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4 Kivonat

Kivonat

Doktori munkám során rezorcinarén-alapú makromolekulákat, kavitandokat állí-
tottam elő változatos módon, főként különböző homogénkatalitikus eljárások alkal-
mazásával. Az alkalmazott szintézisek között fellelhető az egyszerű nukleofil szubsz-
titúció, a hidroformilezés, a réz-katalizált azid-alkin cikloaddíció (’click’ reakció) és a
palládium-katalizált kapcsolási reakciók közül az aminokarbonilezés, a Suzuki-Miyaura-
és Sonogashira-kapcsolás, illetve az azidokarbonilezés is. Az előállított termékeket izo-
láltam és karakterizáltam.

A katalitikus reakciók során több esetben vizsgáltam a reakciókörülmények − úgy-
mint nyomás, hőmérséklet, katalizátor/szubsztrátum arány, illetve a hidroformilezés
esetén maga a katalizátor − szelektivitásra gyakorolt hatását.

Az előállított új struktúrákat elméleti kémiai vizsgálatoknak is alávetettem. Több-
lépcsős munkafolyamatot dolgoztam ki a legalacsonyabb energiájú konformer megtalá-
lására, és teszteltem a különböző kvantumkémiai (DFT) módszereket, hogy melyik a
legalkalmasabb az ilyen nagy rendszerek szerkezetoptimalizálására.

Az optimalizált geometriákon QTAIM és NCI számításokat végeztem, hogy feltár-
jam a molekulán belüli másodlagos kölcsönhatásokat, és megállapíthassam azok szer-
kezetre gyakorolt hatását.
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Abstract

Resorcinarene-based macromolecules, cavitands were synthesized in various ways
mainly by homogenous catalytic reactions. The applied synthetic processes spanned a
wide range, that is nucleophilic substitution, hydroformylation, copper-catalyzed azide-
alkyne cycloaddition (’click’ reaction), different types of palladium-catalyzed coupling
reactions such as aminocarbonylation, Suzuki-Miyaura and Sonogashira coupling and
azidocarbonylation. The synthesized products were isolated and characterized.

In most cases the effect of the reaction conditions, such as temperature, pressure,
catalyst/substrate rate and the catalyst itself, were examined on the selectivity.

Theoretical studies were carried out on the novel cavitand structures in a multi-step
process to define the correct geometries. Initially, molecular dynamics simulations were
carried out to determine the lowest energy conformer. Molecular dynamics simulations
were followed by the re-optimization of the lowest energy conformer at the semiempiri-
cal PM6 level. Following the semiempirical PM6 study, further geometry optimizations
were carried out to assure higher accuracy on geometry. To test which DFT method
is the best for optimization of these large systems, numerous functionals were probed
and the accuracy of the optimized geometries were compared to NMR data.

QTAIM and NCI calculations were carried on the optimized structures to reveal
the intramolecular weak interactions between the cavitand branches and to shed light
on the role of these interactions in the cavitand structures.
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Rövidítések jegyzéke

DFT = Density Functional Theory − Sűrűségfunkcionál elmélet
PBEPBE = Perdew-Burke-Ernzerhof kicserélődési és korrelációs funkcionál
NMR = Nuclear Magnetic Resonance − Mágneses magrezonancia spektroszkópia
RCP = Ring Critical Point − Gyűrűkritikus pont
BCP = Bond Critical Point − Kötéskritikus pont
NPA = Natural Population Analysis − Természetes populáció analízis
SMD = Solvation Model D − Elektronsűrűségre optimalizált szolvatációs modell
NBO = Natural Bond Orbital − Természetes kötőorbitál
QTAIM = Quantum Theory of Atoms In Molecules − Bader-analízis
NCI = Noncovalent Interactions − Nem kovalens kölcsönhatások
DPPP = 1,3-bisz(difenilfoszfino)propán
BDPP = 2,4-bisz(difenilfoszfino)pentán
NBD = Norbornadién
TBAF = Tetrabutil-ammónium-fluorid
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Előszó

’The aesthetic appeal of the structures of certain organic compounds not only embel-
lishes the satisfaction of working with them, but frequently contributes to the motivation
for their design and synthesis.’

Napjaink tudományában az angol nyelv hegemóniája vitathatatlan és megkerülhe-
tetlen, így magyar nyelvű közlemények, dolgozatok esetén gyakran ütközhetünk abba a
problémába, hogy az adott tudományterület magyar szaknyelve hiányos, továbbá tele
van tűzdelve az angol nyelvből átvett szakkifejezésekkel. Így van ez a szupramolekuláris
kémia területén is, ezért a disszertáció készítése során sokszor kellett egyéni szóalko-
tásokkal, új kifejezések bevezetésével áthidalni ezt a problémát. Ezen szóalkotások,
fordítások magától értetődően vita tárgyát képezhetik, de megalkotásuk szükségszerű
volt.

Az irodalmi összefoglalóban felváltva használom az angol nomenklatúra szerinti
’host-guest’ és a magyar szaknyelv szerinti gazda-vendég kifejezéseket. Ennek egyik
oka a változatosság, a szóismétlés mérséklése, másik oka pedig a ’host-guest’ fogalom
oly mértékű meghonosodása, hogy szinte már nem is tekinthető idegen kifejezésnek.

A szupramolekuláris kémia egyik legfőbb kutatási iránya a gazda-vendég moleku-
láris kölcsönhatások vizsgálata, hiszen a szintetizált makromolekulák gyakorlati alkal-
mazhatóságára így derülhet fény leginkább. Mivel a disszertáció alapját képező munka
elsősorban a gazdamolekulák szintézisére és elméleti kémiai tanulmányozására irányul,
így az olvasóban maradhat némi hiányérzet a ’host-guest’ vizsgálatokat illetően. Így
előzetes kitekintésként hadd mondjam el, hogy a szintetikus és elméleti kémiai munka
lezárultával ezen vizsgálatok felé irányítjuk figyelmünket, és reményeink szerint több
általunk előállított makromolekula gyakorlati alkalmazhatóságát is igazolni tudjuk.
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Bevezetés

A szupramolekuláris kémia az elmúlt három évtizedben dinamikusan fejlődő tudo-
mányággá nőtte ki magát. Egyfelől az intermolekuláris gyenge kölcsönhatások által
összetartott nagy molekulatársulások vizsgálatával foglalkozik, másfelől nagy moleku-
latömegű makromolekulák szintézisét, spektroszkópiai és elméleti kémiai elemzését cé-
lozza meg. A makromolekulák szintézise a biológiából ismert önszerveződés elvének fel-
használásával valósul meg, ezáltal hozhatók létre a fizika, a kémia és nanotechnológia,
illetve az elektronika területén is érdekes, izgalmas, hasznos anyagok. A szintetikusan
előállított szupramolekuláris rendszereknek több nagy csoportja is ismert, kezdve a cik-
lodextrinektől [1] a kalixaréneken [2] és rezorcinarén-alapú kavitandokon [3] át a különböző
dendrimerekig. [4] A kalixarének és kavitandok közös szerkezeti jellemzője a kosár vagy
kehely alakú alapváz, melyhez különböző ’linkereken’ keresztül, kovalens kötésekkel
kapcsolódhatnak további, főként aromás jellegű ’emeletek’. A befogadó üreg alakján
és méretén kívül számos más paramétere is változtatható tervszerűen, a szintetikus
kémiából jól ismert eljárások segítségével.

A nem kovalens kötések által felépített molekulatársulások egyik leginkább tanul-
mányozott típusa az ún. ’host-guest’ vagy gazda-vendég komplex, melyben az aktuá-
lis makromolekula kvázi hordozóként, konténerként szolgál a kisebb vendég molekula,
esetleg ion számára. A ’host-guest’ komplexek a kavitandok kiváló komplexképző tulaj-
donsága révén jöhetnek létre és az érdeklődés középpontjában állnak az utóbbi években,
mivel számos felhasználási területen ígéretesek. Ezen területek a teljesség igénye nélkül:
a gyógyszertechnológiában mint szállító molekulák, esetleg mesterséges receptorok [5,6],
ipari felhasználásban pedig gázszenzorként vagy nanoreaktorként képzelhetőek el [7].

A kavitand és kalixarén típusú makromolekulák szerkezeti tanulmányozásában nagy
segítséget jelentenek a spektroszkópiai módszereken túl az elméleti kémiai módszerek
is. Molekuladinamikai szimulációval képet kaphatunk a makromolekulák konformációs
sokszínűségéről, illetve gyors eszköz lehet a globális minimum megtalálásában még igen
nagy atomszámú rendszerek esetén is. Szemiempirikus számításokkal, oldószerhatás
figyelembevételével pontosabban meghatározható a geometria, az elektrosztatikus po-
tenciálfelület vizsgálatával pedig betekintés nyílik a makromolekula polaritás- és töltés-
viszonyaiba. A még magasabb rendű kvantumkémiai módszerekkel már a molekulán
belüli kötések és a másodlagos (intra- vagy akár intermolekuláris) kölcsönhatások is fel-
térképezhetőek. Mindazonáltal, nyilvánvalóan a nagy számításigény miatt, viszonylag
kis számú szakirodalom lelhető fel a témában [8,9].
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1. Irodalmi összefoglaló

1.1. Szintetikus makromolekulák, szupramolekuláris rendszerek

1.1.1. A ’host-guest’ kémia eredete, korai ’host’ molekulák

Az élő szervezetekből ismert receptorok szerkezetének vizsgálata felfedte, hogy mind
a receptorok, mind a különböző enzimek olyan konkáv felszínnel rendelkeznek, melyhez
a konvex felülettel bíró szubsztrát kötődni tud. Ez a felismerés volt a kiinduló pontja az
ötletnek, hogy mindez szintetikusan is megvalósítható lenne, továbbá ez ihlette a ’host-
guest’, magyarul gazda-vendég vagy vendéglátó-vendég fogalmak bevezetését is. [10] A
gazda-vendég komplexek esetén a gazda molekula rendelkezik azzal a kötőhellyel, mely-
hez a vendég molekula kötődni tud, a komplexeket pedig úgy lehet definiálni, mint jól
leírható kölcsönhatások és szerkezeti rokonság által rögzített, oldatban is megmaradó
molekulatársulások. A gazda-vendég komplexeket összetartó kölcsönhatások általában
sokrétűek és változatosak, a sztérikus megfeleltethetőségen túl a gyenge kölcsönhatá-
sok teljes spektruma fellelhető, a H-kötésektől kezdve az elektrosztatikus és van der
Waals-kölcsönhatásokon át a π − π interakciókig.

Bár a biológia területén nagyszámú üreggel rendelkező makromolekula ismert, az
1970-es évekig szintetikusan csak néhányat állítottak elő. Ezek közé tartoztak a ciklo-
dextrinek (1. ábra), melyek különböző glükóz-tagszámú (6, 7 vagy 8), gyűrűs oligosza-
charidok. Kutatásuk terén többek között Cramer és munkatársai korai munkái számí-
tanak úttörőnek. Cramer és Hettler az 1967-es ’Inclusion compounds of cyclodextrins’
című cikkében [11] már több kis méretű molekulával alkotott ciklodextrin-komplex vizs-
gálatát leírta. Bár a ’host-guest’ komplex, vagy ’host-guest’ kémia kifejezések ekkor
még nem léteztek, mégis ez a cikk egyike az első jelentősebb munkáknak az éppen
születőben lévő új tudományág területén. A ciklodextrinek kutatása a mai napig in-
tenzívnek mondható, [1,12] hiszen molekuláris felismerőképességük, továbbá nem toxikus
mivoltuk széles körű alkalmazást tesz lehetővé.

1. ábra. Alfa-, béta- és gamma-ciklodextrin
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Szintén korai ’host’ molekulaként tarthatjuk számon a különböző koronaéter szár-
mazékokat, melyek fémsókkal alkotott komplexeit Pedersen írta le. [13] Ezek a makrociklu-
sos poliéterek ’hard’ O-donoratomokon (Pearson-bázisokon) keresztül erősen és szelektí-
ven kötöttek ’hard’ (Pearson-sav) ionokat (pl. K+ és NH+

4 ) a sztereoelektronikus komp-
lementaritás (’stereoelectronic complementarity’) elve alapján és a ciklodextrinekhez
hasonlóan ígéretes belépőt jelentettek a ’host-guest’ komplexkémia területére.

A kavitandok közvetlen elődjének tekinthető a kalixarén molekula család, [2,14] mellyel
jelentős szerkezeti rokonság fedezhető fel (2. ábra). A kalixarének különböző fenolok
és aldehidek kondenzációs, illetve hidroalkilezési reakciójával állíthatók elő, és négy-,
öt- vagy hattagú makrociklusok is képződhetnek.

2. ábra. Négy- és öttagú kalixarén alapváz

A kavitandokhoz hasonlóan a kalixarének is rendelkeznek hidrofób üreggel, mely ki-
sebb molekulák szelektív komplexálására alkalmas, ám a kalixarének ürege közel sem
olyan merev, mint a kavitandoké. Ez abból adódik, hogy a kalixarének konformációs
szempontból jóval flexibilisebbek, oldatban is több konformerük létezhet, melyek közti
energiagát meglehetősen kicsi.

1.1.2. Kavitandok, karcerandok és szupramolekuláris kapszulák

A kavitand elnevezés a szupramolekuláris kémia Nobel-díjas atyjától, Donald J.
Cram-től származik. Az 1982-ben megjelent J. Am. Chem. Soc. cikkében [3] tesz
javaslatot az olyan, merev szerkezetű üreggel rendelkező szintetikus makromolekulák
kavitand elnevezésére, melyek esetén az üreg a szintézis és nem a komplexálás során
keletkezik, továbbá kellően nagy ahhoz, hogy kisebb molekulákat befogadhasson.

Az első rezorcinarén szintézise Högberg nevéhez fűződik, aki 1980-as közleményei-
ben [15,16] írta le a rezorcin és aldehidek savas környezetben kivitelezett kondenzációs
reakcióját. Högberg megállapítása szerint az említett savkatalizált kondenzációs reak-
ció meglepően jó kitermeléssel (60%) eredményezett sztereokémiailag tiszta anyagot.
Ez a nyolc hidroxilcsoportot és négy aromás gyűrűt tartalmazó oktolszármazék volt
a kiinduló pontja az első, fix és merev üreggel rendelkező, tál alakú kavitandnak (3.
ábra). Cram és munkatársai a rezorcinarén felső peremét alkotó hidroxilcsoportokat
különböző alkilező ágensekkel reagáltatták bázis jelenlétében, bezárva ezáltal a felső
peremet [3] és kikényszerítve a merev üreget.
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3. ábra. Rezorcinarén oktol és kavitand

A legegyszerűbb alkilező ágens a bróm-klórmetán, melynek alkalmazása esetén mind-
össze egy metiléncsoport beépülésével (R1 ––CH2) záródik a kavitand felső pereme. A
kavitandok ezen első generációja mindössze 3.5−4.5 Å mélységgel rendelkező makromo-
lekulákból állt, ezért csak limitált számú kismolekula komplexálására volt alkalmas.
Oldatban például gyenge affinitást mutattak CD2Cl2, CD3CN,CS2, CD3NO2 moleku-
lák megkötésére [7].

Cram és munkatársai későbbi munkáik során [17–19] az alap kondenzációs reakcióban
részt vevő aldehidek körét is bővítették, így hozva létre mind a felső (R1), mind az alsó
peremen (R2) változatosan funkcionalizált makromolekulákat.

A rezorcinarén és a 2,3-diklór-pirazin, 2,3-diklór-kinoxalin és egyéb szubsztituált
kinoxalin származékok kondenzációs reakciójával már mélyebb kavitandok állíthatók
elő, [20,21] melyek konformációs szempontból flexibilisek. A C4v szimmetriájú váza ala-
kú konformer (mind a négy kinoxalin csoport felfelé áll − 4. ábra) magas hőmérsékleten
stabilabb, míg a C2v szimmetriájú papírsárkány (kite) alakú konformer (a kinoxalincso-
portok oldalirányban kihajolnak) alacsonyabb hőmérsékleten preferált. Ez a szokatlan
megfigyelés a szolvatációval magyarázható. Nevezetesen, a félig nyitott, nagyobb felü-
letű ’kite’ forma esetén a kavitand több oldószermolekulát tud orientálni, ’begyűjteni’,
és ennek egyszerre van entalpia-stabilizáló és entrópia-destabilizáló hatása. Alacsony
hőmérsékleten azért a ’kite’ forma a stabilabb, mert a szolvatáció entalpiája megha-
ladja a T4S-t, és a feszítettebb szerkezetből eredő energiatöbblet összegét. Mindez
magasabb hőmérsékleten már nem tud érvényesülni, a hőmérséklet emelkedésével a
szolvatáció entalpiája nem képes felülírni a kedvezőtlenebb T4S-t és a feszített szer-
kezet energiatöbbletét. A konformációváltozás szabadentalpiája 10−12 kcal/mol körül
van, és ez a felfedezés kiindulópont volt a különböző módokon ’kapcsolható’ (’switch-
able’) kavitandszármazékok szintéziséhez [22–25]. Továbbá, a váza alakú konformer már
kellő mélységű és nagyságú lipofil üreggel rendelkezett ahhoz, hogy különböző aromás
vegyületek komplexálására is alkalmas legyen.

A ’kapcsolható’ kavitandok olyan makromolekulák, melyek bizonyos külső hatásra
konformációt váltanak. Amennyiben a kavitand vendég molekulát is képes komplexál-
ni, az ilyen származékokkal megvalósítható a ’guest’ molekula irányított elengedése és
újrakomplexálása. Diederich és társai [23] 2005-ben olyan pH-érzékeny C2v szimmetriá-
jú kavitand szintézisét írták le, melyben a két szemközti extrém hosszúságú, aromás-
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4. ábra. Kinoxalinnal funkcionalizált, váza konformációjú kavitand

csoportokból (fenil) és hármas kötésekből felépített kar ismert fluoreszcens festékkel
(BODIPY) volt jelölve. A fluorofór csoportnak köszönhetően a konformációváltozás
fluoreszcencia spektroszkópiával ugyanúgy követhető volt, mint NMR spektroszkópiá-
val. A későbbiek során Diederich és társai pH-indukált, illetve redoxfolyamatok által
kontrollált (5-6. ábra) reverzibilis konformációváltozást [22,26] is leírtak. A vendég mo-
lekula komplexálása minden esetben a zárt, váza konformerhez volt köthető, míg a
nyitott ’kite’ konformer esetén a ’guest’ molekula elengedése volt megfigyelhető.

5. ábra. Konformációváltozás és komplexálás [26]

6. ábra. Konformációváltozás redox folyamatok által kontrollálva [26]



1 Irodalmi összefoglaló 13

Az említett pH- és redox-kontrollált folyamatok mellett ismert egyéb, pl. foto-
kontrollált konformációváltozás és ’host-guest’ komplex is. Julius Rebek és munkatár-
sai azocsoportot tartalmazó kavitand szintézisét és ’host-guest’ vizsgálatát publikálták
2011-ben [25], ahol az UV fény hatására bekövetkező konformációváltozás során az ada-
mantán mint vendég molekula reverzibilisen komplexálható, illetve elengedhető volt.

Foszfortartalmú ágensekkel reagáltatva a rezorcinarén-oktolt [27–29] foszfor-hidas kavi-
tandok állíthatók elő, melyek R2 és R3 pozíciójában (7. ábra) is elhelyezkedhetnek
foszfort tartalmazó oldalláncok. Ezen származékok nemcsak szintetikus szempontból
érdekesek, de akár többfogú ligandumként is alkalmazhatók katalitikus reakciók során.

Ha az első szintetikus lépésben rezorcinol helyett kettes pozícióban szubsztituált
rezorcinolt alkalmazunk, akkor egy újabb funkcionalizálásra, mélyítésre alkalmas pont
(R3) nyílik a felső peremen (7. ábra).

7. ábra. 2-Metil-rezorcin-alapú kavitandváz

2-Metil-rezorcinol kiindulási anyagként történő alkalmazása esetén a peremen elhe-
lyezkedő metilcsoport (R3) változatosan tovább alakítható. N-Bróm-szukcinimiddel
például könnyedén, jó kitermeléssel brómozható, és a képződött tetrabróm-kavitand to-
vábbi átalakításokra is kiváló alany. Piridinnel reagáltatva vízoldható kationos kompo-
nens képződik, [30] de acetoxi-, nitril-, hidroxil- és karboxilcsoportok is beépíthetőek
hasonlóan egyszerű reakcióban. [31] A hidroxil- és karboxilcsoportokról általánosságban
elmondható, hogy mind az R1, mind az R3 pozícióban elhelyezve a vízoldhatóságot
növelik.
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Karcerandnak nevezzük azon zárt belső felülettel rendelkező gazda molekulákat,
melyek oly módon csapdázzák vendég molekuláikat, hogy azok magas hőmérsékleten
sem tudnak kiszabadulni. Ezen host molekulák általában két kavitand egység kovalens
kötéseken keresztüli összekapcsolódásával jönnek létre és első leírásuk szintén Cram
nevéhez kötődik. [17] Mivel a karcerandok esetén a vendég molekula csak a kovalens
kötések felszakításával lenne képes kijutni az üregből, így ezen gazda molekulák joggal
tekinthetők és nevezhetők inkább ’börtönnek’ (a vendég molekula pedig ’fogolynak’ -
’imprisoned guest’ [32]), és magát a folyamatot, az oldószer molekula komplexálását is
bebörtönzésnek (’incarcerate’) nevezi a szakirodalom.

A kavitand egységek nemcsak kovalens kötéssel, hanem másodlagos kölcsönhatá-
sok (pl. H-hidak) segítségével is kapcsolódhatnak, és az üregük méretétől függően
nagyobb méretű vendég molekulák komplexálására is alkalmasak. A másodlagos köl-
csönhatások által összetartott kavitand egységek esetén inkább a szupramolekuláris
kapszula elnevezést használjuk [33–36] és ezen kapszulák szerkezete természetesen meg-
bontható pl. a hőmérséklet emelésével, protikus oldószer alkalmazásával, esetleg bizo-
nyos redox-folyamatok által. A nevezéktan természetesen nem rigorózus, a karcerand
és szupramolekuláris kapszula elnevezés sok esetben kölcsönösen megfeleltethető, és
manapság a kovalens kötésekkel összetartott gazda molekulákat is gyakran nevezik
kapszulának. [37,38]

A karcerandok vendég molekulával alkotott komplexei a karceplexek, mely komp-
lexek a szintézis során képződnek ’in situ’. Az első ’guest’ molekulák az oldószer mole-
kulái voltak, és a komplex létrejötte nagymértékben függött az oldószermolekula mére-
tétől. [39] A komplexált oldószermolekuláról elmondható, hogy tulajdonságai jelentősen
eltérnek a szabad oldószer tulajdonságaitól, ami nem meglepő, hiszen Cram és Sher-
man 1989-es cikkükben egy új anyagi fázisként írták le a karcerandok belső üregét [32]

(’Carcerand interiors provide a new phase of matter’). A szerzők ezen munkájukban
karcerandba börtönzött kisméretű amidok (pl. dimetil-formamid) C−N kötés körüli
rotációját vizsgálták NMR spektroszkópia segítségével alacsony (−38 ℃) és magas hő-
mérsékleten (175 ℃) is. A bebörtönzött molekulák rotációs sebességét összehasonlítva
a vákumban, illetve a szabad oldószerben mérhető sebességgel, minden esetben jelentős
eltérést tapasztaltak.

Azon karcerandokat, melyek félig nyitottak, vagy nagyobb méretű réseket (portá-
lokat) tartalmaznak, melyeken keresztül a vendég molekula magasabb hőmérsékleten
ki tud jutni, hemikarcerandnak nevezzük, vendég molekulákkal alkotott komplexeik
pedig a hemikarceplexek (8. ábra).

A hemikarcerandok voltak az első makromolekulák, melyeket nanoreaktorként is
alkalmaztak. Cram és társai 1991-es ’A ciklobutadién megszelidítése’ című munkája [40]

volt az első, melynek során során egy üreggel rendelkező makromolekula belsejében
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8. ábra. A hemikarceplexek egy lehetséges általános szerkezete

állítottak elő kisebb molekulát. A hemikarcerandban komplexált 2-piron fotokémiai át-
alakítása a nagyon reaktív, instabil és oldatban rendkívül rövid élettartamú ciklobuta-
diénné szobahőmérsékleten volt megvalósítható, mivel a makromolekula kalitka jellegű
szerkezete megvédte a ciklobutadiént mind a dimerizálódástól, mind az egyéb, nagyobb
molekulájú reaktánsoktól, melyek nem tudtak áthatolni a hemikarcerand portálján.
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1.2. Szintetikus eljárások

A dolgozat keretében nincs lehetőség az összes szupramolekuláris kémia területén
alkalmazott szintetikus eljárás szakirodalmi bemutatására, hiszen a szintézisek rend-
kívül szerteágazóak. Így az irodalmi összefoglalóban csak azon homogénkatalitikus
eljárásokra koncentráltam, melyeket munkám során jómagam is alkalmaztam.

1.2.1. Hidroformilezés

A homogénkatalitikus eljárások közül a legrégebbi és legnagyobb volumenű eljárás
a hidroformilezés, melyet Otto Roelen fedezett fel 1938-ban, miközben Fischer-Tropsch
reakciót vizsgált kobalt-tartalmú katalizátorral. [41] Megfigyelése az volt, hogy reakció
közben aldehidek és alkoholok képződnek, melyek eggyel nagyobb szénatomszámúak,
mint a kiindulási olefin. Később az is bebizonyosodott, hogy ezt az újonan felfede-
zett reakciót az oldatban in situ képződő HCo(CO)3 katalizálta, így a hidroformilezés
legkorábban alkalmazott katalizátorai különböző kobalt-komplexek voltak, a legelső a
homoleptikus Co2(CO)8. A dikobalt-oktakarbonilt a mai napig alkalmazzák ipari eljá-
rásokban (pl. butiraldehid előállítására) annak ellenére, hogy számos hátránya van. A
Co2(CO)8-ből nagy hidrogén nyomás hatására képződő HCo(CO)4 hidrid-komplex, il-
letve az ebből− egy karbonil ligandum disszociációjával képződő− HCo(CO)3 komplex
is instabil, a karbonil ligandumok könnyen disszociálnak, így a reakció során elkerülhe-
tetlen a nagy nyomás alkalmazása, hiszen a reakció egészen az utolsó lépésig, az aldehid
reduktív eliminációjáig egyensúlyi.

A kobalton kívül számos más átmenetifém-komplex is szóba jöhet a hidroformile-
zés katalizátoraként, például ródium, [42–44] irídium, [45] ruténium [46] vagy platina [47–49]

központi atommal. Ezen átmenetifém-komplexek a dikobalt-oktakarbonilhoz hasonló
aktivitást mutattak a hidroformilezés során, sok esetben kiváló kemo- és regioszelekti-
vitás volt elérhető velük enyhébb reakciókörülmények mellett. A reakciókörülmények
enyhítése terén különösen említésre méltó Wilkinson és szerzőtársai 1968-as munkája,
mely során az addig alkalmazott módosítatlan (főként karbonil-komplex) katalizátorok
helyett trifenilfoszfin ligandumot tartalmazó katalizátort alkalmaztak. [42] A trifenilfosz-
fin ligandum alkalmazásával a szintézisgáz nyomása jelentősen csökkenthető volt (bizo-
nyos esetekben akár 1 atm nyomásig is) és megnyitotta a lehetőséget a különböző fosz-
fortartalmú ligandumokkal módosított ródiumkomplexek szintézise és tesztelése előtt.
Mindezek hatására a hetvenes évektől kezdve ipari eljárásokban a ródium-katalizátorok
egyre inkább kiszorították a kobalt-komplexeket.

A hidroformilezés általános mechanizmusát tekintve viszonylagos konszenzus ala-
kult ki az utóbbi két évtizedben, noha számos tisztázandó kérdés maradt a mai napig.
Az alaplépések, melyekre ródium-tartalmú rendszerek esetén még Wilkinson és munka-
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társai tettek javaslatot, [50] minden esetben megegyeznek és függetlenek az alkalmazott
katalizátor központi fématomjától. Az általános mechanizmust a 9. ábra mutatja be.

9. ábra. A hidroformilezés mechanizmusa

Az aktív katalizátor minden esetben az átmenetifém-hidrido komplex, és a reakció
az erre a komplexre történő olefin koordinációval indul. A katalitikus ciklus következő
lépése az olefin formális beékelődése a fém-hidrogén kötésbe, mely valójában a hidrido-
ligandum valamely olefin-szénre történő vándorlását jelenti (’migratory insertion’). Ha
a szubsztrátum az etilénnél nagyobb szénatomszámú, akkor a reakciómechanizmus itt
elágazik, hiszen attól függően, hogy a hidrido-ligandum melyik szénatomra vándorol,
alakulhat ki lineáris, vagy elágazó alkil-komplex. Ha az olefin prokirális, akkor ezen a
ponton az elágazó alkil-komplexek között megjelenik a két optikai izomer is. Ezekkez
a koordinatíve telítetlen alkil-komplexekhez koordinálódik (általában exoterm reakci-
óban) egy CO molekula, majd karbonil ligandumként beékelődik a fém-szén kötésbe,
mely által (koordinatíve még mindig telítetlen) acil-komplexeket kapunk. Erre az acil-
komplexre történik a dihidrogén molekula oxidatív addíciója, majd az így kialakult
dihidrido-komplex egyik hidrogénje átkerül az acil-szénre a reduktív elimináció során.
Ezáltal a katalitikus ciklus végén megkapjuk az aldehid terméket, és visszakapjuk az
eredeti hidrido-komplexet, mint katalizátort.

