásuk miatt érdekes területnek 

ígérkeztek, célvegyületeinkben mind a B, mind a C gyűrűn nitroxid szabad gyökkel 

módosított származékokat előállítottunk.  

A 24 aldehidet használva kiindulási vegyületként, a flavonok C gyűrűjét módosíthattuk 

legegyszerűbben (24. ábra). A 2’-hidroxi-kalkont bázikus közegben kondenzáltatva, a 

24 aldehiddel a 97 paramágneses flavanon-származékhoz jutottunk, amelyben a Z- és E-

izomerek aránya 1:2. Ezt az arányt a 97 diamágneses N-O-acetil származékának (97a) 
1H NMR vizsgálatával határoztuk meg, az 5,40 és 5,34 ppm-nél található csúcsok 

arányából (ld. kísérletes rész).  

 

24. ábra Pirrolin-nitroxidhoz kapcsolt flavonszármazékok és fenantrolin-típusú 

ligandum szintézise 

Módszerek és reagensek: (a) 1 ekv. fenantrolin-5,6-dion, 20 ekv. NH4OAc, AcOH, 118°C, 1 óra, majd 

NH4OH, 45%; (b) 0,2 ekv. NaOH, MeOH/H2O, flavanon, 4 nap, szobahőmérséklet, 28%; (c) flavanon, 

LDA, -78°C, THF, 5 perc, majd 1 ekv. 24, 10 perc, H2O, -78°C  szobahőmérséklet, 52%; (d) 4 ekv. 

aktivált MnO2, CHCl3, szobahőmérséklet, 12 óra, 64%; (e) flavanon, 0,05 ekv. Pd(PPh3)2Cl2 4 ekv. L-

prolin, 0,1 ekv. CuI, DMF/H2O, szobahőmérséklet, 1 óra, majd 3 ekv. 100, 12 óra, 15%. 
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A flavon lítiálása THF-ban, majd a kapott 3-lítio-származék reakciója a 24 

paramágneses aldehiddel a 98 paramágneses flavont eredményezte. Ezt a származékot 

oxidáltuk MnO2-dal kloroformban, így a 99 oxidált flavon-származékot kaptuk. A 24 

aldehiden kívül a 10029 (3-etinil-2,2,5,5-tetrametil-2,5-dihidro-1H-pirrol-1-iloxil) 

vegyület szintén fontos paramágneses építőelem a nitroxidokkal módosított vegyületek 

szintéziséhez. A 3-jód-4’-metoxiflavon és a 100 paramágneses alkin CuI, L-prolin, és 

palládium katalizátorok jelenlétében, DMF/vízben végzett Sonogashira-kapcsolásával61 

a 101 telítetlen flavon-származékhoz jutottunk. 

Az irodalmi áttekintésben már említett 53 TMPO (2,2,5-trimetil-3,4-dihidro-2H-pirrol-

1-oxid) és 4-brómbenzaldehid-dimetil-acetálból előállított Grignard-reagens 

reakciójával, majd a védőcsoport eltávolításával kaptuk a 102 paramágneses 

benzaldehid-származékot.35 

A 102 aldehidet fenilmagnézium-bromiddal reagáltatva, majd a keletkező szekunder 

alkoholt (nem izoláltuk) MnO2-dal oxidálva egy fotoaktiválható benzofenon-csoportot62 

tartalmazó spinjelölő-származékhoz (103) jutottunk. A 102 aldehidből vizes alkalikus 

közegben végzett Ag2O-os oxidációval a 104 karbonsavszármazék keletkezett. A 102 

aldehidet NaBH4-del redukálva paramágneses benzilalkohol-származékot (105) kaptuk. 

Ezt nitrálva visszakaptuk a kiindulási 102 aldehidet,a nitrocsoport beépülése nélkül. A 

benzil-alkohol hidroxilcsoportját ezért acetil-védőcsoporttal védtük. A 106 észtert a 105 

benzilalkohol és acetil-klorid reakciójával állítottuk elő trietil-amin jelenlétében. A 106 

vegyületet alacsony hőmérsékleten nitrálva már a kívánt 2-nitro-terméket kaptuk. A 

nitrálás után a védőcsoportot Zemplén-féle dezacetilezéssel távolítottuk el, így jutottunk 

a 107 2-nitro-benzilalkohol-származékhoz, amiből két irányba haladtunk tovább. 

Egyrészt MnO2-dal oxidálva a 108 2-nitro-benzaldehid-származékot kaptuk, amely 

további heterociklusos vegyületek alapjául szolgált. 
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25. ábra Aril-pirrolidin nitroxid-intermedierek és spinjelző vegyületek szintézise 

Módszerek és reagensek: (a) ld.36. irodalom; (b) 1,1 ekv. fenilmagnézium-bromid, THF, reflux, 1 óra, 

szobahőmérséklet, 8 óra, majd aq. NH4Cl, 5 ekv. aktivált MnO2, CHCl3, reflux, 1 óra, 47%; (c) 2 ekv. 

Ag2O, 10% aq. NaOH-THF, 60°C, 2 óra, majd H+, 48%; (d) 1,1 ekv. NaBH4, EtOH, szobahőmérséklet, 

72%; (e) 1,1 ekv. AcCl, 1,1 ekv. Et3N, CH2Cl2, 0°Cszobahőmérséklet, 1 óra, 75%; (f) H2SO4-HNO3 

(2:1), 0°Cszobahőmérséklet, 3 óra, majd K2CO3 pH 8-ig, extrahálás CHCl3-mal, majd 0,1 ekv. 

NaOMe, MeOH, szobahőmérséklet, 30 perc, 42%; (g) 5 ekv. aktivált MnO2, CHCl3, reflux, 1 óra, 59%; 

(h) 1,1 ekv. MsCl, 1,1 ekv. Et3N, CH2Cl2, 0°Cszobahőmérséklet, 1 óra, majd 2 ekv. LiBr, aceton, 

reflux, 1 óra, 54%; (i) 2 ekv. NaSSO2CH3, aceton-H2O, 1 óra, reflux, 43%. 

Másrészt a már korábban ismertetett módszerrel előállítottuk a 109 brómszármazékot, 

amiből a 110 metántioszulfonát-reagenst NaSSO2CH3-tal reagáltatva kaptuk. A 

tioszulfonát-reagensek képesek reverzibilis diszulfid hidakat kialakítani cisztein-

oldalláncok SH-csoportjával, a nitrocsoport másodlagos kötésekkel önmagában is 

csökkentheti a nitroxid saját mozgását (25. ábra).  

Alkalikus közegben, feleslegben vett acetonnal végzett aldolkondenzációval a 102 

aldehidből a 111 benzilidénaceton keletkezett (26. ábra). A termék vízben végzett 
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Michael-addíciója 4-hidroxi-kumarinnal a 112 származékot eredményezte, ami az egyik 

széleskörűen használt antikoaguláns, a warfarin paramágneses analogonja. A 102 

paramágneses benzaldehid jól használható volt a B gyűrűben módosított paramágneses 

flavanon (114) előállítására is. Az aldehidet alkalikus közegben, etanolban oldva 2-

hidroxi-acetofenonnal reagáltattuk, majd a paramágneses kalkont (113) ciklizáltuk 

50%-os ecetsavban, katalitikus mennyiségű sósav jelenlétében.  

 

26. ábra Biológiailag aktív molekulák szintézise, paramágneses benzaldehidből (102) 

kiindulva. 

Módszerek és reagensek: (a) aceton, 1 ekv. aq. NaOH, szobahőmérséklet, 12 óra, 61%; (b) 1ekv. 4-

hidroxikumarin, H2O, főzés, 12 óra, 30%; (c) 1 ekv. 2-hidroxi-acetofenon, 5 ekv. NaOH, EtOH/H2O, 24 

óra, szobahőmérséklet, majd H+, 52%; (d) 50% aq. AcOH, 18% aq. HCl, főzés, 12 óra, majd NaHCO3, 

extrahálás CHCl3-al, 1 ekv. aktivált MnO2, O2, 10 perc, 40%; (e) 1 ekv. ftalid, MeOH, 4,0 ekv. MeONa, 

0°Cszobahőmérséklet, majd 5 óra főzés, 36%; (f) N2H4˙H2O, 3 óra főzés, majd H2O, extrahálás CHCl3-

mal, 1 ekv. aktivált MnO2, O2, 15 perc, szobahőmérséklet, 42%. 

A 115 paramágneses 1,3-indándiont 102 aldehid és ftalid nátrium-metilát (MeONa) 

jelenlétében végzett kondenzációs reakcióját követő gyűrűzárással állítottuk elő. A 115 

vegyületet hidrazin-hidráttal főzve, majd a keletkezett pirrolidin hidroxilamin-
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származékát MnO2-dal oxidálva a 116 paramágneses ftalazinon-származékot kaptuk 

közepes termeléssel.  

A 108 2-nitrobenzaldehid alkalikus közegben végzett Ag2O-os oxidációjával a 117 2-

nitro-benzoesav-származékot kaptuk, amelyet Ehrenkaufer-redukcióval 118 

paramágneses antranilsav-származékká alakítottunk. A 118 diazotálása, majd a 

diazoniumsó vizes-hangyasavas hidrolízise eredményezte a kívánt 119 szalicilsav-

származékot. A 108 paramágnesesen módosított 2-nitrobenzaldehid, ammónium-acetát 

és metil-acetoacetát elegyéből trimetilszilil-jodid jelenlétében enyhe körülmények 

között előállítható a 120 dihidropiridin-metilészter, ami a nifedipin kalciumcsatorna 

gátló gyógyszer egyik paramágneses analogonja. A reakcióban melléktermékként ennek 

oxidált piridin-származéka (121) is képződött (27. ábra). 

 

27. ábra Paramágneses 2-nitro-benzaldehidből (108) szintetizálható bioaktív 

vegyületek 

Módszerek és reagensek: (a) 2 ekv. Ag2O, 10% aq. NaOH-THF, 60°C, 2 óra, majd H+, 44%; (b) 8 ekv. 

HCO2NH4, MeOH, 10% Pd/C (kat.), N2, 40°C, 2 óra, majd aktivált MnO2, O2, CHCl3, 10 perc, 32%; (c) 

80% aq. HCOOH, 1 ekv. NaNO2, 0°C, 30 perc, majd H2O, 0°C40°C, 25%; (d) 2 ekv. metil-

acetotacetát, 2 ekv. NH4OAc, 1 ekv. TMSCL, 1 ekv. NaI, MeCN, szobahőmérséklet, 3 nap, 17% 120, 

10% 121. 

Az NMR vizsgálatokon kívül a „klasszikus” kémia módszereivel is bizonyítani 

szerettük volna a nitro- és aldehidcsoport orto-helyzetét a 108 benzaldehid-

származékban. Ehhez a Baeyer-Drewson-reakciót választottuk, amely a 2-

nitrobenzaldehidek jellemző kimutatási reakciója: acetonban NaOH-ot adva az oldathoz 
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a 122 biradikális indigószármazékot kaptuk aldol-kondezációt követő oxidációs 

lépésekben (28. ábra). A 122 indigoszármazékot ESR spektrumán jól látható a két 

mobilis szabadgyökös csoport egymást átfedő triplett jele.(29. ábra). 

 

28. ábra 122 paramágneses indigószármazék szintézise 

Módszerek és reagensek: (a) aceton, 1 ekv. 10% aq. NaOH, szobahőmérséklet, 30 perc, 33%; 
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29. ábra A 122 biradikális vegyület ESR spektruma 

 
A 102 benzaldehidből előállított 104 benzoesavat tionil-kloriddal savkloriddá alakítva 

több reakcióra is lehetőséget láttunk (30. ábra). A bomlékony savkloridot (123) 

izolálás, tisztítás nélkül használtuk fel a további reakciókban. Először előállítottuk az A 

gyűrűn hidroxilcsoportot nem tartalmazó paramágneses 126 flavonszármazékot. Ehhez 

a 2-hidroxi-acetofenont acilezve a 123 savklorid-származékkal a 124 keto-észter-

származékot kaptuk. Ebből Baker-Venkataraman-átrendeződéssel, piridinben KOH 

jelenlétében a 125 diketonhoz, majd savkatalizált gyűrűzárás után a kívánt 126 

flavonhoz jutottunk. Kíváncsiak voltunk, hogy a fenolos hidroxilcsoport mennyiben 
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javítja a paramágneses flavonszármazék antioxidáns hatását, ezért a következő 

célvegyületünk a 127 5-hidroxi-flavon-származék volt, azonban a 2,6-dihidroxi-

acetofenont a 123 savkloridjával, feleslegben adott K2CO3 jelenlétében acilezve két 

paramágneses terméket is kaptunk. A termékek NMR spektroszkópiás azonosításához 

azokat diamágneses N-OAc származékaikká alakítottuk.  

 

30. ábra Paramágneses benzoesavból szintetizált flavonszármazékok 

Módszerek és reagensek: (a) 1,5. ekv SOCl2, 1,5 ekv. piridin, benzol, 0°Cszobahőmérséklet, 1 óra, 

szűrés, bepárlás; (b) 1 ekv. 2-hidroxiacetofenon, 1,1 ekv. Et3N, CH2Cl2, 0°Cszobahőmérséklet, 1 óra, 

74%; (c) 1,5 ekv. KOH, piridin, 50°C, majd 10% aq. AcOH, 68%; (d) AcOH/H2SO4, 100°C, 30 perc, 

majd, NaHCO3, 1 ekv. MnO2, O2, 10 perc, 32%; (e) 1 ekv. 2,6-dihidroxiacetofenon, 5 ekv. K2CO3, 

aceton, 24 óra főzés, 15% 127, 27% 128; (f) EtOH/HCl, főzés, 15 perc.; (g) (csak a 128) Fe/AcOH, 70°C, 

1 óra, majd K2CO3, 45%; (h) aszkorbinsav (5 ekv.), dioxán/H2O, 40°C, 15 perc, majd extrahálás CHCl3, 

utána AcCl (1,1 ekv.), Et3N (1,1 ekv.), N2 10°Cszobahőmérséklet, 1 óra, 27-56%. 

