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Bírálat 

Novák Zoltán „Új reagensek és átmenetifém-katalizált eljárások fejlesztése és alkalmazása 

aromás és heteroaromás vegyületek szintézisében és funkcionalizálásában” című MTA 

doktori értekezéséről 

 

Novák Zoltán az ELTE Kémiai Intézetében az utóbbi egy évtizedben 

kutatócsoportjával elért eredményiről számol be értekezésében. A megelőző évtizedet Kotchy 

András csoportjában töltötte, ami jól jelzi a tudományos bölcső, a tudományos iskola 

jelentőségét a későbbi pályafutás eredményességében.  

A jelölt a keresztkapcsolási, a C-H aktiválási és a cikloaddíciós reakciók körében 

végzett kutatásairól számol be. A vizsgálatok kiterjednek az alkinilezési és aminálási, 

trifuormetilezési és trifluoretilezési reakciókra, szulfidok, éterek, triazolok, szintézisére. A 

kémiai kötések homo- és heteronukleáris kialakítása során C-C, C-O, C-N és C-S 

kapcsolással foglalkozott. A katalízis szempontjából mind a homogén, mind pedig a 

hordozóra választott átmenetifém katalizátorok fejlesztését és alkalmazását is vizsgálta. A 

reakciók alaposabb megértéséhez mechanizmus vizsgálatokat végzett mind kísérleti úton, 

mind kvantumkémiai számítások segítségével. 

A téma aktualitását jelzi, hogy a szerves molekulák szintézisében alkalmazott 

palládium-katalizált keresztkapcsolási eljárás kidolgozásáért Richard F. Heck amerikai, 

Negisi Ei-icsi és Suzuki Akira japán professzorok 2010-ben megosztva kaptak kémiai Nobel-

díjat. Az általuk kifejlesztett eljárások ma már szinte nélkülözhetetlenek az új gyógyszerek 

fejlesztésében. 

Az értekezés példamutatóan esztétikus kivitelezésű, az ábrák jól áttekinthetők és 

szépen kivitelezettek. Az értekezés 139 oldal terjedelmű, megközelítőleg 250 irodalmi 

hivatkozással, a saját eredményeket összefoglaló háromoldalas 23 tézisponttal, a tézisekhez 

tarozó 29 közlemény felsorolásával.    

A formai igényesség harmonizál a mű szakmai színvonalával. A 32 oldalnyi irodalmi 

előzmény felkészíti az olvasót a kutatócsoportban végzett reakciótípusok finom részleteire. A 

négy fejezetet minden egyes esetben kérdések felvetésével, problémák és fejlesztési 

lehetőségek taglalásával fejezi be, felkeltve az olvasó érdeklődését a 80 oldalnyi saját 

eredmények értékelésére. A 166 ábra jelzi, hogy a jelölt óriási munkát végzett. Dicséretes, 

hogy az eredményeit nehezen áttekinthető táblázatok helyett, a szubsztrátumok szerkezetének 
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bemutatásával, ábrákon adja meg, helyenként diszkrét színekkel jelezve a lényeges 

eredményeket. 

Az értekezés 29 közleményen alapul, amelyek közül az első 2008-ben, míg az utolsó 

2017-ben jelent meg. Ez az aránylag rövid időintervallum elegendőnek bizonyult egy igényes 

tudományos mű összeállításához. Kiemelném, hogy a dolgozat témájához kapcsolódó 

közlemények összesített impakt fakora 139,3, a közleményekre eső átlag pedig kiemelkedően 

nagy (4,77). A jelölt munkájának értékét jelzi, hogy a Magyar Tudományos Művek Tára 

alapján eddigi publikációira 1737 hivatkozást kapott, a független idézetek száma pedig 1463. 

Kétségtelen, hogy az MTA-ELTE “Lendület” Katalízis és Szerves Szintézisek Kutatócsoport 

megalapítása nagyban hozzájárult a kutatás feltételeinek biztosításához. Az elért eredmények 

bizonyítják, hogy a támogatás kiérdemelt helyre került. 

