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1. Bevezetés
A dinukleáris ródiumkomplexekről bátran elmondható, hogy rendkívül sokoldalú
molekulák, így nem csoda, hogy az elmúlt évtizedek alatt igen nagy jelentőségre tettek szert.
Népszerűségükhöz nagyban hozzájárult kimagasló stabilitásuk, jellegzetes szerkezetük és
katalitikus aktivitásuk1. A mai napig e vegyületek fő alkalmazási területe a katalízis, amely a
laboratóriumi alapkutatásoktól a gyógyszeripari alkalmazásokig terjed2. A dinukleáris
ródiumkomplexek katalitikus hatását az 1970-es években Teyssie és munkatársai ismerték fel,
miszerint a diródium(II)-tetraacetát képes katalizálni a diazovegyületekkel lejátszódó
reakciókat3. A 80-as évektől kezdve igen intenzív kutatás folyik ilyen fémkomplexek
előállítására, szerkezetvizsgálatára, valamint katalitikus hatásuk tesztelésére. A közelmúltban
Kornecki és munkatársai4 NMR, Raman és EXAFS módszerek segítségével sikeresen
azonosítottak átmeneti diródium-karbén komplexeket. Ez idáig, ilyen kétmagvú ródiumkarbenoidok azonosítására még nem volt példa az irodalomban.
A híres Nobel-díjas kémikus, Ryoji Noyori ide illő idézetével5 folytatnám: „Asymmetric
catalysis is four-dimensional chemistry. High efficiency can be achieved only by using a
combination of both an ideal 3D structure (x,y,z) and suitable kinetics (t).” Tehát a
katalizátorok tervezésénél lényeges kérdés a fémkomplexek oldatbeli térszerkezetének
ismerete, amelyek vizsgálatára általánosan használt módszerek a röntgenkrisztallográfia
illetve az NMR spektroszkópia. A röntgenkrisztallográfia az egykristályban kialakult
szerkezetről ad információt, míg az oldatfázisú szerkezetről illetve a konformációs
viszonyokról nem. Az oldatfázisban kialakuló konformációs viszonyokat NMR segítségével
is nehéz, vagy lehetetlen feltérképezni. Mivel az aszimmetrikus katalitikus reakciók jelentős
része oldatfázisban megy végbe, így rendkivül fontos a katalizátor, azaz a fémkomplex
oldatbeli „aktív” térszerkezetének ismerete, hiszen a térszerkezet döntően befolyásolja a
fémkomplex aktivitását és szelektivitását6. Ezekkel szemben a királis molekulák oldatbeli
térszerkezetének illetve konformációs viszonyainak feltérképezésére kiváló lehetőséget
nyújtanak a kiroptikai módszerek, mind az elektronikus (UV-vis), mind a rezgési (IR)
tartományban. A két tartományba sorolható módszerek a következők: optikai rotációs
9

diszperzió (ORD), elektronikus cirkuláris dikroizmus (ECD), rezgési cirkuláris dikroizmus
(VCD) és a Raman optikai aktivitás spektroszkópia (ROA).
A

felsorolt

spektroszkópiai

módszerek

együttes

alkalmazása

kvantumkémiai

módszerekkel kiegészítve, igen hatékony és megbízható eszköz a királis szerves molekulák7,
fémkomplexek abszolút konformációjának illetve konfigurációjának meghatározásában.
Doktori munkám karboxilát típusú és azon belül is aminosavalapú ródiumkomplexek
előállítására és kiroptikai szerkezetvizsgálatára irányult. Ezért az irodalmi áttekintés
fejezetben az ilyen típusú, aminosavalapú ródiumkomplexek bemutatását tűztem ki célul.
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2. Irodalmi áttekintés
2.1.

Diródiumkomplexekről általában
A dinukleáris ródiumkomplexek igen előkelő helyet foglalnak el a fém−fém kötések

kémiájának területén, amit rendkivüli tulajdonságaikkal és széleskörű alkalmazhatóságukkal
vívtak ki. Számos szerves kémiai reakciókban aktív katalizátorok8, segédanyagok a
molekulák abszolút konfigurációjának meghatározásában9 (ECD, NMR), építőelemek a
szupramolekuláris kémiában10, és nem utolsósorban jelentős biológiai aktivitással bírnak11.
Az 1960-as évektől kezdve sokféle ródiumkomplexet állítottak elő. Az alkalmazott
ligandumok tekintetében ezek gyakran karboxilát, aminokarboxilát, amidát illetve foszfán
ligandumokat tartalmaznak.
2.2.

Szerkezet és stabilitás
A dinukleáris egység, azaz a Rh24+-ion stabilizációjának kulcsa a Rh−Rh egyszeres kötés,

mely hossza röntgenkrisztallográfiai adatok alapján 2,35-2,45 Å értékek között mozog. Az
első pontos röntgenszerkezetet a diródium(II)-tetraacetátról Cotton és munkatársai12 közölték
az 1970-es években, amely minden ilyen típusú vegyület alapjául szolgált. Az
elektrondisztribúció tekintetében a 14 elektronos rendszer 8 elektronja σ-, π-, δ-típusú kötő
pályákon, míg a maradék 6 elektron π*-, δ*-típusú lazítópályákon helyezkedik el13. A
dinukleáris ion töltését az ekvatoriális pozícióban elhelyezkedő ligandumok kompenzálják
ezzel létrehozva a jellegzetes lapátkerék („paddlewheel”) struktúrát (1. ábra). Ahogy az ábra
mutatja, megkülönböztetünk 4 ekvatoriális és 2 axiális pozíciót.

1.

ábra: Diródium-tetrakarboxilát általános szerkezet, R: H, CH3, CF3 stb., D: pl. MeCN
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A legtöbb karboxilát-komplex 200 °C-ig stabilis, levegőre nem érzékeny, mind Lewis
savak, így igen könnyen kötnek axiális helyzetben magános elektronpárral rendelkező (σdonor) molekulákat, amik gyakran oldószermolekulák (pl. MeCN, EtOH, DMSO)13. Bizonyos
esetekben π-donor molekulákat is képesek megkötni14. Általában az oldószer kémiai
minősége határozza meg a komplexek oldatainak színét, mivel hatással van a komplex σ*
molekulapálya (LUMO) energiájára15. A zöld és kék szín az O-donorú, míg a vörös és lila az
N- és S-donorú axiális ligandumokhoz rendelhetők.

2.

ábra: Nem koordinálódó oldószerben kialakuló végtelen lánc részlete

Nem, vagy csak gyengén koordinálódó oldószerekben, például kloroformban, a komplex
molekulák végtelen láncokat alkotnak (2. ábra). Az axiális pozíció betöltésével egy Rh-atom
körül oktaéderes elrendeződés alakul ki. Cotton és munkatársai16 előállítottak olyan
karboxilát-komplexeket, amelyek nagy kiterjedésű ekvatoriális ligandumokat (2,4,6triizopropil-benzoát) tartalmaztak. Röntgen mérések alapján a négyszeresen szubsztituált
termék (3. ábra)
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3.