Az IR és NMR spektrumok igazolták, hogy a 127 5-hidroxi-flavonszármazék mellett a 

másik termék a 128 3-acil-származék, nem pedig az 5-O-acil-származék, amire 
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számítottunk. Ezt alátámasztja az is, hogy a 128-at NaOH-dal reagáltatva sem 

keletkezik a 127-es vegyület, ami a hidrolízis várható terméke lenne. Vélhetően az 

acilezési reakció a feleslegben jelenlévő K2CO3 miatt nem állt meg a monoradikális 

terméknél, hanem az tovább-acileződött. Biológiai vizsgálatokhoz előállítottuk N-

hidroxilamin sósavas só-származékaikat sósavas etanolban melegítve, valamint 

vaspor/jégecetben végzett redukcióval az amin-, illetve diamin-származékokat is. 
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VII.3. Para- és diamágneses kinazolinon-vázas vegyületek 
szintézise és vizsgálata 

A paramágneses kinazolinon-származékok előállítására a 2-metil-kinazolin-4-on 3-as 

helyzetű nitrogénjének alkilezését választottuk a 25 allil-bromiddal DMF-ban K2CO3 

jelenlétében. A kapott 129 nitroxidot szekunder aminná redukáltuk Fe/jégecet elegyben 

(31. ábra). Azonban sem a 129 nitroxid, sem pedig a 130 szekunder amin nem mutattak 

PARP gátló hatást (IV). Ez összhangban volt azon irodalmi adatokkal63, melyek szerint 

a laktám -NH csoportjának alkilezése a PARP gátló hatás elvesztésével jár. A hattagú 

allil-bromiddal (30) is előállítottuk a 129 vegyületnek megfelelő 2-metil-kinazolin-4-on 

analogont, azonban ezen vegyületet a továbbiakban nem vizsgáltuk. 
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31. ábra Paramágneses és diamágneses 3-szubsztituált 4(3H)-kinazolinon-származék 
szintézise 

Módszerek és reagensek: (a) 1 ekv. K2CO3, 1 ekv. 2-metil-kinazolin-4-on, DMF, 90°C, 6 óra, 57%; (b) 

Fe/AcOH, 79°C, 1 óra majd K2CO3,42% 

Célunk az eddigieknél hatékonyabb PARP gátlók előállítása volt, ezért a további 

kísérleteinket a -CONH funkció érintetlenül hagyásával terveztük. 

Erre több lehetőség is kínálkozott, ezek közül mi az alábbi 2 főbb típusba sorolható 

vegyületeket állítottuk elő.  

 

32. ábra Az előállított kinazolin-4-on-származékok főbb típusai 
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VII.3.1. Paramágneses és diamágneses, 2-es helyzetben 
szubsztituált 4(3H)-kinazolinon-származékok szintézise 

Az A-csoportba sorolható vegyületekben a gyűrű 2-es szénatomjához kapcsoltuk a 

nitroxidgyűrűt, azt remélve, hogy így a szabad laktám és a nitroxidok hatása szinergizál 

egymással. Antranilsavnitrilből a 13164, és a 134 savkloridokkal trietil-amin 

jelenlétében diklór-metánban végzett acilezéssel, majd a nyerstermék vizes dioxánban, 

NaBO3-tal65 végzett gyűrűzárásával tudtuk előállítani a 132 és 135 termékeket. Ezeket a 

már ismert vaspor/jégecetes módszerrel redukálva a megfelelő diamágneses amin-

származékokat (133, 136) nyertük. 

 

33. ábra Paramágneses és diamágneses 2-szubsztituált 4-(3H)-kinazolinonok szintézise 

Módszerek és reagensek: (a) 1 ekv. antranilsavnitril, 1 ekv. 131 vagy 134,1 ekv. Et3N, CH2Cl2, 1 óra, 

0°Cszobahőmérséklet, majd 2 ekv. NaBO3 × 4H2O, dioxán-víz, 100°C, 7 óra, 35-43%; (b) Fe, AcOH, 

79°C, 1 óra majd K2CO3, 55-68%. 

VII.3.2. 2-Merkapto-4(3H)-kinazolinon-származékok szintézise 

A B típusú termékek előállítására (34. ábra) a 2-merkapto-kinazolin-4-on tiol-

csoportjának alkilezése volt a másik lehetőség, így viszonylag egyszerű reakcióval 

számos terméket könnyen előállíthattunk, amelyek akár egyszerűbb szerkezet-hatás 

vizsgálatra is lehetőséget adtak. Először az 5- illetve 6-tagú allil-nitroxidokat építettük 

be a SH-csoportra. A 25 és a 30 allil-bromidokkal a 138 és 139 termékekhez jutottunk, 

majd redukciójukkal a megfelelő diamágneses szekunder amin származékokat (140, 

141) is megkaptuk. Majd a 2-merkapto-4(3H)-kinazolinont (137) a könnyen 

hozzáférhető 2-dimetilamino-etil-kloriddal (142), 3-dimetilamino-propil-kloriddal 
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(143), 1-(2-klóretil)piperidinnel (144) valamint 2,2,6,6-tetrametil-1-(2-

klóretil)piperidinnel (145) is alkileztük. A reakciót DMF-ban 2 ekvivalens K2CO3 

jelenlétében 90°C-on végeztük, így a megfelelő 146-149 termékekhez jutottunk.  

 

34. ábra Nitroxidokkal és amin-származékokkal módosított 2-merkapto-4(3H)-

kinazolinonok szintézise 

Módszerek és reagensek: (a) 1 ekv. 25 vagy 30, 1 ekv. K2CO3, DMF, 90°C, 6 óra, 44-58%; (b) Fe, 

AcOH, 79°C, 1 óra majd K2CO3, 37-48%; (c) 1 ekv. 142-145, 1 ekv. K2CO3,DMF, 90°C, 8 óra, 39-70%. 
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VII.4.  4(3H)-Kinazolinon-származékok szerkezet – biológiai 
hatás vizsgálata 

A kísérleteink során előállított vegyületeket együttműködő partnereink a PTE ÁOK 

Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézetében, illetve a I. Belgyógyászati Klinikán 

vizsgálták. Első körben in vitro vizsgálatokat végeztek WRL-68 sejtvonalon, majd a 

leghatékonyabb vegyületekkel állatkísérleteket is végeztek. 

VII.4.1. Hidrogén-peroxid okozta sejthalál elleni védelem vizsgálata, 
in vitro 

 Vizsgáltuk a 4-kinazolinon-származékok védőhatását a H2O2 okozta sejthalállal 

szemben66 WRL-68 humán májsejt-vonalon (American Type Culture Collection, 

Rockville, MD). Az alábbi oszlopdiagramon azt a koncentrációt tüntettük fel µM-ban 

amelynél a H2O2 indukálta sejthalál 50%-ban gátlódott (IC50), valamint a vegyület 

maximális védőhatását %-ban. Az IC50 koncentrációt csak maximálisan 100 µM értékig 

(IV) határoztuk meg, a feltüntetetett 100-as érték minden esetben ≥100 µM-t jelent. 

35. ábra Hidrogén-peroxid okozta sejthalállal szembeni védőhatás 
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Az eredményekből látható, hogy a sejtvédő hatáshoz a kinazolinon-vázon szükséges a 

szabad laktám NH funkció, illetve a 137 2-merkapto-4(3H)-kinazolinonnal összevetve a 

146, 148 és 149 S-etil, illetve a 147 S-propil funkcióval kapcsolódó származékok 

bizonyultak a legelőnyösebbeknek. 

 

VII.4.2. 4-Kinazolinon-származékok PARP gátló hatása, in vitro 

Vizsgáltuk a 4-kinazolinon származékok PARP enzim gátló hatását in vitro, 

patkánymájból izolált poli(ADP-ribóz) polimeráz enzimmel.67,68 A H2O2 okozta 

sejthalált jelentősen gátló vegyületek (146-149) PARP gátló hatását (IC50) µM-os 

koncentrációban adtuk meg a következő oszlopdiagramban. 

 

36. ábra PARP gátlás vizsgálata in vitro izolált patkány enzimen 

 

Az eredményekből látszik, hogy a propil-oldalláncot tartalmazó vegyület (147) kevésbé 

hatékony PARP-gátló mint az etil-oldalláncot tartalmazó vegyületek (146, 148, 149).  

A további vizsgálatokhoz a szabadalmilag nem védett és egyszerűen előállítható 148 

vegyületet használták. Ezek során infarktusos állatmodellen (patkány), a szisztolés 

balkamrai funkció regenerációja a 148-as vegyülettel kezelt patkányokon 
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hatékonyabbnak bizonyult, mint az enalaprillal kezelteken (V). A 148 vegyület 

megállapítottan gátolta a panPKC, PKCα/βII, PKCδ és PKCε foszforilációját, ami a 

GSK-3β antihipertrófiás faktor aktivációját eredményezte (VII). Továbbá kimutatták, 

hogy a PARP gátlás jótékonyan modulálja a szív Akt és MAPK szignál-rendszerét ex 

vivo és in vivo modellen is. Megállapításuk szerint e mechanizmusok hozzájárulhatnak 

a PARP gátló vegyületek ismert kardioprotektív hatásához (VI). 

A kinazolin-típusú vegyületek hatékonynak bizonyultak PARP gátlóként és 

kardioprotektív szerként is. A leghatékonyabb vegyületek további vizsgálatával, újabb 

vegyületek szintézisével későbbiekben is tervezünk foglalkozni. 
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VIII. Kísérleti rész 

Az olvadáspontokat Boetius olvadáspont-mérővel határoztuk meg. A vegyületek 

mikroanalízisét Fisons EA 1110 CHNS elemanalizátorral végeztük. A 

tömegspektrumok Finnigan Automass-Multi készülékkel készültek EI módban. Az 

NMR vizsgálatok Varian Unity Inova 400 WB spektrométeren készültek, a jel 

eltolódást TMS-hez viszonyítottuk. Az IR spektroszkópiás méréseket IR Spekord 85 

készüléken végeztük KBr küvettákkal. Az ESR spektrumokat Miniscope MS 200 

készüléken 10-4 M koncentrációjú CHCl3 oldatban vettük fel. A paramágneses 

vegyületek a nitroxidokra jellemző triplett vonalat adtak, (aN=14,0-16,5 G). A 

vegyületeket Merck 60 szilikagélen tisztítottuk flash-kromatográfiás módszerrel 

(továbbiakban: kromatográfia), míg a kvalitatív méréseket TLC Merck GF254 

vékonyréteg-kromatográfiás lapon végeztük. A 24,27 25,25 30,27 36,29 44,32 93,29 100,29 

102,35 10535 és 13164 vegyületeket a korábban közölt eljárások alapján szintetizáltuk. 

 

A 2-tienil-benzazolok (78-80) szintézise (általános leírás) 

Az 44 aldehid (1,23g, 5 mmol) és 2-merkaptometil-benzoxazol (825 mg, 5 mmol), 2-

merkaptometil-benztiazol (905 mg, 5 mmol) vagy 2-merkaptometil-benzimidazol (820 

mg, 5 mmol) elegyét MeCN-ben (30 ml) oldjuk, DBU-t (837 mg, 5,5 mmol) adunk 

hozzá, 40 °C-ra melegítjük, majd szobahőmérsékleten hagyjuk állni éjszakára. Az 

oldószert csökkentett nyomáson lepároljuk, a maradékot kloroformban felvesszük (40 

ml), telített NaCl oldattal (10 ml) mossuk, a szerves fázist elválasztjuk, szárítjuk 

(MgSO4), szűrjük, bepároljuk. A maradékot oszlopkromatográfiásan tisztítjuk 

(hexán:EtOAc, változó összetétel 9:1-4:1). 

2-(5-oxil-4,4,6,6-tetrametil-4,6-dihidro-5H-tieno[2,3-c]pirrol-2-il)benzoxazol gyök 

(78): 547 mg (35%), op. 190-192°C, Rf 0,57 (hexán:EtOAc, 2:1); elemanalízis - 

számított: C17H17N2O2S: C65.15, H5.47, N8.49, S10.23 - mért: C65.02, H5.41, N8.33, 

S10.11; IR (cm-1) 1605, 1565, 1530 (C=C); MS (m/z) 313 (M+,4), 299 (23), 283 (100), 

268 (77). 

2-(5-oxil-4,4,6,6-tetrametil-4,6-dihidro-5H-tieno[2,3-c]pirrol-2-il)-1H-benztiazol 

gyök (79): 691 mg (42%), op. 203-205°C, Rf 0,57 (hexán:EtOAc, 2:1); elemanalízis - 

számított: C17H17N2OS2: C61.97, H5.20, N8.50, S19.47 - mért: C61.84, H5.19, N8.39, 

S19.33; IR (cm-1) 1555 (C=C); MS (m/z) 329 (M+, 3), 315 (32), 299 (100), 284 (66). 
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2-(5-oxil-4,4,6,6-tetrametil-4,6-dihidro-5H-tieno[2,3-c]pirrol-2-il)-1H-benzimidazol 

gyök (80): 1,06 g (66%), op. 233-234°C, Rf 0,38 (CHCl3:Et2O, 2:1); elemanalízis - 

számított: C17H18N3OS: C65.36, H5.81, N13.45, S10.26 - mért: C65.18, H5.74, N13.21, 

S10.19; IR (cm-1) 1560, 1520 (C=C); MS (m/z) 312 (M+, 4), 298 (6), 282 (100), 268 

(64). 

 

4,4,6,6-tetrametil-4,6-dihidro-5H-pirrol[3,4-d]izotiazol-5-iloxil gyök (81) 

A 44 aldehid (1,23 g, 5 mmol) és ammónium-tiocianát (761 mg, 10 mmol) MeCN-es 

oldatát 1 órán át forraljuk visszafolyatós hűtő alatt. Az oldószert csökkentett nyomáson 

lepároljuk, a maradékot EtOAc-ban (30 ml) oldjuk és telített NaCl-oldattal mossuk (15 

ml). A szerves fázist elválasztjuk, szárítjuk (MgSO4), szűrjük, csökkentett nyomáson 

bepároljuk. A maradékot oszlopkromatográfiásan tisztítjuk (hexán:Et2O, változó 

összetétel 9:1-2:1): 374 mg (38%), sárga kristály, op. 121-123 °C, Rf 0,28 (hexán:Et2O, 

2:1); elemanalízis - számított: C9H13N2OS: C54.79, H6.64, N14.20, S16.25 - mért: 

C54.66, H6.58, N14.07, S16.19; IR (cm-1) 1555 (C=C); MS (m/z) 197 (M+, 8), 183 (4), 

167 (79), 152 (100).  

