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1 Bevezetés

Az elmúlt évtizedek számítástechnikai fejl®dése és az elméleti kémiai mód-
szerek folyamatos fejlesztése mélyebb betekintést tettek lehet®vé a szerves ké-
miai reakciók mechanizmusába. A doktori értekezésben reakciómechanizmusok
vizsgálatát t¶ztük ki célul, melynek során kísérleti csoportokkal együttm¶ködés-
ben aktuális szerves szintetikus problémákkal foglalkoztunk. A dolgozat C�C és
C�N kapcsolási reakciók vizsgálatát tárgyalja. A négy vizsgált átalakítás közül
három a hipervalens jódvegyületek témakörébe tartozik, a negyedik pedig egy
átrendez®dési reakció mechanizmusába ad betekintést. Az együttm¶ködések so-
rán a feladataink voltak a termékek, melléktermékek képz®désének megértése, az
alkalmazott katalizátor vagy bázis szerepének vizsgálata, valamint továbblépési
lehet®ségek felderítése.

2 Módszerek

A reakcióutak azonosítása érdekében a megfelel® minimumokat és azokat össze-
köt® átmeneti állapotokat kerestük az alapállapotú potenciális energia-felületen.
Alternatív reakcióutak oldószer�korrigált szabadentalpia-értékeit hasonlítottuk
össze, melyekhez s¶r¶ségfunkcionál-elméleten alapuló módszerek segítségével ju-
tottunk. Átmeneti fémet (palládium) tartalmazó rendszerek esetén M06 hibrid
meta-GGA funkcionált használtunk, míg a fémmentes rendszerek stacioner ál-
lapotaihoz ωB97X-D távolság-szeparált hibrid funcionál segítségével jutottunk.
A geometriai optimálásokat és a termodinamikai korrekciók számítását dupla-ζ
bázison végeztük. Jód és palládium esetén LANL2 pszeudopotenciált, valamint
LANL2DZ bázist alkalmaztunk kiegészítve polarizációs és di�úz függvényekkel az
aug-cc-pVDZ-PP bázisból. Minden egyéb elem esetében 6-31+G* bázist alkalmaz-
tunk. A szabadentalpia-értékekhez az ideális gáz � merev rotátor � harmonikus
oszcillátor közelítést alkalmazva jutottunk. Az oldószeres szabadentalpiákat az
SMD polarizálható kontinuum modell segítségével határoztuk meg, tripla-ζ bá-
zison: jód és palládium esetén LANL2TZ bázis kiegészítve polarizációs és di�úz
függvényekkel az aug-cc-pVTZ-PP bázisból, minden egyéb elem esetén pedig a
6-311++G(3df,3pd) bázis készletet használtuk.

A számításokat a Gaussian 2009-es verziójával végeztem, a molekulaszerkeze-
tek szerkesztéséhez a Molden 5.0 és az ArgusLab 4.0.1 programokat használtam.
A megjelenített ábrák az Inkscape 0.91 és CylView programok segítségével ké-
szültek.
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3 Eredmények és értékelésük

3.1 Indolok tri�uoroetilezése [1]

Vegyületek �uorozása vagy módosítása �uortartalmú funkciós csoportokkal
kedvez® farmakokinetikai tulajdonságú vegyületek képz®déséhez vezet. Kísérleti
partnereink kifejlesztettek egy hatékony eljárást, melynek során indolokat 3-as
helyzetben tri�uoretileztek C(sp2)-C(sp3) kötést létrehozva.

1. ábra. Indolok tri�uoretilezése.

A reakció mechanizmusával kapcsolatban tett megállapításainkat az alábbiak
szerint foglalhatjuk össze:

• a reakció sebesség-meghatározó lépése a C�C kötés kialakítása, melynek
során egy σ-komplex képz®dik

• a bázis deprotonálja a σ-komplexet

• a bázisok N -alkilezése kompetitív a szubsztrátok C -alkilezésével

• a szubsztrátok elektronikus tulajdonságainak megfelel®en hangolható a C -
alkilezés aktiválási gátja

• a verseng® C - és N -alkilezések aktiválási szabadentalpiájának viszonya ha-
tározza meg a C -alkilezés hatékonyságát, a kívánt C -alkilezett termékre
vonatkozó konverziót

• megfelel®en megválasztott bázis-szubsztrát párokkal hatékony C -alkilezés
érhet® el.
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3.2 Heterociklusok N -arilezése [2]

Kísérleti partnereink kifejlesztettek egy pirazolok N -arilezését hatékonyan
megvalósító eljárást szerves-vizes oldószerelegyet és ammóniát alkalmazva, kata-
lizátor-mentes körülmények között. Célul t¶ztük ki a mechanizmus megértését, és
azt, hogy a mechanizmus ismeretében az eljárást más heterociklusok N -arilezésére
is kiterjesszük.

2. ábra. A vizsgált N -arilezés 3,5-dipenilpirazol és nemszimmetrikus jodóniumsók kö-
zött.