ábra: Nagy kiterjedésű ekvatoriális ligandumot tartalmazó komplex

nem képezett asszociátumokat (mint a 2. ábrán mutatott esetben) és megfelelő körülmények
között az axiálisan kötött molekula (pl. aceton) is eltávolítható volt anélkül, hogy
asszociátumok jöttek volna létre. A dinukleáris ródiumvegyületeket csoportosíthatjuk az
ekvatoriális helyzetben lévő ligandumok alapján, amik igen gyakran 3 atomos anionok. A
leggyakoribb képviselőik a 4. ábrán láthatók.

4.

ábra: A leggyakoribb híd ligandumok

Az ekvatoriális ligandumtól függően a négyszeresen szubsztituált ródiumkomplexek [Rh2(µ 2OOCR)4] egyes ligandumai eltérő konformációt vehetnek fel, ezzel létrehozva különböző
13

szimmetriájú elrendeződéseket, amelyek sematikus jelölését Hansen és Davies17 vezették be
(5. ábra).

5. ábra: Különböző szimmetriájú komplex struktúrák

Az α és β betűkkel a két axiális oldalt jelölték és a körben szereplő egyenes vonalak pedig az
O−Rh−O-kötéseket reprezentálják. A fekete és a szaggatott függőleges vonalak pedig a
ligandum térállására vonatkoznak, amelyek kifelé az axiális pozíció irányába mutatnak.
Látható, hogy a különböző térállású ligandumok eltérő szimmetriájú komplex szerkezetekhez
vezethetnek. A C2- és D2-szimmetriájú esetekben az α és β oldal teljesen ekvivalens, míg C1és C4-szimmetriájú esetben a két oldal nem. Fontos megemlíteni, hogy az általában
alkalmazott ligandumok C1-szimmetriájúak, de a komplexbe beépülve a négy ligandum
relatív helyzeténél fogva akár magasabb szimmetriájú molekulához juthatunk.

2.3.

Diródium-tetrakarboxilát komplexek előállítása

Az 1960-as évektől kezdve indultak kísérletek diródium-tetrakarboxilát komplexek
előállítására. Az első kétmagvú komplexet Na3[RhCl6] vegyületből kiindulva hangyasav vizes
oldatának forralása során kapták18. A kezdeti próbálkozások során a reakciók igen alacsony
termeléssel mentek végbe. Wilkinson és munkatársai19 RhCl3·3H2O vegyületből kiindulva
NaOAc/AcOH és etanol elegyében forralták nitrogénatmoszféra alatt, így kiváló termeléssel
sikerült a kívánt diródium(II)-tetraacetátot előállítani (6. ábra). A kezdetben vörös oldat
14

fokozatosan mély zöldszínű csapadékos oldattá vált. A komplexek halogéntartalmú változatait
alacsonyabb termeléssel, de az említett procedúra alkalmazásával szintén sikeresen
előállították19.

6.

ábra: Diródium(II)-tetraacetát előállítása

Az így elkészített kétmagvú komplexek kiindulási vegyületként szolgáltak különböző
típusú dinukleáris ródiumkomplexek előállítására. A szubsztitúciós reakcióban a diródium(II)tetraacetát ligandumai egyenként lecserélhetők a kívánt karboxilát típusú ligandumokra (7.
ábra). Annak ellenére, hogy a ligandum fölöslegben van alkalmazva, általában
termékkeverékhez

jutunk.

Az

esetek

többségében

a

négyszeresen

szubsztituált

ródiumkomplexekre van szükség. Pirrung és munkatársai20 egy igen szellemes megoldással

7.

ábra: Diródium(II)-tetraacetátból kiinduló ligandumcserés reakció lépései

álltak elő annak érdekében, hogy a ligandumcserés reakció kizárólagos főterméke a
négyszeresen szubsztituált komplex legyen. A módszer lényege az volt (8. ábra), hogy magas
forráspontú oldószert alkalmaztak (pl. klórbenzolt), továbbá a reakciólombik és a hűtő közé
egy Soxhlet-extraktort szereltek, amelybe NaHCO3-ot töltöttek - ezzel csapdázva a hűtőről
15

visszacsöpögő oldószerben jelenlévő ecetsavat. Ezzel a módszerrel számos – e fejezetben is
bemutatott –, nem csak karboxilát hanem pl. amidát típusú komplexek szintézisét is sikeresen
megvalósították.

8.

2.4.

ábra: Pirrung-féle magas hőmérsékletű ligandumcserés reakció készüléke

N-védett aminosavalapú komplexek

Az 1990-es évek elején kezdődtek kísérletek olyan homokirális ródiumkomplexek
[Rh2(µ 2-OOCR)4] előállítására, katalitikus aktivitásuk tesztelésére, amelyek N-védett
aminosav egységeket tartalmaztak. A ligandumok enantiomertiszta formában könnyen és
olcsón hozzáférhetőek, így alkalmazásuk teljesen kézenfekvő. További fontosságukat jelzi,
hogy a királis információt is tartalmazzák, így ezen keresztül a komplex adott szimmetriájú
térszerkezetét is befolyásolják.
Az első ilyen típusú vegyületet McKervey állította elő N-fenilszulfonil-(S)-prolinból
Rh2(S-BSP)421. Ezt követően Davies és munkatársai22 a jobb katalitikus aktivitás és
oldhatóság érdekében optimalizálták az említett prolinalapú katalizátort. Ezt különböző
szubsztituált fenilszulfonil-csoportok alkalmazásával (9. ábra) valósították meg, így kapták az
alábbi vegyületeket: [Rh2(S-TBP)4, Rh2(S-DOSP)4, Rh2(S-TiSP)4] illetve a második
generációs prolinkomplexeket (10. ábra)23. Eközben Hashimoto és Ikegami24 különböző N16

ftalil-aminosavak (Ala, Phe, terc-Leu) ródium-komplexeit, továbbá Charette és munkatársai25
ezek halogéntartalmú változatait állították elő (9. ábra).

9.