 

2-n-butoxikarbonil-4,4,6,6-tetrametil-4,6-dihidro-5H-furo[2,3-c]pirrol-5-iloxil 

gyök (82) 

NaH (264 mg, 11 mmol) száraz THF-os szuszpenziójához n-butil-glikolát (1,32 g, 10 

mmol) THF-os (10 ml) oldatát adjuk csepegtetve, 0°C-on, és az elegyet még 30 percig 

kevertetjük szobahőmérsékleten. Ezt követően a 44 aldehid (1,23 g, 5 mmol) száraz 

DMF-dal (10 ml) készült oldatát adjuk és az elegyet még 7 órán át forraljuk 

visszafolyatós hűtő alatt. Az oldószert csökkentett nyomáson lepároljuk, a maradékot 

telített NaCl-oldatban felszuszpendáljuk és EtOAc-tal (2×20 ml) extraháljuk. A 

kombinált szerves fázisokat szárítjuk (MgSO4), szűrjük, csökkentett nyomáson 

bepároljuk. A maradékot oszlopkromatográfiásan tisztítjuk (hexán:Et2O, változó 

összetétel 9:1-4:1): 308 mg (22%), op. 34-36°C, Rf 0,47 (hexán:Et2O, 2:1); elemanalízis 

- számított: C15H22NO4: C64.27, H7.91, N5.00 - mért: C64.15, H7.88, N4.89; IR (cm-1) 

1720 (C=O), 1610 (C=C); MS (m/z) 280 (M+, 2), 250 (100), 235 (84), 179 (77). 
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3-amino-2-metoxikarbonil-4,4,6,6-tetrametil-4,6-dihidro-5H-tieno[2,3-c]pirrol-5-

iloxil gyök (83) 

A 42 nitril (1,22 g, 5 mmol) és metil-tioglikolát (503 mg, 5 mmol) MeCN-es (30 ml) 

elegyéhez DBU-t (837 mg, 5,5 mmol) adunk és 60°C-on tartjuk 2 órán át. Ezután a 

MeCN-t csökkentett nyomáson lepároljuk, a maradékot CHCl3-ban (20 ml) oldjuk és 

telített NaCl-oldattal mossuk (10 ml). Az elválasztott szerves fázist szárítjuk (MgSO4), 

szűrjük, csökkentett nyomáson bepároljuk. A maradékot oszlopkromatográfiásan 

tisztítjuk (hexán:EtOAc, változó összetétel 9:1-2:1): 1,06 g (78%), sárga kristály, op. 

148-150°C, Rf 0,39 (hexán:EtOAc, 2:1); elemanalízis - számított: C12H17N2O3S: 

C53.51, H6.36, N10.4, S11.91 - mért: C53.50, H6.29, N10.38, S11.81; IR (cm-1) 3450, 

3340 (NH), 1650 (C=O), 1600, 1540 (C=C); MS (m/z) 269 (M+, 15), 255 (20), 239 

(100), 207 (74) ).  

 

3-p-tolil-6,6,8,8-tetrametil-6,8-dihidro-7H-pirrol[3´,4´:4,5]tieno[3,2-d]pirimidin-

2,4(1H,3H)-dion-7-iloxil gyök (84) 

A 83 amino-észter (805 mg, 3 mmol) és p-tolil-izocianát (439 mg, 3,3 mmol) száraz 

toluolos (15 ml) elegyét 1 órán át forraljuk visszafolyatós hűtő alatt. Az oldószert 

lepároljuk, majd a maradékot feloldjuk MeOH-ban (20 ml), NaOMe metanolos oldatát 

(2,0 M, 5 ml) adjuk hozzá és az elegyet további 6 órán át forraljuk. Miután 

szobahőmérsékletűre hűlt, a MeOH-t csökkentett nyomáson lepároljuk, a maradékot 

vizes sósavban (1M, 15 ml) oldjuk. A szerves fázist CHCl3-mal (2×15 ml) extraháljuk, 

szárítjuk (MgSO4), szűrjük, bepároljuk, az oszlopkromatográfiás tisztítás után 

(hexán:EtOAc, változó összetétel 9:1-2:1): 289 mg (26%), fehér kristályos anyagot 

kapunk, op. >260°C (bomlik), Rf 0,28 (hexán:EtOAc, 2:1); elemanalízis - számított: 

C19H20N3O3S: C61.60, H5.44, N11.43, S8.66 - mért: C61.48, H5.39, N11.30, S8.61; IR 

(cm-1) 1710, 1660 (C=O), 1560, 1540 (C=C); MS (m/z) 370 (M+, 6), 356 (27), 340 

(100), 325 (33). 

 

6-etoxikarbonil-1,1,3,3-tetrametil-1,3,4,5,6,7-hexahidro-2H-pirán[3,4-c]pirrol-2-

iloxil gyök (85) 

A 36 dién (166 mg, 1 mmol) és etil-glioxalát (408 mg, 2 mmol, 50%-os toluolos oldat) 

Et2O-es (10 ml) oldatához LiClO4-ot (5,32g, 50 mmol) adunk. Az elegyet 30 percig 

kevertetjük, majd szobahőmérsékleten hagyjuk állni 48 órát. Ezután vízre öntjük, Et2O-t 

(20 ml) adunk hozzá, a szerves fázist elválasztjuk, a vizes fázist EtOAc-tal (2×20 ml) 
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extraháljuk. A kombinált szerves fázisokat szárítjuk (MgSO4), szűrjük, bepároljuk. A 

maradékot oszlopkromatográfiásan tisztítjuk (hexán:EtOAc, változó összetétel 9:1-2:1): 

88 mg (33%), op. 46-48°C, Rf 0,37 (hexán:EtOAc, 2:1); elemanalízis - számított: 

C14H22NO4: C62.67, H8.26, N5.22 - mért: C62.63, H8.19, N5.13; IR (cm-1) 1740 

(C=O); MS 268 (M+, 65), 254 (35), 152 (90), 41 (100). 

 

1,1,3,3-tetrametil-6-fenil-1,3,4,5,6,7-hexahidro-2H-pirrol[2,3-d]oxazin-2-iloxil gyök 

(86) 

A 36 dién (166 mg, 1 mmol) és nitrozo-benzol (107 mg, 1 mmol) CHCl3-os (10 ml) 

oldatát szobahőmérsékleten hagyjuk állni 12 órán át. Az oldószert lepároljuk és a 

maradékot oszlopkromatográfiásan tisztítjuk (hexán:EtOAc, változó összetétel 9:1-4:1): 

210 mg (77%), sárga kristályos anyag, op. 138-140°C, Rf 0,52 (hexán:EtOAc, 2:1); 

elemanalízis - számított: C16H21N2O2: C70.30, H7.47, N10.25 - mért: C70.19, H7.59, 

N10.15; IR (cm-1) 1600, 1580 (C=C); MS (m/z) 273 (M+, 24), 225 (78), 210 (81), 77 

(100). 

 

5,6-biszhidroximetil-1,1,3,3-tetrametilizoindolin-2-iloxil gyök (88) 

A 87 diészter (3,34g, 10 mmol) száraz THF-os (40 ml) oldatához SMEAH-ot (7,69 g, 

24,7 mmol, 65%-os toluolos oldat) csepegtetünk 0°C-on, N2 alatt. Az elegyet 3 órát 

szobahőmérsékeleten kevertetjük. A reakcióelegyet tört jég (50 g) és vizes NaOH (10%, 

50 ml) elegyére öntjük, kevertetés közben. A szerves fázist elválasztjuk. A vizes fázist 

NaCl-dal telítjük és CH2Cl2-nal (2×30 ml) extraháljuk. A kombinált szerves fázisokat 

szárítjuk (MgSO4), szűrjük, csökkentett nyomáson bepároljuk, az oszlopkromatográfiás 

tisztítás (CHCl3:MeOH, változó összetétel 100:2-100:15) után: 1,37 g (55%), sárga 

kristályt kapunk, op. 121-122°C, Rf 0,34 (CHCl3:MeOH, 9:1); elemanalízis - számított: 

C14H20NO3: C67.18, H8.05, N5.60 - mért: C67.09, H7.93, N5.51; IR (cm-1) 3300 (OH), 

1550 (C=C); MS (m/z) 250 (M+, 69), 236 (100), 220 (55), 187 (41). 

 

5,6-biszbrómmetil-1,1,3,3-tetrametilizoindolin-2-iloxil gyök (89) 

A 88 dihidroxi-vegyület (500 mg, 2 mmol) és Et3N (444 mg, 4,4 mmol) CH2Cl2-os (20 

ml) oldatához metán-szulfonil-kloridot (504 mg, 4,4 mmol) adunk kevertetés közben, 

0°C-on,majd az elegyet még 1 órán át kevertetjük szobahőmérsékleten. Vízzel (10 ml) 

mossuk, szárítjuk (MgSO4), szűrjük, bepároljuk. A maradékot száraz acetonban oldjuk, 

LiBr-ot (696 mg, 8 mmol) adunk hozzá, visszafolyatós hűtő alatt forraljuk és 
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kevertetjük 1 órán át. Hagyjuk lehűlni, az acetont csökkentett nyomáson lepároljuk, a 

maradékot EtOAc-ban (20 ml) oldjuk, vízzel (10 ml) mossuk. A szerves fázist 

elválasztjuk, szárítjuk (MgSO4), szűrjük, bepároljuk. A maradékot 

oszlopkromatográfiásan tisztítjuk (hexán:EtOAc, változó összetétel 9:1 - 6:4). 

Termelés, fizikai adatok és spektrumok: 496 mg (66%), op. 154-155°C, Rf 0,67 

(hexán:EtOAc, 2:1); elemanalízis - számított: C14H18Br2NO: C44.71, H4.82, Br42.49, 

N3.72 - mért: C44.59, H4.77, N3.61; IR (cm-1) 1560 (C=C); MS (m/z) 374/376/378 

(M+, 2/4/2), 268 (10), 253 (100), 239 (35). 

 

5,6-biszmetántioszulfonilmetil-1,1,3,3-tetrametilizoindolin-2-iloxil gyök (90) 

A 89 (376 mg, 1 mmol) acetonos (10 ml) – vizes(5 ml) oldatához NaSSO2Me-ot (536 

mg, 4 mmol) adunk, majd az elegyet visszafolyatós hűtő alatt forraljuk 30 percig. 

Miután lehűlt, az acetont csökkentett nyomáson lepároljuk és a vizes fázist CHCl3-mal 

(2x10 ml) extraháljuk. A szerves fázist elválasztjuk, szárítjuk (MgSO4), szűrjük, 

csökkentett nyomáson bepároljuk. A maradékot oszlopkromatográfiásan tisztítjuk 

(CHCl3:Et2O, változó összetétel 9:1 - 6:4): 120 mg (27%), op. 144-145°C, Rf 0,26 

(CHCl3:Et2O, 2:1); elemanalízis - számított: C16H24NO5S4: C43.81, H5.52, N3.19, 

S29.24 - mért: C43.65, H5.38, N2.98, S29.13; IR (cm-1) 1560 (C=C); MS (m/z) 438 

(M+, 8), 408 (4), 280 (58), 186 (100). 

 

1,1,3,3-tetrametil-1,3,4,9-tetrahidro-2H-benz[f]izoindol-2-iloxil gyök (91) 

A 36 dién (498 mg, 3 mmol) forrásban levő 1,2-dimetoxi-etános (DME) (20 ml) 

oldatához visszafolyatós hűtőre szerelt 3 nyakú lombikba kevertetés közben egyszerre 

csepegtetjük antranilsav (822 mg, 6 mmol) DME-os (15 ml) és izoamilnitril (702 mg, 6 

mmol) DME-os (15 ml) oldatát, 1 óra alatt. Utána az elegyet még 1 órán át forraljuk 

lehűlés után az oldószert csökkentett nyomáson lepároljuk és a maradékot 

oszlopkromatográfiásan tisztítjuk (hexán:Et2O, változó összetétel 9:1 - 4:1): 250 mg 

(34%), halványsárga kristályok, op. 185-187°C (bomlik); Rf  0,33 (hexán:Et2O, 2:1); 

elemanalízis - számított: C16H20NO: C79.30, H8.32, N5.78 - mért: C79.22, H8.18, 

N5.58; IR (cm-1) 1640, 1561 (C=C); MS (m/z) 242 (M+, 6), 228 (100), 212 (29), 195 

(67). 
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1,1,3,3-tetrametil-1,3-dihidro-2H-benz[f]izoindol-2-iloxil gyök (92) 

A 91 (242 mg, 1 mmol) száraz benzolos (20 ml) oldatához 2,3-diklór-5,6-diciano-1,4-

benzokinont (DDQ) (227 mg, 1 mmol) adunk, majd az elegyet visszafolyatós hűtő alatt 

3 órán át forraljuk. Lehűlés után szűrjük, vizes K2CO3-tal (10%, 10 ml) mossuk. A 

szerves fázist elválasztjuk, szárítjuk (MgSO4), szűrjük, csökkentett nyomáson 

bepároljuk. A maradékot oszlop kromatográfiásan tisztítjuk (hexán:Et2O, változó 

összetétel 9:1 - 6:4): 93 mg (39%), op. 228-230°C (szublimál), Rf 0,49 (hexán:Et2O, 

2:1); elemanalízis - számított: C16H18NO: C79.96, H7.55, N5.83 - mért: C79.90, H7.39, 

N5.69; IR (cm-1) 1595 (C=C); MS (m/z) 240 (M+, 31), 226 (34), 210 (80), 195 (100). 

 

5-metoxikarbonil-5-fenilszulfonil-1,1,3,3-tetrametil-1,3,4,5,6-pentahidro-2H-

ciklopenta[c]pirrol-2-iloxil gyök (94) 

Fenilszulfonil-ecetsav-metilészter (428 mg, 2 mmol) DMF-os (5 ml) oldatához 

kevertetés közben, 0°C-on, N2 alatt NaH-et (106 mg, 4,4 mmol) adunk és még 1,5 órán 

át kevertetjük ezen a hőmérsékleten. Ezután hozzáadjuk a 93 dibróm-vegyületet (625 

mg, 2 mmol) és szobahőmérsékleten 36 órán át kevertetjük. Az elegyet telített NH4Cl-

oldattal (10 ml) hígítjuk és CH2Cl2-nal (20 ml) extraháljuk. A szerves fázist elválasztjuk 

és a vizes fázist CH2Cl2-nal mossuk (2×10 ml). A kombinált szerves fázisokat szárítjuk 

(MgSO4), szűrjük, csökkentett nyomáson bepároljuk. A maradékot oszlop-

kromatográfiásan tisztítjuk (CHCl3:Et2O, változó összetétel 100:10 - 2:1): 574 mg 

(76%), sárga kristályos anyag, op. 138-140°C, Rf  0,51 (CHCl3:Et2O, 2:1); elemanalízis 

- számított: C20H26NO5S: C61.20, H6.68, N3.57, S8.17 - mért: C61.03, H6.60, N3.45, 

S8.11; IR (cm-1) 1720 (C=O), 1570 (C=C); MS (m/z) 378 (M+, 1), 206 (24), 148 (33), 

77 (100). 