1.2.2. Cu(I)-katalizált azid-alkin cikloaddíció

A ’click’ kémia viszonylag rövid múltra tekint vissza. Bár az alapjait K. Barry Shar-
pless és munkatársai fektették le [51,52] 2001-től kezdődően, az azid-alkin cikloaddíciót
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először Rolf Huisgen írta le [53]. Ez a Huisgen által 1963-ban leírt cikloaddíció még ma-
gas hőmérsékleten játszódott le és termékelegy, 1,4-, illetve 1,5-diszubsztituált triazo-
lok képződtek. Sharpless és kutatócsoportjának egyik legfontosabb felfedezése az volt,
hogy a Cu(I)-ionok katalizálják a reakciót, aminek következtében akár szobahőmérsék-
leten is lejátszódik, továbbá szelektívvé válik, csak 1,4-diszubsztituált triazol képződik.
(Tudománytörténeti érdekesség, hogy a Cu(I)-ionok katalizálta reakciót Sharpless cso-
portjával párhuzamosan és egyidejűleg, de tőlük függetlenül egy a Carlsberg Labora-
tóriumban dolgozó kutatócsoport is felfedezte és publikálta. [54]) Az aktív katalizátor
származhat réz(I)sókból is, de réz(II)sókból (pl. CuSO4) redukálószer hatására ’in situ’
is előállítható. Az alacsony hőmérséklet és a szelektivitás mellett nagy előnye a ’click’
reakciónak a széles pH-tűrése (4 és 12 között), továbbá az, hogy gyakorlatilag minden
oldószerben (akár vízben is) végbemegy.

A Cu(I)-katalizált azid-alkin cikloaddíció (CuAAC) mechanizmusát illetően több
elmélet is felmerült, [55–57] de a ma elfogadott mechanizmust (10. ábra) 2013-ban pub-
likálták a Science-ben Fokin és munkatársai. [58] Kísérletes úton bizonyították, hogy a
σ-kötésű réz-acetilidhez következő lépésként egy második rézion is koordinálódik π-
kötésen keresztül, és ehhez a két réz(I)iont hordozó komplexhez koordinálódik az azid.
Ezt követően egy szokatlan, hattagú, réz-tartalmú metallaciklus képződik, melyben a
második réz(I)ion stabilizáló hatású donor ligandumkét viselkedik. Az utolsó két lé-
pésben gyűrűszűküléssel és protonolízissel zárul a katalitikus ciklus, eredményezve a
megfelelő triazol-származékot.

A ’click’ reakciót fent említett tulajdonságai népszerűvé és könnyedén alkalmazha-
tóvá teszik a szintetikus kémia minden területén, beleértve a szupramolekuláris kémiát
is. Különböző makromolekulák, konjugátumok, dendrimerek szintézise mellett kalixa-
rénok, kavitandok előállításában is egyre nagyobb szerepet kap a ’click’ reakció. [59–61]

Grayson és társai például extrém nagy molekulatömegű kavitand szintézisét va-
lósították meg a ’click’ reakció segítségével. [62] Az általuk előállított makromolekula
dendritszerű lineáris polimerláncokat tartalmazott, melyek az oldhatóság ’hangolható-
ságát’ szolgálták. Szintén említésre méltóan impozáns molekulatömeggel rendelkező
’molekulaszörnyet’ hozott létre Julius Rebek és kutatócsoportja, egy általuk kavitand-
kapszula kimérának nevezett makromolekulát. [63] Ez a kiméra két nyitott kötőhellyel
rendelkező kavitand egységből és egy H-hidakkal összekapcsolt, zárt kötőhellyel ren-
delkező kapszulából állt. A ’click’ reakció alkalmazását a gazda molekulák ’láb’ részén
elhelyezett azidocsoportok tették lehetővé.

1.2.3. Pd-katalizált kapcsolási reakciók

Schoenberg és Heck 1974-ben publikálta korszakalkotó felfedezését− cikksorozat ke-
retében − a különböző Pd-katalizált karbonilatív kapcsolási reakciókat. [64–66] Az azóta
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10. ábra. A CuAAC (’click’) reakció mechanizmusa

eltelt évtizedekben rohamos fejlődésnek indult átmenetifém-organikus kémia a karboni-
latív és egyéb kapcsolási rekaciók által egyre több eszközt ad a kezünkbe a szintetikus
eljárások terén. Az átmenetifémek közül a palládium komplexei tekinthetők a leg-
sokoldalúbb katalizátoroknak. Mind a karbonilatív, mind az egyéb keresztkapcsolási
reakciók esetén főként palládium katalizátorokkal találkozunk. Nem véletlenül ter-
mészetesen, hiszen a katalizátorként alkalmazott palládiumkomplexekre kitűnő kemo-,
regio- és sztereoszelektivitás jellemző, mely által olyan vegyületek szintézisét is lehető-
vé teszik, melyek más úton nem lennének megvalósíthatóak. A palládiumkatalizátorok
segítségével C−C és C−heteroatom (N, P, O) kötések is sikeresen kialakíthatóak. Kü-
lön hangsúlyozandó előnye a palládiumkomplexeknek, hogy bizonyos kismolekulák (pl.
szén-monoxid) aktiválására képesek, melyek így közvetlenül beépíthetővé válnak szer-
ves vegyületekbe. Ily módon különböző karbonilvegyületek, karbonsavszármazékok,
amidok, ketoamidok állíthatóak elő enyhe reakciókörülmények között.

Kiindulási anyagként általában valamilyen aril- vagy alkenil-halogenidet, esetleg
aril- vagy enol-triflátot használunk. Ezen kiindulási anyagok a a palládiumhoz koordi-
nálódva, majd szén-palládium kötést kialakítva, a palládium közvetítésével reakcióba
léphetnek bizonyos nukleofil partnerekkel. A fent említett reakciók mindegyikénél az
aktív katalizátor valamilyen Pd(0)-komplex, mely vagy előre preparált és eleve 0 oxi-
dációfokú palládiumot tartalmaz, vagy a reakcióelegyben alakul ki ’in situ’ Pd(II)sóból
(pl. palládium-klorid, vagy palládium-acetát).
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A palládium-katalizált reakciók mechanizmusai több esetben még nem teljesen fel-
tártak, de a katalitikus ciklus alaplépései nagyon hasonlóak. Az első lépés a kiindulási
vegyület oxidatív addíciója az alacsony oxidációs állapotú palládiumra. A következő
lépés a kapcsolni kívánt partner intermedieren keresztüli transzmetallálása a palládi-
um központi atomra, vagy karbonilatív reakciók esetén a szén-monoxid inzerciója. Ezt
követi a komplex transz-cisz izomerizációja, majd utolsó lépésként a termék reduktív
eliminációja játszódik le, ami után visszakapjuk a Pd(0)-komplexet.

1.2.3.1. Aminokarbonilezés

Az aminokarbonilezés esetén a nukleofil reakciópartner egy primer vagy szekunder
amin, és attól függően, hogy egy vagy két karbonilcsoport épül be a termék vegyületbe,
amid, illetve ketoamid a kapott termék.

Az aminokarbonilezés mechanizmusa ma még nem teljesen ismert, több módon is
elképzelhető, továbbá a reakció lefolyása erősen függ a reakciókörülményektől, például
a szén-monoxid nyomástól vagy magától az amintól. A mechanizmus kérdésével ku-
tatócsoportunk is aktívan foglalkozik, így a reakciómechanizmus bemutatásánál (11.
ábra) elsősorban az ő kutatási eredményeiket vettem alapul. [67]

11. ábra. Az aminokarbonilezés feltételezett mechanizmusa kutatócsoportunk elméleti
kémiai számításai alapján

Számításaik alapján a katalitikusan aktív Pd(0)-komplexben már az oxidatív addí-
ció előtt elfoglal egy koordinációs helyet a szén-monoxid, ehhez a komplexhez koordi-
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nálódik az aril-halogenid. Az oxidatív addíció során először egy laza addukt képződik a
szerves-halogenid és a koordinatíve telítetlen Pd(0)-komplex között (miközben a pallá-
dium központi atom oxidációszáma 0-ról +2-re nő), majd egy többcentrumos átmeneti
állapoton keresztül két új kovalens kötés létesül (Pd−C és Pd−X) cisz helyzetben. Eb-
be az újonnan létesült Pd−C kötésbe ékelődik be a CO ligandum és alakul ki ezáltal az
acil-komplex. Az acil-komplex kialakulását a nukleofil támadás követi, mely két helyen
is történhet elméletileg, vagy az acil-szénatomon, vagy a palládiumon. A mechanizmus
korai kutatói közül Heck és munkatársai az acil-szénatomon történő támadást tartották
valószínűbbnek kísérleteik alapján, [68] míg Yamamoto és kollégái a palládiumon való
támadást. [69] Bár ez a lépés sem tisztázott teljesen egyértelműen a mai napig, kuta-
tócsoportunk számítási eredményei azt mutatják, hogy az amin palládiumon történő
nukleofil támadása kellően exoterm ahhoz, hogy ez az útvonal legyen a valószínűsíthe-
tőbb. A katalitikus ciklus zárólépése a reduktív elimináció, mely során a termék kilép
a katalitikus ciklusból és visszakapjuk a koordinatíve telítetlen Pd(0)-komplexet.

A katalitikus ciklus során kettős karbonilezés is végbemehet. A második szén-
monoxid molekula koordinációja az acil-komplex vagy az acil-amid-palládium(II) inter-
medier kialakulása után képzelhető el. Koordinációs szempontból az utóbbi reakcióút
a valószínűbb, de mindkét esetben a nukleofil támadást követően egy acil-karbamoil-
palládium(II) intermedieren keresztül zárul a ciklus. [70,71]

Bár az aminokarbonilezés széleskörűen alkalmazott homogénkatalitikus eljárásnak
számít, a szupramolekuláris kémiában mostanáig marginális szerepet kapott. Kutató-
csoportunk közleményeit leszámítva sem a kavitandok szintetikus irodalmában, sem a
hasonló makromolekulák, a kalixarének előállítását célzó munkák között nem lelhető
fel számottevő publikáció.

1.2.3.2. Azidokarbonilezés

Az azidokarbonilezés az aminokarbonilezéshez hasonlóan Pd-katalizált karbonilatív
homogénkatalitikus eljárás (12. ábra). Egészen friss felfedezésnek számít, hiszen az
első azidokarbonilezést 2012-ben írták le Grushin és munkatársai. [72]

A reakció mechanizmusa nagyon hasonló az aminokarbonilezéshez, azzal a különb-
séggel, hogy a nukleofil jelen esetben egy azidocsoport. Bár Schoenberg és Heck 1974-es
felfedezése óta számos nukleofilt alkalmaztak sikeresen különböző karbonilatív kapcso-
lási reakciókban, meglepő módon 2012-ig az azidok nukleofilként való alkalmazása nem
merült fel. Pedig az aroil-azidok értékes intermedierek és építőelemek több hasznos
vegyület szintézise során, úgymint izocianátok, amidok, iminofoszforánok vagy oxa-
zolok. A szokásos szintézisút aroil-azidok előállítására hidrazidok diazotálása vagy
sav-kloridok és anhidridek NaN3-dal történő azidálása volt. Ezen reakciók, előállítási



22 1 Irodalmi összefoglaló

12. ábra. Azidokarbonilezési reakció

metódusok során az erősen reaktív és veszélyes anyagok használata nem volt elkerül-
hető, így egyre sürgetőbb volt az igény egy sokkal ’mérsékeltebb’ körülmények között
megvalósítható, szélesebb körben alkalmazható reakcióút kidolgozására. A feladat nem
volt egyszerű, hiszen az aroil-azid termék több szempontból is instabil. Egyfelől hőre
érzékeny, és a karbonilezési reakciók általánosan alkalmazott hőmérsékletén hajlamos a
Curtius-átrendeződésre, mely során N2-vesztéssel izocianát képződik. Másfelől az aroil-
azidok rendkívül reaktívak a tercier foszfinok irányában (Staudinger-reakció), melyek
gyakori stabilizátor ligandumok a karbonilezési reakciók során, így a katalizátor deak-
tiválódás problémájával is meg kellett küzdeni. [73]

Mindezen problémák végül egy Pd-Xantphos katalizátor rendszerrel kiküszöböl-
hetővé és megoldhatóvá váltak, és eredményesen végeztek azidokarbonilezési reakciót
különböző szubsztituált jód-aromás vegyületeken. Ennek ellenére makromolekulákon
a mai napig még nem hajtottak végre azidokarbonilezéses reakciót.

1.2.3.3. Sonogashira- és Suzuki-Miyaura-kapcsolás

A Sonogashira-reakció terminális acetilének és aril- vagy vinil-halogenidek átmene-
tifém-katalizált kapcsolási reakciója, melyet 1975-ben írtak le Sonogashira Kenkichi és
munkatársai. [74] A keresztkapcsolási reakciók közül az egyik legszélesebb körben alkal-
mazott átalakítás, hiszen a funkcióscsoport toleranciája nagy, gyakorlati kivitelezése
viszonylag egyszerű és kitűnő hozamok érhetőek el vele. A Sonogashira és kollégái ál-
tal leírt alapcikkben palládium- és rézkatalizátorok együttes alkalmazása szerepel, de
azóta már számos egyéb fém is megfelelő katalizátornak bizonyult, úgymint vas, [75] ru-
ténium, [76] kobalt, [77] nikkel, [78] arany, [79] ezüst, [80] sőt, még indium [81] nanorészecskék
is.

A Sonogashira-reakció általános mechanizmusa a 13. ábrán látható. Ez a kataliti-
kus ciklus abban különbözik a egyéb palládium-katalizált keresztkapcsolási reakcióktól,
hogy jelen esetben a két fém (palládium és réz) két különböző katalitikus alciklusban
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végzi a reakciót. A ciklus első lépése az eddig megszokottakhoz hasonlóan az aril- vagy
alkenil-halogenid oxidatív addíciója a Pd0-komplexre. Az oxidatív addíció sebességét
itt is meghatározza az R−X szerkezete és a halogén megválasztása. Minél elektron-
hiányosabb az aril-halogenid, annál gyorsabb az oxidatív addíció, a reaktivitás a I >
OTf > Br > Cl sorrendben csökken. A következő lépés a másik katalitikus alciklus-
ban képződő réz-alkinillel történő transzmetallálás, mely lépés mélységeiben még nem
ismert. Az aril-alkinil-palládium intermedier kialakulását a transz-cisz izomerizáció
követi, majd a termék reduktív eliminációja zárja a katalitikus ciklust.

A Sonogashira-reakciónál általában lehet számítani butadiin melléktermékre, ami
az irodalomban Glaser-kapcsolás [82] néven ismert reakció során keletkezik, mely reak-
ció a terminális acetilének réz-katalizált homokapcsolása. Ennek kiküszöbölésére egyre
inkább előtérbe kerül a rézmentes körülmények között zajló Sonogashira-reakciók fej-
lesztése.

13. ábra. A Sonogashira-kapcsolás mechanizmusa

A Sonogashira-reakcióhoz hasonlóan új C−C kötés kialakítására alkalmas kereszt-
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kapcsolási reakció a Suzuki-Miyaura-reakció (14. ábra), mely során az aril- vagy
alkil-halogenid egy szerves bórvegyülettel, általában boronsavszármazékkal reagál. A
katalitikus ciklus a három alaplépésből áll, úgymint oxidatív addíció, transzmetallá-
lás boronsavszármazékkal és reduktív elimináció. A bázis szerepe a Suzuki-kapcsolás
esetén kettős, nemcsak a halogenidion palládiumról történő ’elszállításában’ vesz részt,
de a bórvegyület aktiválásában is, ezáltal megkönnyítve a transzmetallálást. Mivel a
kapcsoló partnerként használt bórvegyületek hőre stabilak, vízre, oxigénre nem érzé-
kenyek, így a keresztkapcsolási reakciók közül talán a Suzuki-kapcsolás vált mára a
legelterjedtebbé.

14. ábra. Suzuki-Miyaura-kapcsolás
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1.3. Elméleti kémiai módszerek

Az utóbbi két évtized információtechnológiai robbanása és az ebből adódó rendkívül
nagy számítókapacitás-növekedés a különböző tudományterületeken is jelentős és pozi-
tív változást hozott. Az elméleti kémia a kezdeti botladozásokon és korlátokon túlnőve
értékes kiegészítő vizsgálattá vált és ma már a különböző spektroszkópiai módszerek
mellett foglal helyet.

Az elméleti kémiai módszereket három fő csoportba oszthatjuk: molekulamechani-
ka, illetve molekuladinamika, szemiempirikus, továbbá ab initio, illetve sűrűségfunkci-
onál módszerek. A molekulamechanika a klasszikus fizika törvényszerűségein alapul,
az atomokat gömbszerű testként, a közöttük ható erőket pedig rugóként modellezi. Az
ab initio és sűrűségfunkcionál módszerek már a kvantummechanika törvényei szerint
írják le az atomokat és molekulákat, a szemiempirikus (vagy félempirikus) módsze-
rek pedig, nevükkel összhangban részben empirikus atomi paramétereket használnak,
részben pedig a Hartree-Fock-módszer alkalmazásán alapulnak.

1.3.1. Molekulamechanika és molekuladinamikai szimulációk

A molekulamechanikai megközelítések esetén az atomok és elektronok pontszerű,
töltéssel és tömeggel rendelkező részecskék. A szomszédos atomok közti összetartó erőt
(kötést) rugószerű kölcsönhatással és a van der Waals-erőkkel írja le, utóbbit a Lennard-
Jones-potenciállal közelíti, az elektrosztatikus kölcsönhatást pedig a Coulomb-törvény
alapján számolja a molekulamechanika. Az atomok helyét Descartes-koordinátákkal
vagy belső koordinátákkal adhatjuk meg, a molekuladinamikai szimulációk esetén pe-
dig sebesség értékek is rendelhetőek az atomokhoz, mely sebesség a rendszer hőmér-
sékletének függvénye. A rendszer belső energiáját egy potenciálfüggvénynek nevezett
matematikai kifejezéssel írhatjuk le, mely magába foglalja a potenciális és a kineti-
kus energiatagokat is. A szerkezetoptimáló módszerek főként a potenciális energiát
minimalizálják, míg a molekuladinamika a rendszer viselkedésével foglalkozik.

A potenciálfüggvény a potenciális energiát olyan energiatagok összegeként számol-
ja, mely energiatagok a kötéshosszak, kötésszögek és diéderes (torziós) szögek eltérését
írják le az egyensúlyi (mért, számított) adatokhoz képest. Ehhez hozzáadódnak a kö-
tésben nem lévő atomok közt fellépő elektrosztatikus és van der Waals kölcsönhatásokat
leíró energiatagok (1-3. egyenlet).

Eösszes = Ekötő + Enem−kötő (1)

Ekötő = Enyújtási + Ehajlítási + Etorziós (2)
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Enem−kötő = EvdW + ECoulomb + EH−kötés (3)

A fenti egyenletek és azon paraméterek összességét, mely az egyensúlyi (mért) kötés-
hosszakat, kötésszögeket, torziókat, parciális töltéseket, erőállandókat és van der Waals
paramétereket tartalmazza, erőtérnek (’force field’) nevezzük. A molekulamechanikai
számítások kimenetele szempontjából elsődleges fontosságú ezen paraméterek helyes
megválasztása, és a lehető legnagyobb számú adat beépítése az erőtérbe.

A molekulamechanika elsődleges felhasználási területe ma már főként a molekula-
dinamikai szimulációk végzésére szorítkozik, különösen nagy rendszerek esetén. Mint
szerkezetoptimáló, energiaminimalizáló eszköz jelentőségét vesztette, bár a konformá-
cióanalízis terén még mindig meghatározó.

1.3.2. Kvantumkémiai módszerek

A kvantummechanika elmélete szerint az elektronok és egyéb szubatomi részecskék
sokkal inkább viselkednek hullámként, mint pontszerű részecskeként, ezért jellemzésük,
alapvető matematikai leírásuk hullámfüggvény segítségével történik. A Schrödinger-
egyenlet szerint (4. egyenlet) egy rendszer a következőképpen írható le:

HΨ = EΨ (4)

ahol Ψ a hullámfüggvény, H a Hamilton-operátor és E a rendszer energiája. A hullám-
függvény jellemzi magát a részecskét, atomot, molekulát, melynek ismeretében elvileg
mindent tudunk a rendszerről, amit a kvantummechanika szerint tudni lehetséges. A
problémát az okozza, hogy a Schrödinger-egyenletnek a hidrogénatomot (mint egy-
elektronos rendszert) leszámítva egzakt megoldása nincs, közelítő megoldásokat alkal-
mazunk, mely megoldások (a hidrogénatomot kivéve) minden kvantumkémiai számítás
esetén egy többelektronos hullámfüggvény közelítő módszereken alapuló megoldásáról
szólnak.

Míg a Ψ hullámfüggvény csak egy matematikai formulának tekinthető, négyzetének
(Ψ 2(r)) már szemléletes tartalma van. Egy elektron esetén Ψ 2(r)-rel arányos az elektron
megtalálási valószínűsége a tér egy adott r pontjában, vagyis kvázi elektronsűrűségként
is értelmezhető. Többelektronos atomok, molekulák esetén az értelmezése összetettebb,
hiszen az összes elektronra nézve hordoz információkat, de az elektronsűrűség a tér egy
adott pontjában ilyen esetekben is jól definiált.

A közelítő megoldások közül az egyik legalapvetőbb és legtöbbet alkalmazott modell
a Hartree-Fock (HF) módszer. A HF modell lényege abban áll, hogy a sokelektronos
rendszert úgy képzeljük el, mintha egy bizonyos elektron mozogna a többi elektron át-
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lagos terében. Így a sokelektronos Schrödinger-egyenlet helyett csak egyelektronost kell
megoldani, igaz, azt sokszor egymás után. A Hartree-Fock-modell szerint az elektronok
pályákon mozognak, mely pályákat megfelelő bázisfüggvényekkel sorba fejtve kezelik.
A ji pályán lévő elektron számára az említett átlagos tér az a vHF potenciál, melyet
a többi elektronnal való kölcsönhatás által ’érzékel’. A vHF potenciál tartalma kellően
összetett, de egyfelől a Coulomb-taszításból származik, másfelől az ún. kicserélődési ef-
fektusból. Ez utóbbi azt jelenti, hogy az azonos spínű elektronok kimutatható módon,
a Coulomb-taszításon felül is ’kerülik egymást’ (5. egyenlet).

vHF = vCoul. + vexc. (5)

A Hartree-Fock-módszeren túlmutató eljárásokat korrelációs módszereknek nevez-
zük, céljuk az elektronkorreláció minél pontosabb figyelembe vétele. Erre nézve külön-
böző eljárások léteznek (CI módszerek) melyek lényege az, hogy a HF-módszer egyde-
terminánsa helyett determinánsok lineáris kombinációjával írható fel a hullámfüggvény.
A determinánsok úgy állnak elő, hogy a betöltött pályák felett betöltetlen, virtuális
pályákat is felhasználva, bizonyos elektronok magasabb energia nívóra, ezáltal kvázi
gerjesztett állapotba helyezhetőek. A perturbációs módszerek megközelítése más; a
Møller-Plesset módszerek esetén a perturbációs operátor használatos.

A Hartree-Fock-módszer egyik legnagyobb hátránya az elektronkorreláció pontat-
lan kezelése, emellett nagy molekulák esetén a meglehetősen nagy számításigénye, ami
a bázisfüggvények számának növekedésével hatványozottan nő. E probléma mentén
fejlődött ki a sűrűségfunkcionál-elmélet, melynek lényege, hogy a hullámfüggvény
helyett a sokkal egyszerűbb elektronsűrűségre épül. Míg a Ψ hullámfüggvény egy bo-
nyolult, sokváltozós függvény, ez elektronsűrűség csak a három térkoordináta függvé-
nye. Már viszonylag korán voltak próbálkozások ilyen módszer kidolgozására Fermi,
Dirac és Thomas által, de végül 1950-ben Slater vezette be az ún. Xα módszert.
Ezeknek a kezdeti kísérleteknek az volt a fő célja, hogy az amúgy is közelítő jellegű
Hartree-Fock-módszert tovább egyszerűsítsék. Igazán nagy áttörést Walter Kohn ért el
1964-ben híres tételének megalkotásával (Hohenberg-Kohn-tétel), mely kimondja, hogy
egy rendszert egyértelműen leír az alapállapotú elektronsűrűség, %(r), melyből egzakt
módon meghatározható az energia, E[%]. Ez a sűrűségfunkcionál-elmélet (DFT) alap-
gondolata. Az 5. egyenletben felírt vexc. potenciál a DFT-módszerek esetén annyiban
különbözik a Hartree-Fock-módszerekétől, hogy nemcsak a kicserélődést, de a korreláci-
ót is tartalmazza és mindkettőt egyetlen potenciállal írja le. Erre az új, vxc potenciálra
különböző formákat használnak, részben empirikus tapasztalatok, részben különböző
fizikai modellek alapján. A DFT-módszerek sikere tehát abban áll, hogy az integrálá-
si problémák leegyszerűsítése mellett a vxc potenciálra is sikerült pontosabb formákat
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kidolgozni, mely által ez eredmények sokkal jobbá, a számításigény pedig sokkal ala-
csonyabbá vált, legalábbis a ’tiszta RI-GGA’ funkcionálok használata esetén. Így a
DFT-módszerek manapság a kvantumkémia területén leginkább alkalmazott ’sláger-
nek’ minősülnek.

A számításigény csökkentésének egy másik útja lehet a szemiempirikus módsze-
rek alkalmazása, melyek a Hartree-Fock közelítésen alapuló kvantumkémiai módszerek,
de mivel még használnak empirikus úton kapott paramétereket is, ezért egyfajta ötvö-
zetét képezik az ab initio és a molekulamechanikai eljárásoknak. Különösen olyan nagy
rendszerek esetén rendkívül hasznosak, ahol a tisztán kvantumkémiai eljárások csődöt
mondanának a vizsgált rendszer mérete miatt, viszont nagyobb pontosságra van igény,
mint amit a molekulamechanikai módszerekkel elérhető lenne. Az empirikus paraméte-
rek használatával a nagy számítási igényű, ezért hosszadalmas két-elektron integrálok
meghatározását helyettesítik.

1.3.2.1. QTAIM analízis

A QTAIM (Quantum Theory of Atoms in Molecules) analízis kidolgozása Richard
Bader nevéhez fűződik, [83–85] és a molekulán belüli elektronsűrűség feltérképezésén ala-
pul. Az elektronsűrűségnek jól definiált fizikai tartalma van, és rengeteg információt
hordoz magában a molekulaszerkezetet, illetve a molekulán belüli kötésviszonyokat il-
letően.

Ha egy molekulán belül összekötjük az azonos elektronsűrűségű pontokat (’isova-
lues’), akkor egy burkolófelületet kapunk. Ha az elektronsűrűség értéket kellően ma-
gasra állítjuk, akkor kirajzolódik a tényleges, molekulán belüli elektroneloszlás. A 15.
ábrán a hidrogén molekula alakjai láthatóak különböző elektronsűrűség értékek mellett.

15. ábra. A H2 molekula alakja különböző elektronsűrűség értékek mellett [86]

Az ábrán jól látható, hogy az elektronsűrűség növelésével a kezdeti ellipszoid alak
elkezd középen befűződni, egészen addig, míg a két hidrogén atom körüli elektronfelhő
elkülönül egymástól.

Az elektronsűrűség ábrázolható két, illetve három dimenzióban is, ahogy a 16. ábra
mutatja. A zöld pontokkal jelzett ’hegycsúcsok’ az atommagok környezetében kiala-
kuló lokális elektronsűrűség-maximumokat jelölik. A csúcsokat (lokális maximumokat)
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összekötő ’hegygerinc’ a maximális elektronsűrűséghez tartozó kötésútvonal, a narancs-
sárga pont pedig a ’hegygerinchez’ tartozó ’hágót’, vagyis a kötésútvonal minimális
elektronsűrűségű pontját jelöli.

16. ábra. A H2 molekula elektronsűrűsége háromdimenziós (a) és kétdimenziós (szint-
vonalas - b, illetve gradiensvektor-térkép - c) ábrázolásban [86]

A QTAIM módszer lényege az elektronsűrűség, ρ(r) térkoordináták szerinti első de-
riváltjának, más néven gradiensének képzése a tér minden pontjában. Azon pontokat,
ahol a gradiens nulla (5ρ = 0), kritikus pontoknak nevezzük, és a QTAIM analízisben
kiemelt fontosságúak. A kritikus pontok közé tartoznak a minimumok, maximumok
és a különböző nyeregpontok, melyeket a második derivált segítségével tudunk meg-
különböztetni. A háromdimenziós térben a második deriváltak egy 3x3-as mátrixot
adnak, ez a Hesse-mátrix, mely sajátértékei döntik el a kritikus pont jellegét. Ha
mindhárom sajátérték negatív, akkor az elektronsűrűség maximumában vagyunk (az
atommagban). Ha a sajátértékek közül kettő negatív és egy pozitív, akkor a pontot kö-
téskritikus pontnak nevezzük, két pozitív és egy negatív sajátérték esetén gyűrűkritikus
pontról, három pozitív sajátérték esetén pedig kalitkakritikus pontról beszélünk.

A kötéskritikus pontok (a 16. ábrán narancssárgával jelölt ’hágó’) jellemzője tehát,
hogy ebben a pontban az elektronsűrűségnek a tér két irányából lokális maximuma, míg
a harmadik irányból lokális minimuma van. A lokális minimum mindig a kötésútvonal
által kijelölt irányra esik, míg a lokális maximumok a két, arra merőleges irányra. A
kötéskritikus pont megléte arra utal minden esetben, hogy két atom kötésben vagy
esetleg másodlagos kölcsönhatásban van egymással.