ábra: Rh2(µ 2-OOCCR)4 komplexek

10. ábra: Második generációs Davies-típusú prolinalapú komplexek

Davies és munkatársai26 a ftálimid típusú ródium-komplexek sikerességén felbuzdulva
előállítottak egy adamantil-glicin tipusú Rh2(S-PTAD)4 komplexet (11. ábra).
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11. ábra: Adamantil-glicin ródiumkomplexe

E vegyület alkalmazása bizonyos esetekben sokkal magasabb enantiomertöbbletet
eredményezett ciklopropanálási reakciókban, szemben a korábban bemutatott prolinalapú
Rh2(S-DOSP)4 komplexszel. A 2.2. fejezetben beszámoltam arról, hogy a komplexek
ekvatoriális ligandumai különféle térállást vehetnek fel, ezzel létrehozva más és más
szimmetriájú szerkezeteket (5. ábra). Davies és munkatársai17,6 javaslatot tettek prolinalapú
ródiumkomplexeik fenilszulfonil-csoportjainak legvalószínűbb térállására, amelyek α,β,α,β
helyzetűek és így a komplex szimmetriája D2. Ez az elrendeződés szoros kapcsolatban áll a
vegyületek nagyfokú aszimmetrikus indukciójával, amit ciklopropanálási illetve C−H
beékelődési reakciókban tapasztaltak. Hashimoto és munkatársai24 4-terc-butil-piridinből
kristályosították ki a Rh2(N-ftalil-(S)-fenilalaninát)4(4-terc-butil-piridin)2 [Rh2(S-PTPA)4]
komplexet (9. ábra: az ábrán az axiális kötött oldószer nincs jelölve). A komplex ftálimid
részletének térállására α,α,β,β pozíciót javasoltak, így a komplex C2-szimmetriájúnak adódott.
Fox és munkatársai27 az említett vegyületet acetonitril oldószerből kristályosították ki és
röntgenkrisztallográfiás méréseik illetve DFT számításaik alapján a ftálimidrészlet a
korábbiakkal megegyező térállást mutatott. Az előbbi vegyülethez hasonlóan benziloldallánc
helyett tBu-oldalláncot tartalmazó Rh2(N-ftalil-terc-(S)-leucinát)4 [Rh2(S-PTPA)4] komplex
esetén a ftálimid részletek térállása α,α,α,α helyzetűnek adódott, amely a tBu-csoportok
sztérikus hatásának köszönhető. Az így kialakuló csavart korona konformációt még egy
másodlagos CH−π kölcsönhatás is stabilizálta. Charette és munkatársai25 hasonló
elrendeződéseket (α,α,α,α) tapasztaltak a korábban bemutatott (9. ábra) halogén tartalmú
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komplexek esetében is. Kicsit később Lindsay és Charette28 többek között, N-ftalil-, Ntetraklórftalil-(S)-leucinát (S-PTV, S-TCPTV) ligandumokat tartalmazó heteroleptikus
komplexeket [Rh2(S-TCPTV)n(S-PTV)4-n] állítottak elő (12. ábra).

12. ábra: Különböző szubsztitúciós fokú heteroleptikus komplexek

Ezzel a módszerrel 6 termékhez jutottak, melyek eloszlása változó volt. A klórtartalmú
ligandumok

nagyban

befolyásolták

a

vegyületek

polaritását,

ennél

fogva

oszlopkromatográfiával sikerült izolálniuk a termékeket, sőt még a ciszoid illetve transzoid
izomereket is, amelyek a Rh2(S-TCPTV)2(S-PTV)2 esetében léptek fel. Az így előállított és
izolált komplexek katalitikus aktivitását tesztelték ciklopropanálási reakciókban.
A bemutatott példákon talán jól érezhető az ekvatoriális ligandumok kémiai minőségének
kulcsszerepe, mivel döntően befolyásolja annak térállását, ezen keresztül pedig a komplex
szimmetriáját, ami szoros összefüggésben van az itt ismertetett ródiumkomplexek
aszimmetrikus indukciójával. Mint ahogy a példák is mutatják, a szerkezetvizsgálatok –
amennyiben voltak – egykristály-röntgendiffrakción alapultak. Az oldatban kialakuló
konformációs

viszonyokat

röntgenkrisztallográfiai

adatok

alapján

valószínűsítették,

esetenként DFT számításokkal kiegészítve. Egy további támpont lehetett az oldatban
kialakuló térszerkezet (szimmetria) feltételezésére a katalizátor aszimmetrikus indukciójának
mértéke6,29,30.
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2.5.

Szabad aminosavalapú komplexek

Az ilyen típusú vegyületekről kevés irodalmi adat található, talán azért, mert a
katalizátorként alkalmazandó fémkomplex szempontjából fontos az N-védőcsoport megléte és
kémiai minősége. Először az 1980-as években orosz kutatók Shchelokov és munkatársai31
Rh2(OAc)4 komplexből kiindulva állítottak elő glutaminsav, alanin és β-alanin tartalmú
diródiumkomplexeket. A vegyületek előállítása nem a korábban bemutatott Pirrung-féle
módszeren alapult. Az említett cikkben a vegyületek analitikai jellemzése mindössze néhány
karakterisztikus IR sáv hozzárendelésén alapult. Bear és munkatársai32 szintén előállították a
β-alanin diródiumkomplexét (13. ábra). A vegyület térszerkezetét sikeresen meghatározták
röntgendiffrakcióval, ahol a β-alaninát ligandumok ekvatoriális pozícióban hídligandumként
koordinálódtak a fémcentrumhoz.

13. ábra: β-alanin diródiumkomplexének szintézise

Pneumatikakis és munkatársai33 beszámoltak arról, hogy ha diródium(II)-tetraacetátot
reagáltattak (R)-ciszteinnel, akkor egy kétszeresen szubsztituált egymagvú Rh(II)-komplexhez
jutottak (14. ábra).

14. ábra: Cisztein tartalmú egymagvú ródiumkomplex
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Az így kialakuló négyzetes planáris szerkezetet ESR-spektroszkópiával, illetve a
ligandum koordinációs viszonyait IR-spektroszkópiával támasztották alá. Bontchev és
Miteva34 (S)-prolinból állított elő négyszeresen szubsztituált ródiumkomplexet (15 ábra).

15. ábra: Prolinát ligandumokat tartalmazó diródiumkomplex

Az így kialakuló szerkezetet röntgen fotoelektron- (XPS) illetve IR-spektroszkópiai
mérésekkel támasztották alá. 10 évvel később lengyel kutatók, Pruchnik és munkatársai35
előállítottak szintén (S)-prolin és (S)-leucin tartalmú diródiumkomplexeket Na4[Rh2(CO3)4]
fémkomplexből kiindulva (16. ábra). A vegyületek szintézisét az előbbiektől eltérően
végezték. A szintézis során a már korábban bemutatott Bear és munkatársai32 által előállított
β-alaninát alapú komplexhez hasonló szerkezetű, négyszeresen szubsztituált [Rh2(µ 2OOCR)4] vegyület perklorát sója képződött.