 

5-terc-butoxikarbonil-1,1,3,3-tetrametil-1,3,4-trihidro-2H-ciklopenta[c]pirrol-2-

iloxil gyök (95) 

A 94 (378 mg, 1 mmol) száraz THF-os (8 ml) kevertetett oldatához t-BuOK-ot (4 ml 1 

M-os THF-oldat, 4 mmol) adunk csepegtetve -78°C-on, N2 alatt. Az elegyet hagyjuk 

kb. 1,5 óra alatt szobahőmérsékletre melegedni, majd 0°C-ra hűtjük és telített NH4Cl-

oldattal (5 ml) megbontjuk a reakciót. Éterrel (10 ml) hígítjuk a reakcióelegyet, a 

szerves fázist elválasztjuk, szárítjuk (MgSO4), szűrjük, csökkentett nyomáson 

bepároljuk. A maradékot oszlopkromatográfiásan tisztítjuk (hexán:Et2O, változó 

összetétel 9:1 - 1:1): 89 mg (32%), op. 184-186°C, Rf 0,25 (hexán:Et2O, 2:1); 
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elemanalízis - számított: C16H24NO3: C69.04, H8.69, N5.03 - mért: C68.95, H8.61, 

N4.91; IR (cm-1) 1690 (C=O), 1605 (C=C); MS (m/z) 278 (M+, 4), 248 (45), 177 (79), 

41 (100). 

 

2-(1-oxil-2,2,5,5-tetrametil-2,5-dihidro-1H-pirrol-3-il)-1H-imidazo[4,5-

f][1,10]fenantrolin gyök (96) 

A 24 aldehid (504 mg, 3 mmol) ammónium-acetát (4,62 g, 60 mmol) és 1,10-

fenantrolin-5,6-dion (630 mg, 3 mmol) jégecetes (10 ml) elegyét visszafolyatós hűtő 

alatt melegítjük 1 órán át. Utána hagyjuk lehűlni és vízre (60 ml) öntjük az elegyet, 

semlegesítjük 25%-os vizes NH4OH-oldattal. A kivált kristályokat szűrjük, a szűrletet 

Et2O-rel (20 ml) mossuk és szárítjuk. A nyersterméket oszlopkromatográfiásan 

tisztítjuk (CHCl3:MeOH, változó összetétel 100:2 - 100:20): 483 mg (45%), sárga 

kristályos anyag, op. 245°C (bomlik), Rf 0,17 (CHCl3:MeOH, 2:1); elemanalízis - 

számított: C22H20N5O: C70.37, H5.62, N19.54 - mért: C70.20, H5.51, N19.33; IR (cm-

1) 1600 (C=C); MS (m/z, %) 358 (M+, 59), 344 (30), 328 (100), 312 (52). 

 

3-[1-(1-oxil-2,2,5,5-tetrametil-2,5-dihidro-1H-pirrol-3-il)metilidén]-2-fenil-

kromán-4-on gyök (97) 

2’-hidroxikalkon (1,12 g, 5 mmol) és 24 aldehid (840 mg, 5 mmol) MeOH-os (20 ml) 

oldatához NaOH (40 mg, 1 mmol) vizes (2 ml) oldatát adjuk. Az elegyet 4 napig 

szobahőmérsékleten hagyjuk állni, majd a metanolt csökkentett nyomáson lepároljuk és 

a maradékot feloldjuk HCl-oldatban (1M, 15 ml). Extraháljuk EtOAc-tal (2×15 ml), 

elválasztjuk, az egyesített szerves fázist szárítjuk (MgSO4), szűrjük, csökkentett 

nyomáson bepároljuk. A maradékot oszlopkromatográfiásan tisztítjuk (hexán:EtOAc, 

változó összetétel 9:1-6:4): 523 mg (28%), narancs színű kristályok, op. 152-153°C; 

elemanalízis - számított: C24H24NO3: C76.98, H6.64, N3.74 - mért: C76.92, H6.60, 

N3.67; IR (cm-1) 1640, 1604, 1560; MS (m/z, %) 374 (M+, 10), 360 (43), 344 (100), 329 

(27). 

 

Általános eljárás a nitroxid O-acetil származékok szintézisére (97a) 

A 97 vegyület (1.8 g, 5 mmol) dioxános (15 ml) oldatához aszkorbinsav (4,4 g, 25 

mmol) vizes oldatát (10 ml) adjuk, majd az elegyet 40ºC-on kevertetjük 15 percen át, 

N2 védőgáz alatt. A halványsárga  oldatot CHCl3-mal (2×20 ml) extraháljuk és szárítjuk 

(MgSO4) továbbra is N2 védőgáz alatt. Az elegyhez acetil-kloridot (431 mg, 5,5 mmol) 
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majd lassan Et3N-t (555 mg, 5,5 mmol) adunk, miközben a hőmérsékletet végig 10ºC 

alatt tartjuk. Az elegyet tovább kevertetjük 1 órán át, majd szűrjük és a szűrletet 

csökkentett nyomáson bepároljuk. A maradékot telített NaCl-oldatban felvesszük (10 

ml) és EtOAc-tal (2×15 ml) extraháljuk. A szerves fázist szárítjuk (MgSO4), szűrjük, 

csökkentett nyomáson bepároljuk és a maradékot oszlopkromatográfiásan tisztítjuk 

(hexán/Et2O, változó összetétel 9:1 - 6:4). A kapott O-acetil származékot (750 mg, 

36%) NMR vizsgálatok céljából állítottuk elő.  

A 97a vegyület fehér kristályos anyag, op. 149-151ºC; elemanalízis - számított: 

C26H27NO4: C74.80, H6.52, N3.35 - mért: C74.79, H6.48, N3.19; 1H NMR (CDCl3) δ = 

: 7.88 (d, 1H, aromás proton), 7.40 (t, 1H, aromás proton), 7.35-7.25 (m, 5H, aromás 

proton), 6.94 (t, 1H, aromás proton), 6.93 (t, 1H, aromás proton), 6.50 (bs, 1H) and 6.48 

(bs, 1H) Z és E izomerek, 5.40 (bs, 1H) és 5.34 (bs, 1H) Z- és E-izomerek, 2.13 (s, 3H), 

1.41 (s, 3H), 1.25 (s, 3H), 1.24 (s, 3H), 1.18 (s, 3H). 13C NMR (CDCl3) δ = C :181.7, 

171.1, 158.8, 139.0, 138.2, 136.6, 136.2, 135.9, 130.7 és 130.4 E- és Z-izomerek, 128.8, 

128.8, 128.6, 127.5, 127.2, 127.2, 121.7, 118.6, 77.8, 72.0, 69.4, 30.9, 28.8, 28.1, 22.7, 

22.6 (minor Z-izomer 28.5, 27.5, 23.9, 23.6), 19.1. 

 

3-hidroxi-(1-oxil-2,2,5,5-tetrametil-2,5-dihidro-1H-pirrol-3-ilmetil)-2-fenil-

kromén-4-on gyök (98) 

A 2-fenil-4-kroménonhoz (1,11 g, 5 mmol) száraz THF-ban (10 ml) kevertetés közben 

lítium-diizopropilamidot (LDA) (3 ml, 5,4 mmol (1,8 M heptén/THF/etilbenzol oldat)), 

csepegtetünk -78 °C-on. 5 perces kevertetés után hozzácsepegtetjük a 24 aldehid (840 

mg, 5 mmol) THF-os (5 ml) oldatát. Újabb 10 perc után vizet (10 ml) adunk hozzá és 

hagyjuk szobahőmérsékletre melegedni. A reakcióelegyet EtOAc-tal (10 ml) hígítjuk, a 

szerves fázist elválasztjuk és a vizes fázist EtOAc-tal extraháljuk (10 ml). Az egyesített 

szerves fázisokat szárítjuk (MgSO4), szűrjük, csökkentett nyomáson bepároljuk. A 

terméket oszlopkromatográfiásan tisztítjuk (hexán:Et2O, változó összetétel 9:1 - 4:1): 

1,01 g (52%), sárga kristályos anyag, op. 198-199°C; elemanalízis - számított: 

C24H24NO4: C73.83, H6.20, N3.59 - mért: C73.90, H6.01, N3.39; IR (cm-1) 3640, 1630, 

1550; MS (m/z, %) 390 (M+, 25), 360 (48), 251 (100). 
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3-(1-oxil-2,2,5,5-tetrametil-2,5-dihidro-1H-pirrol-3-karbonil)-2-fenilkromén-4-on 

gyök (99) 

A 98 alkohol (195 mg, 0,5 mmol) és aktivált MnO2 (348 mg, 4 mmol) CHCl3-os (20 

ml) elegyét 12 órán át szobahőmérsékleten kevertetjük, szűrjük, mossuk CHCl3-mal (10 

ml) és a szerves fázist csökkentett nyomáson bepároljuk. A terméket hexán:Et2O 

elegyből kristályosítjuk: 124 mg (64%), op. 185-187°C; elemanalízis - számított: 

C24H22NO4: C74.21, H5.71, N3.61 - mért: C74.03, H5.68, N3.56; IR (cm-1) 1670, 1605, 

1550; MS (m/z, %) 388 (M+, 3), 374 (4), 358 (15), 249 (100). 

 

3-(1-oxil-2,2,5,5-tetrametil-2,5-dihidro-1H-pirrol-3-etinil)-2-(4-metixofenil) 

kromén-4-on gyök (101) 

3-jód-4’-metoxiflavon (189 mg, 0,5 mmol), CuI (15 mg, 0,08 mmol) (PPh3)2PdCl2 (17 

mg, 0,024 mmol) és L-prolin (202 mg, 2 mmol), DMF (50 ml) és víz (1 ml) elegyét 

szobahőmérsékleten kevertetjük N2 alatt. A 100 paramágneses acetilént (246 mg, 1,5 

mmol) oldjuk DMF-ban (1,0 ml) és hozzácsepegtetjük az elegyhez, majd további 12 

órán át kevertetjük szobahőmérsékleten. Az elegyet vízre öntjük (20 ml), EtOAc-tal 

(2×15 ml) extraháljuk, a szerves fázist elválasztjuk, szárítjuk (MgSO4), szűrjük, 

csökkentett nyomáson bepároljuk. A maradékot oszlopkromatográfiásan tisztítjuk 

(hexán:EtOAc, változó összetétel 9:1 - 4:1): 31 mg (15%); sárga kristályos anyag; op. 

118-120°C; elemanalízis - számított: C26H24NO4: C75.34, H5.84, N3.38 - mért: C75.28, 

H5.79, N3.29; IR (cm-1) 1640, 1600, 1550; MS (m/z, %) 414 (M+, 1), 384 (3), 277 (74), 

253 (100). 

 

4-(1-oxil-2,5,5-trimetilpirrolidin-2il)benzofenon gyök (103) 

Fenil-magnézium-bromidhoz [brómbenzol (942 mg, 6 mmol) és Mg-forgács (144 mg, 6 

mmol) száraz THF-os oldatában (10 ml) előállítva] a 102 aldehid THF-os (10 ml) 

oldatát csepegtetjük kevertetés közben, N2 alatt, majd 1 órán át forraljuk visszafolyatós 

hűtő alatt és 1 éjszakán át hagyjuk állni szobahőmérsékleten. Miután telített vizes 

NH4Cl-oldattal (20 ml) megbontjuk, éterrel (10 ml) hígítjuk, a szerves fázist 

elválasztjuk, szárítjuk (MgSO4), szűrjük, csökkentett nyomáson bepároljuk. A 

maradékot feloldjuk CHCl3-ban (30 ml), aktivált MnO2-ot (2,18 g, 25 mmol) adunk 

hozzá és visszafolyatós hűtő alatt kevertetve forraljuk 1 órán át. Miután lehűlt, a MnO2-

ot kiszűrjük, a szűrletet csökkentett nyomáson bepároljuk és a terméket 

oszlopkromatográfiásan tisztítjuk (hexán:Et2O, változó összetétel 9:1 - 4:1): 693 mg 
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(47%), op. 87-88°C, Rf 0,47 (hexán:EtOAc, 2:1); elemanalízis - számított: C20H22NO2: 

C77.89, H7.19, N4.54 - mért: C77.75, H7.08, N4.50; IR (cm-1) 1660 (C=O), 1590, 1550 

(C=C); MS (m/z, %) 308 (M+, 8), 294 (26), 278 (66), 105 (100). 

 

4-(1-oxil-2,5,5-trimetilpirrolidin-2-il)benzoesav gyök (104) 

Frissen kicsapatott Ag2O (2,55 g, 11 mmol) 10%-os NaOH-os (20 ml) kevertetett 

szuszpenziójához a 102 aldehid (2,32 g, 10 mmol) THF-os (5 ml) oldatát adjuk, majd az 

elegyet 2 órán át 50-60°C-on kevertetjük. Lehűlés után Celiten keresztül szűrjük, 

MeOH-lal mossuk (20 ml). A szerves oldószereket csökkentett nyomáson lepároljuk és 

a maradék vizes fázist 5% aq. H2SO4-val savanyítjuk pH 2-ig és CHCl3-mal (3×20 ml) 

extraháljuk. A szerves fázist elválasztjuk, szárítjuk (MgSO4), szűrjük, csökkentett 

nyomáson bepároljuk. A termék a további reakciókhoz nem igényel további tisztítást, 

de analitikai vizsgálatokhoz oszlop kromatográfiásan tisztítottuk (CHCl3:MeOH, 

változó összetétel 100:2 - 100:15): 1,26 g (51%), sárga kristályok, op. 130-131°C; 

elemanalízis - számított: C14H18NO3: C67.72, H7.31, N5.64 - mért: C67.58, H7.19, 

N5.51; IR (cm-1) 3100, 1690, 1600, 1560; MS (m/z, %) 248 (M+, 12), 148 (56), 121 

(60), 43 (100). 

 

2-(4-acetoximetilfenil)-2,5,5-trimetilpirrolidin-1-iloxil gyök (106) 

A 105 benzil-alkohol (4,68 g, 20 mmol) és Et3N (2,22 g, 22 mmol) CH2Cl2-os (40 ml) 

oldatához acetil-kloridot (1,72 g 22 mmol) csepegtetünk 0°C-on. Az elegyet hagyjuk 

szobahőmérsékletre melegedni és még 1 órán át kevertetjük. Telített NaCl-oldattal 

mossuk (20 ml) a szerves fázist elválasztjuk, szárítjuk (MgSO4), szűrjük, csökkentett 

nyomáson bepároljuk. A maradékot oszlopkromatográfiásan tisztítjuk (hexán:Et2O, 8:2 

- 2:1): 4,14 g (75%); narancssárga olaj; Rf 0,41 (hexán:EtOAc, 2:1); elemanalízis - 

számított: C16H22NO3: C69.54, H8.02, N5.07 - mért: C69.47, H7.92, N5.01; IR (cm-1) 

1720 (C=O), 1590, 1550 (C=C); MS (m/z, %) 276 (M+, 10), 262 (11), 246 (100), 217 

(13). 

