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 Związki litoorganiczne stanowią atrakcyjne reagenty w syntezie organicznej 

umożliwiające tworzenie złożonych układów, w tym wielu związków biologicznie czynnych [1,2]. 

Zazwyczaj reakcje z ich użyciem polegają na generowaniu litopochodnej poprzez wymianę lit-halogen lub 

deprotonowanie w cząsteczkach arenów za pomocą alkilolitów, po czym następuje reakcja z elektrofilem. 

Z uwagi na dużą reaktywność związków litoorganicznych, ich synteza wyklucza stosowanie substratów 

zawierających dodatkowe grupy o charakterze elektrofilowym, gdyż może to prowadzić do zachodzenia 

konkurencyjnych reakcji w stosunku do założonego kierunku przemiany. Jedną z grup substratów 

poddawanych reakcjom litowania są różnego rodzaju związki aromatyczne zawierające fragmenty 

alifatyczne. Silnie zasadowy charakter związków litoorganicznych może prowadzić do konkurencyjnych 

reakcji deprotonowania przy alifatycznych atomach węgla. Mimo, że mechanizm reakcji litowania jest 

stosunkowo dobrze poznany, dotychczas nie prowadzono systematycznych prac nad konkurencyjnymi 

reakcjami litowania w pierścieniu aromatycznym i w pozycji alifatycznej.  

 

Podczas seminarium przedstawione zostaną wyniki badań nad reakcjami tworzenia litopochodnych w 

układach alkilo-aromatycznych takich jak: etery arylo-benzylowe, sulfidy arylo-benzylowe, bisulfidy 

arylo-alkilowe oraz bis(pirazolilo)alkany. W zależności od warunków reakcji możliwe jest selektywne 

wprowadzanie atomu litu do pierścieni aromatycznych, w pozycję alifatyczną, lub w obie pozycje 

jednocześnie. Otrzymane mono- oraz di-litopochodne posłużyły min. do syntezy kwasów 

aryloboronowych w reakcji z trialkoksyboranami oraz do otrzymywania bimetalicznych układów boro-

litowych, nowoczesnych reagentów w syntezie organicznej [3]. Dodatkowo po raz pierwszy wykazano 

reaktywność grupy –SiHMe2 w stosunku do arylolitów. Odkryta reakcja posłużyła do opracowania nowej 

metody otrzymywania heterocyklicznych silanów [4]. 
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