16. ábra: Áthidalt szerkezetű prolinkomplex

A termékek szerkezetét UV−vis-, IR- és 1H NMR-spektroszkópiai mérésekkel támasztották
alá. Több mint 10 évvel később Frade és munkatársai36,37 előállítottak kétszeresen
szubszituált diródiumaminosav-komplexeket fenilalanin, metoxi-tirozin és 3,4 dimetoxifenilalanin felhasználásával (17. ábra)

21

17. ábra: Kelát típusú diródiumkomplexek előállításának reakcióegyenlete

A fenilalaninát illetve a metoxi-tirozinát ligandumot tartalmazó komplexek szerkezetét
röntgenkrisztallográfiai mérésekkel határozták meg. Az eddigiektől teljesen eltérő szerkezetű
komplexhez jutottak, habár a reakciókörülmények a korábbiaktól eltérőek voltak. A két
aminokarboxilát ligandum egy-egy Rh-atomhoz koordinálódott ekvatoriális pozícióban.
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A koordinációban a karboxilátcsoport egyik O-atomja illetve a N-atom nemkötő elektronpárja
vett részt (18. ábra). Továbbá a molekula még tartalmazott két ciszoid helyzetű
acetátligandumot, ami hídligandumként – megszokott módon – koordinálódott a dinukleáris
fémcentrumhoz. Érdemes összevetni a vegyületek szerkezetét a korábban bemutatott
Bontchev és Miteva által előállított prolinkomplexekével (15. ábra).

18. ábra: Aromás aminosav-ligandumot tartalmazó csavart szerkezetű ródiumkomplex szerkezete

Afonso és munkatársai37 alkalmazták először az ilyen típusú ródiumkomplexeket vizes közegű
C−H

beékelődési

reakciókban

(β-laktámok

szintézise),

amelyben

elfogadható

enantiomertöbbletet (60−80%) értek el.
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2.6.

Ródiumkomplexek kiroptikai spektroszkópiája

2.6.1. Az ECD-spektroszkópia alapjai38
Ha lineárisan polarizált fény egy optikailag aktív (királis) közegen halad keresztül akkor
az áthaladó fény terjedési síkja megváltozik (γ), továbbá a lineárisan polarizált fény jobbra
illetve balra cirkulárisan polarizált komponensét különböző mértékben nyeli el. Így a
lineárisan polarizált fény elliptikusan polarizálttá válik.

19. Ábra: Elliptikusan polarizált fény elektromos térerőség vektorának oszcillációja

Ezt a jelenséget nevezzük cirkuláris dikroizmusnak. Az ellipticitás mértékét (θ) az ellipszis
kis (a) és nagy (b) tengelye határozza meg (19. ábra, tgθ =
megadható moláris ellipticitásban [θ] = 3300·∆ε =




 
 






). A CD jel

. A CD-spektrométerek általában m°

(mdeg) értékben adják meg a CD-jelet. A következő képlet adja meg az összefüggést a CD-jel
és a moláris ∆ε jel között: ∆ε·c·l = ∆A =

éé

é  /    


. A CD-

spektrumban jelentkező sávokat Cotton-effektusnak nevezzük, melynek névadója a jelenséget
1895-ben felfedező francia származású fizikus, Aimé Cotton volt.
A kiroptikai jelenségek kvantummechanikai értelmezése Rosenfeldés munkatársai39
nevéhez fűződik. A királis molekulák gerjesztése során fellépő elektronelmozdulás egymásra
nem merőleges átmeneti elektromos (μ!) és ("!) mágneses momentumot generál. A két vektor,
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μ! és "! skalárszorzatának imaginárius részével arányos a rotátorerősség R = Im{ μ! · "! }= |µ|
|m| cosβ. Az R értéke nulla, ha az elektromos vagy a mágneses momentum értéke nulla,
illetve ha a két vektor egymásra merőleges. Ha a két vektor által bezárt szög (β) 0 és 90°
közötti akkor a Cotton-effektus pozitív, míg 90 és 180° közötti szög esetén negatív. Az R
abszolút értéke megegyezik a hullámhosszal redukált CD-görbe alatti terület integráljával R =
& $

2,297·10−39#

%

'(.

2.6.2. A Snatzke-féle in situ módszer9a,c
Az irodalmi áttekintés alapján látható, hogy a komplexek térszerkezetének felderítése
elsősorban röntgenkrisztallográfián alapult. Meglehetősen szerény az ilyen típusú vegyületek
ECD-spektroszkópiai irodalma. Günther Snatzke volt az első, aki az 1980-as évektől ilyen
típusú, többek között dinukleáris ródiumkomplexek ECD-spektroszkópiájával foglalkozott. A
professzor olyan híres „fém kémikussal” is együttműködött, mint Frank Albert Cotton.
Snatzke és munkatársai elsősorban transzparens – UV−vis-tartományban nem elnyelő −
szerves molekulák abszolút konfigurációjának meghatározására használták többek között a
diródium(II)-tetraacetátot, mint segédkromofort. Snatzke in situ módszerét Frelek és
munkatársai9b,40 később kiterjesztették különböző vegyületek abszolút konfigurációjának
meghatározására. Mint ahogy Laurence D. Barron megfogalmazta: Az ECD spektroszkópia a
kromofor „szemén” keresztül látja a molekula sztereokémiáját7b. Ezt a lehetőséget használja
ki a Snatzke-féle in situ módszer is, amelynek lényege a következő. A transzparens királis
molekula oldatához hozzáadják a fémkomplexet, a kromofort. Az oldatban kialakuló királis
komplex már vizsgálható ECD-spektroszkópiával a fém d−d elektronátmenetein keresztül, így
lehetőséget adva az abszolút konfiguráció meghatározására. Természetesen a módszer
alkalmazhatóságához szükséges különböző empirikus kiroptikai szabályok kidolgozása.
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2.7.

A VCD-spektroszkópia alapjai
A VCD-spektroszkópia nem más, mint a cirkuláris dikroizmus mérése az infravörös

tartományban. Ebben a tartományban a királis molekulát felépítő atomok rezgési átmenetei
gerjesztődnek. A legintenzívebb és egyben megengedett átmenet, amikor a gerjesztés
alapállapotból az első gerjesztett rezgési állapotba történik (νi = 0 1, i-edik rezgési mód) az
elnyelt infravörös sugárzásnak köszönhetőn. A VCD-jel a lineárisan polarizált infravörös
sugárzás jobbra illetve balra cirkulárisan polarizált komponensének különböző mértékű
elnyelése ∆A = Ab−Aj.
A rezgési cirkuláris dikroizmus kvantumkémiai értelmezése Stephens nevéhez köthető41.
A rotátorerősség (R) – a korábbiakhoz hasonlóan − származtatható a normálrezgések során
fellépő átmeneti elektromos és mágneses dipólusmomentumok skalárszorzataként R = Im{ μ! ·
"! } = |µ| |m| cosβ. Amíg a korábban említett ECD-spektroszkópia kromoforokon keresztül
látja a királis molekula térszerkezetét addig a VCD-spektroszkópia 3N−6 normálrezgésen át,
ami e spektroszkópia egyik legfontosabb tulajdonsága. További fontos előnye, hogy nincsen
szükség a gerjesztett állapot ab initio szintű kvantumkémiai számítására, tehát elegendő
ismerni az alapállapothoz tartozó elektronszerkezetet, valamint figyelembe venni a rezgések
hatására bekövetkező elektronszerkezeti változásokat.
A fentiekből következően ma már a VCD-spektroszkópia egyre inkább széles körben
alkalmazott, megbízható módszer a molekulák abszolút konfigurációjának meghatározására.
Az Európai Kiralitás Központban (EC2)42 3 év alatt több mint 700 királis molekula abszolút
konfigurációját oldották meg főként VCD-spektroszkópia alkalmazásával. Talán ez is jelzi a
módszer növekvő jelentőségét és kimagasló teljesítőképességét. További fontos alkalmazása a
VCD-spektroszkópiának az oldatfázisú konformációs viszonyok feltérképezése43.
Fontosnak tartom megjegyezni, hogy mostanra már számos kiroptikai módszer áll
rendelkezésre (ORD, ECD, VCD, ROA), amelyek kvantumkémiai számításokkal kombinált
együttes alkalmazása a királis molekulák szerkezet-felderítésének egy igen megbízható
eszköztárát képviseli7c.
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2.8.