 

2-(4-hidroximetil-3-nitrofenil)-2,5,5-trimetilpirrolidin-1-iloxil gyök (107) 

65%-os HNO3 (5 ml) és 98%-os H2SO4 (10 ml) intenzíven kevertetett elegyéhez 0°C-on 

hozzáadjuk a 106 vegyületet (4,17 g, 15 mmol) cseppenként, majd még 3 órán át 

kevertetjük 0°C-on. Hagyjuk szobahőmérsékletre melegedni, utána tört jégre öntjük 

(100 g), porított K2CO3-tal lúgosítjuk pH 8-ig (intenzív habzás!). Az elegyet CHCl3-mal 
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(3×40 ml) extraháljuk és a kombinált szerves fázisokat szárítjuk (MgSO4), szűrjük, 

csökkentett nyomáson bepároljuk. A maradékot MeOH-ban (20 ml) oldjuk és NaOMe-

ot [frissen készítve fém Na-ot (35 mg, 1,5 mmol) oldunk MeOH-ban (10 ml)] adunk 

hozzá, majd 30 percig hagyjuk állni szobahőmérsékleten. A metanolt lepároljuk, 

CHCl3-ban (40 ml) oldjuk, mossuk vizes 5% H2SO4-val (15 ml), telített NaCl-oldattal 

(15 ml), elválasztjuk, szárítjuk (MgSO4), szűrjük, csökkentett nyomáson bepároljuk és a 

maradékot oszlopkromatográfiásan tisztítjuk (hexán:EtOAc, változó összetétel 9:1 - 

4:1): 1,75 g (42%), vörös olaj, Rf 0,39 (CHCl3:Et2O, 2:1); elemanalízis - számított: 

C14H19NO4: C60.20, H6.86, N10.03 - mért: C60.15, H6.79, N9.97; IR (cm-1) 3400 

(OH), 1620 (C=C), 1530 (NO2); MS (m/z, %) 279 (M+, 9), 265 (13), 234 (20), 148 

(100). 

 

2-nitro-4-(1-oxil-2,5,5-trimetilpirrolidin-2-il)benzaldehid gyök (108) 

A 107 4-hidroximetil-3-nitrofenil származék (5,58 g, 20 mmol) CHCl3-ban (80 ml) 

kevertetett oldatához aktivált MnO2-ot (8,70 g, 0,1 mol) adunk és az elegyet 

visszafolyatós hűtő alatt forraljuk 1 órán át. A MnO2-ot kiszűrjük, a szűrletet 

csökkentett nyomáson bepároljuk és a maradékot oszlopkromatográfiásan tisztítjuk 

(hexán:Et2O, változó összetétel 9:1 - 4:1): 3,26 g (59%), borvörös kristályok, op. 51-

53°C, Rf 0,30 (hexán:EtOAc, 2:1); elemanalízis - számított: C14H17N2O4: C60.64, 

H6.18, N10.10 - mért: C60.58, H6.11, N10.03; IR (cm-1) 1680 (C=O), 1620, 1590 

(C=C), 1520 (NO2); MS (m/z, %) 277 (M+, 8), 263 (7), 232 (5), 146 (100). 

 

2-(4-brómmetil-3-nitrofenil)-2,5,5-trimetilpirrolidin-1-iloxil gyök (109) 

A 107 4-hidroximetil-3-nitrofenil-származék (2,79 g, 10 mmol) és Et3N (1,1 g, 11 

mmol) CH2Cl2-ban (20 ml) kevertetett oldatához 0°C-on, csepegtetve MeSO2Cl-ot 

(1,26 g, 11 mmol) adunk. Az elegyet hagyjuk szobahőmérsékletre melegedni, majd még 

1 órán át kevertetjük. A szerves fázist vízzel (2×10 ml) mossuk, szárítjuk (MgSO4), 

szűrjük, csökkentett nyomáson bepároljuk. A maradékot száraz acetonban (20 ml) 

oldjuk, LiBr-ot (1,74 g, 20 mmol) adunk hozzá és visszafolyatós hűtő alatt kevertetve 

forraljuk 1 órán át. Az oldószert lepároljuk, a maradékot Et2O-ben (20 ml) oldjuk, 

vízzel (2×10 ml) mossuk. A szerves fázist elválasztjuk, szárítjuk (MgSO4), szűrjük, 

csökkentett nyomáson bepároljuk és a terméket oszlopkromatográfiásan tisztítjuk 

(hexán:Et2O, változó összetétel 9:1 - 2:1): 1,84 g (54%), vörös kristályok, op. 58-60°C, 

Rf 0,42 (hexán:EtOAc, 2:1); elemanalízis - számított: C14H18N2O3: C49.14, H5.30, 
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N8.19 - mért: C49.05, H5.22, N8.03; IR (cm-1) 1650, 1600 (C=C), 1525 (NO2); MS 

(m/z, %) 341/343 (M+, 3/3) 327/329 (9/9), 311/313 (2/2), 176 (100). 

 

2-[3-nitro-(4-metántioszulfonilmetil)-fenil]-2,5,5-trimetilpirrolidin-1-iloxil gyök 

(110) 

A 109 brómszármazék (1,71 g, 5 mmol) acetonos (10 ml) – vizes (5 ml) oldatához 

NaSSO2Me-ot (1,34 g, 10 mmol) adunk és az elegyet visszafolyatós hűtő alatt forraljuk 

1 órán át. Az oldószert csökkentett nyomáson lepároljuk, a maradékot CHCl3-ban (20 

ml) oldjuk és telített NaCl-oldattal (10 ml) mossuk. A szerves fázist elválasztjuk, 

szárítjuk (MgSO4), szűrjük, csökkentett nyomáson bepároljuk, és a maradékot 

oszlopkromatográfiásan tisztítjuk (hexán:Et2O, változó összetétel 9:1 - 4:1): 803 mg 

(43%), Rf 0,58 (CHCl3:Et2O, 2:1); elemanalízis - számított: C15H21N2O5S2: C48.24, 

H5.67, N7.50 S17.17 - mért: C48.12, H5.53, N7.28, S17.02; IR (cm-1) 1620, 1550 

(C=C), 1540 (NO2); MS (m/z, %) 373 (M+, 6), 343 (5), 293 (30), 159 (100). 

 

4-[4-(1-oxil-2,5,5-trimetilpirrolidin-2-il)-fenil]but-3-én-2-on gyök (111)  

A 102 aldehid (1,39 g, 6 mmol) acetonos (15 ml) oldatához NaOH (240 mg, 6 mmol) 

vizes (6 ml) oldatát adjuk, majd az elegyet 5 órán át szobahőmérsékleten kevertetjük, 

majd 1 éjszakán át állni hagyjuk. Az acetont csökkentett nyomáson lepároljuk, a 

maradék vizes fázist CHCl3-mal (2×30 ml) extraháljuk. A kombinált szerves fázisokat 

szárítjuk (MgSO4), szűrjük, csökkentett nyomáson bepároljuk és a maradékot 

oszlopkromatográfiásan tisztítjuk (hexán:EtOAc, változó összetétel 9:1 - 4:1): 995 mg 

(61%), op. 60-62°C, Rf 0,26 (hexán:EtOAc, 2:1); elemanalízis - számított: C17H22NO2: 

C74.97, H8.14, N5.14 - mért: C74.82, H8.03, N4.43; IR (cm-1) 1660 (C=O), 1600, 1560 

(C=C); MS (m/z, %) 272 (M+, 13), 258 (41), 242 (49), 43 (100). 

 

4-hidroxi-3-{1-[4-(1-oxil-2,5,5-trimetilpirrolidin-2il)fenil]-3-oxobutil}kromén-2-on 

gyök (112) 

 A 111 paramágneses benzálaceton (1,08 g, 4 mmol) és 4-hidroxi-kumarin (648 mg, 4 

mmol) elegyét vízben (10 ml) szuszpendáljuk, majd 12 órán át visszafolyatós hűtő alatt 

forraljuk. Miután lehűlt, az elegyet CHCl3-mal extraháljuk (20 ml). A szerves fázist 

elválasztjuk, szárítjuk (MgSO4), szűrjük, csökkentett nyomáson bepároljuk és a 

maradékot oszlopkromatográfiásan tisztítjuk (hexán:EtOAc, változó összetétel 9:1 - 

4:1): 520 mg (30%), világos sárga kristályos anyag, op. 115-118°C, Rf 0,32 
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(hexán:EtOAc, 2:1); elemanalízis - számított: C26H28NO5: C71.87, H6.50, N3.22 - mért: 

C71.69, H6.32, N3.14; IR (cm-1) 1710 (C=O), 1650, 1620, 1570 (C=C); MS (m/z, %) 

434 (M+, 6), 404 (26), 346 (13), 242 (100). 

 

1-(2-hidroxifenil)-3-[4-(1-oxil-2,5,5-trimetilpirrolidin-2-il)fenil]-propenon gyök 

(113) 

A 102 aldehid (1,16 g, 5 mmol), 2-hidroxi-acetofenon (680 mg, 5 mmol) EtOH-os (10 

ml) elegyéhez NaOH (1,0 g, 25 mmol) vizes (2 ml) oldatát adjuk, majd 

szobahőmérsékleten hagyjuk állni egy éjszakán át. Az EtOH-t csökkentett nyomáson 

lepároljuk, a maradékot 1,0 M-os HCl-val savanyítjuk, és kloroformmal (2×30 ml) 

extraháljuk. A szerves fázist elválasztjuk, szárítjuk (MgSO4), szűrjük, csökkentett 

nyomáson bepároljuk és a maradékot oszlopkromatográfiásan tisztítjuk (hexán:Et2O, 

változó összetétel 9:1 - 6:4): 910 mg (52%), narancssárga kristályok, op. 117-118°C; 

elemanalízis - számított: C22H24NO3: C75.40, H6.90, N4.00 - mért: C75.23, H6.72, 

N3.83; IR (cm-1) 1630, 1600, 1550; MS (m/z, %) 350 (M+, 7), 336 (20), 320 (100), 263 

(10). 

 

2-[4-(1-oxil-2,5,5-trimetilpirrolidin-2-il)fenil]kromán-4-on gyök (114) 

A 113 kalkon (700 mg, 2 mmol) 50%-os ecetsavas (10 ml) oldatához, 18%-os vizes 

HCl-at (0,1 ml) adunk, majd az oldatot egy éjszakán át visszafolyatós hűtő alatt 

forraljuk. Miután kihűlt, az elegyet vízre (30 ml) öntjük, és szilárd NaHCO3-tal pH 7-re 

állítjuk a kémhatást. EtOAc-tal (2×30 ml) extraháljuk, a szerves fázist elválasztjuk, 

szárítjuk (MgSO4), MnO2-ot (174 mg, 2 mmol) adunk hozzá és 10 percen át O2-t 

buborékoltatunk át rajta. Majd az elegyet szűrjük, csökkentett nyomáson bepároljuk, és 

a terméket oszlopkromatográfiásan tisztítjuk (hexán:Et2O, változó összetétel 9:1 - 6:4): 

280 mg (40%), barnássárga kristályos anyag, op. 123-125°C; elemanalízis - számított: 

C22H24NO3: C75.4, H6.90, N4.00 - mért: C75.23, H6.81, N3.88; IR (cm-1) 1680, 1590, 

1540; MS (m/z, %) 350 (M+, 7), 336 (11), 320 (100), 218 (55). 

 
2-[4-(1-oxil-2,5,5-trimetilpirrolidin-2-il)fenil]-indan-1,3-dion gyök (115) 

Az 102 aldehid (1,16 g, 5 mmol) és ftalid (670 mg, 5 mmol) MeOH-os (20 ml) 

oldatához metanolos NaOMe oldatot adunk [frissen készítve, fém Na (460 mg, 20 

mmol) metanolban (20 ml) oldva] 0°C-on cseppenként adagolva. Ezt követően hagyjuk 

szobahőmérsékletre melegedni, és az elegyet visszafolyatós hűtő alá szereljük és 5 órán 
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át forraljuk. Utána lehűtjük, és jeges vízre öntjük (100 ml). Az elegyet Et2O-rel (30 ml) 

extraháljuk, a szerves fázist eldobjuk, a vizes fázist 2 M-os HCl-val savanyítjuk, és 

EtOAc-tal (2×20 ml) extraháljuk. A kombinált szerves fázisokat, szárítjuk (MgSO4), 

szűrjük, csökkentett nyomáson bepároljuk és a maradékot oszlopkromatográfiásan 

tisztítjuk (hexán:Et2O, változó összetétel 9:1 - 2:1): 627 mg (36%), lila kristályos 

anyag, op. 86-88°C; Rf=0,51 (CHCl3:Et2O=2:1); elemanalízis - számított: C22H22NO3: 

C75.84, H6.36, N4.02 - mért: C75.69, H6.28, N3.95; IR (cm-1) 1700, 1550; MS (m/z, 

%) 348 (M+, 8), 334 (24), 318 (100), 262 (40). 

 
4-[4-(1-oxil-2,5,5-trimetilpirrolidin-2-il)benzil]-2H-ftalazin-1-on gyök (116) 

A 115 2-szubsztituált-indándion-származék (348 mg, 1,0 mmol) hidrazin-hidrátos (7 

ml) oldatát 3 órán át forraljuk, amíg a vörös oldat halványsárga nem lesz. Utána 

hagyjuk lehűlni, majd vizet (20 ml) adunk hozzá, az oldatot szilárd NaCl-dal telítjük, 

majd CHCl3-mal (2×20 ml) extraháljuk. A kombinált szerves fázisokat szárítjuk 

(MgSO4), MnO2-ot (87 mg, 1 mmol) adunk hozzá és 15 percen át O2-t buborékoltatunk 

át rajta. Az elegyet szűrjük, csökkentett nyomáson bepároljuk és a maradékot 

oszlopkromatográfiásan tisztítjuk (CHCl3:Et2O, változó összetétel 9:1 - 2:1): 152 mg 

(42%), halványsárga kristályok, op. 201-204°C;Rf=0,51 (CHCl3:Et2O=2:1); 

elemanalízis - számított: C22H24N3O2: C72.90, H6.67, N11.59 - mért: C72.81, H6.61, 

N11.47; IR (cm-1) 3180 (NH), 1650 (C=O), 1560 (C=C); MS (m/z, %) 362 (M+, 2), 332 

(100), 318 (9), 276 (8). 