A 16. ábrán c-vel jelölt gradiensvektor-térkép a gradiens útvonalakat mutatja,
mely útvonalak mindig az elektronsűrűség maximális növekedése felé mutatnak, vég-
pontjuk pedig valamelyik atommag, mint vonzási centrum. Ez alól kivételt képeznek
azon gradiens vonalak, melyek a kötéskritikus pontokból indulnak, és a szintvonalakra
merőlegesen futnak (a 16 - c. ábrán vastag vonal jelöli). Ezen gradiens vonalak a há-
romdimenziós térben egy-egy határoló felületet alkotnak, melyek elkülönítik egymástól
a különböző atommagok vonzáskörzetét, vagyis az atomi medencéket.
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A kötéskritikus pontokban számított elektronsűrűség érték rendkívül informatív, a
kötés erősségére utal és hasonló jellegű kötések esetén összevethetőek (minél nagyobb
az elektronsűrűség értéke, annál erősebbnek tekinthető az adott kötés). Továbbá, az
elektronsűrűségből egyéb topológiai paraméterek is meghatározhatóak a kötéskritikus
pontokban, úgy mint az elektronsűrűség második deriváltja (az ún. Laplace-tér), az
ellipticitás (ε), vagy az energiasűrűség (H). Az ellipticitás nullához közeli értéke hen-
gerszimmetrikus kötésre utal (egyes vagy hármas kötés), attól jelentősen eltérő értéke
pedig a kötés valamilyen irányú lapítottságára (kettős kötés). Az energiasűrűség és a
Laplace-tér pedig elsősorban a kötés vagy kölcsönhatás természetét írja le.

Sok esetben önmagában az elektronsűrűség nem informatív kellően, például ha egy
molekulán belüli töltéseloszlásra vagyunk kíváncsiak és az elektrondús vagy elektron-
szegény molekularészletek felderítése is cél. Ilyen esetekben kiváló eszköz az elektronsű-
rűség második deriváltja, a Laplace-tér (52ρ) meghatározása. Tipikus példa lehet erre
bizonyos töltésátviteli komplexek vizsgálata, mint amilyen a borán és a szén-monoxid
reakciójával képződő borán-karbonil. A borán Lewis-sav, vagyis elektronpár felvételé-
re képes, míg a szén-monoxid a szén atomon elhelyezkedő magános pár következtében
Lewis-bázisnak tekinthető. Ebben az esetben az elektronsűrűség önmagában nem jelent
magyarázatot a szén-monoxid reaktivitására (17.a. ábra).

Ha viszont megvizsgáljuk a 52ρ-val jelölt Laplace-teret, és összekötjük mindazon
pontokat, ahol 52ρ = 0, akkor egy olyan burkoló felületet kapunk, ami elszeparálja
egymástól az elektrondús (52ρ < 0), töltéssűrűsödést mutató, illetve az elektronhiá-
nyos (52ρ > 0) molekularészeket. Így már egyértelműen felfedezhető a bór atom körüli
’lyuk’ (17.b. ábra), ami a borán Lewis-sav karakterét adja, illetve a szén-monoxid re-
aktív része, a magános elektronpár, melyen keresztül a töltésátvitel történik.

A Laplace-térkép megjeleníthető szintvonalas ábrával is (17.c. ábra), amikor a
második deriváltak azonos értékeit kötik össze szintvonalak, de a töltésdúsuláshoz,
illetve töltésritkuláshoz tartozó területeket eltérő módon ábrázoljuk. Ily módon talán
még szembetűnőbb a BH3−CO komplex elektronsűrűség-eloszlásának változása.

A QTAIM, más néven Bader-analízis természetesen nemcsak a hagyományos köté-
sek vizsgálatára alkalmas, de másodlagos kölcsönhatások feltérképezésére is. [87–89] Az
irodalomban számos példa lelhető fel különböző molekulatársulások Bader-analízis álta-
li leírására, mely molekulatársulások lehetnek egyszerű dimerek (például diklór-ecetsav
dimer) is, [90] de ’host-guest’, [8,9] vagy akár fehérje-ligandum komplexek is. [91]
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17. ábra. a: A BH3 és CO molekula, továbbá BH3−CO komplex elektronsűrűsége; b:
a Laplace-tér nulla értékeihez tartozó burkolófelület; c: az elektronsűrűségek Laplace-
térképe [86]
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2. Célkitűzések

Munkám során rezorcinarén-alapú kavitandok szintézisét és különböző spektroszkó-
piai, illetve elméleti kémiai módszerekkel történő szerkezetvizsgálatát tűztem ki célul.
Célkitűzéseim a következő pontokban foglalhatók össze.

1. Új, felső peremen funkcionalizált gazdavegyületek szintézise szisztematikus mé-
retnöveléssel. Különböző nitrogéntartalmú funkciós csoportok kialakítása a ka-
vitandvázon a molekuláris felismerés (’molecular recognition ability’) javítására,
illetve ferrocénszármazékok szintézise elektrokémiai célokra.

2. A kavitandvázon alkalmazott homogénkatalitikus eljárások területének bővítése,
új szintetikus eljárások kidolgozása, úgymint hidroformilezés, Suzuki-Miyaura-
és Sonogashira-kapcsolások, ’click’ reakciók, illetve amino- és azidokarbonilezés
vizsgálata megfelelő kiindulási anyagokon.

3. A reakciókörülmények és a különböző nukleofilek szelektivitásra gyakorolt hatá-
sának leírása.

4. Az előállított új vegyületek izolálása és jellemzése.

5. Az új gazdavegyületek szerkezetének vizsgálata, a geometria optimalizálása ma-
gas szintű kvantumkémiai módszerekkel. Az NMR spektroszkópiával kapott ada-
tok összehasonlítása a számított szerkezetekkel.

6. A kavitandok szerkezetét alapvetően befolyásoló inter- és intramolekuláris köl-
csönhatások feltérképezése elméleti kémiai módszerekkel.
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3. Eredmények és értékelésük

A kavitandszerű makromolekulák szintézise során egészen apró alkotóelemekből ki-
indulva végezhető totálszintézis (18. ábra). Acetaldehidből és 2-metil-rezorcinból egy
önszerveződő (savkatalizált kondenzációs) reakció során képződik a metil-rezorcinarén, [92]

mely még nyolc hidroxilcsoportot tartalmaz a felső peremen. Alkilezőszerrel (például
klór-bróm-metán) reagáltatva bázis jelenlétében (Cs2CO3) a felső perem ’bezáródik’, [93]

ezáltal biztosítva a fix, merev üreget. Ez a kavitandszármazék aztán megfelelő brómozó
ágenssel (N-bróm-szukcinimid) könnyedén, jó kitermeléssel brómozható [94] és a képző-
dött tetrabróm-kavitand (1) kiváló kiindulási anyag szubsztitúciós reakciókhoz.

18. ábra. A kiindulási anyagok szintézise

A szubsztitúciós reakciók közé sorolhatjuk a Williamson-féle éterszintézist is, mely
során a tetrabróm-kavitandot reagáltatjuk bázis jelenlétében alkoholokkal. A 4-jód-
fenol mint kapcsoló partner alkalmazásával egy tetrajód-fenil-kavitandszármazékot ka-
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punk (2), mely egy aromás emelettel már magasabb, mint a tetrabróm-származék, és
amely hasonlóan remek alapanyag további szintetikus eljárásokhoz (18. ábra) [95].

Szintetikus munkám során főként ezt a két kavitandszármazékot (1, 2) használ-
tam kiindulási anyagként számos homogénkatalitikus és szubsztitúciós eljárásban. A
kavitandvázon végrehajtott reakciók sémáját a 19. ábra mutatja.

19. ábra. A kavitandvázon alkalmazott szintetikus eljárások

A dolgozatban vegyületcsaládokként, a különböző preparatív lépéseket követve fo-
gom bemutatni mind a szintetikus, mind az elméleti kémiai eredményeket.

3.1. Szubsztitúciós reakciókkal előállított származékok és vizs-

gálatuk

Az 1 kavitandot a felső peremén elhelyezkedő benzil-bromid-csoport tökéletesen
alkalmassá teszi nukleofil szubsztitúciós reakciókra. Ciklopentadienil-lítiummal reagál-
tatva szobahőmérsékleten (THF oldószerben) jó hozammal állítható elő a ciklopentadienil-
csoportot hordozó kavitandszármazék (3 - 20. ábra).

20. ábra. Ciklopentadienil-csoporttal funkcionalizált kavitand szintézise
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A ciklopentadienil-csoport elhelyezése után kísérletet tettem az ansa-metallocénekhez
hasonló kavitand szerkezet kialakítására. A ciklopentadienil-csoport erős bázissal (pél-
dául NaH) deprotonálható és a megfelelő fémsó (jelen esetben vas(II)-klorid) hozzá-
adásával várható az ansa-ferrocén szerkezet kialakulása (4 - 21. ábra).

21. ábra. Ansa-ferrocén kavitand szintézise

Az így előállított kavitand (4) elméleti kémiai számításaink szerint az ismert ansa-
ferrocénekhez hasonló tulajdonságokkal bír, melyről a következő fejezetben lesz szó.
Sajnálatos módon a 4 vegyület jellemzése oldhatósági problémák miatt csak részlegesen
volt elvégezhető, így elektrokémiai vagy egyéb kísérletes vizsgálatokra nem kerülhetett
sor. Továbbá, a termék oldhatatlanságából kiindulva nem zárható ki, hogy a Cp gyűrűk
között fellépő túlságosan nagy gyűrűfeszültség miatt nem a szintézis során megcélzott
4 kavitand képződött, hanem egy intermolekuláris oligomer vagy polimer.

Nátrium-aziddal reagáltatva a tetrabrómszármazékot (1) a halogén könnyedén azi-
docsoportra is cserélhető (5 - 22. ábra).

Az így előállított tetraazido-kavitand (5) jelentősége, hogy egyszerű homogénkata-
litikus eljárással (’Click’ reakció) könnyedén tovább alakítható mélyebb üreggel rendel-
kező, több emeletes származékokká.

3.1.1. Ansa-ferrocén kavitand szerkezet (4) elméleti kémiai vizsgálata

A metallocének a legkorábban felfedezett fémorganikus vegyületek közé tartoz-
nak [96] és szerkezetük tisztázása óta kellő hangsúlyt kapnak a fémorganikus kémiában.
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22. ábra. Azidocsoporttal funkcionalizált kavitand szintézise

Ezen vegyületek egy speciális fajtájának tekinthetők az ansa-metallocének, [97,98] me-
lyekben a ciklopentadienil (Cp) gyűrűket nemcsak a központi fématom tartja össze,
hanem egy linkeren keresztül rögzítve is vannak egymáshoz. A ferrocén esetén a Cp
gyűrűk parallel helyezkednek el szabad rotációval, míg az ansa-ferrocéneknél a gyűrűk
rotációja gátolt, egymással szöget zárnak be, mely kihatással van a központi fématom
elektronikus tulajdonságaira és reaktivitására is.

A metallocének általános szerkezetét a 23. ábra mutatja be, melyen feltüntettem
azon geometriai paramétereket, amelyekkel a metallocének jellemezhetőek. Az ’M’ a
központi fématomot, ’X’ a linker csoportot jelöli, az α szög a Cp gyűrűk által bezárt
szöget, β pedig az X−Cipso tengely és a Cp gyűrűk síkjai közti eltérést.

MXα

β

23. ábra. Az ansa-metallocének általános szerkezete

A központi fématom tulajdonságait, reaktivitását legfőképpen a linker csoport be-
folyásolja. [99] Megfelelő híd alkalmazásával (például tetrametilén) elérhető, hogy a fém-
atom Lewis-bázicitása erősödjön a ferrocénhez képest, míg bizonyos reakciókkal szem-
ben (lítiálás, Friedel-Crafts-acilezés) rezisztens maradjon. [100]

3.1.1.1. Geometriai optimalizáció

A 4 kavitand esetén azt vizsgáltuk elméleti kémiai módszerekkel, hogy pontosan
milyen geometriával rendelkezhet egy ansa-ferrocén kavitand, továbbá hogy milyen
elektronsűrűség eloszlás jellemzi az egyszerűbb ansa-ferrocén szerkezetekhez képest. [101]

Első lépésként optimalizáltuk a geometriát a PBEPBE [102] gradiens-korrigált funkci-
onállal, 6-31G(d,p) báziskészlettel, [103] kivéve a központi vasatomot, melyen TZVP
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tripla-zéta báziskészletet [104] alkalmaztunk. Modellvegyületeknek a szubsztituálatlan
ferrocént (m1) 2-4 CH2 csoporttal összekapcsolt ferrocén-komplexeket (m2-m4) vá-
lasztottunk, melyek szerkezetét a kavitand-származékkal megegyező szinten optimali-
záltuk. A minimalizált szerkezeteket a 24. és a 25. ábra mutatja be.

24. ábra. A modellvegyületek optimalizált szerkezete a kötéshosszok (Å) feltüntetésével

A szubsztituálatlan ferrocén esetén (m1) azt a D5h szimmetriájú szerkezetet ta-
láltuk minimumnak PBEPBE funkcionállal optimalizálva, ahol a Cp gyűrűk fedésben
vannak, mely eredmény összhangban áll a korábban publikáltakkal. [105] A hidas szerke-
zeteknél (m2-m4) a linker csoportok ezt a szimmetriát megtörik és kontrakciót idéznek
elő a Cp gyűrűk C−C kötéseiben. (Az ábrákon 1-es, 2-es és 3-as számmal jelöltem a
megfelelő C1, C2, C3 atomokat.) A hidas származékok mindegyikénél a C1−C2 köté-
seket találtuk a leghosszabbnak, de még így is alulmaradnak kötéshossz tekintetében a
szubsztituálatlan ferrocén C−C kötéseihez képest. A C2−C3, illetve C3−C3’ kötések
esetében pedig a kontrakció még erőteljesebb. Ugyanez a tendencia figyelhető meg az
ansa-ferrocén kavitand származéknál is C2 szimmetria mellett.

Még erőteljesebb eltérés tapasztalható a szubsztituálatlan ferrocénhez képest, ha a
Fe−C kötéstávolságokat vizsgáljuk. Az ansa-ferrocéneknél a híd felé eső molekularé-
szen erőteljes rövidülés tapasztalható, különösen az m2 komplex esetében, míg a hídtól
távoli részeken kötésmegnyúlás. A tapasztalt kötéshossz-változások természetesen erő-
teljesen függenek a linker csoporttól, minél hosszabb szénláncú és flexibilisebb a híd, a
kötéshossz értékek annál inkább közelítenek a szubsztituálatlan ferrocénéhez.

A 4 kavitand esetén a Fe−C kötéshosszok alakulása némileg eltér az ansa-ferrocén
komplexekhez képest. Mivel itt a híd szerepét a kavitandváz tölti be, a Cp gyűrűk
síkja által bezárt szög kvázi ellentétes előjelű az ansa-ferrocéneknél mért értékekkel (1.
táblázat), vagyis a Cp gyűrűk síkja nem összetart a linker csoport irányába, hanem
széttart. Ennek megfelelően a 4 szerkezetnél a híd, vagyis a kavitandváz felé eső Fe−C
kötéseken nem rövidülés, hanem hosszabbodás tapasztalható, míg az átellenes oldalon
rövidülés.

A geometria a különböző atomokon kialakuló töltéssűrűséget is befolyásolja. Az
1. táblázatban tüntettem fel a különböző ansa-ferrocén komplexek esetén kapott α és
β szögértékeket, illetve az NPA (natural population analysis) töltéseket. A táblázat
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25. ábra. A 4 kavitand optimalizált szerkezete a kötéshosszok (Å) feltüntetésével

adataiból látható, hogy a kavitand esetében a központi vasatom töltése pozitívabb nem-
csak az ansa-ferrocénekénél (m2-m4), de a szubsztituálatlan ferrocén (m1) központi
atomjánál is.

1. táblázat. Szerkezeti paraméterek és NPA töltések a különböző ansa-ferrocén
komplexek esetén.

Komplex α β Q(Fe) Q(C1) Q(C2) Q(C3)
4 -14.1 -9.7 0.178 -0.072 -0.259 -0.263

m1 0 na 0.141 -0.281 na na
m2 21 14.8 0.124 -0.043 -0.261 -0.297
m3 8.7 4.4 0.120 -0.061 -0.269 -0.283
m4 2.8 -2.4 0.128 -0.065 -0.273 -0.277

Ahogy az előre várható volt, a Cp gyűrűk töltéseloszlása szintén nagy mértékben
függ a híd szerkezetétől, és mind az ansa-ferrocéneknél, mind a kavitand (4) esetében
C1−→C3 irányban nő a negativitás.

3.1.1.2. QTAIM analízis

A központi vasatom körül kialakuló elektronszerkezet vizsgálata céljából QTAIM
(Quantum Theory of Atoms in Molecules), más néven Bader-analízist [83–85] végeztünk.
A számos QTAIM deszkriptor közül kettőt választottunk ki, a ρBCP -t (BCP: Bond
Critical Point vagyis kötéskritikus pont), mely a kötéskritikus pontokban számított
elektronsűrűség, és a δ(A,B)-t, a delokalizációs indexet, melyet 1975-ben vezetett be
Bader és Stephens [106]. Míg a ρBCP egy kötés, kölcsönhatás meglétét jelzi, továbbá
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a kötés erősségével is összefüggésbe hozható, a delokalizációs index (δ(A,B)) a kötés-
renddel korreláltatható, vagyis azt írja le, hogy hány elektronpár delokalizálódott a két
atomi medence között.

Az elektronsűrűség értékeket (ρBCP ) és a delokalizációs indexeket (δ(A,B)) a 2. és
3. táblázatban tüntettem fel. Az elektronsűrűség értékek vizsgálatából kiderül, hogy
az ansa-ferrocén komplexekhez képest hasonló kötéserősségek alakulnak ki a kavitand
esetén is (4) a vasatom és a Cp gyűrűk között, csak a kötéserősség növekedése fordított
a Cp gyűrűk eltérő állása miatt. A kavitand esetén Fe−C1−→Fe−C3 irányban nő, míg
az ansa-ferrocéneknél ugyanebben az irányban csökken a kötéserősség. Természetesen
a kötéserősség változása is erősen függ a híd szerkezetétől, minél erőteljesebben húzza
össze a Cp gyűrűket a linker csoport (minél nagyobb a gyűrűk síkja által bezárt α
szög), annál nagyobb a Fe−C kötéserősségben bekövetkező változás.

2. táblázat. Elektronsűrűség értékek (ρBCP ) a kötéskritikus pontokban

Komplex Fe−C1 Fe−C2 Fe−C3 C1−C2 C2−C3
4 0.080 0.083 0.091 0.279 0.282

m1 0.089 na na 0.281 na
m2 0.103 0.094 0.086 0.276 0.279
m3 0.094 0.091 0.088 0.278 0.282
m4 0.090 0.090 0.088 0.279 0.281

Ezzel teljesen összhangban áll a delokalizációs indexek alakulásával, a kötésrendben
történő változások megfeleltethetőek a geometria okozta elektronsűrűség-változásoknak.
A Cp gyűrűk szénatomjait illetően elmondhatjuk, hogy a C1−C2, de különösen a
C2−C3 kötések esetén a kötéshosszok kontrakciója elektronsűrűség-, illetve delokali-
zációs indexbeli növekedést idéz elő, mely által a kettőskötés jelleg erősödik. A ket-
tőskötés jelleg erősödése pedig további kihatással van a Cp gyűrűk érintett részének
reaktivitására.

3. táblázat. Delokalizációs indexek (δ(A,B))

Komplex δ(Fe, C1) δ(Fe, C2) δ(Fe, C3) δ(C1, C2) δ(C2, C3)
4 0.467 0.501 0.503 1.189 1.223

m1 0.503 na na 1.211 na
m2 0.517 0.510 0.491 1.172 1.210
m3 0.492 0.508 0.497 1.178 1.215
m4 0.491 0.505 0.501 1.182 1.211

A munka záróakkordjaként kísérletet tettünk a 4 származék esetén fellépő gyűrűfe-
szültség becslésére izodezmikus reakcióval. Az izodezmikus reakciók olyan − általában
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hipotetikus − reakciók, ahol a reakcióegyenlet két oldalán szereplő reaktánsok és ter-
mékek között a kötések száma és típusa nem változik, ezáltal a reakció energiájából
bizonyos következtetéseket tudunk levonni. Jelen esetben a modellvegyületekként hasz-
nált komplexek (m2−m4) és megfelelő lánchosszúságú alkánok hipotetikus reakcióját
választottuk (26. ábra) izodezmikus reakcióként, mely során az alkánokból megfelelő
számú metiléncsoportok hasadnak ki, és épülnek be az ansa-ferrocén komplexekbe.

26. ábra. Izodezmikus reakció a gyűrűfeszültség becslésére

Referenciaként a legalacsonyabb energiájú m3 komplex + hexán párt választottuk,
bár a Cp gyűrűk által bezárt szög az m4 komplex esetén volt a legkisebb. Továbbá, ki-
terjesztettük a vizsgálatot egy (m1’), öt (m5) és hat (m6) metiléncsoportot tartalmazó
komplexekre is, hogy több pontból becsülhessük a gyűrűfeszültséget. Az egy metilén-
csoportot tartalmazó komplex esetén (m1’) a Cp gyűrűk által bezárt α szög és ezáltal a
gyűrűk feszítettsége meglehetősen nagynak bizonyult (35.6°, 4E = 34.2 Kcal/mol). Az
öt (m5), illetve hat (m6) metiléncsoportot tartalmazó komplexek esetén a Cp gyűrűk
térállása átfordult (a 4 kavitandhoz hasonló módon) és a linkercsoport felé nem össze-
tartanak, hanem szét. A Cp gyűrűk által bezárt α szög az m5 komplex esetén −4.6°,
illetve az m6 komplexnél −5.7° volt. Az m3 + hexán referenciapárhoz viszonyítva
ábrázoltuk az energiakülönbségeket (4E) a szögkülönbségek (4α) függvényében (27.
ábra) és a pontokra függvényt illesztettünk (noha természetesen matematikailag nem
függvényről, hanem diszkrét értékekről van szó). A szögkülönbségek képzésénél nem
vettük figyelembe a Cp gyűrűk állását, az α szögek abszolút értékéből számoltuk a
4α-t. Az illesztett görbe alapján meghatároztuk a 4 vegyülethez tartozó 4E értéket,
vagyis a kavitandszármazék esetén becsült gyűrűfeszültséget, mely 3.5 kcal/molnak
adódott. Ez a 4E érték az m4 komplexszel vethető össze, ahol a Cp gyűrűk által
bezárt szög a legkisebb volt.

A pontos értékeket (energiakülönbségek, szögkülönbségek) a 4. táblázat tartalmaz-
za. Fentiekből több következtetés is levonható. Az izodezmikus reakciók vizsgálata
alapján elmondható, hogy a 4 kavitand esetén a becsült gyűrűfeszültség viszonylag
kicsi, összevethető a négy (m4), illetve öt (m5) metiléncsoportot tartalmazó komp-
lexek gyűrűfeszültségével, annak ellenére, hogy ezen komplexeknél a Cp gyűrűk által
bezárt szög jóval kisebb, mint amit a kavitandszármazéknál tapasztaltunk. Továb-
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27. ábra. Energiakülönbségek a Cp gyűrűk által bezárt szögkülönbségek függvényében

bá, a vizsgálat kiterjesztése (öt, illetve hat metiléncsoportot tartalmazó komplexekre)
megmutatta, hogy flexibilis linkercsoport esetén a szénatomszám növelése (bizonyos
atomszám felett) nem befolyásolja jelentősen a Cp gyűrűk által bezárt szöget, és így a
fellépő gyűrűfeszültséget sem.

4. táblázat. 4E (Kcal/mol), α (°) és 4α (°) értékek az m3 + hexán referenciapárhoz
viszonyítva

Komplex + alkán α 4α 4E
m1’ + oktán 35.6 26.9 34.2
m2 + heptán 21 12.3 12.8
m3 + hexán 8.7 − −
m4 + pentán 2.2 6.5 2.9
m5 + bután −4.6 4.1 5.7
m6 + propán −5.7 3.0 8.8
4 −14.1 5.4 3.5

Összefoglalva az elmondottakat, a 4 kavitand nagyon hasonló elektronszerkezeti
paraméterekkel bír, mint a vele analóg ansa-ferrocén komplexek, ebből adódóan hasonló
katalitikus tulajdonságok várhatóak, mint az ansa-ferrocéneknél. Vizsgáltuk továbbá a
gyűrűfeszültségeket izodezmikus reakcióval és megállapítottuk, hogy a 4 származék ese-
tén becsült gyűrűfeszültség kicsi, így az előállítás során tapasztalt oldhatatlanság (amit
egy lehetséges polimerizálódás eredményez) nem ennek köszönhető.
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3.2. ’Click’ reakciók tetraazido-kavitand alapvázon

A nukleofil szubsztitúcióval előállított tetraazido-kavitand (5) négy azidocsopor-
tot hordoz a felső peremén, így réz-katalizált azid-alkin cikloaddíciós reakciók (Cu-
AAC) kiindulási anyagaként tovább funkcionalizálható különböző etinilszármazékok-
kal. Az általam alkalmazott etinilszármazékok a következőek voltak: fenil-acetilén,
etinil-ferrocén, 4-etinil-fenil-boronsav-pinakolészter és pregna-16-én-20-in. A várt ter-
mék minden esetben jó hozammal (60-73%), réz-jodid katalizátor jelenlétében, szoba-
hőmérsékleten előállítható volt (28. ábra). [107] Itt jegyezném meg, hogy a kavitandok
szintézise során oszlopkromatográfiás tisztításra általában nincs szükség, a termék di-
klórmetán vagy kloroform oldószerből metanollal vagy hexánnal kicsapható, mely az
esetek zömében megfelelő tisztaságú terméket eredményez.

28. ábra. ’Click’ reakciók tetraazido-kavitand alapvázon

Az így előállított kavitandok már két emelettel magasabbak mint a kiindulási azido-
származék, továbbá az értékes és érdekes nitrogéntartalmú triazolgyűrű mellett egyéb
különleges csoportokat is hordoznak a felső peremükön. Ezen csoportok közül kiemel-
ném a pregnén molekularészletet, és nemcsak azért, mert legjobb tudomásunk szerint,
szteroido-kavitand előállítását előttünk még nem publikáltak. A szteroid elem beépíté-
sével egyrészt egyetlen szintetikus lépésben jelentősen növelhető volt a kavitand mérete,
tömege, és várható volt a termék polaritásának csökkenése. Továbbá, olyan felső pe-
rem volt kialakítható, amely a gazda-vendég kölcsönhatások esetében kitűnő királis
befogadó molekula, így például a szenzorkémiában királis szelektorként szerepelhet.
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3.2.1. A 6− 9 kavitand elméleti kémiai vizsgálata

A kavitandok és egyéb makromolekulák 3D szerkezetéről röntgenkrisztallográfiás
módszerrel kaphatjuk a legpontosabb képet, de sajnálatos módon mindenféle kristá-
lyosítási kísérletünk kudarcba fulladt. Így részletes, négylépcsős elméleti kémiai vizs-
gálatnak vetettük alá a fenti, ’click’ reakcióval előállított származékokat, hogy a lehető
legpontosabb képet kapjuk a geometriáról, illetve a kavitand karjai közt kialakulható
másodlagos kölcsönhatásokról.

3.2.1.1. Geometriai optimalizáció

Első lépésként molekuladinamikai szimulációt végeztünk mind a négy származé-
kon. A globális minimum megtalálása ekkora rendszerek esetén meglehetősen bonyolult
és nagy számításigényű feladat, hiszen a konformerek száma exponenciálisan növek-
szik, ráadásul közülük sok energetikailag nagyon közel esik egymáshoz. A szimuláció
paramétereit és peremfeltételeit úgy választottuk meg (hőmérséklet: 500 K, egyensúly
(equilibration time): 1 ps, lépésköz (time step): 1.5 fs, a szimuláció időtartama: 1000
ps), hogy megfelelően nagy teret engedjen a molekulán belüli mozgásoknak, ezáltal a
legnagyobb mértékben lefedésre kerüljön a konformációs tér. Oldószernek a kloroformot
választottuk, továbbá az OPLS-2005 erőteret [108] és a PRCG (Polak-Ribiere Conjugate
Gradient) módszert alkalmaztuk. [109] A szimuláció során a tíz legalacsonyabb energiájú
szerkezetet választottuk ki és minimalizáltuk újra.

A molekuladinamikai szimuláció eredményei szerint a 6 és a 8 kavitand esetén a
legalacsonyabb energiájú szerkezet a C4 szimmetriához nagyon közeli kehely vagy váza
alakú zárt szerkezet. Ezzel szemben a 7 és 9 kavitandnál, melyek ferrocenil csoportot,
illetve szteroid molekularészt hordoznak a felső peremen, C2-es szimmetriájú, kissé
lapított geometria lett az energiaminimum (29. ábra).

29. ábra. A legalacsonyabb energiájú szerkezetek a molekuladinamika szerint

Az elméleti kémiai vizsgálatok már ezen lépcsőfokán feltételezhető volt a geometria
alapján, a karok között fellépő többszörös gyenge kölcsönhatások stabilizációs hatása,
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többek között az erősen polarizált, aromás jelleggel bíró triazolgyűrűk és az egyéb,
szintén aromás jellegű ’emeleteknek’ (fenil, ferrocenil) köszönhetően. Ezért az elméleti
kémiai vizsgálatok második lépcsőfokaként szemiempirikus számításokat végeztünk
a molekulán belüli töltésviszonyok feltérképezésére.