Exciton-csatolt ECD- és VCD-spektroszkópia
Az eredetileg ECD-spektroszkópiában alkalmazott módszer elméleti alapja az, hogy egy

molekulában lévő kromoforok (közel) azonos energiájú elektronátmeneteit nem lehet
egymástól függetlennek tekintetni. Az alap- és gerjesztett állapotok keveredésének
köszönhetően a gerjesztett állapot energiaszintje egy alacsonyabb és egy magasabb állapotra
hasad.
Az exciton-csatolt elektronikus cirkuláris dikroizmus spektroszkópiát (EC-ECD) Harada
és Nakanishi dolgozta ki az 1980-as években44 Kuhn és Kirkwood csatolt-oszcillátor és
csoportpolarizációs modelljére alapozva45. A módszer lényegét a következőkben foglalom
röviden össze. Ha a molekulában van legalább két azonos nagy átmeneti elektromos
momentummal (μ!) rendelkező kromofor, amelyek egymáshoz képest királis elrendeződésben
vannak (ha ugyanis a μ! vektorok párhuzamosak vagy egy síkban állnak, akkor nem jön létre
CD jel, csupán az abszorpciós sáv hullámhossza tolódik el) akkor a kromoforok gerjesztése
során fellépő μ! csatolásából az exciton kölcsönhatásnál fogva a gerjesztett állapot
energiaszintje egy alacsonyabb és egy magasabb állapotra hasad. Ezt Davydov-felhasadásnak
(Vij; kölcsönhatási energia) nevezzük (20. ábra). A felhasadt gerjesztett állapotokhoz (α és β)
különböző előjelű Cotton-effektus társul, amelyet exciton coupletnek (a kisebb energiájú
Cotton-effektus előjele adja a couplet előjelét) nevezünk (21. ábra).

20. ábra: Exciton kölcsönhatás; Davydov-felhasadás
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Az exciton kiralitás előjelét a )! · *μ!+ × μ!+ -. képlet adja meg. Az )! az i és j
kromoforok közötti távolságvektor, míg a μ!+ é/ μ!+ az i és j kromoforhoz tartozó átmeneti
dipólusmomentum vektorok. Ha ezen vektorok vektoriális szorzatából kapott vektor parallel
az )! távolság vektorral, akkor skalárszorzatuk pozitív, míg antiparallel esetben negatív.
A . kölcsönhatási energia, ha a μ!+ é/ μ!+ közötti szög < 90°, akkor . pozitív, illetve
negatív, ha az említett szög > 90°.
A fenti képlet pozitív értéket ad, ha a kromoforok kiralitása pozitív csavarodású (pozitív
torziószög: pozitív couplet), és negatívat, ha a kromoforok kiralitása negatív csavarodású
(negatív torziószög: negatív couplet). Fontos megjegyezni, hogy a couplet előjelének
megállapításához elegendő a két átmeneti dipólusmomentum közötti csavarodás, azaz a
torziószög előjelének a meghatározása (21. ábra).
Tehát a couplet előjele egyértelmű kapcsolatba hozható a kromoforokat tartalmazó
aszimmetrikus atomok abszolút konfigurációjával. Ezzel a módszerrel számos molekula
abszolút konfigurációját meghatározták44. Az EC-ECD abszolút technikának tekinthető,
akárcsak a Bijvoet-féle módszer46.
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21. ábra: Kromoforok közötti torziószögek előjele és a spektrumban észlelhető couplet előjelének
kapcsolata
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2012-ben Taniguchi és Monde47 először publikáltak az exciton-csatolt VCDspektroszkópia alkalmazásáról és számos ismert konfigurációjú szerves molekulán mutatták
be a módszer használhatóságát. A módszer érzékenységét mutatja, hogy akár 0,3 mg is
elegendő volt az adott anyagból az abszolút konfiguráció meghatározásához. Az excitoncsatolás jelensége értelmezhető a vibrációs tartományban a fentiek alapján. A magok rezgési
állapotának gerjesztése egyedi átmeneti dipólusmomentumokat (μ!) generál, amelyek
csatolása exciton-kölcsönhatást eredményezhet. Így a gerjesztett rezgési állapot felhasad egy
alacsonyabb illetve egy magasabb energiájú rezgési állapotra. A VCD-spektrumban a kisebb
energiájú sáv – ami a couplet előjelét adja – a két IR „kromofor” közötti (általában) ellentétes
fázisú csatolásból, míg a magasabb energiájú az azonos fázisú csatolásból származik.
Taniguchi és Monde publikációjukat követően számos esetben felhasználták az exciton-csatolt
VCD-spektroszkópiában rejlő lehetőségeket48.
2.9.

Kiroptikai módszerek alkalmazása fémkomplexek szerkezetvizsgálatában
A

2.6.2.

fejezetben

már

bemutattam

a

Snatzke-féle

abszolút

konfiguráció

meghatározásának lényegét, ahol a központi fémionnak csupán közvetítő szerepe van, tehát a
vizsgálat tárgya nem a komplex szerkezetének megismerése, hanem a vizsgált ligandum
abszolút konfigurációjának meghatározása. A 2000-es évek elején Autschbach és
munkatársai49 közölték az első olyan Co(II)- és Rh(II)-komplexekről készített ECDspektrumokat, ahol azokat TD-DFT számításokkal szimulálták. Így lehetőség nyílt a kísérleti
ECD-spektrumokhoz egyértelműen hozzárendelni a számított komplex szerkezeteket az
egyező elméleti ECD-spektrumok alapján. A fémkomplexek DFT szintű számítása – szemben
a kismolekulákéval – nem egyszerű feladat, hiszen például a megjelenő d pályákat illetve a
relativisztikus hatásokat nem lehet figyelmen kívül hagyni50. Ennek ellenére rohamosan nő
azon tudományos munkák száma, ahol királis fémkomplexek szerkezetének felderítését
kiroptikai módszerekkel és a hozzátartozó elméleti számításokkal végzik51. A következőkben
szeretném néhány példa erejéig bemutatni, hogy milyen problémákat lehet megoldani a
kiroptikai spektroszkópiával a fémkomplexek világában. Wang és munkatársai52 Ru-diamin
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komplexeket vizsgáltak és a lehetséges sztereoizomerek közül az oldatfázisban jelenlévőket
ECD mérésekkel és a spektrumok TD-DFT szintű számításával támasztották alá, továbbá
kidolgoztak egy egyszerű szabályt az abszolút konfiguráció eldöntésére. Az eredmények arra
utaltak, hogy az ECD-spektrumokat döntően a fémcentrum kiralitása határozza meg (∆/Λ),
míg a ligandumok csavarodása kis részben járul hozzá (λ/δ). Az ECD-spektrumokhoz
legkevésbé a ligandum kiralitása (R/S) járult hozzá. Jawiczuk és munkatársai53
dimolibdénkomplexek