 
2-nitro-4-(1-oxil-2,5,5-trimetilpirrolidin-2-il)benzoesav gyök (117) 

Frissen készített Ag2O (4,63 g, 20 mmol) és 10%-os NaOH (20 ml) szuszpenziójához a 

108 aldehid THF-os (5 ml) oldatát adjuk, majd az elegyet 60°C-on 2 órán át 

kevertetjük. Miután lehűlt, az elegyet Celiten szűrjük és MeOH-lal (20 ml) mossuk. A 

szerves oldószert csökkentett nyomáson lepároljuk, a maradék vizes fázist savanyítjuk 

5%-os H2SO4-val, úgy hogy az oldat pH-ja 2 legyen, majd CHCl3-mal (3×10 ml) 

extraháljuk. A kombinált szerves fázisokat szárítjuk (MgSO4), szűrjük, csökkentett 

nyomáson bepároljuk: 1,29 g (44%), sárga kristályos anyag, op. 188-190°C; Rf=0,12 

(CHCl3:MeOH, 9:1); elemanalízis - számított: C14H17N2O5: C57.33, H5.84, N9.55 - 

mért: C57.30, H5.72, N9.41; IR (cm-1) 1660 (C=O), 1600 (C=C), 1525 (NO2); MS (m/z, 

%) 293 (M+, 11), 263 (22), 177 (76), 159 (100). 
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2-amino-4-(1-oxil-2,5,5-trimetilpirrolidin-2-il)benzoesav gyök (118) 

A 117 benzoesav származék (1,76 g, 6 mmol) MeOH-os (40 ml) oldatához ammónium-

formiátot (3 g, 48 mmol) adunk 40°C-on, N2 atmoszféra alatt. Az ammónium-formiát 

teljes feloldódása után 10%-os Pd/C katalizátort (100 mg) adunk az elegyhez és további 

2 órán át ezen a hőmérsékleten kevertetjük. Miután a 117 nitro-benzoesav teljesen 

elfogyott, az elegyet hagyjuk lehűlni, majd Celiten leszűrjük és MeOH-lal (3 ml) 

mossuk és a szűrletet csökkentett nyomáson bepároljuk. A maradékot CHCl3 (30 ml) és 

MeOH (3 ml) elegyében feloldjuk és a szerves fázis telített NaCl oldattal mossuk. A 

szerves fázist szárítjuk (MgSO4), MnO2-ot (896 mg, 10 mmol) adunk hozzá és 10 

percen át O2-t buborékoltatunk át rajta. Majd az elegyet szűrjük, csökkentett nyomáson 

bepároljuk és a maradékot oszlop kromatográfiásan tisztítjuk (CHCl3:Et2O, változó 

összetétel 8:2 - 2:1): 505 mg (32%), drapp kristályos anyag, op. 197-200°C; Rf=0,26 

(CHCl3:Et2O, 2:1); elemanalízis - számított: C14H19N2O3: C63.86, H7.27, N10.64 - 

mért: C63.71, H7.15, N10.49; IR (cm-1) 3148, 3310 (NH2), 1650 (C=O), 1620, 1590, 

1550 (C=C); MS (m/z, %) 263 (M+, 15), 233 (42), 177 (80), 159 (100). 

 
2-hidroxi-4-(1-oxil-2,5,5-trimetilpirrolidin-2il)benzoesav gyök (119) 

A 118 aminobenzoesav-származék (526 mg, 2 mmol) 80% vizes hangyasavas (8 ml) 

oldatához NaNO2 (138 mg, 2 mmol) vizes (2 ml) oldatát adjuk cseppenként, kevertetés 

közben, miközben az elegyet 0°C-on tartjuk, majd tovább kevertetjük ezen a 

hőmérsékleten még 30 percen át. Az elegyet vízzel (10 ml) hígítjuk és lassan 40°C-ra 

melegítjük. Az oldószereket csökkentett nyomáson lepároljuk, majd a maradékot telített 

sós vízben (10 ml) felvesszük, CHCl3-mal (2×15 ml) extraháljuk.  A kombinált szerves 

fázisokat szárítjuk (MgSO4), szűrjük, csökkentett nyomáson bepároljuk, és a maradékot 

oszlopkromatográfiásan tisztítjuk (CHCl3:EtOAc, 8:2 - 3:1): 132 mg (25%), sárga 

kristályos anyag, op. 232-234°C; Rf=0,26 (CHCl3:MeOH, 9:1); elemanalízis - 

számított: C14H18NO4: C63.62, H6.86, N5.30 - mért: C63.58, H6.72, N5.18; IR (cm-1) 

1660 (C=O), 1590, 1560 (C=C); MS (m/z, %) 264 (M+, 4), 250 (35), 234 (100), 216 

(69). 
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4-[4-(1-oxil-2,5,5-trimetilpirrolidin-2-il)-2-nitrofenil]-2,6-dimetil-1,4-

dihidropiridin-3,5-dikarbonsav-dimetilészter gyök (120) és 

4-[4-(1-oxil-2,5,5,-trimeilpirrolidin-2-il)-2-nitrofenil]-2,6-dimetilpiridin-3,5-

dikarbonsav-dimetilészter gyök (121) 

A 108 aldehid (1,38 g 5 mmol), MeCN (10 ml), metil-acetoacetát (1.16 g, 10 mmol) és 

NH4OAc (770 mg, 10 mmol) kevertetett elegyéhez Me3SiCl-ot (534 mg, 5 mmol) 

adunk cseppenként, majd NaI-ot (745 mg, 5 mmol) egy részletben. Az elegyet tovább 

kevertetjük még 3 órán át szobahőmérsékleten, majd jeges vízre (100 ml) öntjük és 

EtOAc-tal (3×20 ml) extraháljuk. A kombinált szerves fázist szárítjuk (MgSO4), 

szűrjük, csökkentett nyomáson bepároljuk, és a maradékot oszlopkromatográfiásan 

tisztítjuk (hexán:EtOAc, 8:2 - 2:1). A 120 a negyedik, míg a 121 az ötödik sáv. Az 

aminokrotonát (vékonyréteg-kromatográfia, Rf=0,51 hexán:EtOAc, 2:1) az első, az el 

nem reagált 108 aldehid a második, az 108 aldehid és a metilkrotonát feltételezhető 

kondenzációs terméke a harmadik (m/z = 375, M+) (Rf=0,19 hexán:EtOAc, 2:1) sáv. 

(120): 401 mg (17%), op. 115-117°C; Rf=0,11 (CHCl3/MeOH=9:1); elemanalízis - 

számított: C24H30N3O7: C61.01, H6.40, N8.89 - mért: C60.88, H6.23, N8.77; IR (cm-1) 

3300 (NH, 1670 (C=O), 1600 (C=C), 1530 (NO2); MS TSP: 473 [M + H]+. 

(121): 235 mg (10%), op. 90-92°C; Rf=0,21 (CHCl3:Et2O=2:1); elemanalízis - 

számított: C24H28N3O7: C61.27, H6.00, N8.93 - mért: C61.13, H5.82, N8.75; IR (cm-1) 

1700 (C=O), 1650 (C=C) 1540 (NO2); MS TSP: 471 [M + H]+. 

 

(E)-6,6’-bisz-(1-oxil-2,5,5-trimetilpirrolidin-2-il)-1H,1’H-[2,2’]biindolidén-3,3’-

dion kettős gyök (122) 

A 108 aldehid (277 mg, 1 mmol) acetonos (4 ml) oldatához 10%-os NaOH (0,4 ml, 1 

mmol) oldatot adunk. Az elegyet szobahőmérsékleten hagyjuk állni 30 percen át, majd 

vízzel (70 ml) hígítjuk. A kivált kék kristályokat szűrjük: 87 mg (33 %), kék kristályos 

anyag, op. 192-193°C; Rf=0,34 (CHCl3:Et2O, 2:1); elemanalízis - számított: 

C30H34N4O4: C70.02, H6.66, N10.89 - mért: C69.95, H6.49, N10.73; IR (cm-1) 1640 

(C=O), 1610 (C=C); MS (m/z, %) 514 (M+, 11), 499 (20), 484 (31), 469 (100). 

 

4-(1-oxil-2,5,5-trimetilpirrolidin-2-il)benzoil klorid gyök (123),  

általános recept karbonsav-kloridok előállításra 

A 104 karbonsav (2,48 g, 10 mmol) és piridin (1,2 ml, 14,8 mmol) száraz benzolban (15 

ml) készült oldatához SOCl2-ot (1,2 ml, 15,3 mmol) adunk cseppenként, 0°C-on. Majd 



 55

tovább kevertetjük szobahőmérsékleten még 1 órán át. A kivált piridin-hidrokloridot 

szűréssel eltávolítjuk, a szűrletet benzollal (5 ml) mossuk. A benzolt csökkentett 

nyomáson lepároljuk, a maradékot száraz acetonban (8 ml) (127és 128-hoz), illetve 

száraz CH2Cl2-ban (20 ml) (124-hoz) oldjuk, és azonnal felhasználjuk a következő 

lépéshez. 

 

2-acetilfenil-4-(1-oxil-2,5,5-trimetilpirrolidin-2-il)benzoesav-észter gyök (124) 

2-hidroxiacetofenon (1,36 g, 10 mmol) és Et3N (1,11 g, 11 mmol) CH2Cl2-os (20 ml) 

oldatához kevertetés közben 123 savklorid (10 mmol) CH2Cl2-os (20 ml) oldatát adjuk, 

cseppenként adagolva, 0°C-on. Az elegyet szobahőmérsékleten 1 órán át kevertetjük, 

majd a szerves fázist telített NaCl-oldattal (10 ml) majd telített NaHCO3-oldattal (30 

ml) mossuk. A szerves fázist szárítjuk (MgSO4), szűrjük, csökkentett nyomáson 

bepároljuk és a maradékot oszlopkromatográfiásan tisztítjuk (CHCl3:Et2O, változó 

összetétel 9:1 - 4:1): 2,74 g (74%), halvány sárga kristályokat kapunk, op. 113-115°C; 

elemanalízis - számított: C22H24NO4: C72.11, H6.60, N3.84 - mért: C72.05, H6.59, 

N3.73; IR (cm-1) 1720, 1680, 1640, 1600, 1550; MS (m/z, %) 366 (M+, 8), 336 (15), 

231 (52), 145 (100). 

 

1-(2-hidroxifenil)-3-[4-(1-oxil-2,5,5-trimetilpirrolidin-2-il)fenil]-propán-1,3-dion 

gyök (125) 

A 124 vegyület (1,88 g, 5 mmol) száraz piridinben (7 ml) készült oldatához porított 

KOH-ot (421 mg, 7,5 mmol) adunk, kevertetés közben, 50°C-on. 30 perc múlva, 

amikor az elegy elkezd barnulni, hagyjuk szobahőmérsékletre hűlni, majd jég (30 g) és 

10%-osecetsav (10 ml) elegyére öntjük. A reakcióelegyet EtOAc-tal (3×15 ml) 

extraháljuk, a szerves fázist telített NaHCO3-oldattal (15 ml) mossuk. A szerves fázist 

szárítjuk (MgSO4), szűrjük, csökkentett nyomáson bepároljuk és a maradékot 

oszlopkromatográfiásan tisztítjuk (hexán:EtOAc, változó összetétel 9:1 - 6:4): 1,27 g 

(68%), op. 81-83°C; elemanalízis - számított: C22H24NO4: C72.11, H6.60, N3.84; - 

mért: C72.10, H6.52, N3.69; IR (cm-1) 3500, 1600, 1580; MS (m/z, %) 366 (M+, 10), 

352 (10), 336 (46), 145 (100). 

 

2-(4-(1-oxil-2,5,5-trimetilpirrolidin-2-il)-fenil)-kromén-4-on gyök (126a) 

A 125 (1,88 g, 5 mmol) és AcOH (10 ml) oldatához cc. H2SO4-at (0,1 ml) adunk és az 

elegyet 30 percen át 100°C-on tartjuk. Lehűlés után tört jégre (30 g) öntjük az elegyet, 
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NaHCO3-ot adunk hozzá a bázikus kémhatás eléréséig (intenzív habzás!), majd CHCl3-

mal (2×20 ml) extraháljuk. A kombinált szerves fázist szárítjuk (MgSO4), MnO2-ot (87 

mg, 1 mmol) adunk hozzá és 10 percen át O2-t buborékoltatunk át rajta. Az elegyet 

szűrjük, csökkentett nyomáson bepároljuk és a maradékot oszlopkromatográfiásan 

tisztítjuk (hexán:Et2O, 8:2 - 2:1): 111 mg (32%), op. 115-116°C; elemanalízis - 

számított: C22H22NO3: C75.4, H6.36, N4.02 - mért: C75.80, H6.33, N3.99; IR (cm-1, 

nujol) 1630, 1600, 1550; MS (m/z, %) 384 (M+, 10), 334 (20), 318 (100), 262 (40). 

 

5-hidroxi-2-(4-(1-oxil-2,5,5-trimetilpirrolidin)fenil)kromén-4-on gyök (127a) és 

5-hidroxi-3-(4-(1-oxil-2,5,5-trimetilpirrolidin-2il)benzoil)-2-(4-(1-oxil-2,5,5-

trimetilpirrolidin-2-il)fenil)kromén-4-on kettős gyök (128a) 

2,6-dihidroxi-acetofenon (1,52 g, 10 mmol) és K2CO3 (6,75 g, 50 mmol) száraz 

acetonos (40 ml) oldatát szobahőmérsékleten 10 percen át kevertetjük, majd a 123 

savklorid (10 mmol) száraz acetonos (8 ml) oldatát hozzácsepegtetjük. Az elegyet 

tovább kevertetjük visszafolyatós hűtő alatt főzve 24 órán át, majd az acetont 

csökkentett nyomáson lepároljuk, vizet (15 ml) adtunk hozzá és EtOAc-tal (2×20 ml) 

extraháljuk. A szerves fázist szárítjuk (MgSO4), szűrjük, csökkentett nyomáson 

bepároljuk és a maradékot oszlop kromatográfiásan tisztítjuk (hexán/Et2O 8:2 - 6:4, 

majd hexán:EtOAc, 9:1 - 6:4) 128a az első, 127a a második izolált termék. 

(127a): 546 mg (15%), op. 149-150°C; elemanalízis – számított: C22H24NO4: C72.51, 

H6.08, N3.84 – mért: C72.45, H6.01, N3.71; IR (cm-1) 1650, 1600, 1570; MS (m/z, %) 

364 (M+, 18), 350 (29), 334 (47), 278 (100). 

(128a): 1,6 g (27%), op. 120-123°C; elemanalízis – számított: C36H38NO6: C72.71, 

H6.44, N4.71 – mért: C72.80, H6.29, N4.55; IR (cm-1) 1670, 1600, 1600, 1530; MS 

(m/z, %) 594 (M+, 11), 580 (19), 564 (35), 549 (100). 