A molekuladinamika ereményeiből kiindulva, a legalacsonyabb energiájú szerke-
zeteket újraoptimalizáltuk szemiempirikus PM6 [110] szinten. A molekuladinamikához
képest jelentős eltérést nem tapasztaltunk az újraoptimált szerkezetekben, a 6 és a 8
vegyületeknél megmaradt a C4 szimmetria, míg a másik két kavitand esetén (7 és 9)
a C2. A geometriai optimalizálás után meghatároztuk az elektronsűrűségre vetített
elektrosztatikus potenciálfelületeket a molekulák felszínén. A molekulafelszín miben-
létét Bader és társai írták le 1987-ben, [84] az ő meghatározásuk szerint azt a burko-
lófelületet értjük molekulafelszín alatt, ahol az elektronsűrűség 0.001 electron/bohr3.
Az ezen felületre vetített elektrosztatikus potenciál információt ad a molekulán belüli
töltésviszonyokról, amit a 30. és 31. ábra mutat.

30. ábra. A 6 (bal) és 7 (jobb) elektrosztatikus potenciáltérképe. Színskála (kcal/mol):
piros < -39.29, sárga: -39.29 − -15.51, zöld: -15.51 − 1.49, kék: > 1.49

Ahogy az ábrán jól látható, a 6 és 7 kavitand esetén a a molekula legpolarizál-
tabb része a triazolgyűrű. A legnegatívabb rész (kb. -40 kcal/mol) a nitrogénatomok
nemkötő elektronpárjaihoz rendelhető, míg a legpozitívabb rész (kb. 20 kcal/mol) a
triazolgyűrű egyetlen hidrogénatomjához.

Ettől kissé eltérő képet kapunk a 8 és 9 kavitandok esetén. Bár a triazolgyűrűk
erős polarizáltsága itt is megmarad, a 8 vegyületnél a pinakol-boronát-csoport, a 9-
nél pedig a szteroid molekularészlet C17 atomja is erősen negatív (kb. -39, illetve -31
kcal/mol). Ezek a molekulán belül létrejött erősen negatív és pozitív részek szintén
azt támasztják alá, hogy a kavitandok karjai között hidrogénhíd jellegű, nemkovalens
másodlagos kölcsönhatások alakulhatnak ki.



3 Eredmények és értékelésük 45

31. ábra. A 8 (bal) és 9 (jobb) elektrosztatikus potenciáltérképe. Színskála (kcal/mol):
8: piros: < -36.75, sárga: -36.75 − -15.17, zöld: -15.17 − 0.24, kék: > 0.24
9: piros: < -28.36, sárga: -28.36 − -9.24, zöld: -9.24 − 1.69, kék: > 1.69

A molekulán belüli kötésviszonyok és intramolekuláris kölcsönhatások feltérképezé-
sére legalkalmasabb módszer a már bemutatott QTAIM analízis. A hullámfüggvény
pontosságát számtalan tényező befolyásolja, nemcsak az alkalmazott kvantumkémiai
módszer szintje, de természetszerűleg maga a geometria is. Ezért a molekuladinamiká-
val, majd szemiempirikus szinten optimalizált szerkezeteket magasabb szintű kvantum-
kémiai módszerrel is szükséges újraoptimalizálni, a pontosabb geometria érdekében.

Annak tesztelésére, hogy melyik módszer a legalkalmasabb a geometria optima-
lizálására, a legkisebb (6) kavitandot választottuk ’tesztalanynak’ a nagy számítás-
igény miatt. A 6 kavitandot optimalizáltuk az alábbi módszerekkel 6-31G(d,p) [103]

báziskészlet alkalmazása mellett: M06-2X, [111] M06-L, [111] B97-D3, [112] B3LYP-D3, [113]

PBE-D3 [102] és PBEPBE. [102] Az optimalizálások során az ORCA 4.0.0 szoftvert [114]

használtuk. Mivel az NMR spektroszkópia minden esetben rendkívül szimmetrikus
(C4) szerkezetet mutatott, a magas szintű kvantumkémiai módszerektől azt vártuk,
hogy a mérési adatokkal összhangban lévő geometria szülessen. Meglepetésünkre a
diszperziókorrigált módszerek mindegyike a C4 szimmetriától durván eltérő, C1-es tor-
zult szerkezetet eredményezett, ahol a karok bizonyos esetekben eltávolodtak egymás-
tól, máshol pedig összehúzódtak, kizárólag a PBEPBE módszerrel kaptunk kompakt,
C4 szimmetriájú szerkezetet. A kavitandok C4 szimmetriája nem csak az NMR spekt-
roszkópia alapján valószínűsíthető. Az egyetlen korábbi sikeres kristályosítás esetén a
röntgenkrisztallográfia is igazolta a C4 szimmetriát, mely akkor is tökéletes összhangban
állt a PBEPBE módszerrel optimalizált geometriával. [95] A diszperziókorrigált módsze-
rek sikertelensége olyan rendszerek esetében, ahol sok, összeadódó gyenge kölcsönhatás
van jelen, nem volt ismeretlen számunkra. Kutatócsoportunk munkatársai különböző
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átmenetifém-komplexek esetén már beleütköztek ebbe a problémába és részletesen vizs-
gálták a kérdést. [67] Eredményeik szerint a diszperziókorrigált módszerek hajlamosak
túlbecsülni az intramolekuláris kölcsönhatásokat. Ennek egy lehetséges következmé-
nye, hogy ezek a módszerek az optimalizálás során a kavitand egyes karjait túlságosan
közel húzzák egymáshoz, míg másokat taszítanak sztérikus és elektrosztatikus okokból,
előállítván így a torz, C1 szimmetriájú geometriát, mely ellentmondásban van mind az
NMR spektroszkópiai, mind a korábbi röntgenkrisztallográfiás mérések eredményeivel.

Mindezek tükrében a 6-9 szerkezeteket PBEPBE módszerrel, 6-31G(d,p) bázis-
készlettel újraoptimalizáltuk. A molekuladinamika és a szemiempirikus PM6 számí-
tások eredményeihez képest két jelentős eltérést tapasztaltunk PBEPBE szinten. Az
első eltérés az volt, hogy ezzel a módszerrel optimalizálva mind a négy kavitand ese-
tén kompakt, C4 szimmetriájú szerkezeteket kaptunk, azokban az esetekben is, ahol
a két alacsonyabb szintű módszer C2 szimmetriát mutatott. A másik jelentős eltérés
a ferrocenilcsoportot hordozó kavitandot érintette (7). Míg a molekuladinamika és a
szemiempirikus számítások szerint a szomszédos ferrocén egységek egymással szemben,
párhuzamosan helyezkedtek el (29. ábra), PBEPBE szinten optimalizálva a merőleges
elhelyezkedés lett az energetikailag kedvezményezettebb.

3.2.1.2. NMR szimuláció - a szerkezetek hitelesítése

Az optimalizált geometriák helyességét megerősíthetjük azzal is, ha kiszámítjuk az el-
méleti kémiai eltolódásokat TMS (tetrametil-szilán) referencia alkalmazásával és össze-
hasonlítjuk a mért kémiai eltolódásokkal (NMR szimuláció). Amennyiben a geometria
helyes és a hullámfüggvény pontos, igen jó egyezéseket kaphatunk a mért és számított
adatok között. A számításokat B3LYP-D3/6-31G(d,p) GIAO [115–117] szinten vé-
geztük mind a négy optimalizált szerkezetre. Ahogy várható volt, mind a négy esetben
igen közeli értékeket kaptunk a mért és számított eltolódások tekintetében, különösen
DMSO-d6 oldószerben. Kloroformban 0.7 ppm körüli érték volt a maximális eltérés a
1H NMR spektrumban és közelítőleg 9 ppm a 13C spektrumban, de általában 0.3 (1H),
illetve 3-4 ppm (13C) alatti eltéréseket tapasztaltunk. DMSO-d6 oldószerben 0.4 ppm
körüli érték volt a maximális eltérés a 1H NMR és közelítőleg 4 ppm a 13C spektrum-
ban, de itt is általában 0.3 (1H), illetve 3-4 ppm (13C) alatti eltéréseket kaptunk. A
legnagyobb eltérések minden esetben az aromás protonokhoz és szénatomokhoz, illetve
a triazolgyűrű protonjához és szénatomjaihoz voltak hozzárendelhetők. Az összeha-
sonlító eredményeket és a hozzájuk tartozó magyarázó szerkezeteket a 5-8. táblázatok,
illetve a 32-35. ábrák mutatják.
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5. táblázat. Számított és mért kémiai eltolódások
(ppm) DMSO-d6 oldószerben a 6 kavitand esetén

Atom Elem Mért Számított
1 1H 1.84−1.85 1.80
2 1H 4.40−4.41 4.43
3 1H 4.84−4.85 5.20
4 1H 5.38 5.40
5 1H 6.12−6.14 6.18
6 1H 7.33 7.30
7 1H 7.44 7.53
8 1H 7.86 7.66
9 1H 7.86 8.13
10 1H 8.5 8.43
1 13C 16.5 16.3
2 13C 31.8 35.7
3 13C 43.9 44.9
4 13C 99.8 101.8
5 13C 121.8 118.7
6 13C 122.3 119.8
7 13C 123.0 120.8
8 13C 125.7 122.2
9 13C 128.3 124.1
10 13C 129.3 126.5
11 13C 131.2 135.7
12 13C 139.6 138.6
13 13C 146.5 142.3
14 13C 153.2 150.6

32. ábra. 6 kavitand. Piros: hid-
rogénatomok, kék: szénatomok
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6. táblázat. Számított és mért kémiai eltolódások
(ppm) DMSO-d6 oldószerben a 7 kavitand esetén

Atom Elem Mért Számított
1 1H 1.83−1.85 1.78
2 1H 4.39−4.41 4.40
3 1H 5.33 5.33
4 1H 4.82−4.84 5.01
5 1H 6.06−6.07 5.97
6 1H 7.85 8.01
7 1H 8.1 8.10
8a 1H 4.72 4.80
8b 1H 4.30 4.70
8c 1H 4.05 3.80
1 13C 16.5 16.3
2 13C 31.8 35.4
3 13C 43.8 44.8
4a 13C 66.9 67.15
4b 13C 68.7 68.7
4c 13C 69.7 68.8
4d 13C 76.4 77.0
5 13C 99.7 101.5
6 13C 121.5 118.4
7 13C 121.8 118.9
8 13C 122.9 120.6
9 13C 139.5 135.8
10 13C 145.3 141.0
11 13C 153.2 153.5

33. ábra. 7 kavitand. Piros: hid-
rogénatomok, kék: szénatomok
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7. táblázat. Számított és mért kémiai eltolódások
(ppm) CDCl3 oldószerben a 8 kavitand esetén

Atom Elem Mért Számított
1 1H 1.37 1.44
2 1H 1.81−1.82 1.79
3 1H 4.43−4.44 4.46
4 1H 5.04−5.06 5.17
5 1H 5.33 5.16
6 1H 5.87−5.89 6.04
7−10 1H 7.4 7.21
7−10 1H 7.8 7.64
7−10 1H 7.84−7.85 8.19
1 13C 16.1 17.5
2 13C 24.9 24.8
3 13C 31.3 34.9
4 13C 44.2 44.5
5 13C 83.8 84.6
6 13C 99.4 102.15
7 13C 120.4 115.35
8 13C 120.6 117.2
9 13C 121.0 119.6
10 13C 125.0 121.4
11 13C 132.8 123.6
12 13C 135.3 129.2
13 13C 135.3 129.9
14 13C 139.1 135.0
15 13C 147.6 143.9
16 13C 153.4 150.5

34. ábra. 8 kavitand. Piros: hid-
rogénatomok, kék: szénatomok
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8. táblázat. Számított és mért kémiai eltolódások
(ppm) CDCl3 oldószerben a 9 kavitand esetén

Atom Elem Mért Számított
1 1H 0.85 0.90
2 1H 0.95 1.10
3 1H 1.78 1.77
4 1H 0.70−2.3 0.65−2.62
5 1H 4.36 4.23
6 1H 5.00−5.02 5.14
7 1H 5.25 5.47
8 1H 5.84−5.85 6.05
9 1H 6.20 6.94
10 1H 7.35 7.51
11 1H 7.48 7.60
1 13C 12.2 13.7
2 13C 16.1 17.4
3 13C 16.4 17.8
4 13C 20.8 23.8
4 13C 22.2 24.5
4 13C 26.8 28.7
4 13C 29.0-29.1 30.8-33
4 13C 31.2 33.9
4 13C 32.0 34.9
4 13C 34.0 36.0
4 13C 35.5 36.2
4 13C 36.5 39.9
4 13C 38.5 40.1
4 13C 47.1 48.3
4 13C 47.3 50.0
4 13C 55.3 56.1
4 13C 57.0 56.7
5 13C 31.6 34.8
6 13C 43.8 44.3
7 13C 99.4 102.3
8 13C 119.6 114.8
9 13C 120.75 117.2
10 13C 120.78 121.3
11 13C 127.8 126.6
12 13C 139.0 135.1
13 13C 144.1 140.2
14 13C 144.2 143.0
15 13C 153.4 150.7

35. ábra. 9 kavitand. Piros: hid-
rogénatomok, kék: szénatomok
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3.2.1.3. QTAIM analízis a 6− 9 kavitandokon

Az elmúlt két évtizedben számos publikáció bizonyította, hogy a Bader-analízis nem-
csak a molekulán belüli kötésviszonyok vagy töltéseloszlás feltérképezésére alkalmas, de
intra- vagy akár intermolekuláris kölcsönhatások feltárására is. [89,90,118,119] Olyan nagy
rendszerek esetén is sikerrel alkalmazták a módszert, mint a ciklodextrinek [8] vagy kalix-
arének [9] ’host-guest’ komplexei, de akár nagy méretű biológiai rendszerek vizsgálatára
is képes, mint például a citokróm P450 enzim és egy szteroid ligandum komplexe. [91]

A kémiai kötésekhez hasonlóan a másodlagos kölcsönhatások is jól definiálhatóak
bizonyos QTAIM paraméterekkel. Ezek egyike a már bemutatott ρBCP , az elektron-
sűrűség értéke a kötéskritikus pontban. További paraméterek a Laplace-tér (∇2ρBCP ),
az elektronsűrűség második deriváltja, a totál energiasűrűség (H), ami a potenciális és
a kinetikus energiatagokból adódik össze, illetve az ellipticitás (ε). Ezen paraméterek
összességével nemcsak a kölcsönhatás erőssége, de a természete is leírható. A kötés
erősségével korreláltatható ρBCP mellett a Laplace-tér és a totál energiasűrűség a kö-
tés, kölcsönhatás természetét írja le, míg az ellipticitás a töltéseloszlás anizotrópiáját
a kötéskritikus pontban. Az ’shared-shell’ típusú kölcsönhatások esetén (mint amilyen
a kovalen kötés is) a ρBCP értéke nagy, a ∇2ρBCP pedig mindig negatív, míg a ’closed-
shell’ kölcsönhatások esetén (hidrogénhíd, ionos, donor-akceptor vagy van der Waals
kölcsönhatás) a ρBCP sokkal kisebb, a ∇2ρBCP pedig pozitív. [85]

Rozas és társai [118] a következőképpen kategorizálták a hidrogénkötéseket:

1. erős hidrogénkötések kovalens karakterrel: ∇2ρBCP is és HBCP is negatív

2. közepesen erős hidrogénkötések részlegesen kovalens jelleggel: ∇2ρBCP pozitív
míg HBCP negatív

3. gyenge hidrogénkötések elektrosztatikus karakterrel: ∇2ρBCP is és HBCP is pozi-
tív.

Ezek fényében Bader-analízist hajtottunk végre a 6-9 szerkezeteken azt várván,
hogy a karok közt feltételezett kölcsönhatások mennyiségileg is és minőségileg is leírha-
tók lesznek a módszerrel. A QTAIM számításokat B3LYP-D3/def2-TZVP [120] szinten
végeztük, hiszen minél pontosabb a hullámfüggvény, annál korrektebb módon meg-
határozhatóak a gyenge kölcsönhatások. Mielőtt letettük a voksunkat a def2-TZVP
bázis mellett, kipróbáltuk a 6-311+G(d,p) bázist is, de a bázisfüggvények lineáris füg-
getlenségének megszűnése miatti konvergencia-problémát tapasztaltunk, amin az sem
segített, ha megpróbáltuk eltávolítani a lineárisan összefüggő bázisfüggvényeket. Az
Ahlrichs-féle def2 bázisok egyik előnye, hogy kissé diffúzabbak, mint a diffúz függvé-
nyek nélküli Pople- és Dunning-féle bázisok, de teszteltük a Truhlar és munkatársai által
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kifejlesztett ’minimálisan augmentált’ ma-def2-TZVP bázist is. [121] Sajnos ugyanabba
a problémába ütköztünk, mint a 6-311+G(d,p) bázis esetén, így az elektronszerkeze-
ti számításaink során maradtunk végig a def2-TZVP bázisnál. (A QTAIM analízis
közvetlen outputjait, a nyers molekulagráfokat a Melléklet tartalmazza.)

A Bader-analízis számos gyenge kölcsönhatást fedett fel, melyek két fő típusba
sorolhatók: ’inter-arm’ vagy ’kar-kar’ típusú, tehát a szomszédos karok közötti köl-
csönhatások és ’arm-bowl’ vagy ’kar-kosár’ típusú, vagyis a karok és a kavitand alsó,
kosár alakú részét képező egység között kialakult kölcsönhatások. A ’kar-kosár’ típusú
interakciók minden esetben a triazolgyűrű egyik nitrogénatomja és a kosár metilén-
csoportjának hidrogénje (N2−H3 (6), N2−H1 (7), N2−H3 (8), N2−H4 (9)), illetve
a triazolgyűrű hidrogénatomja és szintén a kosár metiléncsoportja között alakult ki
(36-39. ábra). Ez utóbbi kölcsönhatás a hidrogén-hidrogén kötések, az ún. ’double
hydrogen bond’ [122–124] kategóriájába tartozik (H4−H5 (6 és 8), H6-H7 (9)). A triazol
proton és a kosár metilén protonja közti kölcsönhatáson kívül hidrogén-hidrogén kö-
tést találtunk még a 9 kavitand esetén (39. ábra), a szteroid molekularész bizonyos
hidrogénatomjai között (H2−H5 és H8−H9 kötések).

36. ábra. Intramolekuláris másodrendű kölcsönhatások a 6 kavitand esetén

Bader és munkatársai szerint [122] a hidrogén-hidrogén kölcsönhatás élesen megkü-
lönböztetendő a dihidrogén-kötéstől, a másik olyan kölcsönhatástól, mely két hidro-
génatom között jön létre. A dihidrogén kötés esetén a kötésben résztvevő két hidrogén
ellentétes előjelű töltéssel rendelkezik, míg a hidrogén-hidrogén interakció esetén a két
atom töltöttsége megegyezik, de legalábbis nagyon hasonlít. Ez a fajta másodlagos
kölcsönhatás szerepet játszik a molekulaszerkezet stabilizálásában és befolyással van
bizonyos fizikai tulajdonságokra is, például a lineáris alkánok forráspontjára. [125]

A ’kar-kar’ kölcsönhatások főként hidrogénkötések (C−H), melyek a szomszédos
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triazolgyűrűk és fenilcsoportok T-alakú π-stacking típusú interakcióiból származtatha-
tók. Ezen túl, három esetben (6, 7, 8) nagyon gyenge C−N másodlagos kölcsönhatások
is fellelhetők (N1−C3 (6), N1−C1 (7), N1−C2 (8)).

37. ábra. Intramolekuláris másodrendű kölcsönhatások a 7 kavitand esetén

Az említett kölcsönhatásokon túl említésre méltók még a 8 kavitand O−H köté-
sei is (O1−H1, O2−H6), melyek a szomszédos pinakol-boronát molekularészek között
alakulnak ki (38. ábra).

A számított QTAIM paramétereket a 9. táblázat tartalmazza. A ρ értékei minden
esetben beleesnek abba a tartományba, ami gyenge kölcsönhatásokra elfogadott, bár
némely érték (0.0015) inkább az elfogadott értékek alsó határát súrolja. Minden köl-
csönhatás elektrosztatikus vagy van der Waals jelleget mutat, hiszen∇2ρBCP is és HBCP

> 0. Ezt a viszonylag nagy ε értékek is alátámasztják, bár az extrém nagy értékek (>
1) a kölcsönhatás instabilitására utalnak. A QTAIM analízis számszerű paramétereit
általában három tizedesjegy pontossággal adtam meg, leszámítva azokat az eseteket,
ahol a különbségek csak négy tizedesjegy pontosság esetén voltak érzékeltethetők.

Hidrogénkötések esetén a kölcsönhatás erősségének leírására egy másik paraméter, a
kölcsönhatási energia (E) is használható (6. egyenlet). Ez az egyszerű formula, melyet
Espinosa és társai 1998-ban vezettek be, [126] a kölcsönhatási energia és a potenciális
energiasűrűség (V(rBCP )) arányosságán alapul, ahol V(rBCP ) az elektronsűrűségből
származtatható a virial-egyenlet felhasználásával.

EHB =
1

2
V (rBCP ) (6)
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38. ábra. Intramolekuláris másodrendű kölcsönhatások a 8 kavitand esetén

39. ábra. Intramolekuláris másodrendű kölcsönhatások a 9 kavitand esetén

A 9. táblázat adataiból jól látható, hogy a legnagyobb E értékek a triazolgyűrűk
N−H, továbbá az 5 kavitand esetén a pinakol-boronát-csoport O−H kölcsönhatásaihoz
rendelhetők. Ez összhangban áll a ρBCP értékekkel is, így megállapíthatjuk, hogy a
legerősebb szerkezetstabilizáló hatás a nevezett csoportoknak köszönhető. Az aromás
π-stacking-ből származó C−H, illetve a hidrogén-hidrogén kölcsönhatások gyengébbek
ugyan, de nagy számuk miatt szintén hozzájárulnak a stabilizációhoz.
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9. táblázat. QTAIM paraméterek a 6-9 kavitandokra. ρBCP , ∇2ρBCP , HBCP és ε
értékek ’atomic unit’ (au), -E értékek kcal/mol-ban értendők

Kölcsönhatás Kavitand ρBCP ∇2ρBCP HBCP ε -E Távolság (Å)
C1···H1 6 0.0030 0.010 0.0006 0.288 0.41 3.210
C2···H2 6 0.0051 0.016 0.0008 1.703 0.75 2.922
C3···N1 6 0.0028 0.008 0.0005 0.151 − 3.763
N2···H3 6 0.0039 0.034 0.0014 0.405 1.82 2.608
H4···H5 6 0.0031 0.013 0.0008 1.678 0.47 2.709
N1···C1 7 0.0016 0.005 0.0003 0.238 − 4.019
N2···H1 7 0.0105 0.035 0.0014 0.237 1.88 2.554
C2···H2 7 0.0040 0.013 0.0007 0.174 0.56 2.994
C3···H3 7 0.0023 0.009 0.0006 2.360 0.31 3.371
C4···H4 7 0.0053 0.016 0.0007 0.850 0.78 2.864
O1···H1 8 0.0025 0.009 0.0005 0.127 0.66 3.149
C1···H2 8 0.0051 0.016 0.0008 1.495 0.75 3.044
C2···N1 8 0.0026 0.008 0.0005 1.140 − 3.864
N2···H3 8 0.0099 0.034 0.0013 0.280 1.79 2.590
H4···H5 8 0.0078 0.013 0.0008 3.562 0.50 2.727
H6···O2 8 0.0032 0.026 0.0013 0.067 1.26 2.548
H1···H2 9 0.0059 0.019 0.0008 0.234 0.97 2.338
N1···H1 9 0.0034 0.011 0.0006 0.339 0.47 3.170
N1···H3 9 0.0053 0.017 0.0008 0.150 0.82 2.802
N2···H4 9 0.0086 0.030 0.0013 0.356 1.51 2.672
H2···H5 9 0.0051 0.019 0.0010 0.582 0.88 2.465
H6···H7 9 0.0036 0.014 0.0008 1.108 0.53 2.635
H8···H9 9 0.0015 0.005 0.0004 0.212 0.19 2.996

3.2.1.4. NCI számítások

A gyenge kölcsönhatások feltárására létezik egy másik, viszonylag új módszer, me-
lyet 2010-ben publikáltak. Ez az NCI (’non-covalent interactions’) módszer, [127,128]

mely kifejezetten a nemkovalens jellegű kölcsönhatások felismerésére és megjelenítésére
alkalmas. A különböző elektrosztatikus kölcsönhatások feltérképezését megtehetjük az
elektrosztatikus potenciáltérkép segítségével, a kovalens kötésekről maga a 3D mole-
kulaszerkezet ad információt, de a nemkovalens jellegű kölcsönhatások leírására a már
említett Bader-analízist leszámítva más nem létezett az NCI módszer publikálása előtt.

A Bader-analízishez hasonlóan az NCI módszer alapja is az elektronsűrűség, mely-
ből minden kémiai tulajdonság levezethető, és ami a DFT számítások alapkövének is
tekinthető. A redukált gradiens (s), mely az elektronsűrűségből és az első deriváltjából
vezethető le (7. egyenlet), szintén egy fundamentális, dimenziómentes mennyiség a
DFT számításoknál, mely a homogén elektroneloszlástól való eltérés leírására haszná-
latos.
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s = 1/(2(3π2)1/3)| 5ρ |/ρ4/3 (7)

Ha ábrázoljuk s-t ρ függvényében (NCI-plot), akkor egy exponenciálisan lecsengő
görbét kapunk, a nulla vagy attól alig eltérő elektronsűrűségek esetén (az atommagok
közelében) a redukált gradiens nagy értékeket vesz fel, mely aztán a ρ értékeinek nö-
vekedésével egyre csökken, a kötéskritikus pontokban pedig nullává válik. Ez mind
a kovalens és nemkovalens kötések, kölcsönhatások esetén igaz, így a különböző köl-
csönhatások az NCI-plotokon az alacsony sűrűségű és alacsony gradiensű régiókban a
nulla értékig lenyúló tüskékként jelennek meg. Kovalens kötések esetén 0.2−0.3 kö-
rüli ρ értékeknél jelennek meg az említett tüskék, míg gyenge kölcsönhatások esetén
jóval kisebb, akár 0.1 alatti ρ értékeknél. Mivel ebbe a tartományba több, egymás-
tól nagyon eltérő kölcsönhatás is beletartozik, a redukált gradiensen kívül − ennél a
módszernél is − meg kell még vizsgálni az elektronsűrűség második deriváltját (∇2ρ).
Ahogy a Bader-analízisnél is láthattuk, ∇2ρ előjele fontos információ annak eldönté-
sére, hogy milyen természetű kölcsönhatással állunk szemben. ∇2ρ felírható a három
térkoordináta szerinti komponensekből (∇2ρ = λ1 +λ2 +λ3), ahol λi az elektronsűrűség
Hesse-mátrixának (második parciális deriváltakat tartalmazó mátrix) sajátértékei.

Az atommagok környezetében, ahol az elektronsűrűségnek lokális maximuma van,
mindhárom sajátérték negatív. Kovalens kötés esetén két sajátérték negatív, míg egy
pozitív (λ1 és λ2 < 0, λ3 > 0), tehát ∇2ρ is negatív. Gyenge kölcsönhatások esetén
∇2ρ már pozitív, akár vonzó, akár taszító jellegű kölcsönhatásról van szó. A vonzó
kölcsönhatások esetén (pl. hidrogén-híd) λ2 negatív, míg a taszító kölcsönhatások
esetén (pl. sztérikus ütközések) λ2 és λ3 pozitív, λ1 pedig lehet pozitív és negatív is.

Ezek tükrében, ha az NCI-plotot úgy vesszük fel, hogy az X-tengelyen nem a ρ,
hanem annak λ2 előjelével megszorzott értékét ábrázoljuk (40-41. ábra), akkor nemcsak
a másodlagos kölcsönhatások meglétéről, de azok természetéről is kapunk információt.

(a) 6 (b) 7

40. ábra. NCI-plotok a 6 és 7 kavitandokra

A 40-41. ábrán látható a négy vizsgált molekula NCI-plotja. A negatív előjelű,
kis elektronsűrűségű (% < 0.05) tüskék megfeleltethetők a vonzó jellegű kölcsönhatá-
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(a) 8 (b) 9

41. ábra. NCI-plotok a 8 és 9 kavitandokra

soknak, úgymint aromás π-stacking, illetve a triazolgyűrűkhöz köthető elektrosztatikus
természetű interakciók. A pozitív előjelű, ugyanezen tartományba eső tüskék a szté-
rikus zsúfoltságból (különösen 9 esetén) adódó taszító jellegű erőkhöz köthetők, a van
der Waals kölcsönhatások pedig a % = 0 értéket alig meghaladó, a függőleges tengely
két oldalán lefutó tüskékként jelennek meg. A nagyobb elektronsűrűség értékeknél
megjelenő tüskék (% > 0.05) már nem a karok közötti kölcsönhatásokhoz rendelhetők,
hanem a gyűrűcentrumokban fellépő erőkhöz (% ≈ 0.05), továbbá a 7 molekula esetén
a ferrocenilcsoport Cp gyűrűi közt létrejövő erősebb (% ≈ 0.1) kölcsönhatásokhoz.