Anélkül, hogy megkísérelném a pályázó értekezésének, vagy tézisének ismertetését, 

még kevésbé a tézisek alapját képező 29 kiválasztott közlemény megállapításainak 

összefoglalását, önkényesen néhány főbb új tudományos eredményt emelnék ki: 

1. Összehasonlító elemzést végzett számos forrásból származó Pd/C katalizátor 

hatékonyságáról négy különböző kapcsolási reakcióban (Sonogashira reakció, 

Buchwald-Hartwig reakció, C-S kötés kialakítása és Hiyama-kapcsolás). A különböző 

típusú kapcsolási reakciókban az adott katalizátorok eltérő módon viselkedtek. Ez a 

felismerés rendkívül fontos információként szolgál a szintetikus vegyész számára, 

hiszen felhívja a figyelmet, hogy az eddigi leiratok csak a Pd/C használatára utalnak, 

de nem definiálják a katalizátort. 

2. Az orto-trimetilszilil-feniltriflátból fluorid ionokkal történő arin generálás közben 

melléktermékként genotoxikus trifluormetán-szulfonsav-származékok képződnek. A 

kidolgozott új szintetikus módszer egyszerűbb, gazdaságosabb és triflát helyett 

imidazilát prekurzorokat használ, a reakció végén a melléktermékek kevésbé toxikus 

imidazolra és kénsavra hidrolizálnak. Az előállított trimetilszililaril-imidazilát 

alkalmazhatóságát négy különböző reakcióban bizonyította.   

3. Hatékony szintézist dolgozott ki aril-2,2,2-trifluoretiljodóniumsók előállítására. A 

vegyület segítségével trifluoretil csoport építhető be heterociklusos vegyületekbe (pl. 

indolszármazékok) C-H kötés funkcionálásán keresztül. A mellékreakciók 

visszaszorítása végett 2,6-di-terc-butilpiridin bázist alkalmazott. A hipervalens 
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jódvegyületeket felhasználta anilidek és aromás ureaszármazékok palládium-katalizált 

trifluoretilizésére.  

4. Hatékony rézkatalizált eljárást dolgozott ki gyógyszerkémiai szempontból is fontos 

aromás és heteroaromás jodidok trifluormetilezésére. 

5. Kísérleti módszerekkel és kvantumkémiai számításokkal igazolta, hogy 

trifluoralkilezési reakciók a kedvezményezett dimeres cikluson keresztül mennek 

végbe. 

Tételes megjegyzéseim: 

 Néhány kisebb, értelmezést nem zavaró hiba előfordul a dolgozatban: pl. 26.o.: 

„metallálás – deprotonáción keresztül” helyett helyesen „metallálás – deprotonálódáson 

keresztül”; 30.o. 38. ábra: csapottal helyett helyesen csoporttal; 40.o.: “katalizátor 

rendelkezik hasonló aktivitással, mint a Pd/C katalizátorhoz” helyett helyesen 

“katalizátor rendelkezik hasonló aktivitással, mint a Pd/C katalizátor”; a 

palládiumkatalizált és a palládiumkatalizátor egybeírását legkevésbé alkalmaztam volna, 

hozzám közelebb állna a kötőjeles írásmód;  

 Egy általános megállapításom: a % típusát jelölni kellene. Például az 53.o-on vegyesen 

szerepel a % és a mól %. Feltételezem, hogy mindkettő mól %. 

 63.o. 81. ábra: “A szobahőn, levegőn tárolt“ helyett helyesen “A szobahőmérsékleten, 

levegőn tárolt“; “A szobahőn, argon alatt tárolt“ helyett helyesen “A 

szobahőmérsékleten, argon alatt tárolt“ 

 67.o. és tézisekben: helytelen a  legoptimálisabb szó használata Az optimálás rendezett 

halmazokról szól, és optimálisnak azokat a megoldásokat nevezzük, amelyeknél nincs 

megfelelőbb.  

 Az „alacsony” és „magas” termelés, hozam kifejezések helyett javasolnám a kis, 

gyenge, továbbá a nagy és jó jelzők használatát. 

 Az anilidek és ureaszármazékok trifuoretilezésénél legalább egy helyen meg kellett 

volna adni, hogy 2,2,2-trifluoretilezésről van szó. 
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 A diariljodónium-sóval végzett arilezési reakció hátránya, hogy az atomhatékonyság 

rendkívül rossz, az egyik arilcsoportja kárba vész. Milyen megoldást javasolna az 

atomhatékonyság növelésére. 