 

5-hidroxi-3-4-(1-oxil-2,5,5-trimetilpirrolidin-2-il)benzoil]-2-4-(2,5,5-

trimetilpirrolidin-2-il)fenil)kromén-4-on (128c):  

Jégecetben (8 ml) feloldjuk a 128a nitroxid-származékot (1,18 g, 2,0 mmol), vasport 

(560 mg, 10 mmol) adunk hozzá, ~70ºC-ra melegítjük és enyhén kevergetjük, amíg a 

reakció beindul. Ekkor abbahagyjuk a melegítést és szobahőmérsékleten állni hagyjuk 

az elegyet 1 órán át (időnként megkeverve), majd vízzel hígítjuk (20 ml) és dekantáljuk, 

(a vasport még kétszer mossuk vízzel). Az egyesített vizes oldatokat szilárd K2CO3-tal 
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lúgosítjuk, kloroformmal extraháljuk (3×15 ml). A szerves fázist szárítjuk (MgSO4), 

szűrjük, csökkentett nyomáson bepároljuk és a maradékot oszlopkromatográfiásan 

tisztítjuk (CHCl3:MeOH, változó összetétel 9:1 - 6:4). A termék (128c) fehér kristály, 

508 mg (45 %), op. 133-135 °C; elemanalízis – számított: C36H40N2O4: C76.57, H7.14, 

N4.96 – mért: C76.60, H7.10, N4.82; IR (nujol) ν: 1670, 1640, 1600, 1530 cm-1; MS 

(m/z, %): 564 (M+, 2), 549 (100), 532 (28), 333 (10). 

 
Általános eljárás a nitroxid O-acetil származékok szintézisére (126d, 127d, 128d):  

A megfelelő nitroxid-származék (126a, 127a vagy 128a) (5,0 mmol) dioxános (15 ml) 

oldatához aszkorbinsav (4,4 g, 25 mmol) vizes oldatát (10 ml) adjuk, majd az elegyet 

40ºC-on kevertetjük 15 percen át, N2 védőgáz alatt. A halványsárga vagy színtelen 

oldatot CHCl3-mal (2×20 ml) extraháljuk és szárítjuk (MgSO4) továbbra is N2 védőgáz 

alatt. Az elegyhez acetil-kloridot (431 mg, 5,5 mmol a 126a és 127a esetében; illetve 

863 mg, 11 mmol 128a esetében) adunk, majd lassan Et3N-t (555 mg, 5,5 mmol a 126a 

és 127a esetében; illetve 1,11 g, 11 mmol a 128a esetében) csepegtetünk, miközben a 

hőmérsékletet végig 10ºC alatt tartjuk. Az elegyet tovább kevertetjük 1 órán át, majd 

szűrjük és a szűrletet csökkentett nyomáson bepároljuk. A maradékot telített NaCl 

oldatban felvesszük (10 ml) és EtOAc-tal (2×15 ml) extraháljuk. A szerves fázist 

szárítjuk (MgSO4), szűrjük, csökkentett nyomáson bepároljuk és a maradékot oszlop 

kromatográfiásan tisztítjuk (hexán:Et2O, változó összetétel 9:1 - 6:4). A kapott O-acetil 

származékok 126d, 127d, illetve 128d, kitermelés 27-56 %. Ezen diamágneses 

származékokat NMR vizsgálatok céljából állítottuk elő. 

126d: fehér kristályok, op. 122-123ºC; 1H NMR (CDCl3) δH: 7.92 (d, 1H, aromás 

proton), 7.73 (d, 2H, aromás protonok), 7.49 (t, 1H, aromás proton), 7.41 (d, 2H, 

aromás protonok), 7.04 (t, 1H, aromás protonok), 7.03 (d, 1H, aromás protonok), 5.45 

(dd, J = 13.4, 2.8 Hz, 1H), 3.09 (dd, J = 16.9, 13.4 Hz, 1H), 2.87 (dd, J = 16.9, 2.8 Hz, 

1H), 2.08 (t, J = 7.1 Hz, 2H), 1.99 (s, 3H), 1.87 (m, 1H), 1.73 (m, 1H), 1.56 (s, 3H), 

1.25 (s, 6H).13C NMR (CDCl3) δC: 192.2, 170.3, 161.6, 149.9, 136.3, 136.1, 127.0, 

126.4, 126.4, 125.9, 125.9, 121.5, 120.9, 118.1, 79.5, 70.4, 65.7, 44.4, 38.3, 36.2, 29.4, 

24.4, 19.3. 

127d: sárga amorf anyag; 1H NMR (CDCl3) δH: 7.84 (s, 4H, aromás protonok), 7,52 (t, 

1H, aromás proton), 6.97 (d, 1H, aromás protonok), 6.78 (d, 1H, aromás protonok), 6.70 

(s, 1H), 2.10 (m, 2H), 2.00 (s, 3H), 1.88 (m, 1H), 1.73 (m, 1H), 1.58 (s, 3H), 1.26 (s, 

3H), 1.25 (s, 3H).13C NMR (CDCl3) δC: 138.6, 170.1, 164.8, 160.8, 156.4, 153.7, 135.2, 
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128.9, 126.8, 126.8, 126.2, 126.2, 111.3, 110.8, 107.0, 105.5, 70.4, 65.9, 38.4, 36.0, 

29.2, 24.3, 19.1. 

128d: fehér kristályos anyag, op. 138-139 ºC; 1H NMR (CDCl3) δH: 7.88 (d, 2H, 

aromás protonok), 7.74 (d, 2H, aromás protonok), 7.66 (d, 2H, aromás protonok), 7.59 

(d, 2H, aromás protonok), 7.58 (t, 1H, aromás protonok), 7.00 (d, 1H, aromás 

protonok), 6.82 (d, 1H, aromás protonok), 2.05 (m, 4H), 1.98 (s, 3H), 1.95 (s, 3H), 1.83 

(m, 2H), 1.68 (m, 2H), 1.54 (s, 3H), 1.49 (s, 3H), 1.23 (s, 6H), 1.21 (s, 3H), 1.18 (s, 

3H).13C NMR (CDCl3) δC: 192.4, 181.8, 170.1, 163.5, 160.8, 156.2, 135.9, 135.1, 

129.4, 129.4, 128.9, 128.4, 128.4, 126.5, 126.5, 126.5, 126.5, 120.9, 111.7, 110.1, 

107.0, 70.7, 70.5, 65.9, 65.9, 38.0, 38.0, 36.1, 36.0, 29.2, 29.2, 24.4, 24.4, 24.0, 24.0, 

19.3, 19.2. 

 
3-[(1-oxil-2,2,5,5-tetrametil-2,5-dihidro-1H-pirrol-3-il)metil]-2-metilkinazolin-

4(3H)-on gyök (129) 

2-metil-kinazolin-4-on (1,6 g, 10 mmol), 25 allil-bromid (2,33 g, 10 mmol) és K2CO3 

(1,38 g, 10 mmol) DMF-dal készült (15 ml) oldatát kevertetés közben visszafolyatós 

hűtő alatt melegítjük 6 órán át. Az oldószert csökkentett nyomáson lepároljuk, a 

maradékot CHCl3-ban (30 ml) feloldjuk, majd telített sós vízzel (10 ml) mossuk. A 

szerves fázist elválasztjuk, szárítjuk (MgSO4), szűrjük, csökkentett nyomáson 

bepároljuk és a maradékot oszlopkromatográfiásan tisztítjuk (hexán:EtOAc, változó 

összetétel 9:1 - 6:4): 1,77 g (57%), sárga kristályos anyag, op. 110-112°C; elemanalízis 

- számított: C18H22N3O2: C69.21, H7.10, N13.45; - mért: C69.07, H7.29, N13.59; IR  

(cm-1, nujol) 1620, 1585, 1570; MS (m/z, %) 312 (M+, 6), 282 (21), 138 (75), 122 (100). 

 

Nitroxidok redukciója szekunder aminokká, általános eljárás a 130, 133, 136, 140, 

141 vegyületek előállítására:   

Jégecetben (8 ml) feloldjuk a megfelelő nitroxid-származékot (5,0 mmol), vasport (1,4 

g, 25 mmol) adunk hozzá, és enyhe kevergetés közben kb. 70ºC-ra melegítjük, amíg a 

reakció be nem indul. Ezt követően abbahagyjuk a melegítést és szobahőmérsékleten 

állni hagyjuk 1 órán át (időnként megkeverve), vízzel hígítjuk (20 ml), majd 

dekantáljuk (2×20 ml vízzel mosva). Az egyesített vizes oldatokat szilárd K2CO3-tal 

lúgosítjuk, kloroformmal extraháljuk (3×15 ml). Az egyesített szerves fázisokat 

szárítjuk (MgSO4), szűrjük, csökkentett nyomáson bepároljuk és a maradékot 
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oszlopkromatográfiásan tisztítjuk (CHCl3:MeOH, változó összetétel 9:1 - 6:4), a 

várható kitermelés 35-62%. A termék fehér vagy piszkos fehér kristályos anyag. 

 

3-[(2,2,5,5-tetrametil-2,5-dihidro-1H-pirrol-3-il)metil]-2-metilkinazolin-4(3H)-on 

(130): 623 mg (42 %), op. 95-97 °C, piszkos fehér krisztályok; elemanalízis – számított 

C18H23N3O: C72.68, H7.80, N14.14 – mért: C72.57, H7.82, N14.21; IR (nujol) ν: 3260, 

1670, 1630, 1570, 1560 cm-1; 1H NMR (DMSO-d6) δH: 8.11 (1H, d), 7.90 (1H, t), 7.82 

(1H, d), 7.61 (1H, t), 5.79 (1H, s), 5.11 (2H, s), 2.62 (3H, s), 1.29 (6H, s) és 1.18 (6H, 

s); 13C NMR (DMSO-d6) δC: 165.5, 162.9, 151.0, 141.3, 135.0, 133.9, 126.8, 126.6, 

123.0, 113.8, 65.8, 63.2, 62.3, 30.7, 30.0, 26.0; MS (m/z, %): 297 (M+, 1), 282 (26), 160 

(3), 122 (100). 

 

2-(2,2,5,5-tetrametil-2,5-dihidro-1H-pirrol-3-il)kinazolin-4(3H)-on (133) 

914 mg (68 %), op. 254-256°C, fehér kristályos anyag; elemanalízis – számított 

C16H19N3O: C71.33, H7.11, N15.61 – mért: C71.38, H7.06, N15.60; IR (nujol) ν: 3240, 

1655, 1600, 1570 cm-1; 1H NMR (DMSO-d6) δH: 12.01 (1H, bs), 8.10 (1H, dd), 7.79 

(1H, td), 7.62 (1H, d), 7.49 (1H, td), 6.96 (1H, s), 1.51 (6H, s) és 1.24 (6H, s); 13C NMR 

(DMSO-d6) δC: 161.7, 148.8, 148.4, 144.6, 139.6, 134.4, 127.6, 126.6, 125.7, 121.1, 

66.9, 63.2, 30.6, 30.3; MS (m/z, %): 269 (M+, 1), 254 (24), 137 (40), 108 (100).  

 

2-(2,2,6,6-tetrametil-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il)kinazolin-4(3H)-on (136).   

816 mg (55 %), op. 265-268 °C, fehér kristályos anyag; elemanalízis – számított 

C17H21N3O: C72.04,H7.47, N14.84 – mért: C72.21, H7.53 N14.64; IR (nujol) ν: 3260, 

1670, 1600, 1580 cm-1; 1H NMR (DMSO-d6) δH: 12.01 (1H, bs), 8.10 (1H, d), 7.78 (1H, 

t), 7.64 (1H, d), 7.47 (1H, t), 6.89 (1H, s), 2.35 (2H, s), 1.23 (6H, s) és 1.13 6H, s); 13C 

NMR (DMSO-d6) δC: 161.9, 152.9, 148.6, 134.4, 127.3, 126.8, 126.3, 125.8, 125.8, 

121.1, 51.8, 49.3, 36.3, 30.7, 29.6; MS (m/z, %): 283 (M+, 8), 268 (75), 138 (52), 122 

(100). 

 

2-(1-oxil-2,2,5,5-tetrametil-2,5-dihidro-1H-pirrol-3-il)kinazolin-4(3H)-on gyök 

(132), 2-(1-oxil-2,2,6,6-tetrametil-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il)kinazolin-4(3H)-on 

gyök (135) 

Antranilsavnitril (1,18 g, 10 mmol) és Et3N (1,11 g, 11 mmol) CH2Cl2-os (20 ml) 

oldatához frissen készített 131, illetve 134 savkloridok (10 mmol) CH2Cl2-os (20 ml) 
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oldatát adjuk kevertetés közben, csepegtetve, 0°C-on. Ezután az elegyet tovább 

kevertetjük szobahőmérsékleten 1 órán át. A szerves fázist 10%-os K2CO3-oldattal (15 

ml) mossuk, majd 5%-os H2SO4-val (10 ml), végül telített NaCl-oldattal. Az 

elválasztott szerves fázist szárítjuk (MgSO4), szűrjük és csökkentett nyomáson 

bepároljuk. A kapott amidot további tisztítás nélkül oldjuk dioxán (40 ml) – víz (40 ml) 

elegyében. Az oldatot visszafolyatós hűtő alatt forrásig melegítjük és nátrium-perborát-

tetrahidrátot (NaBO3×4H2O, 4,6 g, 30 mmol) adunk hozzá részletekben kb. 2 óra alatt, 

majd tovább forraljuk még 5 órán át, amíg az amid el nem fogy a reakcióelegyből. 

Hagyjuk lehűlni és az oldószereket csökkentet nyomáson lepároljuk. A maradékot 

CHCl3-ban (20 ml) oldjuk, mossuk telített NaCl-oldattal (10 ml), a szerves fázist 

elválasztjuk, szárítjuk (MgSO4), szűrjük, csökkentett nyomáson bepároljuk és a 

terméket oszlopkromatográfiásan tisztítjuk (CHCl3:Et2O, változó összetétel 9:1 - 6:4): 

132 sárga kristályok, 1,22 g (43%), op. 224-226°C; elemanalízis – számított 

C16H18N3O2: C67.35, H6.38, N14.78 – mért: C67.41, H6.51, N14.66; IR (nujol) ν: 

1650, 1600, 1570 cm-1; MS (m/z, %): 284 (M+, 6), 270 (15), 254 (18), 41 (100). 

135 narancssárga kristályok, 1,04 g (35%), op. 226-228°C; elemanalízis – számított 

C17H20N3O2: C68.42, H6.76, N14.09 – mért: C68.41, H6.83, N13.94; IR (nujol) ν: 

1670, 1600, 1580 cm-1; MS (m/z, %): 298 (M+, 10), 160 (23), 138 (48), 122 (100). 