42. ábra. NCI burkolófelület a 6 kavitandhoz

Az NCI módszerrel a másodlagos kölcsönhatások megjeleníthetőek 3D-ben is, a
molekulaszerkezethez rendelve. A 42-45. ábrákon láthatóak az alacsony gradiensű fe-
lületek, melyeket az NCI-plotok alapján −0.05 < ρ < 0.05 értékek esetén ábrázoltunk.
A zöld színnel jelölt felületek jelölik a gyengébb (pl. van der Waals) vonzó kölcsön-
hatásokat, a piros felületek a taszító jellegűeket (jellemzően a gyűrű centrumokban),
kékkel pedig az erősebb vonzó kölcsönhatásokat. A kavitandok karjai között taszító
kölcsönhatásokat nem találtunk, erősebb vonzó kölcsönhatás is csak a ferrocenilcso-
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43. ábra. NCI burkolófelület a 7 kavitandhoz

port Cp gyűrűi között látható. A karok között jellemzően a gyengébb, vonzó jellegű
kölcsönhatások figyelhetőek meg, melyek jó egyezést mutatnak a Bader-analízis által
feltárt kölcsönhatásokkal. Az NCI módszer alapján ezek a következőek: ’π-stacking’ az
aromás csoportok között (fenil, ferrocenil), elektrosztatikus jellegű vonzó kölcsönhatás
a triazolgyűrűk között, hidrogénhíd a 8 kavitand pinakol-boronát csoportjai között és
hidrogén-hidrogén kötések a 8 és 9 vegyület esetén a pinakol-boronát, illetve a szteroid
molekularészletek között.

44. ábra. NCI burkolófelület a 8 kavitandhoz
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45. ábra. NCI burkolófelület a 9 kavitandhoz

A fejezet összefoglalásaként elmondható, hogy számos módszer tesztelése után
a PBEPBE funkcionál bizonyult optimálisnak ezen makromolekulák szerkezetének opti-
malizálására. Az optimalizált szerkezetek hitelesítésére NMR szimulációt is végeztünk,
mely további megerősítést adott a módszer helyességét illetően. A legalacsonyabb ener-
giájú szerkezet minden esetben C4 szimmetriájú kompakt geometriát mutatott, és a négy
vizsgált kavitand karjai között számos másodlagos kölcsönhatást tárt fel mind a QTA-
IM analízis, mind az NCI módszer. A két különböző módszerrel kapott interakciók jó
egyezést mutattak és kölcsönösen megfeleltethetőek voltak. A legerősebb kölcsönhatá-
sok minden esetben az erősen polarizált triazolgyűrűhöz rendelhetőek, de ugyanebbe a
tartományba esnek a 8 kavitand pinakol-boronát csoportjának hidrogénhídjai. A gyen-
gébb ám nagyszámú aromás ’π-stackingből’, illetve a hidrogén-hidrogén kötésekből eredő
stabilizáló hatás szintén nem elhanyagolható.
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3.3. Sonogashira-kapcsolás tetrajód-kavitand (2) alapvázon

A négy kiváló távozó csoportot hordozó tetrajód-kavitand (2), az 1 származékhoz
hasonlóan remek kiindulási anyaga több szintetikus eljárásnak, úgymint Sonogashira-
vagy Suzuki-Miyaura-kapcsolás. Trimetil-szilil-acetilénnel vagy etinil-ferrocénnel re-
agáltatva réz-jodid és palládium-katalizátor jelenlétében, hármas kötést tartalmazó,
mélyített kavitandok állíthatók elő (10, 12) enyhe reakciókörülmények között. Az el-
járás során K2CO3 bázist és THF/víz oldószerelegyet alkalmaztam, ligandumként pedig
trifenil-foszfint (46. ábra).

46. ábra. Sonogashira-kapcsolás tetrajód-kavitand alapvázon

A Sonogashira-kapcsolásokat minden esetben inert körülmények között végeztem,
megakadályozandó a Cu(I) ionok oxidációját és ezáltal a főként Cu(II) ionok által
katalizált Glaser-kapcsolást. Az így kapott új molekulák internális hármas kötést tar-
talmaznak a karokban, mely a 10 vegyület esetén, a védőcsoport eltávolításával ter-
minálissá tehető. A trimetil-szililcsoport fluoridionok jelenlétében (például tetrabutil-
ammónium-fluorid (TBAF) alkalmazásával) könnyedén eliminálható, és híg savas ext-



3 Eredmények és értékelésük 61

rakció után egy felső peremén etinilcsoporttal funkcionalizált szerkezet áll elő (11). Ez
a tetraetinil-kavitand további reakciók kiindulási anyagaként jelentős esősorban, úgy-
mint újabb Sonogashira-kapcsolás aril-halogenidekkel, vagy ’click’ reakció különböző
azidokkal, melyek által a kavitand szerkezet tovább mélyíthető.

A 12 kavitand, mely a 7 vegyülethez hasonlóan négy ferrocén egységet hordoz a felső
peremén, elektrokémiai célokra ígéretes jelölt, hasonlóan a többi ferrocén-származékhoz.

3.4. ’Click’ reakció tetraetinil-kavitandvázon (11)

A 3.2 fejezetben ismertetett ’click’ reakció, melyet tetraazido-kavitandvázon kü-
lönböző etinilszármazékokkal végeztünk, ’fordított felállásban’ is végrehajtható. Ez
esetben a 11 (tetraetinil-) kavitand, mint szubsztrátum reagáltatható különböző szer-
ves azidokkal (47. ábra), köztük egészen nagy molekulatömegű származékokkal is. Az
így előállított, nagy és elektrondús belső üreggel rendelkező triazolszármazékok a leg-
nagyobb szintetikus makromolekulák közé sorolhatók, és egyetemünk kutatócsoportjai
különböző módszerekkel tanulmányozták őket. [129–131]

47. ábra. ’Click’ reakció tetraetinil-kavitand alapvázon

A reakció körülményei ugyanazok voltak mint a 3.2 fejezetben leírtak, CuI kata-
lizátor jelenlétében, CH2Cl2/víz oldószerelegyben, szobahőmérsékleten kevertetve egy
napig, kiváló hozammal (65-71%) kaptuk a megfelelő terméket. Oszlopkromatográfiás
tisztításra ezen származékok esetében sem volt szükség, a metanollal történő többszöri
kicsapás megfelelően tiszta terméket eredményezett.
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A felső peremén ferrocenil-metilcsoportot hordozó (15) kavitandot a Fizikai Ké-
miai Tanszék munkatársai vizsgálták elektrokémiai módszerekkel (ciklikus voltammet-
ria). [130] Méréseik során a kavitandszármazék viselkedését a ferrocénhez hasonlították,
és azt találták, hogy ugyanúgy csak egy CV hullámot produkál az oxidáció során, mint
maga a ferrocén, holott négy redoxcentrumot tartalmaz. Ez azt jelenti, hogy a ka-
vitandszármazék négy redoxcentruma 1-1 elektronnal, de egymástól függetlenül vesz
részt a redoxreakcióban, a centrumok között nincs elektronikus kommunikáció.

3.4.1. A 16 kavitand összehasonlító elméleti kémiai vizsgálata

A 16 és 17 kavitandot, illetve a szintézisek során képződő intermediereket egye-
temünk Fizikai Intézetének munkatársai vizsgálták fluoreszcencia spektroszkópiával,
mely során két vegyület (16, 17) rendhagyó viselkedését tapasztalták. 280 nm-es UV-
fénnyel történő megvilágítás hatására a 460 nm körüli hullámhossz tartományban a
fluoreszcencia intenzitás jelentős növekedését tapasztalták a 16, és enyhébb növekedé-
sét a 17 kavitand esetén, változatlan abszorpció mellett. Ez az intenzitás növekedés
az egyéb (intermedier) szerkezeteken (1, 2, 11) elvégzett vizsgálatok során nem volt
tapasztalható. A fluoreszcencia intenzitásának növekedése, mint jelenség, nem isme-
retlen a szakirodalomban [132], és ez gyakran a gerjesztés hatására bekövetkező konfor-
mációváltozással magyarázható, ami kihatással van a fluoreszcencia molekulán belüli
kioltásának hatékonyságára. Ezt alátámasztandó részletes kinetikai méréseket végeztek
a 16 vegyületen, és a fluoreszcencia élettartam vizsgálatok azt mutatták, hogy megvi-
lágítás hatására a minta átlagos élettartama 2.8 ns-ról 3.6 ns-ra növekszik (miközben a
fluoreszcencia intenzitása is nő egyidejűleg). A mérések során a rotációs korrelációs idő
jelentős megnövekedését is tapasztalták UV megvilágítás hatására a 16 vegyületnél,
mely a molekula konformációváltozásának (méret- vagy térfogatnövekedésének) köz-
vetlen bizonyítéka. Így ezek tükrében részletes elméleti kémiai vizsgálatnak vetettük
alá az érintett kavitandszármazékokat, különös tekintettel a 16 vegyületre, ahol az
intenzitásnövekedés, és ezzel együtt a kvantumhatásfok növekedése a legnagyobb volt.

Első lépésként, a 3.2.1.1 fejezetben leírtakkal összhangban, molekuladinamikai szi-
mulációt végeztünk a 16 kavitandon, feltérképezendő az oldatban előfordulható lehet-
séges konformereket, és a konformerek közti energiakülönbséget. A szimuláció para-
métereit és peremfeltételeit ez esetben is úgy választottuk meg (hőmérséklet: 500 K,
egyensúly (equilibration time): 1 ps, lépésköz (time step): 1.5 fs, a szimuláció időtarta-
ma: 1000 ps), hogy megfelelően nagy teret engedjen a molekulán belüli mozgásoknak,
hiszen a 280 nm-es gerjesztő UV foton kellően nagy energiájú ahhoz, hogy a külön-
böző rotációs energiagátakat legyőzze. Oldószernek DMSO-t választottuk, továbbá
az OPLS-2005 erőteret [108] és a PRCG (Polak-Ribiere Conjugate Gradient) módszert
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alkalmaztuk itt is. [109] A szimuláció során az első tíz lokális minimumot vizsgáltuk,
és ezek közül a legalacsonyabb és a legnagyobb energiájú szerkezetet választottuk ki
további szerkezetoptimalizálásra. A legalacsonyabb energiájú konformer egy C4 szim-
metriához közeli, kompakt (zárt) szerkezetet mutatott, ahol a karok közti stabilizáló
jellegű gyenge kölcsönhatások megléte feltételezhető volt. Ezzel szemben a legnagyobb
energiájú konformer esetén a karok körhinta módjára széttartó és lenyúló szerkeze-
tet vettek fel, ahol semmilyen másodlagos kölcsönhatás nem volt feltételezhető, de a
C4 szimmetriához közeli szerkezet megmaradt. Ezt követően a két szerkezetet PBE-
PBE szinten optimalizáltuk (48. ábra), majd meghatároztuk a két konformer közötti
összenergia-különbséget.

48. ábra. A 16 kavitand zárt (bal) és nyitott (jobb) konformere

Meglepetésünkre, ez az energiakülönbség meglehetősen nagynak adódott (73.1 kcal/-
mol), mely csak részben származhat a karok közti intramolekuláris kölcsönhatások
megszűnéséből (ez a QTAIM analízis eredményéből vezethető le, melyet a 3.6 fejezet-
ben ismertetek), nagyobb részt az energetikailag kedvezőtlen geometriából adódik. Az
energiakülönbség nagyságából az is valószínűsíthető, hogy szobahőmérsékletű oldat-
ban, alapállapotú rendszer esetén, ilyen mértékű konformációváltozás nem következik
be, ám a 280 nm-es gerjesztő UV-foton hatására bekövetkezhet és ily módon valóban
létezhet legalább kettő, egymástól nagy mértékben eltérő konformer az oldatban.

Annak eldöntése, hogy a konformációváltozás pontosan hogyan, ’melyik irányba’
megy végbe, nem könnyű feladat. Az egyik lehetséges konformációváltozás az, hogy
az alacsonyabb energiájú (zárt szerkezetű) konformer alakul át a magasabb energiá-
jú (körhinta alakú) konformerré gerjesztés hatására és ’esik ott csapdába’ kinetikai
okokból. Ez a konformációváltozás az alsó merev kosarat és a közvetlenül fölötte
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elhelyezkedő fenoxicsoportot összekötő O−C kötés magas rotációsgátjával lenne ma-
gyarázható. Mindazonáltal nem zárható ki az ellentétes irányú konformációváltozás
sem, nevezetesen az, hogy gerjesztés hatására a nagyobb energiájú konformer alakul
át az alacsonyabb energiájúvá és abban stabilizálódik. Utóbbi konformációváltozás
magyarázatul szolgálhat a fluoreszcencia spektroszkópiás vizsgálatok során tapasztalt
rendhagyó viselkedéssel, hiszen a zárt, alacsonyabb energiájú forma esetén a belső moz-
gások energiagátja megnő, ami a fluoreszcencia élettartam növekedését okozza. Annak
eldöntése, hogy pontosan milyen konformációváltozás történik gerjesztés hatására, TD
DFT (időfüggő DFT) számítások segítségével lenne megvalósítható, ám sajnálatos mó-
don minden ilyen irányú törekvésünk kudarcba fulladt a vizsgált rendszer nagysága
miatt.

Bár a TD DFT számítások terén tett erőfeszítéseinket nem koronázta siker, még-
is próbáltunk képet kapni az alapállapotú rendszerek vizsgálatávals a két rendhagyó
viselkedést mutató vegyület elektronszerkezetéről, összehasonlítva azt egyéb kavitand-
származékokkal.

Egy molekula polarizálhatósága, Pearson-i értelemben vett ’hard’, illetve ’soft’ jel-
lege összefüggésbe hozható a HOMO és LUMO orbitálok energiakülönbségével, az ú.n.
’HOMO-LUMO gap’-pel. Ezért az elméleti kémiai vizsgálatokat kiterjesztettük az or-
bitálenergiák, illetve elhelyezkedésük meghatározására nemcsak a 16 és 17 vegyület
esetén, de a szintézis során intermedierként szereplő szerkezetekre is. Így további geo-
metriai optimalizációt hajtottunk végre az 1, 2 (18. ábra) és 11 szerkezeteken is az
optimális módszernek bizonyult PBEPBE funkcionállal. Nem meglepő módon, az op-
timalizált szerkezetek itt is C4 szimmetriát mutattak minden esetben. Az optimalizált
szerkezetek birtokában B3LYP-D3/def2-TZVP szinten meghatároztuk az orbitálener-
giákat, az energiakülönbséget, a HOMO-LUMO átmenethez rendelhető abszorpció hul-
lámhosszát (10. táblázat), illetve a HOMO és LUMO pályák elhelyezkedését (49-50.
ábra).

10. táblázat. HOMO és LUMO orbitálenergiák (a.u.), a különbségük eV-ban
kifejezve, illetve a hozzárendelhető abszorpció nm-ben

Kavitand HOMO LUMO ELUMO−EHOMO Abszorpció
1 -0.2351 -0.0677 4.56 271.9
2 -0.2278 -0.0551 4.71 263.2
11 -0.2230 -0.0531 4.62 268.4
16 (zárt) -0.2210 -0.0947 3.44 360.4
16 (nyitott) -0.2222 -0.0977 3.39 365.7
17 -0.2224 -0.0950 3.47 357.3
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A táblázat adataiból jól látható, hogy a három intermedierhez képest (1, 2, 11) a
16 vegyület mindkét vizsgált konformere és a 17 kavitand Pearson-i értelemben lágyabb
karakterű és polarizálhatóbb, hiszen jóval kisebb a HOMO-LUMO gap.

49. ábra. A 2 és 11 kavitand HOMO, illetve LUMO orbitáljai

50. ábra. A 16 és 17 kavitand HOMO, illetve LUMO orbitáljai

Az orbitálokat ábrázolva (49-50. ábra) az is szembetűnő, hogy a HOMO és LUMO
orbitálok mérsékelten delokalizáltak, mind a négy karra kiterjednek szimmetrikusan,
ám csak bizonyos molekula-szegmenseket érintenek. Továbbá, szerkezettől függetlenül
a HOMO orbitálok mind a négy vizsgált molekula esetén a fenoxicsoportra, illetve a
közvetlenül felette elhelyezkedő molekularészletre lokalizálódnak, ám a LUMO orbitá-
lok esetén lényeges eltérést tapasztalhatunk. A 2 és 11 származékok esetén a LUMO
orbitálok a legalsó merev kosárra lokalizálódnak, míg a 16 és 17 kavitandok esetén a
legfelső ’emeletre’, a jóval flexibilisebb, másodlagos kölcsönhatások által is alig érintett
(lásd. 3.6 fejezet), szubsztituált piridazingyűrűre. Bár a HOMO orbitálok más mo-
lekularészletre lokalizálódnak a 16 és 17 vegyületek esetén, nem a piridazingyűrűre,
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mégis erős a gyanúnk, hogy a peremen elhelyezkedő módosított piridazingyűrű fluoro-
for csoportként funkcionálhat. Gyanúnkat arra alapozzuk, hogy a HOMO orbitálokkal
szemben a HOMO−2 orbitálok pontosan a piridazingyűrűre lokalizálódnak mindkét
származék esetén, ám annak eldöntése, hogy a gerjesztés energiája milyen átmenethez
tartozik, szintén TD DFT számításokat igényelne. Így, az alapállapotú rendszer vizsgá-
latával csak annyi állapítható meg, hogy nem a HOMO-LUMO átmenethez rendelhető
a gerjesztési energia.

Összefoglalván, a fluoreszcencia spektroszkópiával vizsgált és szokatlan viselkedést
mutató két kavitandot (16, 17) részletes elektronszerkezeti vizsgálatnak vetettük alá,
összehasonlítva az előállításuk során képződő különböző intermedierekkel. Megállapí-
tottuk, hogy a kisebb analógokhoz képest lágyabbak és polarizálhatóbbak, továbbá, a LU-
MO, illetve a HOMO−2 pályák elhelyezkedéséből következtetést vontunk le a fluorofor
csoportot illetően. A 16 vegyületen részletes konformációanalízist is végeztünk mole-
kuladinamikai szimulációt alkalmazva, és a konformációanalízis legalacsonyabb, illetve
legmagasabb energiájú szerkezetét összehasonlítva megállapítottuk, hogy UV-gerjesztés
hatására jelentős konformációváltozás is elképzelhető energetikailag a kavitand szerke-
zetében.
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3.5. Aminokarbonilezés mélyített tetrajód-kavitandvázon

A Pd-katalizált aminokarbonilezési reakcióról korábban már bebizonyosodott, hogy
sikeresen alkalmazható jód-aromás ’emeletet’ tartalmazó kavitandvázon (2), mint ki-
indulási anyagon. [133] A 3.4 fejezetben ismertetett, ’click’ reakcióval előállított triazol-
származékok közül a 13 vegyület szintén jód-aromás csoportot hordoz a peremén, így
megfelelő szubsztrátuma lehet aminokarbonilezési reakciónak. Bár a 13 kavitand mól-
tömege már 2000 g/mol feletti (2093.3 g/mol), így számítani lehetett mind oldhatósági,
mind sztérikus problémákra a reakció során, mégis sikeres aminokarbonilezési reakciót
hajtottunk végre öt különböző aminnal (kér primer és három szekunder amin), atmosz-
férikusan és nagy nyomáson is. A reakció során in situ előállított Pd(0)-komplexet
alkalmaztunk katalizátorként, trietil-amint bázisként és DMF oldószert. Mind a nagy
nyomású, mind az atmoszférikus kísérleteket 60 ℃ hőmérsékleten, 48 órás reakcióidővel
végeztük, hogy a 100%-os konverziót elérjük minden esetben. A konverziót atmoszféri-
kus (lombikban végzett) kísérletek esetén mintavétellel ellenőriztük, de a nagynyomású
(autoklávban végzett) kísérletek esetén is teljes konverziót tapasztaltunk 48 óra eltel-
tével. A reakció sémáját a 51. ábra mutatja be.

51. ábra. Aminokarbonilezés mélyített tetrajód-kavitandvázon
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Korábbi tapasztalatok azt mutatták, hogy az egyszeresen karbonilezett termék (kar-
bonsavamid) szelektív előállítása nehézkes, ám a kétszeresen karbonilezett ketokarbon-
savamid szelektív előállítása kivitelezhető nagy CO nyomáson (90 bar) és nagy amin-
felesleggel (18-szoros mólekvivalens). Ezért a szelektivitás elősegítésére a 13 vegyület
aminokarbonilezése során 18-szoros aminfelesleget (funkciós csoportonként 4.5-szeres)
alkalmaztunk, és a reakciót atmoszférikus CO nyomáson, illetve 90 baron vizsgáltuk
(11. táblázat). A korábbi eredményekkel összhangban a nagy szén-monoxid nyomás
valóban kedvezett a ketokarbonsavamid képződésének, míg az atmoszférikus nyomáson
inkább a karbonsavamid termék képződött nagyobb mennyiségben. A legjobb kemosz-
elektivitást a terc-butil-aminnal történő nagynyomású kísérletnél tapasztaltunk, ahol
90%-ban a kétszeresen karbonilezett terméket kaptuk.

11. táblázat. A 13 vegyület aminokarbonilezési reakcióinak termékei (’a’-val jelölve a
karbonsavamid, ’b’-vel jelölve a ketokarbonsavamid) és szelektivitásértékei a

különböző nyomásokon

Kavitand Amin p[CO] (bar) Kemoszelektivitás (%)
20 t-Bu-amin 1 77 (20a) 23 (20b)
20 t-Bu-amin 90 10 (20a) 90 (20b)
21 piperidin 1 53 (21a) 47 (21b)
21 piperidin 90 27 (21a) 73 (21b)
22 L-Ala-Me-észter 1 75 (22a) 25 (22b)
22 L-Ala-Me-észter 90 35 (22a) 65 (22b)
23 morfolin 1 53 (23a) 47 (23b)
23 morfolin 90 35 (23a) 65 (23b)
24 pirrolidin 1 70 (24a) 30 (24b)
24 pirrolidin 90 55 (24a) 45 (24b)

A karakterizálás a 20b vegyület kivételével termékelegyből történt, mivel a kavi-
tandok oszlopkromatográfiás tisztítása és főként a két termék elválasztása rendkívül
nehézkes.

3.6. QTAIM analízis és NCI számítások mélyített triazolszárma-

zékokra

A 3.2.1 fejezetben ismertetett kisebb méretű triazolszármazékokhoz hasonlóan, a
szintén ’click’ reakcióval előállított (13-19), majd aminokarbonilezéssel tovább funk-
cionalizált (20-24) vegyületek esetén is nagy számú intramolekuláris gyenge kölcsön-
hatás kialakulására van lehetőség a karok között. Ez nem csupán az egymás fölött
elhelyezkedő több aromás ’emeletnek’ köszönhető, ahol a ’π-stacking’ minden esetben
feltételezhető, hanem a primer aminnal (terc-butil-amin és L-alanin-metil észter) kép-
zett karbonsavamid- és ketokarbonsavamidszármazékok (20a, 20b, 22a, 22b) esetén
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az amidcsoport jelenlétének is. Ezen gyenge kölcsönhatások feltárására a 3.2.1 feje-
zetben ismertetett eljárást végrehajtottuk a nagyméretű, mélyített triazolszármazékok
több, reprezentatív képviselőjére (14, 16, 20a, 20b, 22a, 22b) is. Az eljárás magába
foglalta a szerkezetek optimalizálását PBEPBE funkcionállal, majd QTAIM analízist
és NCI számításokat végeztünk mind a hat vegyületre.

A 14 kavitand az alsó, merev kosáron három aromás ’emeletet’ hordoz, egy fenoxi-,
egy triazol- és egy szubsztituálatlan fenilcsoportot, így intramolekuláris gyenge köl-
csönhatásokként a különböző aromás csoportok között létrejövő π-stacking volt felté-
telezhető. A 16 vegyület két aromás ’emeletet’ (fenoxi- és triazol-csoport) tartalmaz, a
peremén egy többszörösen szubsztituált piridazingyűrűvel, melyet fluorofór csoportnak
feltételeztünk a 3.4.1 fejezetben. A 20a, 20b, 22a, 22b kavitandok pedig a három
aromás ’emeleten’ felül még az említett karbonsavamid-, illetve ketokarbonsavamidcso-
portokat is hordozzák a felső peremen.

Az elektronszerkezeti számítások előtt minden érintett molekula szerkezetét opti-
malizáltuk PBEPBE/6-31G(d,p) szinten, a QTAIM analízist pedig B3LYP-D3/def2-
TZVP szinten végeztük a korábbi számításainkkal összhangban. Az optimalizált geo-
metriák minden esetben zárt, funkcionalizált nanocsőhöz hasonlatos szerkezetet mu-
tattak, ahol a geometria kompaktsága a számos intramolekuláris kölcsönhatásnak volt
köszönhető, melyeket a QTAIM analízis és az NCI számítások egybehangzóan igazol-
tak (52-57. ábra). A 3.2.1.4 fejezethez hasonlóan az NCI számítások eredményét az
NCI-plotok és az alacsony gradiensű felületek (ρ > 0.05 értékek esetén) ábrázolásával
mutatom be, összehasonlítva a Bader-analízissel számított kötésútvonalakkal.

A kisebb triazolszármazékokhoz hasonlóan a feltárt gyenge kölcsönhatások több
csoportba voltak sorolhatóak, úgymint ’kar-kosár’ és ’kar-kar’ kölcsönhatások, továbbá
az amidcsoportot tartalmazó vegyületek esetén karon belüli hidrogénhidak is megfi-
gyelhetők voltak. A ’kar-kosár’ típusú kölcsönhatás minden esetben a kosár fölött
elhelyezkedő fenoxicsoport oxigénatomja, illetve a kosár metilén protonja között jött
létre.

A ’kar-kar’ típusú kölcsönhatások szinte minden esetben valamilyen hidrogénkötést
takarnak (C−H, O−H, N−H), ez alól mindössze két kivétel van. Az egyik, a 16
kavitand esetén a szomszédos triazolgyűrűk azonos nitrogénatomjai között (N2−N2’)
létrejövő nagyon gyenge kölcsönhatás, a másik kivétel pedig a 20a kavitand H1−H2
hidrogén-hidrogén kölcsönhatása, mely két terc-butilcsoport között létesül. Utóbbi
hidrogén-hidrogén interakció ezen származékok esetén máshol nem lelhető fel.

A karbonsavamidszármazékok esetén (20a, 20b, 22a, 22b) említésre méltó stabili-
záló, merevítő hatása van az amid-, illetve karbonilcsoport jelenlétéből adódó CO−NH
(20b, 22a, 22b) és CO−H (20a) hidrogénhidaknak is, melyeket rózsaszínnel jelöltem.
Ezen másodlagos kölcsönhatások nem a karok között, hanem ugyanazon karon belül
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52. ábra. Intramolekuláris kölcsönhatások és NCI felületek a 14 kavitand esetén

53. ábra. Intramolekuláris kölcsönhatások és NCI felületek a 16 kavitand esetén

jönnek létre, és jellegükből adódóan jóval erősebb kölcsönhatások, mint a karok közötti
interakciók (12. táblázat). Szerepük elsősorban a perem kimerevítésében, tölcsérszerű
fixálásában van.

A QTAIM analízis számszerű adatait a 12-15. táblázatok tartalmazzák. A kisebb
triazolszármazékokkal összehasonlítva elmondható, hogy a mélyített kavitandok ese-
tén jóval több másodlagos kölcsönhatás létesül a karok között, ezért ezen vegyületek
merevebb, csőszerű geometriával rendelkeznek. Az elektronsűrűség (ρ) értékei itt is
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54. ábra. Intramolekuláris kölcsönhatások és NCI felületek a 20a kavitand esetén

55. ábra. Intramolekuláris kölcsönhatások és NCI felületek a 20b kavitand esetén

beleesnek abba a tartományba, ami gyenge kölcsönhatásokra elfogadott, mely kölcsön-
hatások itt is elektrosztatikus vagy van der Waals jelleget mutatnak, mivel ∇2ρBCP is
és HBCP > 0 minden esetben. Az 6. egyenlettel számolt legnagyobb kölcsönhatási ener-
giaértékek a triazolgyűrűk N−H, illetve a különböző O−H jellegű kölcsönhatásokhoz
rendelhetők.

Az NCI számítások eredménye ebben az esetben is nagyon jó egyezést mutat a QTA-
IM analízissel. Az alacsony gradiensű felületek ábrázolásához ezúttal is az NCI-plotok



72 3 Eredmények és értékelésük

56. ábra. Intramolekuláris kölcsönhatások és NCI felületek a 22a kavitand esetén

57. ábra. Intramolekuláris kölcsönhatások és NCI felületek a 22b kavitand esetén

elemzése nyújtott segítséget (58 - 60. ábra). Az NCI-plotok hasonló képet mutatnak a
kisebb triazol-analógok ábráival, eltekintve attól, hogy a kölcsönhatások száma és erős-
sége jelen esetben nagyobb. A % < 0.05 értékeknél megjelenő negatív előjelű tüskék
jelzik a nagyszámú, vonzó jellegű interakció jelenlétét. Lévén hogy a vizsgált vegyüle-
tek közül több is nagy térkitöltésű csoportot hordoz a felső peremen (20a, 20b, 22a és
22b), a sztérikus zsúfoltságból adódó, taszító jellegű interakciók száma is nagyobb. A
% ≈ 0.05 érték környékén megjelenő tüskék itt is a gyűrű centrumokban fellépő erőkhöz
köthetők.