 A 12. ábrán a Buchwald - Hartwig reakció mechanizmusára javasolt mindkét ciklus 

hibás. Szekunder aminból tercier aminnak kellene képződni. Az alsó ciklusban a 

reaktáns amin szerkezete szintén hibás. Feltehetően a másolás-beillesztés mechanikus 

alkalmazása vezetett a kellemetlen hibákhoz. 

  A Buchwald – Hartwig reakció alkalmazását kiterjesztette aromás jódidok, bromidok és 

kevésbé reakcióképes kloridok alkalmazására. Megállapította, hogy poláris protikus 

oldószerek a legalkalmasabbak. Ezért a reakciókat nagyobb forráspontú, β-hidrogént 

nem tartalmazó alkoholokban, mint például tBuOH és tAmOH-ban végezte. 

Megjegyzem, hogy mindkét kiválasztott alkohol tartalmaz β-hidrogént. 

Mi a szerepe a katalitikus ciklusban a sztérikusan igényes poláris protikus 

oldószereknek? Mivel magyarázható, hogy alkalmazásukkor teljes mértékben 

visszaszorult a homokapcsolás mértéke?  

 Hatékony rézkatalizált eljárást dolgoztak ki gyógyszerkémiai szempontból is fontos 

heterociklusos molekulák trifluormetilezésére. Feltételezi, hogy a jelenlévő fluoridionok 

a TMSCF3 reagenst gyorsan elbontják, a képződött triflormetil anion pedig a katalitikus 

ciklusba történő belépés előtt elbomlik. Lewis savas karakterű trialkoxiboránnal 

szabályozza az anion élettartamát. Milyen bomlástermék feltételezhető az anion bomlása 

során? 

Összefoglalva megállapítom, hogy Novák Zoltán mind elméleti, mind gyakorlati 

szempontból fontos területen ért el nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő eredményt. 

Munkássága nem csak hazai szakmai körökben jelentős, hanem figyelemreméltó külföldi 

érdeklődést is vonz. 

Novák Zoltán virtuóz módon végzi a katalizátor, a ligandum és ha szükséges a 

szubsztrátum sztérikus és elektronikus tulajdonságainak finom hangolását. Ez a törekvés nem 

öncélú és az esetek többségében az adott reakcióban rejlő szintetikus potenciál teljes 

kiaknázásához vezet. Munkájának tudományos értékét ismeri el az Angewandte Chemie 

International Edition című folyóirat 2016. február 2-i száma azzal, hogy kiemelt 

„frontispiece” cikknek választotta Novák Zoltán és munkatársai publikációját, amelyben egy 

új, hatékony katalitikus eljárást kifejlesztéséről számolnak be. A palládium-katalizált C-H 
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kötés aktiválás új szintetikus lehetőségeket nyit a szerves kémia területén, és a jövőben 

alkalmazást nyerhet gyógyszerkémiai szempontból fontos molekulák egyszerű szintézisében. 

Novák Zoltán publikációs listája nem csak hosszával, hanem minőségével is kitűnik, 

hiszen olyan rangos külföldi szakmai lapokban megjelent közlemények szerepelnek rajta, 

mint az Angewandte Chemie, Chemical Communication, Organic Letters, Advanced 

Synthesis and Catalysis, hogy csak a leginkább elismerteket említsem. Megjegyzem, hogy a 

lendület tovább tart, hiszen 2018-ban az Organic Letters-ben és az Angewandte Chemie-ben 

megjelent a Jelölt két újabb rangos publikációja. 

Összefoglalva megállapítom, Novák Zoltán mind elméleti, mind gyakorlati 

szempontból igen fontos és korszerű kutatási témák egész sorában ért el nemzetközileg 

nyilvántartott és elismert tudományos eredményt. Fontos momentum, hogy a pályázó 

kutatómunkájában szerencsésen ötvöződik az új tudományos eredmények elérésére való 

törekvés és a gyakorlati hasznosítás igénye. A tézisfüzetben összefoglalt 23 tézispont 

mindegyikét új tudományos eredményként fogadom el. Meggyőződésem, hogy a doktori 

munka eredményei messzemenően elegendőek az MTA doktori cím megszerzéséhez, így a 

nyilvános védés kitűzését javaslom. 

 

Veszprém, 2018. május 14. 

 

 

     Bakos József 

a kémiai tudomány doktora 

 