kiroptikai

vizsgálatát

végezték

el,

hogy

meghatározzák

az

oldatfázisban kialakuló komplexek szerkezetét. A kísérleti adatokat elméleti számításokkal
támasztották alá, mellyel lehetőség nyílt az oldatfázisban jelenlévő domináns komplex
azonosítására. Di Bari és munkatársai54 a cink piridinnel és királis alkohollal képezett
komplexeit vizsgálták. A létrejövő diasztereomereket ECD-spektroszkópiával és TD-DFT
számításokkal igazolták. Az aromás kromoforok között létrejövő exciton-csatolást
kihasználva

megalkottak

egy

kvalitatív

szabályt

az

egyes

diasztereomerek

megkülönböztetésére. 2001-ben Nafie és mukatársai55 közölték az első ab initio VCDszámítást és hozzá kapcsolódó mérést egy fémkomplexről és ezt követően sorra jelentek meg
hasonló közlemények. Sato és munkatársai56 királis M(III)(acac)3 komplexek esetében
vizsgálták a különböző fémionok (M: Rh(III), Ru(III)) d pályáin lévő elektronok hatását az
adott szimmetriájú rezgésekre. A különböző szimmetriájú rezgések energiasorrendje
különböző volt, amely a d pályán lévő elektronok konfigurációjától függött. Kicsivel később
Sato és munkatársai57 kiterjesztették VCD méréseiket és számításaikat a már említett
fémkomplexből felépülő oligomerekre. Sikeresen izoláltak 8 sztereoizomert és meghatározták
az egyes régiók kiralitását. Lehetőség nyílt a VCD-spektrumokban a perifériás és központi
régiók

kiralitásának

hozzájárulását

azonosítani.

Meghatároztak

egy

olyan

mezo

sztereoizomerpárt (a nettó kiralitás nulla), melynek volt mérhető VCD-spektruma. Chamayou
és munkatársai58 királis szalicil-aldiminek cinkkel képezett pszeudotetraéderes komplexeit
vizsgálták

VCD-spektroszkópiával.

Röntgenkrisztallográfiai

mérések

segítségével

meghatározták az egyes komplexek konfigurációját. Ezek után adódott a kérdés, hogy
oldatfázisban van-e egyensúly a diasztereomerek között? Van-e királis indukció a ligandum
részéről a kialakult diasztereomer komplexekre nézve? Az oldatfázisú VCD-mérésekkel és
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hozzá kapcsolódó számításokkal meghatározták az egyes diasztereomerek abszolút
konfigurációját, továbbá alátámasztották a nagyfokú királis indukciót és a diasztereomerek
között kialakuló egyensúlyt.
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3. Célkitűzések
Doktori munkám fő inspirációja az előállítani kívánt ródiumkomplexek abszolút
térszerkezetének megismerése különféle kiroptikai módszerek alkalmazásával. Ezért célul
tűztem ki számos, az irodalomban még nem ismert királis ródiumkomplex szintézisét. Így a
tervezett komplexeket két csoportra oszthatom attól függően, hogy a szintézisük során az
alkalmazott ligandum tartalmaz-e nitrogén-védőcsoportot, vagy sem. Munkám során az alábbi
ligandumok ródiumkomplexeit kívánom előállítani:
1) N-védett aminosavak (híd típusú ligandumok)
Ac- és Z-védőcsoportot tartalmazó S-konfigurációjú fenilalanin ligandumok.
2) Szabad aminosavak (kelát típusú ligandumok)
(S)- és (R)-fenilalanin, -prolin, -pipekolinsav, -fenilglicin, -valin, metilalanin, valamint néhány
aminosav aminocsoportján metilezett, fenilezett és izopropilezett származéka.
A nem védett, szabad aminosavakat tartalmazó komplexekről igen kevés adat található a
szakirodalomban, mind szerkezetük mind pedig kémiai aktivitásuk tekintetében. Így
fontosnak tartom e vegyületek alaposabb megismerését, hiszen akár potenciális katalizátorok
is lehetnek, amelyek szerves kémiai átalakításokban játszhatnak kulcsszerepet. Mivel
térszerkezetük

fontos

tényező

az

aktivitásuk

tekintetében,

ezért

annak

ismerete

nélkülözhetetlen és felhasználhatók szelektivitásuk finomhangolására.
Doktori munkám során azt is szeretném bebizonyítani és megmutatni, hogy a rezgési és
az elektronikus cirkuláris dikroizmus spektroszkópia – mint komplementer technikák –
együttes alkalmazása, kvantumkémiai számításokkal kiegészítve hatékony szerkezetfelderítő
eszköznek számítanak a fémkomplexek világában is. Bízok benne, hogy doktori munkám
erősíteni fogja a kiroptikai spektroszkópia helyét a szerkezetvizsgáló módszerek arzenáljában.

32

4. Kutatási eredmények és értékelésük
4.1.

N-védett aminosavak ródiumkomplexeinek előállítása59

Doktori kutatómunkámat különböző szubsztitúciós fokú ródiumkomplexek előállításával
kezdtem az alábbi sematikus reakcióegyenlet alapján (22. ábra).