A gyenge kölcsönhatások helyét jelző felületeket (alacsony gradiensű régiók) az NCI-
plotok alapján a −0.05 < ρ < 0.05 értékek esetén ábrázoltuk, melyek tökéletesen meg-
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12. táblázat. Karok közötti másodlagos kölcsönhatások QTAIM paraméterei a 14, 16
kavitandok esetén. ρBCP , ∇2ρBCP , HBCP és ε értékek ’atomic unit’ (au), -E értékek

kcal/mol-ban értendők

Kölcsönhatás Kavitand ρBCP ∇2ρBCP HBCP ε -E Távolság (Å)
C1···H1 14 0.0030 0.010 0.0006 0.511 0.38 3.187
N1···H2 14 0.0119 0.037 0.0017 0.060 1.85 2.393
N2···H3 14 0.0037 0.013 0.0008 0.128 0.53 3.008
H4···C2 14 0.0040 0.013 0.0006 1.453 0.60 3.023
H5···C3 14 0.0050 0.016 0.0008 0.681 0.78 2.860
O1···H6 14 0.0103 0.039 0.0018 0.149 1.98 2.475
N1···H1 16 0.0062 0.020 0.0010 0.106 0.91 2.712
N2···N2’ 16 0.0018 0.006 0.0004 0.801 − 3.877
H2···C1 16 0.0043 0.013 0.0006 0.133 0.63 2.948
H3···C2 16 0.0050 0.014 0.0006 0.109 0.72 2.898
O1···H4 16 0.0091 0.035 0.0016 0.188 1.73 2.534

13. táblázat. Karok közötti másodlagos kölcsönhatások QTAIM paraméterei a 20a,
20b kavitandok esetén. ρBCP , ∇2ρBCP , HBCP és ε értékek ’atomic unit’ (au), -E

értékek kcal/mol-ban értendők

Kölcsönhatás Kavitand ρBCP ∇2ρBCP HBCP ε -E Távolság (Å)
H1···H2 20a 0.0034 0.010 0.0005 0.297 0.50 2.521
O1···H2 20a 0.0046 0.016 0.0008 0.133 0.75 2.784
O1···H3 20a 0.0083 0.031 0.0017 0.035 1.41 2.463
C1···H4 20a 0.0047 0.013 0.0006 0.767 0.66 2.969
N1···H5 20a 0.0104 0.032 0.0014 0.056 1.60 2.457
N2···H6 20a 0.0038 0.014 0.0008 0.235 0.56 2.969
H7···C2 20a 0.0043 0.014 0.0007 1.690 0.63 2.989
H8···C3 20a 0.0052 0.017 0.0008 0.819 1.47 2.840
O2···H9 20a 0.0099 0.038 0.0017 0.143 1.88 2.494
O1···H1 20b 0.0065 0.025 0.0014 0.114 1.13 2.579
H2···O2 20b 0.0070 0.028 0.0015 0.156 1.26 2.542
H3···H4 20b 0.0037 0.013 0.0008 0.433 0.56 2.605
N1···H5 20b 0.0114 0.036 0.0016 0.057 1.82 2.416
N2···H6 20b 0.0036 0.013 0.0008 0.152 0.50 3.028
H7···C1 20b 0.0039 0.012 0.0006 1.433 0.56 3.040
H8···C2 20b 0.0049 0.016 0.0008 0.788 0.75 2.877
O3···H9 20b 0.0104 0.040 0.0018 0.149 1.98 2.472

feleltethetők a Bader-analízis kötésútvonalainak (ahogy a 52-57. ábra is mutatja), a
felületek nagysága pedig a kölcsönhatás erősségére utal. Így az NCI burkolófelületek-
ből is arra következtethetünk, hogy a legerősebb interakciók az alsó fenoxicsoporthoz
(O−H kölcsönhatások és az aromás π-stacking a fenilgyűrűk között) és a triazolgyű-
rűkhöz köthetők. Azon molekulák esetén, ahol a triazolgyűrű fölött még egy aromás
’emelet’ található, szintén jelentős π-π kölcsönhatás alakul ki a fenilgyűrűk között,
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míg a 16 kavitand esetén a szubsztituált piridazingyűrű hatása elhanyagolható. To-
vábbá, az NCI burkolófelületek is megerősítik, hogy jelentős stabilizáló kölcsönhatás
forrásai lehetnek a karbonsavamid- és ketokarbonsavamidcsoportok O−H kötései, bár
a legerősebb kölcsönhatások a karon belül kialakuló CO−NH kötésekhez rendelhetők.

14. táblázat. Karok közötti másodlagos kölcsönhatások QTAIM paraméterei a 22a,
22b kavitandok esetén. ρBCP , ∇2ρBCP , HBCP és ε értékek ’atomic unit’ (au), -E

értékek kcal/mol-ban értendők

Kölcsönhatás Kavitand ρBCP ∇2ρBCP HBCP ε -E Távolság (Å)
O1···H1 22a 0.0135 0.051 0.0025 0.511 2.45 2.249
H2···O2 22a 0.0042 0.015 0.0008 0.060 0.69 2.815
H3···C1 22a 0.0039 0.011 0.0005 0.128 0.53 3.016
N1···H4 22a 0.0058 0.020 0.0011 1.453 0.91 2.842
N2···H5 22a 0.0054 0.018 0.0009 0.681 0.82 2.859
H6···C2 22a 0.0043 0.013 0.0006 0.149 0.63 2.988
H7···C3 22a 0.0047 0.015 0.0007 0.128 0.69 2.926
O3···H8 22a 0.0101 0.038 0.0017 1.453 1.91 2.486
O1···H1 22b 0.0081 0.032 0.0019 0.080 1.44 2.448
O2···H2 22b 0.0072 0.028 0.0015 0.144 1.26 2.533
H3···H4 22b 0.0041 0.015 0.0008 0.379 0.63 2.537
N1···H5 22b 0.0114 0.036 0.0017 0.056 1.82 2.415
N2···H6 22b 0.0033 0.012 0.0007 0.164 0.47 3.068
H7···C1 22b 0.0036 0.011 0.0006 1.405 0.50 3.086
H8···C2 22b 0.0046 0.015 0.0013 0.762 0.72 2.903
O3···H9 22b 0.0100 0.038 0.0018 0.155 1.88 2.493

15. táblázat. Karon belüli másodlagos kölcsönhatások QTAIM paraméterei a 20, 22
kavitandok esetén. ρBCP , ∇2ρBCP , HBCP és ε értékek ’atomic unit’ (au), -E értékek

kcal/mol-ban értendők

Kölcsönhatás Kavitand ρBCP ∇2ρBCP HBCP ε -E Távolság (Å)
O1···H1 20a 0.0114 0.044 0.0020 0.334 2.23 2.457
O1···H10 20b 0.0260 0.114 0.0024 0.628 7.40 2.043
O2···H9 22a 0.0202 0.101 0.0035 1.421 5.74 2.132
O1’···H10 22b 0.0225 0.110 0.0034 3.853 6.65 2.139
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(a) 14 (b) 16

58. ábra. NCI-plotok a 14 és 16 kavitandokra

(a) 20a (b) 20b

59. ábra. NCI-plotok a 20a és 20b kavitandokra

(a) 22a (b) 22b

60. ábra. NCI-plotok a 22a és 22b kavitandokra

Összefoglalásként elmondható, hogy a mélyített triazolszármazékok esetében is
számos másodlagos kölcsöhatás alakul ki a karok között, lényegesen több és erősebb,
mint a kisebb triazolszármazékoknál. A több különböző kölcsönhatásnak köszönhetően
a geometria inkább csőszerű, a peremén kiszélesedő képet mutat, mintsem kehely vagy
serleg alakút, mint a kisebb triazol-analógok esetén. E másodlagos kölcsönhatások fel-
térképezésére a 3.2.1 fejezetben ismertetett munkafolyamatot alkalmaztuk, mely magába
foglalta a szerkezetek optimalizációját PBEPBE/6-31G(d,p) szinten, majd az optima-
lizált szerkezeteken történő QTAIM analízist és NCI számításokat B3LYP-D3/def2-
TZVP szinten.



76 3 Eredmények és értékelésük

3.7. Hidroformilezés és azidokarbonilezés kavitandvázon

A kísérleti eredmények bemutatását két olyan homogénkatalitikus reakcióval zár-
nám, melyek legjobb tudomásunk szerint kavitandvázon még újdonságnak számítanak.

3.7.1. Hidroformilezés mélyített kavitandvázon

Bár a hidroformilezés a legrégebbi és legnagyobb volumenű homogénkatalitikus eljá-
rás [134], kavitand vagy kalixarén típusú makromolekulákon ezeddig nem alkalmazták. A
hidroformilezésre alkalmas, telítetlen kettős kötést tartalmazó kavitandot (25) Suzuki-
Miyaura-kapcsolással állítottam elő a 2 származékból kiindulva, vinil-fenil-boronsavval,
mint nukleofil ágenssel, in situ kialakított Pd-katalizátor alkalmazásával (61. ábra). A
25 vegyület hidroformilezését öt különböző katalizátorral vizsgáltam, két Pt- és három
Rh-tartalmú prekurzorral, különböző mono- és difoszfinok jelenlétében. A keletkezett
termékelegyet ugyanolyan körülmények között sztirol szubsztrátumon végzett hidro-
formilezés termékelegyével hasonlítottam össze (16. táblázat).

61. ábra. Hidroformilezés mélyített kavitandvázon

A reakciókat toluolban, a hidroformilezés tipikus oldószerében végeztük, 48 órás
reakcióidővel. A hosszú reakcióidőt nemcsak a hidroformilezésnél fellépő hosszabb in-
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dukciós periódus indokolta, hanem a szubsztrátumként alkalmazott makromolekula
(25) nehézkes oldódása is. A hőmérséklet megválasztásánál figyelembe vettük, hogy az
jelentős mértékben befolyásolja mind a katalizátor aktivitását, mind a kemo- és regio-
szelektivitást. Bár a különböző katalizátorrendszerek hőmérsékletfüggése bonyolult és
komplex dolog, általánosan elmondható, hogy a hőmérséklet emelésével növekszik a ka-
talizátor aktivitása, ám nemcsak a hidroformilezés sebessége növekszik ezáltal, hanem
a különböző mellékreakciók (izomerizáció, hidrogénezés) sebessége is, sőt, utóbbiak jel-
lemzően nagyobb mértékben, mint az aldehid képződésé. Bizonyos hőmérséklet felett
pedig már a katalizátor bomlásával, így az aktivitás megszűnésével is számolnunk kell.
Mindezek tükrében a ródium-prekurzorok esetén 80 ℃, a platina-prekurzorok esetén
pedig 100 ℃-on végeztük a reakciókat.

16. táblázat. A hidroformilezés termékei

Szubszt.1 Katalizátor RC
2(%) Lin.3(%) Elág.4(%)

25 [Pt(PhCN)2Cl2] + dppp + 2 SnCl2 62 65 35
Sztirol [Pt(PhCN)2Cl2] + dppp + 2 SnCl2 55 80 20
25 [Pt(bdpp)Cl(SnCl3)] + SnCl2 85 81 19
Sztirol [Pt(bdpp)Cl(SnCl3)] + SnCl2 85 67 33
25 [Rh(NBD)Cl]2 + 2 bdpp >98 13 87
Sztirol [Rh(NBD)Cl]2 + 2 bdpp >98 3 97
25 [Rh(NBD)Cl]2 + 4 PPh3 >98 11 89
Sztirol [Rh(NBD)Cl]2 + 4 PPh3 >98 7 93
25 [Rh(NBD)Cl]2 + 2 xantphos >98 16 84
Sztirol [Rh(NBD)Cl]2 + 2 xantphos >98 15 85

Hőmérséklet: Pt-katalizátor esetén 100 ℃, Rh-katalizátor esetén 80 ℃. Nyomás: H2/CO: 50/50 bar
1: Szubsztrátum 2: Kemoszelektivitás a két aldehid termékre nézve 3: Lineáris aldehid aránya 4: Elágazó aldehid

aránya

Az irodalmi adatokkal összhangban [135] a [Rh(NBD)Cl]2 prekurzor esetén foszfin-
tól függetlenül gyakorlatilag nem tapasztaltuk a hidrogénezett termék képződését, a
kemoszelektivitás >98% volt mind a sztirol, mind a 25 kavitand esetén. A kemoszelek-
tivitáshoz hasonlóan a regioszelektivitás is kiváló (90% körüli érték) volt mindhárom
foszfin és mindkét szubsztrátum esetén az elágazó aldehidre (26a) nézve.

A Pt−SnCl3 katalizátorok esetén némileg eltérő kép rajzolódott ki. Ahogyan vár-
ható is volt irodalmi adatok alapján, [48,49,136] mindkét Pt-prekurzor esetén megjelent a
hidrogénezett termék és a kemoszelektivitás 62 ([Pt(PhCN)2Cl2] + dppp + 2 SnCl2),
illetve 85%-ra ([Pt(bdpp)Cl(SnCl3)] + SnCl2) csökkent a 25 kavitandnál, és 55, vala-
mint 85%-ra a sztirol hidroformilezése során. A regioszelektivitás értékek is jelentősen
megváltoztak a Rh-katalizátorokhoz képest, mindkét Pt-prekurzor és mindkét szubszt-
rátum esetén a lineáris aldehid (26b) került túlsúlyba, a [Pt(PhCN)2Cl2] + dppp + 2
SnCl2 katalizátor alkalmazásával a sztirolnál, a [Pt(bdpp)Cl(SnCl3)] + SnCl2 rendszer
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esetén pedig a kavitand szubsztrátumnál kaptunk jobb regioszelektivitást a lineáris
aldehidre nézve.

Mivel a [Pt(PhCN)2Cl2] + dppp + 2 SnCl2 katalizátor esetén kaptuk a legalacso-
nyabb kemoszelektivitás értékeket és legnagyobb mennyiségben a hidrogénezett termé-
ket, ezzel a katalizátorral elvégeztünk egy hidrogénezési reakciót is ugyanolyan körülmé-
nyek között (100 ℃, 48 h, 50 bar) mint a hidroformilezési reakciót. Ezen körülmények
között a hidrogénezési reakcióban, 100% konverzióval tisztán kaptuk a hidrogénezett
terméket (26c).

3.7.2. Azidokarbonilezés kavitandvázon

Ahogyan az irodalmi összefoglalóban is említettem, az azidokarbonilezés még egé-
szen friss felfedezésnek számít, mindössze néhány éves múltra tekint vissza. Ezért a
hidroformilezéssel ellentétben nem tekinthető furcsának, hogy makromolekulákon (leg-
jobb tudomásunk szerint) még nem alkalmazták.

Grushin és munkatársai 2012-ben, majd 2014-ben publikált közleményeikben [72,73]

átfogóan tanulmányozták az azidokarbonilezési reakciót, beleértve a mechanizmus szá-
mításos vizsgálatát is. Munkájukban számos foszfint (mint ligandumot) és szubsztituált
jódaromást (mint szubsztrátumot) teszteltek, továbbá részletesen vizsgálták a katali-
zátor deaktiválódásának (katalizátormérgezés) és a 100%-os konverzió elérésének prob-
lematikáját. Az általuk vizsgált foszfinok közül (PPh3, o-Tol3P,PCy3, t-Bu3P, dppe,
dppp, dppb, dppf, rac-BINAP, Xantphos, i -Pr-Xantphos, t-Bu-Xantphos, DPEphos)
egyedül a Xantphost találták aktívnak az azidokarbonilezés során, így mi is ezt al-
kalmaztuk vizsgálatainkhoz. A 100%-os konverzió elérésének nehézségei (mellyel mi is
szembesültünk munkánk során), külön említést érdemelnek. Grushin és szerzőtársai kü-
lön fejezetben részletezik, hogy a katalizátor/szubsztrátum arány 2% alá történő csök-
kentése nem volt kivitelezhető első körben, mert a reakció bizonyos idő elteltével leállt,
a konverzió nem volt teljes. Ez a jelenség a katalizátor deaktiválódásának köszönhető,
a reakció során felszabaduló jodid ionokkal az aktív katalizátor egy [(Xantphos)PdI2]
komplexet képez, mely katalitikusan már nem aktív. (Ezen komplex képződését 31P
NMR spektroszkópiával bizonyították is.) A katalizátor deaktiválódásának elkerülésére
és a teljes konverzió elérésére két megoldást javasoltak, melyek külön-külön, de együtt is
alkalmazhatóak. Az egyik megoldás, egy víz−szerves oldószer kétfázisú rendszer alkal-
mazása, mely esetén a jodid ionok főként a vizes fázisban találhatók, míg a katalizátor
és a szubsztrátum a szerves fázisban. Víz−benzol, víz−toluol, vagy akár THF−hexán
oldószerelegyben is közel 100%-os konverziót értek el. A másik (ettől függetlenül, vagy
a kétfázisú rendszerrel együtt alkalmazott) megoldás lehet a deaktiválódott katalizá-
tor reaktiválása valamilyen redukálószerrel. A cikkekben leírtak szerint cinkporral is és
PMHS-nal (polimetilhidrosziloxán) is sikeresen aktiválták újra a katalizátor komplexet.
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Grushin és szerzőtársai leírták továbbá azt is, hogy aroil-azid származékokat csak
szobahőmérsékletű reakcióval sikerült előállítaniuk, magasabb hőmérsékleten (50 ℃),
víz jelenlétében, amidokat kaptak.

Fentiek tükrében, a 2 kavitandon mint szubsztráton végzett azidokarbonilezési re-
akció során a reakciókörülményeket gondosan mérlegelnünk kellett. Pd-acetát + Xant-
phos in situ képződő, illetve előre preparált komplexét alkalmaztuk katalizátorként, a
reakciót két hőmérsékeleten (szobahőmérséklet és 50 ℃) vizsgáltuk, különböző reakció-
időkkel és katalizátor/szubsztrátum arányokkal. A reakciósémát a 62. ábra mutatja.

62. ábra. Azidokarbonilezés mélyített kavitandvázon

Az 50 ℃-on kivitelezett reakció esetén, 100%-os konverzió mellett, reprodukálha-
tóan kaptuk az amid terméket tisztán (27). Bár a reakció során nem ezen termék
előállítása volt az elsődleges célunk, fontos megemlíteni, hogy a primer amidcsoportot
hordozó származék is jelentőséggel bír. Hiszen, a felső peremen elhelyezett karba-
moilcsoportok hidrogénkötések kialakítására képesek, melyek által különböző vendég
molekulák szelektíven komplexálhatók (például szintén amidcsoportot tartalmazó ami-
nosavak). Ezáltal a kavitand kvázi molekuláris receptorként is működhet, bár ilyen
jellegű vizsgálatokat még nem végeztünk. Továbbá, intermolekuláris (dimer)kapszulák
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képződésére is lehetőséget teremt a felső perem ’szabad’, sztérikusan nem gátolt kar-
bamoilcsoportja (két kavitand egység között), mely szintén érdekes része a szupramo-
lekuláris kémiának.

Az aroil-azidszármazék (28) előállítását szobahőmérsékletű reakcióval sikerült meg-
valósítani, 16 h reakcióidővel, 2 mol% katalizátoraránnyal, 36%-os konverzió mellett
képződött a 28 származék. A konverzió javítása érdekében felemeltük a katalizátor-
arányt 4 mol%-ra, majd 8 mol%-ra, illetve a javasolt módon, cinkpor adagolásával
igyekeztünk reaktiválni a katalizátor komplexet, továbbá, hosszabb reakcióidő (2, illet-
ve 3 nap) alkalmazásával próbáltuk elérni a teljes konverziót. Sajnálatos módon, bár
a teljes konverzió elérése sikerült, a 100%-os kemoszelektivitást nem tudtuk elérni. 4
mol%-os katalizátorarány mellett 60%-os konverzióval képződőtt az aroil-azid termék
(28), de a katalizátorarány további emelése, illetve a hosszú reakcióidő azt eredmé-
nyezte, hogy már szobahőmérsékletű reakció esetén is megjelent az amido-kavitand
(27) származék.

A Grushin és munkatársai által javasolt másik megoldás a 100%-os konverzió el-
érésére, a kétfázisú oldószer-rendszer alkalmazása, kavitand szubsztrátum esetén nem
volt kivitelezhető, hiszen apoláris oldószerekben, szobahőmérsékleten a 2 kavitand nem
oldódik, sőt, a hexánt a kavitand kicsapására alkalmazzuk rutinszerűen a feldolgozás
során. A halogénezett szerves oldószerek pedig a Pd(0)-komplexek esetén nem hasz-
nálhatóak, hiszen oxidatív addícióval reagálnak az aktív katalizátorral.

Összefoglalván a fejezetet elmondható, hogy két, makromolekulákon eleddig még
nem alkalmazott homogénkatalitikus eljárást hajtottunk végre sikeresen nagy méretű,
nagy molekulatömegű kavitandokon, mint szubsztrátumokon. A hidroformilezés során
alkalmazott katalizátorrendszerekkel hasonló kemo- és regioszelektivitás értékeket kap-
tunk a kavitand szubsztrátum (25) esetén, mint a párhuzamos, sztirolon végzett kísér-
leteknél. Az azidokarbonilezés során mind az aroil-azid- (28), mind az amidszármazék
(27) előállítása sikeresen adaptálható volt kavitandvázra is, bár a kemoszelektivitás csak
az amidszármazék esetén volt 100%-os.
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4. Metodikai rész

4.1. A szintézisek során használt anyagok származása, tisztasága

A szintézisek során alkalmazott kiindulási anyagok és reagensek (2-metil-rezorcin,
acetaldehid, fenil-acetilén, 4-etinil-fenil-boronsav-pinakolészter, vinil-fenil-boronsav, eti-
nil-ferrocén, trimetil-szilil-acetilén, fenil-azid, benzil-azid), N -nukleofilek (terc-butil-
amin, L-alanin-metil-észter, piperidin, morfolin, pirrolidin), oldószerek (kloroform, di-
klór-metán, THF, hexán, metanol, etanol, DMF, toluol), foszfinok (trifenilfoszfin, dppb,
dppp, xantphos), a palládium-acetát, a Cu(I)-jodid, a TBAF, a nátrium-azid és az ón-
klorid a Sigma-Aldrich és a VWR cég termékei voltak, melyeket további tisztítás nélkül
használtam.

A munkám során használt gázokat (argon, szén-monoxid, hidrogén) a Linde gáz
Magyarország Zrt. forgalmazza. Az argon gázt inert munkák során általánosan alkal-
mazott vákum/argon rendszerben használtam, kálium-hidroxiddal, szilikagélre réteg-
zett foszfor-pentoxiddal, kobalt(II)-kloriddal és Cu(I)-kloriddal töltött üvegcsöveken
keresztülvezetve víz- és oxigénmentesítettem.

A 9 kavitand szintézise során alkalmazott etinilszármazékot (pregna-16-én-20-in)
munkatársam, Mikle Gábor állította elő szakirodalomban publikált recept alapján. [137]

A 15 és 19 kavitandok előállítása során alkalmazott azidszármazékokat (ferrocenil-
metil-azid (15), 2β-azido-3α-hidroxi-5α-androsztán-17-on [138] (19)) Dr. Skodáné Föl-
des Rita és munkatársai (Pannon Egyetem) szintetizálták. A 16-18 vegyületek szin-
tézise során használt azidszármazékot (4-kloro-2-metil-5-azido-3-piridazinon (16), 4-
bromo-2-metil-5-azido-3-piridazinon (17), 4-kloro-2-etilmorfolin-5-azido-3-piridazinon
(18)) pedig Dr. Mátyus Péter és munkatársai (Semmelweis Egyetem) állították elő. A
hidroformilezés során alkalmazott katalizátorokat és prekurzorokat ([Pt(PhCN)2Cl2],
[Pt(bdpp)Cl(SnCl3)], [Rh(NBD)Cl]2) tanszékünk munkatársa, Dr. Pongrácz Péter
szintetizálta.

4.2. Az előállított vegyületek műszeres analitikai jellemzése

Az előállított termékek szerkezetének meghatározásához Bruker Avance III 500
NMR készüléket használtam, a minták oldószere CDCl3, illetve DMSO-d6 volt. A
molekulák jellemző funkciós csoportjainak azonosítását Nicolet 5700 FT-IR (Thermo)
típusú infravörös spektrofotométerrel végeztem el, a mintakészítés során KBr pasz-
tillákat alkalmaztam. Az elemanalízis mérések EA 1110 CHNS elemanalizátorral, a
MALDI-TOF spektrumok Autoflex II TOF/TOF spektrométerrel (Bruker Daltonics,
Bremen, Germany) pozitív ion módban készültek, 337 nm pulzáló nitrogén lézer felhasz-
nálásával (feszültség: 20.0 kV, mátrix: DHB). A vegyületek olvadáspontjait Boetius
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olvadáspontmérő készülékkel határoztam meg. Az értékeket nem korrigáltam.

4.3. Számításos módszerek

A dolgozatban szereplő összes geometria optimalizációját mindenféle szimmetriabe-
li megkötés nélkül számoltuk az összes elméleti szinten. A potenciálenergia felület
stacionárius pontjait a Hesse-mátrix sajátértékei alapján karakterizáltam. A lokális
minimumok összes sajátértéke pozitív.
A molekuladinamikai szimulációkat a Schrödinger szoftvercsomag MacoModel modul-
jával, az OPLS-2005 [108] erőtér alkalmazásával és a PRCG (Polak-Ribiere Conjugate
Gradient) módszerrel [109] végeztük.
A következő számításokra a Gaussian 09.D01 [139] programot használtuk: a geometria
optimalizálása szemiempirikus PM6 [110] szinten, elektronszerkezeti számítások B3LYP-
D3/def2-TZVP [113,120] szinten, elméleti kémiai eltolódások számítása (NMR szimulá-
ció) B3LYP-D3/6-31G(d,p) GIAO [103,113,115–117] szinten és a geometria újraoptimálása
PBEPBE/6-31G(d,p) [102,103] szinten.
A különböző DFT módszerek tesztelését, úgymint M06-2X/6-31G(d,p) [103,111], M06-
L/6-31G(d,p) [103,111], B97-D3/6-31G(d,p) [103,112], B3LYP-D3/6-31G(d,p) [103,113], PBE-
D3/6-31G(d,p) [102,103] and PBEPBE/6-31G(d,p) [102,103] az ORCA 4.0.0 programmal [114]

hajtottuk végre.
A QTAIM (Bader) analíziseket az AIMAll [140] szoftverrel, az NCI számításokat az
NCIPLOT [128] programmal készítettük.

4.4. A reakciók kivitelezése

Szubsztitúciós reakció tetrabróm-kavitand- (1) vázon (3-4)

Gloveboxban dolgozva, mágneses keverővel ellátott Schlenk-edénybe mértem a kiindu-
lási anyagot (1) (200 mg, 0.2 mmol), a ciklopentadienil-lítiumot (346 mg, 4.8 mmol) és
feloldottam 10 ml vízmentes, gloveboxban tárolt THF-ban. A reakcióelegyet 24 órán
át gloveboxban kevertettem, majd a gloveboxból kihozva feldolgoztam.
Feldolgozás: az oldószert bepárlással eltávolítottam és a maradékot 20-20 ml víz és
CH2Cl2 hozzáadásával extraháltam. A szerves fázist leválasztottam, a vizes fázist két-
szer 10 ml CH2Cl2-nal mostam, végül az egyesített szerves fázist 20 ml vízzel extrahál-
tam és MgSO4-on szárítottam. Az oldószert bepárlással újfent eltávolítottam, majd a
maradékot 5 ml metanolban felvettem, szűrtem és vákum alatt szárítottam (3).
Szintén gloveboxban dolgozva, Schlenk-edénybe mértem a 3 kavitandot (100 mg, 0.11
mmol), a nátrium-hidridet (17.6 mg, 0.44 mmol), és feloldottam 20 ml vízmentes THF-
ban. A reakcióelegyet 1.5 órán keresztül kevertettem gloveboxban, majd hozzáadtam
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5 ml THF-ban feloldott vízmentes FeCl2-ot (27.86 mg, 0.22 mmol) és további 16 órán
keresztül kevertettem.
Feldolgozás: a gloveboxból kihozva óvatosan 30 ml vízre öntöttem. A kiváló csapadékot
üvegszűrőn szűrtem és vákum alatt szárítottam (4).

’Click’ reakció tetraazido-kavitand- (5) vázon (6-9)

A kiindulási anyagot (5) (100 mg, 0.12 mmol), CuI katalizátort (11.3 mg, 0.06 mmol) és
a megfelelő szilárd halmazállapotú etinil-származékot (etinil-ferrocén (7), 4-etinil-fenil-
boronsav-pinakolészter (8) és pregna-16-én-20-in (9) (0.6 mmol) mágneses keverővel
ellátott Schlenk-edénybe bemértem és az argon-vákum rendszerrel háromszor atmosz-
férát cseréltem. Argon ellenáram alatt feloldottam a szilárd komponenseket előzetesen
oxigénmentesített CH2Cl2 / H2O (15 ml / 3 ml) oldószerelegyben. A reakcióelegyhez
hozzáadtam a trietilamin bázist (0.17 ml, 1.2 mmol) és a 6 kavitand esetén a folyékony
fenil-acetilént (0.6 mmol, 0.066 ml), majd a reakcióelegyet 24 órán át, szobahőmérsék-
leten kevertettem.
Feldolgozás: a reakcióelegyet 4 ml víz hozzáadásával extraháltam, a szerves fázist levá-
lasztottam, a vizes fázist kétszer 5 ml CH2Cl2-nal mostam, végül az egyesített szerves
fázist 10 ml vízzel extraháltam és MgSO4-on szárítottam. Az oldószert bepárlással
eltávolítottam, majd a maradékot 5 ml metanolban felvettem, szűrtem és vákum alatt
szárítottam.