 

A 2-merkapto-4(3H)-kinazolinon alkilezése – általános recept a 138, 139, 146-149 

termékekre 

2-merkapto-4(3H)-kinazolinont (137, 1,78 g, 10 mmol) feloldunk dimetil-formamidban 

(30 ml), porított K2CO3-ot (1,518 g, 11 mmol 138-139; illetve 3,036 g, 22 mmol 146-

149 esetében) adunk hozzá. Szobahőmérsékleten kevertetjük pár percig, majd 

hozzáadjuk a megfelelő alkil-halogenidet (10 mmol) és a reakció teljes lejátszódásáig 

kevertetés közben visszafolyatós hűtő alatt forraljuk (2-10 óra). A reakció 

előrehaladását vékonyréteg-kromatográfiásan ellenőrizzük: kis mintát kivéve vizet 

adunk hozzá és Et2O-rel extraháljuk, az éteres fázisból vett mintát futtatjuk a referencia 

mellett (CHCl3:Et2O, 2:1). A kiindulási anyagok elfogyása után az oldószert csökkentett 

nyomáson lepároljuk, a maradékot CHCl3-ban (30 ml) feloldjuk, majd telített NaCl-

oldattal (10 ml) mossuk. A szerves fázist elválasztjuk, szárítjuk (MgSO4), szűrjük, 

csökkentett nyomáson bepároljuk és a maradékot oszlopkromatográfiásan tisztítjuk 

(CHCl3:Et2O, változó összetétel 9:1 - 4:1). A termék fehér, sárgásfehér por, amit éterből 

kristályosíthatunk. 
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2-{[(1-oxil-2,2,5,5-tetrametil-2,5-dihidro-1H-pirrol-3-il)metil]tio}kinazolin-4(3H)-

on gyök (138): 1,91 g (58%), op 138-140C, sárga kristályok; elemanalízis – számított 

C17H20N3O2S: C61,79, H6.11, N12.73, S9.68 – mért: C61.92, H6.30, N12.79, S9.60; IR 

(nujol) : 1675, 1605, 1585, 1560 cm-1; MS (m/z, %): 330 (M+, 5), 300 (20), 178 (54), 

122 (100). 

2-{[(1-oxil-2,2,6,6-tetrametil-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il)metil]tio}kinazolin-

4(3H)-on gyök (139): 1,51 g (44%), op. 79-82C, világos narancs kristályok; 

elemanalízis – számított C18H22N3O2S: C62.76, H6.44 ,N12.21, S9.29 – mért: C62.72, 

H6.31, N12.34, S9.44; IR (nujol) : 1670, 1610, 1585, 1560 cm-1; MS (m/z, %): 344 

(M+, 6), 314 (35), 136 (61), 121 (100). 

2-{[2-(dimetilamino)etil]tio}kinazolin-4(3H)-on (146): 1,29 g (52%), op 155-157C, 

fehér kristályok; elemanalízis – számított C12H15N3OS: C57.81, H6.06, N16.85, S12.86 

– mért: C57.92, H6.11, N16.80, S12.70; IR (nujol) : 1665, 1630, 1570 cm-1; 1H NMR 

(CDCl3) H: 8.17 (1H, d), 7.65 (1H, td), 7.55 (1H, d), 7.35 (1H, t), 3.14 (2H, m), 2.92 

(2H, m) és 2.48 (6H, s);13C NMR (CDCl3) C: 163.4, 156.0, 149.3, 134.3, 126.3, 126.3, 

125.7, 120.4, 60.9, 44.4, 30.1; MS (m/z, %): 249 (M+, 2), 234 (16), 162 (44), 71 (100). 

2-{[3-(dimetilamino)propil]tio}kinazolin-4(3H)-on (147): 1,18 g (45 %), op. 93-

95C, fehér kristályok; elemanalízis – számított C13H17N3OS: C59.29, H6.51, N15.96, 

S12.17 – mért: C59.70, H6.51, N16.02, S12,02; IR (nujol) : 1665, 1630, 1570 cm-1; 1H 

NMR (CDCl3) H: 8.16 (1H, d), 7.65 (1H, t), 7.54 (1H, d), 7.34 (1H, t), 3.23 (2H, t), 

2.68 (2H, t), 2.38 (6H, s) és 1.96 (2H, m); 13C NMR (CDCl3) C: 163.8, 156.9, 149.1, 

134.2, 126.3, 126.1, 125.5, 120.2, 54.9, 43.7, 28.7, 26.3; MS (m/z, %): 263 (M+, 1), 205 

(2), 85 (100), 58 (65). 

2-[(2-piperidin-1-iletil)tio]kinazolin-4(3H)-on (148): 2,02 g (70%), op. 131-133C, 

fehér kristályok; elemanalízis – számított C15H19N3OS: C62.26, H6.62, N14.53, S11.06 

– mért: C62.74, H6.51,N14.59, S10.99; IR (nujol) : 1660, 1640, 1575, 1550 cm-1; 1H 

NMR (DMSO-d6) H: 12.82 (1H, bs), 8.02 (1H, d), 7.74 (1H, t), 7.49 (1H, d) 7.40 (1H, 

t) 3.34 (2H, t), 2.64 (2H, t), 2.46 (4H, m), 1.53 (4H, m) és 1.39 (2H, m); 13C NMR 

(DMSO-d6) C: 161.5, 156.4, 148.5, 134.5, 126.0, 125.7, 125.4, 120.0, 57.8, 53.8, 27.5, 

25.2, 23.9; MS (m/z, %): 289 (M+, 1), 178 (3), 111 (100), 98 (79). 

2-{[2-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-1-il)etil]tio}kinazolin-4(3H)-on (149): 1,34 g (39 

%), op. 221-222C, fehér kristályok; elemanalízis – számított C19H27N3OS: C66.05; 
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H7.88; N12.17; S9.26; – mért: C66.15, H7.85, N12.29, S9.10; IR (nujol) : 1670, 1640, 

1575, 1560 cm-1; 1H NMR (DMSO-d6) H:12.54 (1H, bs), 8.01 (1H, d), 7.74 (1H, t), 

7.41 (1H, d), 7.38 (1H, t), 3.07 (2H, m), 2.77 (2H, m), 1.49 (2H, bs), 1.39 (4H, bs) és 

1.10 (12H, s); 13C NMR (DMSO-d6) C: 161.3, 156.0, 148.5, 134.6, 126.1, 125.4, 

125.4, 120.0, 54.3, 45.0, 40.6, 32.7, 17.2; MS (m/z, %): 345 (M+, 1), 330 (1), 205 (16), 

154 (100). 

Biológiai mérések:  

Hidrogén-peroxid okozta sejthalállal szembeni védőhatás vizsgálata: A WRL-68 

humán májsejteket inkubáljuk 5% CO2 légtérben, 37C-on egy éjszakán át. A kezdeti 

sejtszámot 2,5×104 állítjuk be, másnap adunk hozzá 0,3 mM H2O2-ot önmagában, vagy 

védőhatású vegyülettel együtt. Ezután adunk hozzá 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-

difenil-tetrazolium-bormidot (MTT), 3 óra inkubáció után a vízben oldhatatlan redukált 

festéket oldjuk propanolban és az abszorbanciát 550 nm-en mérjük. Minden kísérletben 

legalább 6 párhuzamos mintával dolgozunk és a méréseket háromszor ismételjük meg. 

PARP gátlás vizsgálata in vitro izolált patkány enzimen: 100 mM Tris-HCl puffer 

(pH 8) 130 µl-es elegyéhez, amely MgCl2-ra 10 mM-os, valamint 10% glicerint, 1,5 nM 

ditiotreitolt (DTT), 1 mM [adenin-2,8-3H]-NAD+-ot, 10 µg aktivált DNS-t és 10 µg 

hiszton-t tartalmaz, hozzáadjuk a PARP-gátló vegyületet. A referencia minta (blank) 

nem tartalmaz PARP-gátlót. Az oldatokat 15 percen keresztül inkubáljuk, majd 8% 

jéghideg triklórecetsavval dezaktiváljuk az enzimet, és 0,5 mg albumint adunk az 

elegyhez, amivel még 20 percig inkubáljuk, 0°C-on. Szűrés, mosás 5% perklórsavval, 

fehérjéhez kötött radioaktivitás meghatározása szcintillációs számlálóval. A fehérjéhez 

kötött radioaktív anyag mennyiségét LS-200 Beckmann szcintillációs számlálóval 

határoztuk meg. 
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IX. Összefoglalás 

A PTE ÁOK Szerves és Gyógyszerkémiai Intézetében a munkám során új, pirrolin-

nitroxidot tartalmazó gyűrűrendszerek és bioaktív vegyületek szintézisével 

foglalkoztam. Ezt sokoldalúan hasznosítható nitroxid-intermedierek 

alkalmazásával/bevezetésével valósítottuk meg. Vizsgáltuk, hogy a nitroxid-funkció 

irreverzibilis károsodása nélkül milyen reakciók hajthatók végre. Számos 

paramágnesesen módosított biológiailag aktív vegyület előállítására került sor, illetve a 

kapott termékek közül több hatástani vizsgálata is megtörtént együttműködő 

partnereink révén. A 44 β-bróm-α,β-telítetlen aldehid, a 36 szimmetrikus dién, illetve a 

42 nitril-vegyületek fontos kulcs-intermediereink voltak pirrolin-nitroxidokkal anellált 

gyűrűrendszerek kialakításában. Gyűrűzárási reakciókban előállítottuk többek között a 

78 2’-tienil-2-benzoxazol, 81 izotiazol, 82 furán-butil-észter heterociklusokat. A 84 

tieno[3,2-d]pirimidin-származék jó példa lehet más pirrolidin gyűrűvel anellált 

pirimidin-származék szintéziséhez. A 36 szimmetrikus diénből kiindulva homo- és 

hetero-Diels-Alder reakciókban a 85 pirano[3,4-c]pirrol-, 90 keresztkötő tiolspecifikus 

biszmetántioszulfonát-, 92 naftalin-, 95 ciklopentadién-származékokat állítottuk elő. 

 

37. ábra Új, pirrolin-nitroxidokkal anellált heterociklusok és karbociklusok 
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A 24 paramágneses aldehid-származék változatos kapcsolási reakciók elvégzését tette 

lehetővé. Sikeresen előállítottunk a többgyűrűs 96 imidazo-fenantrolin-származékot. A 

flavonoid-származékok kiterjedt fiziológiai hatásuk miatt ígéretes területnek ígérkeztek, 

ezért a 24 pirrolin-nitroxidból kiindulva a ’C’ gyűrűn módosított vegyületeket 

szintetizáltunk, mint a 97 paramágneses flavanon-, 98 paramágneses flavon-

származékok. 

 

38. ábra Új, pirrolin-nitroxidokkal kapcsolt heterociklusok 
 
Az 53 TMPO-ból Grignard reakcióval előállított 102 paramágneses benzaldehid 

kulcsintermedier volt. Így többek között a benzaldehid funkciót további Grignard 

reakcióban fotoaktiválható benzofenonná (103) alakítottuk, több lépéses reakcióban 

előállítottuk a 108 paramágneses 2-nitro-benzaladehidet és a 110 metántioszulfonát-

reagenst. A tioszulfonát-reagensek képesek reverzibilis diszulfid-hidakat kialakítani 

cisztein-oldalláncok SH-csoportjával, a 110-es származékban a nitrocsoport másodlagos 

kötések révén eredményesen csökkentheti a nitroxid saját rotációját, ami az ESR 

vizsgálatok értelmezését megkönnyítheti. 

Sikeresen előállítottuk vízben végzett Michael-addícióval a 112 paramágneses 

Warfarin-analogont. Bázikus közegben végzett kondenzációs, majd gyűrűzárási 

lépésekkel kaptuk a 114 flavanon-származékot. A 126 és 127 flavon vegyületekhez az 

aldehidet oxidáltuk benzoesavvá, majd ennek savklorid-származékát használtuk 

kiindulási anyagként. A 126-ot acilezési reakciót követő Baker-Venkataraman 

átrendeződéssel, majd savkatalizált gyűrűzárással alakítottuk ki. A 127 fenolos 

hidroxicsoportot tartalmazó flavont is acilezési reakcióban alakítottuk ki, de 
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melléktermékként (128) kettős gyök is keletkezett, amely szerkezeteket NMR és IR 

mérésekkel is igazoltuk. 

 
39. ábra Aril-pirrolidin nitroxid-származékok, spinjelző vegyületek szintézise 
 
A 108 jó kiindulási vegyületnek bizonyult biológiailag aktív molekulák előállításhoz, 

ezek közül kiemelem a 119 paramágneses-szalicilsav származékot, illetve a 120 

Nifedipin-analogont, amely 1,4-dihidropiridin-típusú kalcium-antagonista. A 122 

biradikális indigószármazékot a nitro- és aldehidcsoport orto helyzetének 

szerkezetbizonyító szintézisérére állítottuk elő, a biradikális tulajdonságot ESR 

spektroszkópiával is igazoltuk. 

 
40. ábra Paramágneses 2-nitro-benzaldehid, mint kulcsintermedier 
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A kinazolin-4-on-vázas vegyületek többféle fiziológiai hatással is bírnak, stabilitásuk 

miatt is jelentős alapvegyületként szolgálnak gyógyszeripari alkalmazásokban. Célunk 

volt olyan paramágnesesen módosított származékok előállítása, amelyek eredményesen 

alkalmazhatóak PARP gátló vegyületként. A laktám NH-csoportjának alkilezése a 

PARP gátló hatás elvesztését okozta, így a 130 2-metil-kinazolinin-4-on-származék 

nem rendelkezett a kívánt hatással, ezért a további módosításokat a gyűrűrendszer 2-es 

pozíciójában végeztük. Így előállítottuk többek között a 138 és 139 paramágneses 

származékokat, azonban várakozásainkkal ellentétben ezen kinazolin-származékok sem 

mutattak kiemelkedő hatást sem PARP gátlóként, sem a hidrogén-peroxid okozta 

károsodások kivédésére.  

 

41. ábra Új, paramágneses és diamágneses kinazolinon-származékok 
 
Ezzel szemben a referenciavegyületként előállított nem gyökös típusú 148 N-etil-

piperidin és 149 N-etil-tetrametil-piperidin oldallánccal kapcsolt származékok 

bizonyultak a legelőnyösebbeknek. Ezen vegyületek közül a 148 származék, amely 

szabadalmilag nem védett és egyszerűen előállítható, további állatkísérletes 

vizsgálatokban is eredményesnek bizonyult. Kimutatták, hogy infarktusos állatmodellen 

a szisztolés bal-kamrai funkciót eredményesebben állította helyre, mint az enalapril, 

valamint infarktus során a biokémiai jelátviteli folyamatok befolyásolása révén is kifejti 

hatását (ex vivo és in vivo modellen is előnyösen befolyásolta az Akt és p38-MAPK 

szignál rendszert) a PARP-gátlás mellett. E mellett a 148 vegyület gátolta a 

proteinkináz C (panPKC, PKC α/βII, PKC δ és PKC ε) foszforilációját, ami a GSK-3β 

antihipertrófiás faktor aktivációját eredményezte. Az utóbbi időben számos új példával 

gazdagodott a kettőshatású vegyületek (enziminhibítor és antioxidáns) repertoárja, 

bizonyítván a koncepció (ti. nitroxidokkal vagy elővegyületeikkel módosítjuk a 

gyógyszermolekulákat) érvényességét.69,70  
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