22. ábra: N-védett aminosavkomplexek előállítása

Királis ligandumként acetil (Ac) és benziloxikarbonil (Z) védőcsoporttal védett (S)-fenilalanin
aminosavakat használtam (23. ábra), míg oldószerként vízmentes acetonitrilt. A reakció
elegyet 24 órán keresztül forraltam N2 atmoszféra alatt. Kezdetben az inhomogén zöldes oldat

23. ábra: Különböző szubsztitúciós fokú ródiumkomplexek (n=1-4)

fokozatosan lila színűvé vált. A reakciókat HPLC segítségével követtem. A reakcióelegy
bepárlása után a komplex keveréket fordított fázisú (C18) flash oszlopkromatográfiával
szétválasztottam. A kromatográfia után a tiszta frakciókat egyesítettem, részben bepároltam és
liofilizáltam. Az 1. táblázat tartalmazza az előállított komplexek képleteit. A termékekről
készült kromatogramok az 1. függelékben találhatóak. A termékek tisztasága elérte a >95%-ot
(220 nm).
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1.

táblázat: Ac- és Z-fenilalaninát ligandumot tartalmazó komplexek

komplex képlete

komplex szerkezete

Rh2(µ 2-O-Phe-Z)1(µ 2-OAc)3

Rh2(µ 2-O-Phe-Z)2(µ 2-OAc)2

Rh2(µ 2-O-Phe-Z)3(µ 2-OAc)1

Rh2(µ 2-O-Phe-Z)4

Rh2(µ 2-O-Phe-Ac)1(µ 2-OAc)3

Rh2(µ 2-O-Phe-Ac)2(µ 2-OAc)2

Rh2(µ 2-O-Phe-Ac)3(µ 2-OAc)1

Rh2(µ 2-O-Phe-Ac)4
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4.1.1. N-védett aminosavak ródiumkomplexeinek kiroptikai vizsgálata
A különböző szubsztitúciós fokú izolált komplexeket először ECD-spektroszkópiával59
vizsgáltam olyan oldószerekben, amelyek koordinációs képességük szerint a komplexhez
axiálisan koordinálódóak (ACN, EtOH) illetve nem koordinálódóak (CHCl3) voltak. Az
irodalmi áttekintésben tárgyalt Snatzke-féle in situ módszerek esetében a kialakuló komplexek
nem kerültek izolálásra, illetve az oldatban létrejött termékeloszlásról sem adtak információt.
Így az egyik célom az volt, hogy a különböző szubszitúciós fokú ródiumkomplexek ECDgörbéit meghatározzam és következtetéseket vonjak le a komplexek szerkezetére
vonatkozólag. A 24. ábrán látható az általam előállított Z-Phe-O−, míg a 25. ábrán az Ac-PheO− ligandumot tartalmazó komplex sorozat különböző oldószerben felvett ECD-görbéje. Az
Ac-Phe-O− ligandumot tartalmazó komplexek rossz oldhatósága miatt kloroform oldószerben
nem került sor a mérésekre.

24. ábra: A Rh2(µ 2-O-Phe-Z)n(µ 2-OAc)4-n komplexek (n = 1, 2, 3, 4) ECD-spektruma különböző
oldószerekben: A: acetonitril, B: etanol, C: kloroform
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Az ECD-spektrumokban észlelhető Cotton-effektusokhoz tartozó elektronátmenetek a
Snatzke-féle ún. naív molekulapálya-elmélet alapján9a értelmezhetők. Ennek alapján az A és B
sávok π∗(Rh−Rh)→σ∗(Rh−Rh) típusú elektronátmenethez rendelhetők, amelynek energiája
nagyban függ az axiális pozícióba koordinálódott donor molekulától, csoporttól. A C, D és E
sávok viszont π∗(Rh−Rh)→σ∗(Rh−O)δ*(Rh-Rh) típusú átmenethez rendelhetők, amely
viszont az ekvatoriális pozícióra érzékeny. A sávok λmax/min és ∆ε értékei a 2. függelékben
találhatók.

25. ábra: Rh2(µ 2-O-Phe-Ac)n(µ 2-OAc)4-n komplexek (n = 1, 2, 3, 4) ECD-spektruma különböző
oldószerekben: A: acetonitril, B: etanol.

Az ECD mérések alapján megállapítható, hogy a különböző szubsztitúciós fokú
ródiumkomplexek ECD-görbéi szinte csak amplitúdójukban különböznek (ez érthető, hiszen a
szubsztitúcióval a királisan perturbáló csoportok száma nő) és lefutásuk közel azonos. A
kapott ∆ε értékek rendkívül alacsonyak, amely magyarázható a ligandum(ok) konformációs
mozgásával illetve az aszimmetriás szénatom és a fémcentrum közötti távolsággal. Az
említett távolságnak azért van itt jelentősége, mert ebben a tartományban (300−700 nm) a
fémcentrumot érintő átmenetek mérhetők. Egyes, később tárgyalt komplex molekulák
esetében a ∆ε értékek egy nagyságrenddel nagyobbak, amik többek között a királis szénatom
közelségével illetve a ligandumok részben merevített helyzetével magyarázható. Ismeretes,
hogy az oldószernek döntő jelentősége van, mivel befolyásolja az oldatfázisban jelenlévő
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specieszeket. Ebből következően koordinálódó oldószerben (pl. MeCN) egyedi komplex
molekulák vannak jelen, míg más esetben, amikor az oldószer nem koordinálódó (pl. CHCl3),
akkor komplex asszociátumok, végtelen láncok jönnek létre. Az előbbiek ismeretében
értelmezhető az acetonitrilben illetve kloroformban mért ECD-görbék közötti különbségek.
Annak magyarázatára, hogy miért hasonlítanak a komplexek etanolban mért ECD-görbéi a
kloroformos mérésekére, a későbbiekben visszatérek.

Az ECD-vizsgálatok mellett elvégeztem az egy aminosav ligandumot tartalmazó Rh2(µ 2O-Phe-Z)1(µ 2-OAc)3/Rh2(µ 2-O-Phe-Ac)1(µ 2-OAc)3

komplexek

VCD-méréseit

illetve

meghatároztam DFT szinten a releváns konformereket, a konformerkhez tartozó egyedi
elméleti

VCD-spektrumokat60.

Az

egyes

konformerek

szabadentalpiájának

figyelembevételével és a Boltzmann-összefüggés segítségével kiszámítottam az oldatfázisú
konformereloszlást (2. táblázat). A konformerek populációjának figyelembevételével
súlyoztam az egyes komplexek elméleti VCD-spektrumát, a súlyozott összegspektrum jó
egyezést mutatott a kísérleti spektrumokkal (26. ábra). A VCD-spektrumban észlelhető sávok
hullámszámértékei illetve előjelei, a sávhozzárendelések, valamint a kísérleti, és elméleti IRspektrumok a függelékben találhatók (3. és 4. függelék).