Sonogashira-kapcsolás tetrajód-kavitand- (2) vázon (11-12)

Mágneses keverővel, hűtővel és argon labdával felszerelt háromnyakú gömblombikba
bemértem a kiindulási anyagot (2) (1 g, 0.658 mmol), palládium-acetátot (16.5 mg,
0.073 mmol), trifenilfoszfint (40 mg, 0.153 mmol), CuI-ot (135 mg, 0.709 mmol), és a
12 kavitand esetén az etinil-ferrocént (850 mg, 4 mmol). Az argon-vákum rendszerrel
háromszor atmoszférát cseréltem, a komponenseket argon ellenáram alatt feloldottam
35 ml előzetesen oxigénmentesített THF-ban. Hozzáadtam a K2CO3 (1.1 g, 7.959
mmol) bázist, melyet feloldottam 10 ml előzőleg oxigénmentesített H2O-ben és a 11
kavitand esetén hozzáadtam a folyékony trimetil-szilil-acetilént (1.1 ml, 7.784 mmol).
A lombikot 65 ℃-os olajfürdőbe helyeztem, majd 24 órán keresztül kevertettem argon
atmoszféra alatt.
Feldolgozás: a THF-t eltávolítottam bepárlással, majd a maradékot 30-50 ml víz és
CH2Cl2 hozzáadásával extraháltam. A szerves fázist leválasztottam, a vizes fázist két-
szer 20 ml CH2Cl2-nal mostam, végül az egyesített szerves fázist 30 ml vízzel extra-
háltam és MgSO4-on szárítottam. Az oldószert bepárlással újfent eltávolítottam, majd
a maradékot 5 ml metanolban felvettem, szűrtem és vákum alatt szárítottam. A 11
kavitand esetén a maradékot feloldottam THF-ban, TBAF-ot (tetrabutil-ammónium-
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fluorid, 1.35 g, 4.279 mmol 760 mg 10 alkalmazása esetén) adtam hozzá a trimetil-
szililcsoport eltávolítása céljából és 1 órán keresztül kevertettem. Majd a THF-t el-
távolítottam, a maradékot kétszer extraháltam CH2Cl2/H2O (30 ml/20 ml) eleggyel,
majd a szerves fázist leválasztottam és MgSO4-on szárítottam. Az oldószert bepárlás-
sal eltávolítottam, majd a maradékot 5 ml metanolban felvettem, szűrtem és vákum
alatt szárítottam.

’Click’ reakció tetraetinil-kavitand- (11) vázon (13-19)

A kiindulási anyagot (11) (250 mg, 0.225 mmol), CuI katalizátort (13 mg, 0.068 mmol)
és a megfelelő szilárd halmazállapotú azidszármazékot (0.9 mmol) mágneses keverővel
ellátott Schlenk-edénybe bemértem és az argon-vákum rendszerrel hátomszor atmosz-
férát cseréltem. Argon ellenáram alatt feloldottam a szilárd komponenseket előzete-
sen oxigénmentesített CH2Cl2/H2O (20 ml/2 ml) oldószerelegyben. A reakcióelegyhez
hozzáadtam a trietilamin bázist (0.31 ml, 2.25 mmol) és a 13-14 kavitand esetén a
folyékony azidszármazékokat (0.9 mmol), majd a reakcióelegyet 24 órán át, szobahő-
mérsékleten kevertettem.
Feldolgozás: a reakcióelegyet 5 ml víz hozzáadásával extraháltam, a szerves fázist levá-
lasztottam, a vizes fázist kétszer 10 ml CH2Cl2-nal mostam, végül az egyesített szerves
fázist 10 ml vízzel extraháltam és MgSO4-on szárítottam. Az oldószert bepárlással
eltávolítottam, majd a maradékot 5 ml metanolban felvettem, szűrtem és vákum alatt
szárítottam.

Aminokarbonilezés mélyített tetrajód-kavitand- (13) vázon (20-24)

Atmoszférikus reakció: mágneses keverővel, hűtővel és CO labdával felszerelt há-
romnyakú gömblombikba bemértem a kiindulási anyagot (13) (100 mg, 0.05 mmol),
palládium-acetátot (2.24 mg, 0.01 mmol), trifenilfoszfint (5.24 mg, 0.02 mmol) és a
megfelelő szilárd aminszármazékot (L-alanin-metil-észter) (0.9 mmol), majd a vákum-
argon rendszerrel háromszor atmoszférát cseréltem. Argon ellenáram alatt feloldottam
a komponenseket 10 ml DMF-ben és hozzáadtam a trietil-amin bázist (110 µL, 0.8
mmol), illetve a folyékony amin-származékokat (t-Bu-amin, piperidin, morfolin, pirrol-
idin) (0.9 mmol). A labdát megtöltöttem szén-monoxiddal és a gömblombikot 60 ℃-os
olajfürdőbe helyezve 48 órát kevertettem.
Nagynyomású reakció: rozsdamentes acél autoklávba bemértem a kiindulási anya-
got (13) (50 mg, 0.025 mmol), a palládium-acetátot (1.12 mg, 0.005 mmol), trifenil-
foszfint (2.62 mg, 0.02 mmol) és a megfelelő szilárd aminszármazékot (L-alanin-metil-
észter) (0.45 mmol), majd a vákum-argon rendszerrel háromszor atmoszférát cseréltem.
Argon ellenáram alatt feloldottam a komponenseket 4 ml DMF-ban és hozzáadtam a
trietil-amin bázist (55 µL, 0.4 mmol), illetve a folyékony aminszármazékokat (t-Bu-
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amin, piperidin, morfolin, pirrolidin) (0.45 mmol), majd az autoklávot lezártam. Fém-
kapilláris segítségével az autoklávot a CO palackhoz csatlakoztattam, és megtöltöttem
90 bar szén-monoxiddal. Ezt követően az autoklávot 60 ℃-os olajfürdőbe helyeztem és
48 órán át kevertettem.
Feldolgozás: a reakcióelegyet szűrőpapíron leszűrtem, a DMF-ot vákumpumpa segít-
ségével eltávolítottam. A maradékot 2 ml CH2Cl2-ban felvettem és 3 ml hexánnal
kicsaptam. A csapadékot üvegszűrőn szűrtem és szárítottam.

Suzuki-Miyaura-kapcsolás tetrajód-kavitand- (2) vázon (25)

Mágneses keverővel, hűtővel és argon labdával felszerelt háromnyakú gömblombikba
bemértem a kiindulási anyagot (2) (100 mg, 0.066 mmol), palládium-acetátot (4.5
mg, 0.02 mmol ), trifenilfoszfint (10.5, 0.04 mmol) és a 4-vinil-fenil-boronsavat (115.4
mg, 0.78 mmol). Az argon-vákum rendszerrel háromszor atmoszférát cseréltem, a
komponenseket argon ellenáram alatt feloldottam előzetesen oxigénmentesített THF-
ban és hozzáadtam 2 ml oxigénmentesített vízben oldott K2CO3-ot (109 mg, 0.79
mmol). A lombikot 65 ℃-os olajfürdőbe helyeztem, majd 48 órán keresztül kevertettem
argon atmoszféra alatt.
Feldolgozás: a THF-t eltávolítottam bepárlással, majd a maradékot 20-50 ml víz és
CH2Cl2 hozzáadásával extraháltam. A szerves fázist leválasztottam, a vizes fázist két-
szer 20 ml CH2Cl2-nal mostam, végül az egyesített szerves fázist 30 ml vízzel extrahál-
tam és MgSO4-on szárítottam. Az oldószert bepárlással újfent eltávolítottam, majd a
maradékot 5 ml metanolban felvettem, szűrtem és vákum alatt szárítottam.

Hidroformilezés tetravinil-kavitand- (25) vázon (26)

Rozsdamentes acél autoklávba bemértem a kiindulási anyagot (25) (50 mg, 0.034
mmol), a katalizátor prekuzort (0.0034 mmol), a foszfint (0.0034 mmol difoszfin és
0.0068 mmol monofoszfin esetén) és az ón-kloridot (platina-prekurzor esetén) (0.0034
mmol a kipreparált SnCl3-komplex esetén, egyébként 0.0068 mmol) és háromszor at-
moszférát cseréltem. Argon ellenáram alatt hozzáadtam a vízmentes toluolt és az au-
toklávot lezártam. Fémkapilláris segítségével az autoklávot a H2, majd a CO palackhoz
csatlakoztattam, és megtöltöttem 50-50 bar szintézisgázzal. Majd az autoklávot 80, il-
letve 100 ℃-os olajfürdőbe helyeztem és 48 órán át kevertettem.
Felfdolgozás: az autoklávot leeresztettem, majd a reakcióelegyet szűrőpapíron leszűr-
tem. Az oldószert bepárlással eltávolítottam, a maradékot 2 ml CH2Cl2-ban felvettem
és 3 ml hexánnal kicsaptam. A csapadékot szűrtem és szárítottam.
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Azidokarbonilezés tetrajód-kavitand- (2) vázon (27, 28)

Mágneses keverővel, hűtővel és CO labdával felszerelt háromnyakú gömblombikba be-
mértem a kiindulási anyagot (2) (200 mg, 0.066 mmol), palládium-acetátot (2.5 mg,
0.01 mmol), xantphost (6 mg, 0.01 mmol), nátrium-azidot (20.6 mg, 0.32 mmol) és
a vákum-argon rendszerrel háromszor atmoszférát cseréltem. Argon ellenáram alatt
feloldottam a komponenseket 30 ml THF-ban és hozzáadtam 1 ml vizet. Megtöltöttem
szén-monoxiddal a labdát és szén-monoxid atmoszférában, szobahőmérsékleten kever-
tettem a reakcióelegyet (28). (A 27 kavitand esetén 50 ℃-os olajfürdőbe helyeztem.)
Feldolgozás: A THF-t fűtés nélkül bepároltam. A maradékot 2 ml CH2Cl2-ban felvet-
tem, 3-5 ml hexánnal kicsaptam és leszűrtem. Vákum alatt szárítottam fűtés nélkül.

4.5. A vegyületek analitikai jellemzése

3: Narancssárga szilárd anyag (150 mg, 83%), mp 248 ℃. IR [cm–1] νmax(KBr): 978,
1097, 1232, 1468, 1610,1708, 2963 cm–1; 1H-NMR (500.15 MHz, CDCl3): 1.77 (12H, br
s, CH3CH), 2.89 (4H, m), 3.51 (8H, m, CH2), 4.22 (4H, m, belső OCH2O), 5.02 (4H,
m, CH3CH ), 5.81 (4H, m, külső OCH2O), 6.39 (16H, m, Cp), 7.25 (4H, m, Ar). 13C-
NMR (125.78 MHz, CDCl3): (Izoméria miatt jelsokszorozódás lép fel!) 16.2 (CH3CH),
25.6 - 26.5 - 29.7 (Cp-CH), 31.3 (CH3CH), 41.2 - 43.7 (CH2), 99.7 (OCH2O), 117.9,
125.8, 126.3, 127.4, 130.9, 132.2, 134.1, 134.6, 138.9, 153.0. MS: 905 [M]+

4: Barna szilárd anyag (83.5 mg, 75%), mp 275-280 ℃. IR [cm–1] νmax(KBr): 978,
1099, 1232, 1465, 1628, 1699, 2965 cm–1.

6: Világos barna szilárd anyag (102 mg, 70%), mp 260 ℃. IR [cm–1] νmax(KBr): 689,
760, 978, 1014, 1232, 1090, 1472, 2963 cm–1; 1H-NMR (500.15 MHz, DMSO-d6): 1.84
(12H, d, J 7.2 Hz, CH3CH), 4.4 (4H, d, J 7.2 Hz, belső OCH2O), 4.84 (4H, q, J 7.2 Hz,
CH3CH ), 5.38 (8H, s, ArCH2N), 6.12 (4H, d, J 7.2 Hz, külső OCH2O), 7.33-7.35 (4H,
m, Ph), 7.44-7.46 (8H, m, Ph), 7.84-7.86 (12H, m, Ph+4-H), 8.5 (4H, s, C=CH), 13C-
NMR (125.78 MHz, DMSO-d6): 16.5 (CH3CH), 31.8 (CH3CH), 43.9, 99.8 (OCH2O),
121.8, 122.3, 123.0, 125.8, 128.3, 129.3, 131.2, 139.6, 146.5, 153.2. MS: 1221.3 [M]+

7: Narancssárga szilárd anyag (120 mg, 62%), mp >300 ℃ (dec.) IR [cm–1] νmax(KBr):
809, 983, 1103, 1014, 1228, 1472, 1624, 2928, 2968 cm–1; 1H-NMR (500.15 MHz,
DMSO-d6): 1.84 (12H, d, J 7.2 Hz, CH3CH), 4.04 (20H, s, Fc), 4.29 (8H, s, Fc), 4.39
(4H, d, J 7.2 Hz, belső OCH2O), 4.72 (8H, s, Fc), 4.83 (4H, q, J 7.2 Hz, CH3CH ), 5.33
(8H, s, ArCH2N), 6.06 (4H, d, J 7.2 Hz, külső OCH2O), 7.85 (4H, s, Ph), 8.1 (4H,
s, C=CH). 13C-NMR (125.78 MHz, DMSO-d6): 16.5 (CH3CH), 31.8 (CH3CH), 43.8,
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66.9, 68.7, 69.7, 76.4, 99.7 (OCH2O), 121.5, 121.8, 122.9, 139.5, 145.3, 153.2. MS:
1652.4 [M]+

8: Sárga szilárd anyag (151 mg, 73%), mp 262 ℃. IR [cm–1] νmax(KBr): 983, 1090,
1143, 1357, 1472, 1610, 2928, 2972 cm–1; 1H-NMR (500.15 MHz, CDCl3): 1.37 (48H, s,
CH3), 1.81 (12H, d, J 7.2 Hz, CH3CH), 4.43 (4H, d, J 7.2 Hz, belső OCH2O), 5.04 (4H,
q, J 7.2 Hz, CH3CH ), 5.33 (8H, s, ArCH2N), 5.87 (4H, d, J 7.2 Hz, külső OCH2O),
7.4 (4H, s, Ph), 7.8-7.85 (20H, m, Ph+C=CH). 13C-NMR (125.78 MHz, CDCl3): 16.1
(CH3CH), 24.9 (CH3), 31.3 (CH3CH), 44.2, 83.8, 99.4 (OCH2O), 120.4, 120.5, 121,
124.9, 132.8, 135.3, 139.1 (átfedő jelek), 147.6, 153.4.

9: Törtfehér szilárd anyag (130 mg, 60%), mp 310 ℃. IR [cm–1] νmax(KBr): 983, 1067,
1094, 1130, 1352, 1374, 1619, 2852, 2919 cm–1; 1H-NMR (500.15 MHz, CDCl3): 0.7-2.3
(128H, m, szteroid vázprotonok), 0.85 (12H, s, anguláris metil (18-CH3)), 0.95 (12H,
s, anguláris metil (19-CH3)), 1.78 (12H, d, J 7.2 Hz, CH3CH), 4.36 (4H, d, J 7.2 Hz,
belső OCH2O), 5.0 (4H, q, J 7.2 Hz, CH3CH ), 5.25 (8H, s, ArCH2N), 5.84 (4H, d,
J 7.2 Hz, külső OCH2O), 6.2 (4H, s, 16-H), 7.35 (4H, s, Ph), 7.48 (4H, s, C=CH).
13C-NMR (125.78 MHz, CDCl3): 12.2, 16.1 (CH3CH), 16.4, 20.8, 22.2, 26.8, 29.01,
29.08, 31.2, 31.6 (CH3CH), 32.0, 34.0, 35.5, 36.5, 38.5, 43.8, 47.1, 47.3, 55.2, 57.0, 99.4
(OCH2O), 119.6, 120.7, 120.8, 127.8, 139.0, 144.0, 144.2, 153.4. MS: 1830.3 [M]+

10: Törtfehér szilárd anyag (760 mg, 82%), mp 184-185 ℃. Elemanalízis (C84H88O12Si4):
Elméleti: C, 71.96, H, 6.33%; Mért: C, 72.25, H, 6.41%; IR [cm–1] νmax(KBr): 843,
868, 976, 1248, 1506, 1604, 2157 cm–1; 1H-NMR (500.15 MHz, CDCl3): 0.25 (36H, s,
Si(CH3)3), 1.82 (12H, d, J 7.2 Hz, CH3CH), 4.61 (4H, d, J 7.2 Hz, belső OCH2O), 4.90
(8H, s, ArCH2O), 5.08 (4H, q, J 7.2 Hz, CH3CH ), 5.74 (4H, d, J 7.2 Hz, külső OCH2O),
6.81 (8H, d, J 11.8 Hz, Ar), 7.37 (4H, s, Ar), 7.39 (8H, d, J 11.8 Hz, Ar). 13C-NMR
(125.78 MHz, CDCl3): 16.2 (CH3CH), 31.2 (CH3CH), 60.6 (ArCH2O), 92.8, 100.0
(OCH2O), 105.0, 114.3, 115.9, 120.7, 122.4, 133.6, 139.0, 154.0, 158.7. MS: 1424.43
[M+23]+

11: Szürke szilárd anyag (550 mg, 91%), mp >350 ℃. Elemanalízis (C72H56O12): El-
méleti: C, 77.78, H, 5.07%; Mért: C, 77.98, H, 5.15%; IR [cm–1] νmax(KBr): 974, 1246,
1506, 1604, 2106, 3286 cm–1; 1H-NMR (500.15 MHz, CDCl3): 1.83 (12H, d, J 7.2 Hz,
CH3CH), 3.01 (4H, s), 4.63 (4H, d, J 7.2 Hz, belső OCH2O), 4.92 (8H, s, ArCH2O),
5.09 (4H, q, J 7.2 Hz, CH3CH ), 5.76 (4H, d, J 7.2 Hz, külső OCH2O), 6.84 (8H, d, J
8.8 Hz, Ar), 7.39-7.43 (12H, m, Ar). 13C-NMR (125.78 MHz, CDCl3): 16.1 (CH3CH),
31.2 (CH3CH), 60.6 (ArCH2O), 76.1, 83.3, 100.0 (OCH2O), 114.4, 114.8, 120.7, 122.3,
133.7, 138.9, 153.9, 158.9. MS: 1135.37 [M+23]+
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12: Sárga szilárd anyag (827 mg, 68%), mp >300 ℃. IR [cm–1] νmax(KBr): 827, 973,
1021, 1106, 1242, 1508, 1600, 2208, 2882, 2936, 2968, 3091 cm–1; 1H-NMR (500.15
MHz, CDCl3): 1.86 (12H, br s CH3CH), 4.25 (28H, br s, Fc), 4.5 (8H, br s, Fc), 4.67
(4H, d, J 7.0 Hz, belső OCH2O), 4.96 (8H, s, ArCH2O), 5.12 (4H, br s CH3CH ), 5.8
(4H, d, J 7.0 Hz, külső OCH2O), 6.88 (8H, d, J 8.5 Hz, Ar), 7.43 (12H, m, Ar). 13C-
NMR (125.78 MHz, CDCl3): 16.25 (CH3CH), 31.3 (CH3CH), 60.7 (ArCH2O), 65.7,
68.7, 70 (Fc), 85.4, 87, 100.1 (OCH2O), 114.6, 120.7, 122.5, 132.9, 139, 154, 158.2. MS:
1849.7 [M]+

13: Bézs szilárd anyag (273 mg, 58%), mp >350 ℃. Elemanalízis (C96H72I4N12O12):
Elméleti: C, 55.08, H, 3.47, N, 8.03%; Mért: C, 55.36, H, 3.51, N, 7.91%; IR [cm–1]
νmax(KBr): 974, 1246, 1489, 1616 cm–1; 1H-NMR (500.15 MHz, DMSO–d6): 1.92
(12H, d, J 6.9 Hz, CH3CH), 4.56 (4H, d, J 7.3 Hz, belső OCH2O), 4.92 (12H, br s,
ArCH2O + CH3CH ) 5.87 (4H, d, J 7.3 Hz, külső OCH2O), 7.07 (8H, d J 8.5 Hz, Ar),
7.7 (8H, d J 8.6 Hz, Ar), 7.82 (8H, d, J 8.3 Hz, Ar), 7.93-7.97 (12H, br s, Ar), 9.13
(4H, br s). 13C-NMR (125.78 MHz, DMSO–d6): 16.1 (CH3CH), 31.3 (CH3CH), 60.5
(ArCH2O), 94.1, 99.4 (OCH2O), 115.1, 118.4, 121.7, 122.4, 122.7, 122.9, 126.8, 136.2,
138.5, 139.0, 147.2, 153.1, 158.5. MS: 2116.80 [M+23]+

15: Barna szilárd anyag (280 mg, 60%), mp >350 ℃. Elemanalízis (C116H100Fe4N12O12):
Elméleti: C, 67.06, H, 4.85, N, 8.09%; Mért: C, 67.22, H, 4.71, N, 8.01%; IR [cm–1]
νmax(KBr): 972, 1245, 1459, 1591, cm–1; 1H-NMR (500.15 MHz, CDCl3): 1.83 (12H,
d J 6.5 Hz, CH3CH), 4.21 (36H, br s, Cp), 4.34 (8H, br s, FeCH2N), 4.67 (4H, d, J
6.7 Hz, belső OCH2O), 4.94 (8H, br s, ArCH2O), 5.09 (4H, br s, CH3CH ), 5.75 (4H,
d J 6.8 Hz, külső OCH2O), 6.91 (8H, d J 7.3 Hz, Ar), 7.4 (4H, br s, Ar), 7.7 (12H, m,
Ar + C=CH). 13C-NMR (125.78 MHz, CDCl3): 16.2 (CH3CH), 31.2 (CH3CH), 50.05
(CH2), 60.6 (ArCH2O), 69.2 (Fc), 81.3, 100.2 (OCH2O), 114.9, 118.7, 120.6, 122.7,
123.9, 127.1, 138.9, 147.4, 154.04, 158.6. MS: 2100.47 [M+23]+

16: Sötét barna szilárd anyag (145 mg, 65%), mp >350 ℃. IR [cm–1] νmax(KBr):
973, 1246, 1460, 1661 cm–1; 1H-NMR (500.15 MHz, CDCl3): 1.87 (12H, d, J 7.0 Hz,
CH3CH), 3.95 (12H, s, N-CH 3), 4.76 (4H, d, J 7.2 Hz, belső OCH2O), 5.04 (8H, s,
ArCH2O), 5.15 (4H, q, CH3CH ), 5.83 (4H, d, J 7.2 Hz, külső OCH2O), 7.04 ((H, d,
J 8.8 Hz, Ar), 7.46 (4H, s, Ar), 7.83 (8H, d, J 8.8 Hz, Ar), 8.45 (4H, s, C=CH), 8.64
(4H, s, N=CH). 13C-NMR (125.78 MHz, CDCl3): 16.2 (CH3CH), 31.3 (CH3CH), 41.4
(N-CH3), 60.7 (ArCH2O), 100.2 (OCH2O), 115.2, 120.8, 122.3, 122.6, 124.5, 127.6,
135.4, 139, 154.1, 157.2, 159.3, 225.4.
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17: Barna szilárd anyag (150 mg, 61%), mp >350 ℃. IR [cm–1] νmax(KBr): 974, 1246,
1459, 1653 cm–1; 1H-NMR (500.15 MHz, CDCl3): 1.87 (12H, br s, CH 3CH), 3.97
(12H, s, N-CH 3), 4.75 (4H, br s, belső OCH 2O), 5.04 (8H, s, ArCH 2O), 5.15 (4H, q,
CH3CH ), 5.83 (4H, br s külső OCH 2O), 7.04 (8H, br s, Ar), 7.4 (4H, s, Ar), 7.83 (8H,
br s, Ar), 8.2 (4H, s, C=CH) and 8.6 (4H, br s, N=CH).

18: Barna szilárd anyag (315 mg, 63%), mp >350 ℃. IR [cm–1] νmax(KBr): 976, 1008,
1112, 1239, 1609, 1660, 2813, 2854, 2955 cm–1; 1H-NMR (500.15 MHz, CDCl3): 1.87
(12H, br s, 2.57 (16H, br s), 2.86 (8H, br s), 3.69 (16H, br s), 4.44 (8H, br s), 4.74
(4H, d J 7.2 Hz, belső OCH2O), 5.03 (8H, s, ArCH2O), 5.14 (4H, br s CH3CH ), 5.83
(4H, d J 6.8 Hz, külső OCH2O), 7.04 (8H, d, J 7.8 Hz, Ar), 7.45 (4H, s, Ar), 7.83
(8H, d, J 7.8 Hz, Ar), 8.5 (4H, s), 8.67 (4H, s). 13C-NMR (125.78 MHz, CDCl3): 16.2
(CH3CH), 31.3 (CH3CH), 49.81, 53.5, 56.1, 60.7 (ArCH2O), 100.2 (OCH2O), 115.1,
119.4, 120.8, 122.2, 122.5, 124.4, 127.7, 131.5, 135.1, 139, 148.2, 154.1, 157.1, 159.3.
MS: 2296.1 [M+39]+

19: Világos szürke szilárd anyag (365 mg, 67%), mp >300 ℃. IR [cm–1] νmax(KBr):
970, 1090, 1241, 1456, 1495, 1610, 1730, 2852, 2932 cm–1; 1H-NMR (500.15 MHz,
DMSO-d6): 0.3 (12H, s, szt. ang. CH3), 0.71 (12H, s, szt. ang. CH 3), 1.91 (12H, d, J
7.2 Hz, CH3CH), 0.71-2.37 (56H, m, szteroid vázprotonok), 4.48-4.63 (8H, m, szteroid
vázprotonok), 4.89 (8H, m), 5.1 (8H, s, ArCH2O) 5.85 (4H, d, J 7.0 Hz, külső OCH2O),
7.0 (8H, d, J 8.7 Hz, Ar), 7.75 (8H, d, J 8.6 Hz, Ar), 7.93 (4H, s, Ar), 8.58 (4H, s, Ar).
13C-NMR (125.78 MHz, DMSO-d6): 12.6 (CH3), 13.9 (CH3), 16.6 (CH3CH), 20.4,
21.7, 27.9, 30.8, 31.8 (CH3CH), 33.6, 34.5 (átfedő jelek), 35.8 (átfedő jelek), 39, 47.6,
51, 54.3, 65.9, 60.9 (ArCH2O), 65, 69.5, 99.9 (OCH2O), 115.5, 120.6, 122.6, 122.8,
124.4, 127, 139.5, 146.3, 153.6, 158.6, 220.05. MS: 2460.2 [M+23]+

20a: Sötét barna szilárd anyag (45 mg, termékelegyből karakterizálva), mp 240-245
℃. IR [cm–1] νmax(KBr): 970.9, 1022, 1090, 1169, 1241, 1296, 1453, 1494, 1620, 2885,
2967 cm–1; 1H-NMR (500.15 MHz, DMSO-d6): 1.41 (36H, s, t-Bu), 1.92 (12H, br s,
CH 3CH), 4.57 (4H, br s, belső OCH 2O), 4.93 (8+4 H, br s, ArCH 2O + CH3CH ),
5.88 (4H, br s, külső OCH 2O), 7.1 (8H, br s, Ar), 7.62-8.14 (28H, m, Ar), 9.23 (4H, s,
C=CH). 13C-NMR (125.78 MHz, DMSO-d6): 16.6 (CH3CH), 29.04 ((CH3)3C), 31.8
(CH3CH), 51.45 ((CH3)3C ), 61.0 (ArCH2O), 99.95 (OCH 2O), 115.6, 119.3, 119.5,
120, 123.2, 127.3, 129.5, 131.9, 136.04, 138.5, 139.5, 147.8, 153.65, 159.02, 165.6
(N(H)C=O).

20b: Világos szilárd anyag (17 mg, 32%), mp 245-250 ℃. IR [cm–1] νmax(KBr): 975,
1023, 1071, 1094, 1152, 1175, 1245, 1477, 1517, 1603, 1669, 2968, 3396 cm–1; 1H-NMR
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(500.15 MHz, DMSO-d6): 13C-NMR (125.78 MHz, DMSO-d6): 1.41 (36H, s, t-Bu),
1.94 (12H, d J 6.7 Hz, CH 3CH), 4.58 (8H, br s, belső OCH 2O), 4.93 (8+4 H, br s,
ArCH 2O + CH3CH ), 5.88 (4H, br s, külső OCH 2O), 7.1 (8H, d J 7.7 Hz, Ar), 7.47
(8H, br s, Ar), 7.86 (8H, d J 7.7 Hz, Ar), 7.95 (4H, s, Ar), 8.14 (8H, br s, Ar), 8.57 (4H,
s, NH), 9.3 (4H, s, C=CH). 13C-NMR (125.78 MHz, DMSO-d6): 16.04 (CH3CH), 28.2
((CH3)3C), 31.3 (CH3CH), 51.2 ((CH3)3C ), 60.45 (ArCH2O), 99.4 (OCH2O), 115.1,
118.65, 119.8, 122.5, 126.8, 128.6, 128.7, 131.4, 132.0, 139.0, 140.2, 147.5, 153.1, 158.6,
164.9 (N(H)C=O), 188.8 (ArC=O). MS: 2098.8 [M]+.