Az eredményeink az alábbiak szerint összegezhet®ek:

• els® lépésben kialakul egy jodónium�pirazol addukt, ezt követi a kialakult
addukt deprotonálása

• a víz jelenléte dönt® fontosságú a reakcióban a keletkez® ionos melléktermék
(ammónium-tri�át) rendkívül kedvez® fázistranszfere miatt

• a reakció sebesség-meghatározó lépése a deprotonált komplex N -arilezése

• a reakció kinetikailag kontrollált, a szelektivitást a két lehetséges arilezés
aktiválási gátjának különbsége adja.

• ezt az elméletet validáltuk egy új változó bevezetésével, (termékfelesleg,

pe = 100 c1−c2

c1+c2
= 100

exp
(

∆∆G‡
RT

)
−1

exp
(

∆∆G‡
RT

)
+1
) valamint az elméleti és kísérleti termék-

arányok összehasonlításával

• megmutattuk, hogy a hatékony funkcionalizálás kulcsa a Lewis bázikus és
Brønsted savas centrumok megfelel® relatív helyzete és orientációja, ezáltal
kiterjeszthet® a mechanizmus és az N-arilezés

• megmutattuk, hogy a kiválasztott N -heterociklusok N-arilezése el®re jelez-
het®
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3. ábra. A kiválasztott reakcióút szabadentalpia pro�lja, a zárójelben relatív oldószeres szabadentalpia-értékekkel (kcal/mol). Fekete gör-
be: a 3,5-diphenilpirazol közvetlen deprotonálása. Kék görbe: addukt képz®dés - deprotonálás - ammónium-tri�át víztranszfer - arilcsoport
vándorlása.
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4. ábra. Összefüggés a kísérleti termékarány pe és a számolt ∆∆G‡ értékek között. A szürke körök jelölik az eredeti adatpárokat, a
szaggatott görbe az elméleti összefüggést mutatja.
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3.3 N-arilkarbamidok katalitikus alkilezése [3]

Jodóniumsókat alkilezési és arilezési célokra katalitikus körülmények között
is alkalmaznak, viszont aromás rendszerek alkilezésére még kevés példa ismert.
Kísérleti partnereink kifejlesztettek egy közvetlen orto-szelektív tri�uoretilezési
eljárást aromás karbamidokra, mely reakció mechanizmusát katalitikus ciklusok
tanulmányozásával vizsgáltuk.

5. ábra. Aromás karbamidok szelektív tri�uoretlizése orto-helyzetben.

A mechanisztikus kép a következ®k szerint összegezhet®:

• a palládium tri�uoracetát sója a katalizátor aktív formája

• a monometallikus és a bimetallikus utak közül az utóbbi reakcióúton megy
végbe a kapcsolás, az S3d komplex kedvez® kialakulása miatt

• a reakció sebesség-meghatározó lépése a tri�uoretil csoport oxidatív addí-
ciója a palládiumon

• a karbopalladálás egy tri�át anion segítségével megy végbe, mely a leger®-
sebb elérhet® bázis a közegben

• a vázolt mechanizmus Pd(II)/Pd(IV) katalitikus ciklust jelez
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6. ábra. A katalitikus ciklus dimer útja.

7. ábra. A tri�uoretilezési lépések szabadentalpia pro�ljai (kcal/mol) a monomer- és
dimer utak esetén.



8· 3 Eredmények és értékelésük

3.4 Cikloalkenil-fenolok átrendez®désének vizsgálata [4]

Periciklusos reakciók (pl. szigmatróp átrendez®dések) jól ismert szerves kémi-
ai átalakítások. A legfontosabb ismérve ezen reakcióknak, hogy ciklikus átmeneti
állapotukon keresztül koncertáltan megy végbe a kötés-szakadás és -képz®dés. Eb-
ben a fejezetben 2-cikloalkenilfenolok érdekes átrendez®désének mechanizmusát
vizsgáltuk.

8. Scheme. Cikloalkenil-aril-éterek savkatalizált átrendez®dése.

Vizsgálataink eredményei a következ®képpen foglalhatók össze:

• az er®s savas közeg hatására minden reaktáns protonált formában van jelen

• a kötésszakadás során egy szokatlan köztitermék keletkezik, melyet a fenol
aromás rendszere stabilizál

• a köztitermék képz®dése, azaz a kötésszakadás a sebesség-meghatározó lépés

• a reakciószabadentalpia értékek alapján a 2- és 4-szubsztituált fenolok egyen-
súlyban vannak

• kétdimenziós potenciális energia felület feltérképezésével megmutattuk, hogy
az egylépéses út kedvez®tlenebb a kétlépésesnél

• megmutattuk, hogy ez a pszeudo-Cope átrendez®dés nem mehet végbe ki-
nolinokon az N-protonált forma stabilitása miatt.
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9. ábra. A reakció szabadentalpia-pro�lja (kcal/mol), pszeudo-Cope átrendez®déssel.

10. ábra. Az intermedierek szerkezete kötéstávolságokkal (Å).
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