21a: Világos barna szilárd anyag (55 mg, termékelegyből karakterizálva), mp 255-260
℃. IR [cm–1] νmax(KBr): 974, 1022, 1241, 1453, 1617, 2851, 2940 cm–1; 1H-NMR
(500.15 MHz, DMSO-d6): 1.46 (8 H, br s, (CH 2)-piperidine), 1.63 (16H, br s, (CH 2)2-
piperidine), 1.93 (12H, d J 7.0 Hz, CH 3CH), 3.26 (8H, br s, N(CH 2)2), 3.63 (8H,
br s, N(CH 2)2), 4.57 (4H, d J7.3 Hz, belső OCH 2O), 4.94 (8+4 H, br s, ArCH 2O +
CH3CH ), 5.88 (4H, d J 7.0 Hz, külső OCH 2O), 7.09 (8H, br s, Ar), 7.6 (8H, d J 8.5 Hz,
Ar), 7.86-8.17 (20H, m, Ar), 9.2 (4H, s, C=CH). 13C-NMR (125.78 MHz, DMSO-d6):
16.6 (CH3CH), 24.5, 25.7, 26.4 (rotamerek), 31.1 (CH3CH), 41.9, 46.8 (rotamerek),
61.0 (ArCH2O), 99.8 (OCH2O), 115.6, 119.2, 120.2, 123.2, 127.3, 128.8, 131.6, 132.4,
137.4, 139.5, 141.3, 147.7, 153.6, 159.0, 168.3 (NC=O-Ar).

21b: Sárgás barna szilárd anyag (38 mg, termékelegyből karakterizálva), mp >260
℃. IR [cm–1] νmax(KBr): 975, 1010, 1245, 1458, 1636, 2854, 2933 cm–1; 1H-NMR
(500.15 MHz, DMSO-d6): 1.47 (8H, br s, (CH 2)-piperidine), 1.64 (16H, br s, (CH 2)2-
piperidine), 1.93 (12H, br s, CH 3CH), 3.26 (8H, br s, N(CH 2)2-piperidine), 3.63 (8H,
br s, N(CH 2)2-piperidine), 4.58 (4H, br s, belső OCH 2O), 4.93 (8+4 H, br s, ArCH 2O
+ CH3CH ), 5.88 (4H, br s, külső OCH 2O), 7.08 (8H, br s, Ar), 7.47 (8H, m, Ar),
7.86-8.17 (20H, m, Ar), 9.33 (4H, s, C=CH). 13C-NMR (125.78 MHz, DMSO-d6):
16.1 (CH3CH), 23.74, 25.0, 25.8 (rotamerek), 31.3 (CH3CH), 41.4, 46.3 (rotamerek),
60.5 (ArCH2O), 99.4 (OCH2O), 115.2, 118.7, 120.2, 122.7, 126.9, 128.7, 131.15, 132.1,
133.8, 139.1, 140.8, 147.6, 153.2, 158.6, 164.3 (NC=O), 190.8 (ArC=O). MS: 2168.9
[M+Na]+.

22a: Sötét barna szilárd anyag (35 mg, termékelegyből karakterizálva), mp >260 ℃.
IR [cm–1] νmax(KBr): 967, 1019, 1091, 1244, 1456, 1491, 1620, 1737, 2885, 2947 cm–1;
1H-NMR (500.15 MHz, DMSO-d6): 1.43 (12H, m, CH 3), 1.93 (12H, br s, CH 3CH),
3.6-3.7 (12H, m, CH 3), 4.53 (4+4 H, m, belső OCH 2O + alanin CH proton), 4.93
(8+4 H, br s, ArCH 2O + CH3CH ), 5.89 (4H, br s, külső OCH 2O), 7.09 (8H, br s,
Ar), 7.63-8.10 (28H, m, Ar), 9.26 (4H, s, C=CH). 13C-NMR (125.78 MHz, DMSO-d6):
16.6 (CH3CH), 17.2, 31.1 (CH3CH), 46.3, 48.8, 52.4, 61.0 (ArCH2O), 99.93 (OCH2O),
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115.6, 119.1, 119.8, 123.2, 127.3, 129.7, 131.9, 133.8, 139.6, 147.9, 153.65, 159.05, 165.63
(N(H)C=O), 173.54 (MeO-C=O).

22b: Világos barna szilárd anyag (17 mg, termékelegyből karakterizálva), mp >260 ℃.
IR [cm–1] νmax(KBr): 974, 1444, 1453, 1494, 1596, 1661, 1737, 2947, 2974 cm–1; 1H-
NMR (500.15 MHz, DMSO-d6): 1.41 (12H, d J 7.2 Hz, CH 3), 1.93 (12H, br s, CH 3CH),
3.62-3.72 (12H, m, CH 3), 4.5 (4+4 H, m, belső OCH2O + alanin CH proton), 4.93
(8+4 H, br s, ArCH 2O + CH3CH ), 5.88 (4H, br s, külső OCH 2O), 7.08 (8H, br s,
Ar), 7.56-8.22 (28H, m, Ar), 9.3 (4H, br s, C=CH). 13C-NMR (125.78 MHz, DMSO-
d6): 16.6 (CH 3CH), 17.02, 31.8 (CH3CH ), 46.3, 48.1, 52.7, 60.8 (ArCH 2O), 100.1,
(OCH 2O), 115.6, 120.2, 123.2, 127.5, 129.3, 132.0, 133.6, 139.6, 140.7, 147.9, 153.6,
159.0, 165.3 (N(H)C=O), 172.7(MeO-C=O), 189.1 (Ar-C=O).

23a: Világos barna szilárd anyag (58 mg, termékelegyből karakterizálva), mp >260
℃. IR [cm–1] νmax(KBr): 971, 1108, 1244, 1456, 1494, 1597, 1634, 2851, 2967 cm–1;
1H-NMR (500.15 MHz, DMSO-d6): 1.93 (12H, d J 6.8 Hz, CH 3CH), 3.56-3.68 (16+16
H, m, (CH 2)4-morfolin), 4.58 (4H, br s, belső OCH 2O), 4.93 (8+4 H, br s, ArCH 2O +
CH3CH ), 5.88 (4H, br s, külső OCH 2O), 7.08 (8H, br s, Ar), 7.48 (8H, br s, Ar), 7.64
(8H, d J 8.8 Hz, Ar), 7.86-8.16 (12H, m, Ar), 9.2 (4H, s, C=CH). 13C-NMR (125.78
MHz, DMSO-d6): 16.6 (CH3CH), 32.1 (CH3CH), 46.4, 61.2 (ArCH2O), 66.5, 99.9
(OCH2O), 115.6, 120.2, 120.5, 123.2, 127.3, 127.4, 129.3, 131.9, 132.1, 139.6, 141.3,
148.2, 153.6, 158.9, 168.8 (NC=O-Ar).

23b: Barna szilárd anyag (32 mg, termékelegyből karakterizálva), mp >260 ℃. IR
[cm–1] νmax(KBr): 971, 1015, 1111, 1210, 1241, 1491, 1596, 1637, 2851, 2964 cm–1;
1H-NMR (500.15 MHz, DMSO-d6): 1.92 (12H, br s, CH 3CH), 3.56-3.68 (16+16 H,
m, (CH 2)4-morfolin), 4.57 (4H, br s, belső OCH 2O), 4.93 (8+4 H, br s, ArCH 2O
+ CH3CH ), 5.87 (4H, br s, külső OCH 2O), 7.08 (8H, br s, Ar), 7.86-8.15 (28H, m,
Ar), 9.32 (4H, s, C=CH). 13C-NMR (125.78 MHz, DMSO-d6): 16.6 (CH3CH), 31.8
(CH3CH), 46.2, 61.0 (ArCH2O), 66.6, 99.9 (OCH2O), 115.6, 119.2, 120.6, 123.2, 127.4,
129.2, 129.7, 131.8, 132.0, 139.6, 141.3, 148.1, 153.6, 159.1, 165.0 (NC=O), 190.7 (Ar-
C=O).

24a: Barna szilárd anyag (37 mg, termékelegyből karakterizálva), mp >260 ℃. IR
[cm–1] νmax(KBr): 971, 1090, 1241, 1453, 1494, 1624, 2878, 2967 cm–1; 1H-NMR
(500.15 MHz, DMSO-d6): 1.93 (12+16 H, m, CH 3CH + pirrolidin CH 2 proton), 3.43-
3.50 (16H, m, (CH 2)2-pirrolidin), 4.58 (4H, br s, belső OCH 2O), 4.93 (8+4 H, br
s, ArCH 2O + CH3CH ), 5.88 (4H, br s, külső OCH 2O), 7.07 (8H, br s, Ar), 7.48-
8.14 (28H, m, Ar), 9.21 (4H, s, C=CH). 13C-NMR (125.78 MHz, DMSO-d6): 16.6
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(CH3CH), 24.4, 26.4 (pirrolidin rotamerek), 31.8 (CH3CH), 46.5, 49.3 (pirrolidin ro-
tamerek), 61.0 (ArCH2O), 99.9 (OCH2O), 115.6, 119.9, 123.2, 127.3, 129.3 (átfedő
jelek), 132.0, 133.6, 134.9, 137.7, 139.5, 147.8, 153.6, 159.0, 167.5 (NC=O-Ar).

24b: Világos barna szilárd anyag (15 mg, termékelegyből karakterizálva), mp >260
℃. IR [cm–1] νmax(KBr): 971, 1022, 1090, 1244, 1456, 1620, 2878, 2964 cm–1; 1H-
NMR (500.15 MHz, DMSO-d6): 1.90 (12+16 H, m, CH 3CH + pirrolidin CH 2 proton),
3.43-3.50 (16H, m, (CH 2)2-pirrolidin), 4.57 (4H, br s, belső OCH 2O), 4.93 (8+4 H,
br s, ArCH 2O + CH3CH ), 5.88 (4H, br s, külső OCH 2O), 7.07 (8H, br s, Ar), 7.47-
8.14 (28H, m, Ar), 9.31 (4H, s, C=CH). 13C-NMR (125.78 MHz, DMSO-d6): 16.6
(CH3CH), 24.2, 26.2 (pirrolidin rotamerek), 31.8 (CH3CH), 46.7, 49.3 (pirrolidin rota-
merek), 61.0 (ArCH2O), 99.9 (OCH2O), 115.6, 119.9, 123.5, 127.3, 129.3 (átfedő jelek),
132.0, 133.6, 134.9, 137.7, 139.5, 148.0, 153.6, 159.2, 164.4 (NC=O), 190.9 (Ar-C=O).

25: Sötét barna szilárd anyag (71 mg, 79%), mp >350 ℃. IR [cm–1] νmax(KBr): 821,
973, 1021, 1090, 1242, 1473, 1496, 1594, 2876, 2939, 2968, 3028 cm–1; 1H-NMR (500.15
MHz, CDCl3): 1.87 (12H, d, J 7.4 Hz, CH3CH), 4.76 (4H, d, J 7.3 Hz, belső OCH2O),
5.01 (8H, s, ArCH2O), 5.14 (4H, q J 7.0 Hz, CH3CH ), 5.28 (4H, dd J1 10.9 Hz J2 17.4
Hz, CH2), 5.78-5.85 (8H, m (dd+d) , külső OCH2O + CH2), 6.7 (4H, dd J1 11.04 Hz
J2 17.5 Hz, =CH), 7.0 (8H, d J 8.7 Hz, Ar), 7.44-7.6 (28H, m, Ar). 13C-NMR (125.78
MHz, CDCl3): 16.2 (CH3CH), 31.3 (CH3CH), 60.6 (ArCH2O), 100.2 (OCH2O), 113.9,
114.9, 120.6, 122.8, 126.7, 127.1, 128, 128.8, 133.6, 136,4, 138.9, 140.1, 154.1, 158.3.
MS: 1448.7 [M+23]+

26a: Világos szürke szilárd anyag (35 mg, termékelegyből karakterizálva), mp >260
℃. IR [cm–1] νmax(KBr): 818, 970, 1024, 1090, 1242, 1397, 1457, 1492, 1594, 1712,
2886, 2939, 2974, 3025 cm–1; 1H-NMR (500.15 MHz, CDCl3): 1.5 (12H, d J 7.3 Hz,
CH3), 1.87 (12H, d, J 7.0 Hz, CH3CH), 3.7 (4H, m, CH), 4.75 (4H, d, J 7.2 Hz, belső
OCH2O), 5.0 (8H, s, ArCH2O), 5.14 (4H, q J 7.5 Hz, CH3CH ), 5.84 (4H, d, J 7.2 Hz,
külső OCH2O), 7.02 (8H, d J 8.1 Hz, Ar), 7.26 (8H, d J 8.1 Hz, Ar), 7.45-7.71 (20H, m,
Ar), 9.74 (4H, s, CHO) . 13C-NMR (125.78 MHz, CDCl3): 14.6 (CH3), 16.2 (CH3CH),
31.3 (CH3CH), 52.61 (CH3CH), 60.7 (ArCH2O), 100.1 (OCH2O), 114.9, 120.9, 122.6,
127.3, 128.2, 128.5, 128.6, 128.7, 132.1, 139, 154.1, 158.5, 200.9 (CHO).

26b: Szürke szilárd anyag (15 mg, termékelegyből karakterizálva), mp >260 ℃. IR
[cm–1] νmax(KBr): 821, 926, 970, 1024, 1090, 1169, 1242, 1457, 1495, 1603, 1717.
2876, 2936, 2968, 3025 cm–1; 1H-NMR (500.15 MHz, CDCl3): 1.86 (12H, d J 7.2 Hz,
CH3CH), 2.85 (8H, m, CH2), 3.02 (8H, m, CH2), 4.75 (4H, d, J 7.0 Hz, belső OCH2O),
4.99 (8H, s, ArCH2O), 5.14 (4H, q J 7.0 Hz, CH3CH ), 5.84 (4H, d, J 7.1 Hz, külső
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OCH2O), 7.0 (8H, d J 8.5 Hz, Ar), 7.23 (8H, d J 7.8 Hz, Ar), 7.45-7.6 (20H, m, Ar),
9.88 (4H, s, CHO). 13C-NMR (125.78 MHz, CDCl3): 16.2 (CH3CH), 27.7 (CH2), 31.3
(CH3CH), 45.2 (CH2), 60.7 (ArCH2O), 100.2 (OCH2O), 114.9, 120.6, 122.7, 126.9,
127.3, 128.1, 128.3, 128.7, 133.8, 139, 154.1, 158.2, 201.5 (CHO).

26c: szilárd anyag (33 mg, 67%), mp >260 ℃. IR [cm–1] νmax(KBr): 821, 970, 1024,
1090, 1239, 1461, 1495, 1590 cm–1; 1H-NMR (500.15 MHz, CDCl3): 1.29 (12H, br s,
CH 3), 1.87 (12H, br s CH3CH), 2.68 (8H, br s, CH2), 4.69 (4H, br s, belső OCH2O),
5.0 (8H, s, ArCH2O), 5.13 (4H, br s, CH3CH ), 5.84 (4H, br s, külső OCH2O), 7.01-7.45
(32H, m, Ar), 7.8 (4H, br s, Ar). 13C-NMR (125.78 MHz, CDCl3): 15.6 (CH3), 16.2
(CH3CH), 28.5 (CH2), 31.3 (CH3CH), 60.6 (ArCH2O), 100.2 (OCH2O), 114.8, 120.6,
122.8, 126.6, 128.04, 128.3, 131.4, 133.6, 138.9, 143, 154.1, 158.2.

27: Világos szürke szilárd anyag (59 mg, 75%), mp 240-250 ℃. IR [cm–1] νmax(KBr):
970, 1248, 1603, 1657, 2879, 2970 cm–1; 1H-NMR (500.15 MHz, DMSO–d6): 1.89
(12H, d, J 7.1 Hz, CH3CH), 4.47 (4H, d, J 7.1 Hz, belső OCH2O), 4.88 (2H, m,
CH3CH + ArCH2O), 5.8 (4H, d, J 7.6 Hz, külső OCH2O), 6.96 (8H, d, J 8.3 Hz, Ph),
7.1 (4H, br s), 7.8 (8H, d, J 8.3 Hz, Ph), 7.82 (4H, br s), 7.9 (4H, s). 13C-NMR (125.78
MHz, DMSO–d6): 16.5 (CH3CH), 31.8 (CH3CH), 60.9 (ArCH2O), 99.8 (OCH2O),
114.4, 122.9, 127.1, 129.9 (átfedő jelek), 139.5, 153.6, 161.2, 168.1 (C=O). MS: 1189.3
[M]+

28: Szürke szilárd anyag (60-80 mg, termékelegyből karakterizálva). IR [cm–1] νmax(KBr):
973, 1090, 1160, 1245, 1482, 1597, 1685, 2134, 2876, 2968 cm–1; 1H-NMR (500.15 MHz,
DMSO–d6): 1.89 (12H, d, J 6.9 Hz, CH3CH), 4.44 (4H, q, J 7.6 Hz, CH3CH ), 4.8-4.94
(12H, m, OCH2O + ArCH2O), 5.78 (4H, d, J 7.0 Hz, külső OCH2O), 7.05 (8H, d, J
8.8 Hz, Ar), 7.9 (12H, m, Ar). 13C-NMR (125.78 MHz, DMSO–d6): 16.1 (CH3CH),
31.2 (CH3CH), 60.7 (ArCH2O), 100.0 (OCH2O), 114.3, 116.9, 120.7, 131.9, 138.4, 154,
158.4, 163.5, 171.5 (C=O). MS: 1293.3 [M]+
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5. Összefoglalás

Munkám során számos új, rezorcinarén-alapú makromolekulát (kavitandot) állítottam
elő, különböző homogénkatalitikus eljárások alkalmazásával. Az előállított új szár-
mazékokat elméleti kémiai módszerekkel is vizsgáltam, melyek magukba foglalták a
geometria és az elektronszerkezet pontos meghatározását.
Legfontosabb eredményeim az alábbi pontokban foglalhatók össze:

1a. Benzil-bromid funkciós csoportot tartalmazó kavitandból (1) szubsztitúciós re-
akcióval állítottam elő a felső peremén ciklopentadienil-csoportot hordozó szár-
mazékot (3). A ciklopentadienil-csoportot deprotonálva és a megfelelő fémsóval
reagáltatva (vízmentes FeCl2) egy ansa-ferrocénekhez hasonlítható szerkezet ál-
lítható elő (4), melyet részletes elméleti kémiai vizsgálatnak vetettem alá.

1b. A 4 vegyület szerkezetét PBEPBE/6-31G(d,p) szinten optimalizáltam, a közpon-
ti vasatomon TZVP báziskészletet alkalmazva. Modellvegyületként ugyanezen
a szinten optimalizált ferrocén-komplexeket alkalmaztam (m1-m4) és összeve-
tettem a geometriákat. Megállapítottam, hogy az ansa-ferrocén komplexekhez
képest fordított állású geometria befolyásolja a központi fémen kialakuló töl-
téssűrűséget is, így a 4 kavitand esetén a központi vasatom pozitívabb, mint a
modellvegyületek esetén.

1c. A geometriák összevetése után QTAIM analízist végeztem az összes érintett ve-
gyületen és a számos QTAIM deszkriptor közül a kötéskritikus pontokban kiala-
kult elektronsűrűségek (ρBCP ), illetve a delokalizációs indexek (δ(A,B)) mentén
hasonlítottam össze az elektronszerkezetüket. Az elektronsűrűség értékek vizsgá-
latából kiderül, hogy az ansa-ferrocén komplexekhez képest hasonló kötéserőssé-
gek alakulnak ki a 4 kavitand esetén is a vasatom és a Cp gyűrűk között, csak
a kötéserősség növekedése fordított a Cp gyűrűk eltérő állása miatt. Ezzel telje-
sen összhangban áll a delokalizációs indexek alakulásával, a kötésrendben történő
változások megfeleltethetőek a geometria okozta elektronsűrűség-változásoknak.

1.d Vizsgáltam továbbá a gyűrűfeszültségeket izodezmikus reakcióval és megállapí-
tottam, hogy a 4 származék esetén becsült gyűrűfeszültség kicsi, így az előállítás
során tapasztalt oldhatatlanság (amit egy lehetséges polimerizálódás eredményez)
nem ennek köszönhető.

2a. Tetraazido-kavitandból kiindulva (5) azid-alkin cikloaddícióval (CuAAC - ’click’
reakció) állítottam elő különböző triazolcsoportot tartalmazó, mélyített kavitand
származékokat (6-9). Ezen származékok a felső peremükön fenil- (6), ferrocenil-
(7), pinakol-boronát- (8) csoportot és szteroid (9) molekularészletet hordoznak.
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2b. Az így előállított szerkezeteket többlépcsős elméleti kémiai vizsgálatnak vetet-
tem alá. Első lépésként molekuladinamikai szimulációt végeztem az OPLS-2005
erőtér alkalmazásával. Második lépésként a legalacsonyabb energiájú szerkeze-
teket szemiempirikus PM6 szinten újraoptimalizáltam. Annak eldöntésére, hogy
melyik DFT módszer a legmegfelelőbb a geometria végső optimalizációjára, több
módszert is leteszteltünk 6-31G(d,p) báziskészlet alkalmazása mellett. Ezek a
módszerek a következőek voltak: M06-2X, M06-L, B97-D3, B3LYP-D3, PBE-D3
és PBEPBE. Azt tapasztaltam, hogy a mért NMR spektrumokkal összhangban
lévő C4 szimmetriájú szerkezetet egyedül a PBEPBE módszer adta vissza, a
diszperziókorrigált módszerek mindegyike durván torzult, C1 szimmetriájú szer-
kezetet eredményezett. Így a továbbiakban a PBEPBE/6-31G(d,p) funkcionált
alkalmaztam a szerkezetek optimalizálására.

2c. A kapott geometriák hitelesítésére NMR szimulációt végeztem, vagyis kiszámol-
tam az elméleti kémiai eltolódásokat B3LYP-D3/6-31G(d,p) GIAO szinten, majd
összevetettem a mért eltolódásokkal. Mind a 1H, mind a 13C spektrumok esetén
kiváló egyezést kaptam, mely megerősítette a PBEPBE módszer optimális voltát.

2d. Az elméleti kémiai vizsgálatok utolsó fázisaként QTAIM és NCI számításokat
végeztem a 6-9 szerkezetekre, hogy feltérképezhessem a kavitandok karjai kö-
zött kialakuló másodlagos kölcsönhatásokat. Mindkét módszer számos gyenge
kölcsönhatást tárt fel egymással teljesen összhangban, mely másodlagos köcsön-
hatások nagymértékben hozzájárulnak a kavitandok kompakt, C4 szimmetriá-
jú geometriájának kialakulásához. Ezen kölcsönhatások közül a legerősebbek a
triazolgyűrűhöz voltak köthetőek.

3a. Tetrajód-kavitandból kiindulva (2) Sonogashira-kapcsolással állítottam elő két
származékot, egy a felső peremén etinilcsoportot hordozó, így további funkcio-
nalizálásra (pl. ’click’ reakció) alkalmas kavitandot (11) és egy a 7 vegyülethez
hasonlóan négy ferrocenilcsoportot tartalmazó makromolekulát (12).

3b. Tetraetinil-kavitandból kiindulva (11) ’click’ reakcióval állítottam elő különböző,
már a 2000-es molekulatömeget is meghaladó, triazolgyűrűt tartalmazó szárma-
zékot (13-19). Ezen vegyületek, a kisebb triazolszármazékokhoz hasonlóan vál-
tozatosan funkcionalizáltak a felső peremen, különböző csoportokat hordoznak,
úgymint jód-fenil (13), fenil (14), ferrocenil-metil (15), többszörösen szubsztitu-
ált piridazin-csoport (16-18), és szteroid molekularészlet (19).

3c. Részletes elméleti kémiai vizsgálatnak vetettem alá a fluoreszcencia spektrosz-
kópiában rendhagyó viselkedést mutató 16, 17 származékot, összehasonlítván a
szintézisük során keletkező intermedier vegyületekkel. A vizsgálat első lépéseként
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molekuladinamikai szimulációt végeztem a 16 kavitandon, de ezúttal nem csak
a legalacsonyabb, hanem a legmagasabb energiájú szerkezetet is újraoptimalizál-
tam a megfelelőnek bizonyult PBEPBE/6-31G(d,p) módszerrel. A két szerkezet
között nemcsak jelentős geometriai, de energiabeli különbséget is találtam, mely
azt valószínűsíti, hogy ilyen mértékű konformációváltozás csak nagy energiájú,
gerjesztő UV-foton hatására következhet be.

3d. Hogy a polarizálhatóságról és a Pearson-i értelemben vett ’hard’, illetve ’soft’
jellegről képet kapjak, B3LYP-D3/def2-TZVP szinten meghatároztam a 16, 17
kavitand és az intermedierek orbitálenergiáit, miután az intermedierek geometriai
optimalizációja is megtörtént PBEPBE/6-31G(d,p) szinten. Megállapítottam,
hogy az intermedier származékokhoz képest a 16-17 kavitand lágyabb karakterű
és polarizálhatóbb, továbbá azt, hogy a HOMO-LUMO orbitálok mérsékelten
delokalizáltak mindegyik származék esetén. Ám míg a HOMO orbitálok minden
vegyület esetén ugyanarra a molekularészletre lokalizáltak, a LUMO orbitálok
már nagy eltéréseket mutattak.

4a. Aminokarbonilezést hajtottam végre mélyített, jód-aromás funkciós csoportot
hordozó kavitandon (13) öt különböző aminnal. Az aminok között két primer
(terc-butil-amin, L-alanin-metil-észter) és három szekunder (piperidin, morfolin,
pirrolidin) szerepelt. Az aminokarbonilezést atmoszférikus, illetve 90 bar CO
nyomáson vizsgáltam. Megállapítottam, hogy a nagy CO nyomás kedvez a két-
szeresen karbonilezett ketoamid termék képződésének, míg atmoszférikus nyomá-
son inkább az egyszeresen karbonilezett karbonsavamidok képződnek. 100%-ot
megközelítő kemoszelektivitást egyedül a terc-butil-amin mint nukleofil, és 90 bar
nyomás alkalmazása esetén tapasztaltam.

4b. QTAIM analízist és NCI számításokat hajtottam végre a mélyített triazolszárma-
zékok bizonyos reprezentatív képviselőire (14, 16, 20a, 20b, 22a, 22b). Ezt
megelőzően a szerkezeteket optimalizáltam PBEPBE/6-31G(d,p) szinten, a QTA-
IM és NCI számításokat pedig B3LYP-D3/def2-TZVP szinten végeztem. A ki-
sebb triazolszármazékokhoz hasonlóan mindkét módszer számos másodlagos köl-
csönhatást tárt fel a kavitandok karjai között. A nagyszámú gyenge kölcsönhatás-
nak köszönhetően a geometriák funkcionalizált nanocsőhöz hasonlatos szerkezetet
mutattak, ahol a geometria kompaktsága a számos intramolekuláris kölcsönha-
tásnak volt köszönhető. A legerősebb kölcsönhatások minden esetben a triazol-
gyűrűkhöz voltak köthetőek, illetve az amidocsoportot hordozó vegyületek esetén
(20a, 20b, 22a, 22b) az NH−CO-csoporthoz tartozó hidrogénhidakhoz.
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5. Hidroformilezést hajtottam végre mélyített, vinilcsoportot tartalmazó kavitan-
don (25), melyet a 2 származékból állítottam elő Suzuki-Miyaura kapcsolással.
A hidroformilezést öt különböző katalizátorral vizsgáltam a 25 kavitand esetén
és megállapítottam, hogy a kemo- és regioszelektivitás értékek jól korrelálnak
a sztirolon végzett hidroformilezés szelektivitásértékeivel, továbbá az irodalmi
adatokkal. Ródium-katalizátor esetén 100%-os kemoszelektivitást és 90% körüli
regioszelektivitást kaptam az elágazó aldehidre (26a) nézve. Platina-katalizátor
esetén a kemoszelektivitás már alacsonyabb volt, a regioszelektivitás pedig a li-
neáris aldehidre (26b) nézve volt magasabb. Platina-katalizátorral végrehajtott
hidrogénezési eljárásban 100% konverzió mellett kaptam tisztán a hidrogénezett
terméket (26c).

6. Azidokarbonilezést hajtottam végre a 2 kavitandon palládium-katalizátor jelenlé-
tében. Az 50 ℃-n kivitelezett reakcióban 100%-os konverzió és kemoszelektivitás
mellett képződött az amid-származék (27). Szobahőmérsékletű reakcióban az
aroil-azidszármazékot (28) csak 60% körüli konverzió mellett sikerült előállítani,
100%-os konverzió mellett már megjelent a reakcióelegyben az amidszármazék
(27) is.



98 6 Melléklet

6. Melléklet

A Melléklet a QTAIM (Bader) analízis nyers outputjait, a molekulagráfokat tartalmaz-
za. A ábrákon zöld pontok jelölik a kötéskritikus pontokat (BCP), a piros pontok a
gyűrűkritikus pontokat (RCP), a szaggatott vonalak pedig a másodlagos kölcsönhatá-
sok kötésútvonalait. A dolgozat ábrái ezen nyers molekulagráfok kiértékelése alapján
készültek.

(a) Oldalnézet

Ph
(b) Felülnézet

63. ábra. Molekulagráf a 6 kavitandra

(a) Oldalnézet (b) Felülnézet

64. ábra. Molekulagráf a 7 kavitandra
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(a) Oldalnézet

(b) Felülnézet

65. ábra. Molekulagráf a 8 kavitandra

(a) Oldalnézet

(b) Felülnézet

66. ábra. Molekulagráf a 9 kavitandra
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(a) Oldalnézet

(b) Felülnézet

67. ábra. Molekulagráf a 14 kavitandra

(a) Oldalnézet

(b) Felülnézet

68. ábra. Molekulagráf a 16 kavitandra



6 Melléklet 101

(a) Oldalnézet

(b) Felülnézet

69. ábra. Molekulagráf a 20a kavitandra

(a) Oldalnézet

(b) Felülnézet

70. ábra. Molekulagráf a 20b kavitandra
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(a) Oldalnézet

(b) Felülnézet

71. ábra. Molekulagráf a 22a kavitandra

(a) Oldalnézet

(b) Felülnézet

72. ábra. Molekulagráf a 22b kavitandra
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