2.

táblázat: Rh2(µ 2-O-Phe-Z)1(µ 2-OAc)3 /Rh2(µ 2-O-Phe-Ac)1(µ 2-OAc)3 komplexek konformereinek
számított populációja

komplex

Rh2(µ 2-O-Phe-Z)1(µ 2-OAc)3

Rh2(µ 2-O-Phe-Ac)1(µ 2-OAc)3

konformer

∆G(kcal/mol)

populáció

A

0,000

0,374

B

0,017

0,363

C

0,213

0,260

A

0,000

0,456

B

0,317

0,273

C

0,658

0,157

D

1,229

0,062

E

1,369

0,050
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26. ábra: A: Rh2(µ 2-O-Phe-Z)1(µ 2-OAc)3 komplex kísérleti VCD spektruma, B: Rh2(µ 2-O-PheZ)1(µ 2-OAc)3 komplex elméleti VCD spektrumai, C: Rh2(µ 2-O-Phe-Ac)1(µ 2-OAc)3 komplex
kísérleti VCD spektruma, D: Rh2(µ 2-O-Phe-Ac)1(µ 2-OAc)3 komplex elméleti VCD spektrumai
oldószer: MeCN-d3

Az egyes konformerek jellemző torziószögértékei a függelékben találhatók (5. függelék). A
számítások alapján a B konformer esetében egy gyenge H-híd is stabilizálja a szerkezetet
(ábrán szaggatott vonal), míg az A konformer esetében σ−π kölcsönhatás, amely az oldószermolekulaként jelenlévő acetonitril C−H szigmakötése és a benziloxikarbonil-csoport
fenilgyűrűjének π-elektronrendszere között jött létre. A 27. ábrán látható a két legkisebb
energiájú konformer szerkezete.
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27. ábra: A: Rh2(µ 2-O-Phe-Z)1(µ 2-OAc)3 komplex legkisebb energiájú konformere, B: Rh2(µ 2-OPhe-Ac)1(µ 2-OAc)3 komplex legkisebb energiájú konformere

Elvégeztem a két komplex elméleti ECD-spektrumának TD-DFT szintű számítását is. A
kísérleti és elméleti ECD-spektrumok – szemben a kísérleti és elméleti VCD spektrumokkal –
kevésbé mutattak jó egyezést (28. ábra). Ez annak tudható be, hogy a gerjesztett állapotok
számítása eleve pontatlanabb, amihez ráadásul hozzájárul a nem túl nagy bázis (LANL2DZ)
alkalmazása a ródium magra, illetve a belső elektronok közelítése egy úgynevezett effektív
magpotenciál (Los Alamos) segítségével. Viszont a számított és mért UV−vis-spektrumok jó
egyezést mutattak (6. függelék).
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28. ábra: A: Rh2(µ 2-O-Phe-Z)1(µ 2-OAc)3 komplex kísérleti ECD spektrum (MeCN) B: Rh2(µ 2-OPhe-Z)1(µ 2-OAc)3 komplex elméleti ECD spektrumai. C: Rh2(µ 2-O-Phe-Ac)1(µ 2-OAc)3 komplex
kísérleti ECD spektruma (MeCN). D: Rh2(µ 2-O-Phe-Ac)1(µ 2-OAc)3 komplex elméleti ECDspektrumai.

További vizsgálatokat végeztem az oldatfázisú szerkezet felderítésére, így elvégeztem a két
komplex ECD-spektrumának hőmérséklet-függőségi mérését −10oC, 25oC és 70oC-on (29.
ábra). Az ECD-spektrumokban észlelhető izodikroikus pont jelzi a két vagy több konformer
jelenlétét. A kloroformos oldatok spektrumának elhanyagolható hőmérsékletfüggése volt,
viszont abban az esetben, ha a kloroformos oldat a komplexre nézve két ekvivalens
acetonitrilt tartalmazott, akkor újra tapasztaltam hőmérsékletfüggést (30 ábra)
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29. ábra: A: Rh2(µ 2-O-Phe-Z)1(µ 2-OAc)3, B: Rh2(µ 2-O-Phe-Ac)1(µ 2-OAc)3 komplexek hőmérsékletfüggőségi ECD-spektrumai acetontril oldószerben

30. ábra: Rh2(µ 2-O-Phe-Z)1(µ 2-OAc)3 komplex A: ECD- és B: UV-spektrumainak
hőmérsékletfüggése kloroformban, amely 2 ekvivalens acetonitrilt tartalmaz

A hőmérséklet emelése az UV−vis-spektrumban az 550 nm-nél jelenlévő sáv esetében okozott
markáns változást, amely hipokróm és vörös irányú eltolódást szenvedett. Mint korábban
említettem, az 500 − 600 nm közötti tartományban jelenlévő sáv(ok) érzékeny(ek) az axiális
pozícióban jelenlévő specieszek kémiai minőségére. Éppen ez látható a hőmérsékletfüggést
mutató UV−vis-spektrumokban, hiszen a hőmérséklet emelésével ~60 nm-et tolódott el a
kisebb energiák tartományába, jelezve az axiális pozíció betöltöttségének változását. Ezen
változás szemmel is jól követhető volt, hiszen az oldat színe liláról zöldre változott (hűtés 
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melegítés). IR- és VCD-spektroszkópiával is vizsgáltam a Rh2(µ 2-O-Phe-Z)1(µ 2-OAc)3
komplex oldószer- (31. ábra) és hőmérsékletfüggését (32. ábra). A VCD-spektrumokban az
első szembetűnő dolog a kloroformos oldat mérése során a karbonil tartományban (az uretán
C=O csoportja) tapasztalt igen intenzív negatív couplet, melynek hullámszáma ~ 90 cm−1
egységgel tolódott a kisebb energiák felé az acetonitriles méréshez képest61. Ezzel szemben az
acetonitril oldószerben mért VCD-spektrumban a C=O vegyértékrezgés nagyon gyenge
negatív sávként észlelhető, ami jelzi, hogy a térben nincsen kitüntetett pozícióban. 2
ekvivalens acetonitrilt adagolva a komplex kloroformos oldatához egy „átmeneti”
spektrumhoz jutottam, melyen kémiailag különböző karbonilcsoportok vehetők észre ~90
cm−1 hullámszám-különbséggel mind az IR-, mind pedig a VCD-spektrumban.

31. ábra: Rh2(O-Phe-Z)1(OAc)3 komplex A: IR- és B: VCD-spektrumainak oldószerfüggése
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32. ábra: Rh2(O-Phe-Z)1(OAc)3 komplex C=O vegyértékrezgésének hőmérsékletfüggése 2
ekvivalens acetonitril mellett CDCl3 oldószerben

Az oldat hőmérsékletfüggésének vizsgálata során (a függés nagyrészt csak a karbonil
tartományra korlátozódott) látható volt továbbá, hogy a hőmérséklet emelésével a ~1640
cm−1-nél jelentkező karbonilsáv intenzitása megnőtt, míg a ~1730 cm-1-nél lévő intenzitása
viszont csökkent. A fenti kísérleti tapasztalatok a következőképpen magyarázhatók.
Kloroformos közegben a komplexek olyan asszociátumokat alkotnak, amelyben az axiális
pozíció a másik jelenlévő komplex molekula karboniloxigénjével van betöltve (33. ábra).
Ezzel a megállapítással jól korrelál az a kísérleti tapasztalat, hogy kloroformos oldatban a
C=O vegyértékrezgés kisebb hullámszámnál észlelhető, mivel a koordináció miatt csökken a
C=O csoport kötésrendje. Az erős negatív couplet arra utal, hogy az asszociátumban a
koordinációnál fogva a C=O csoportok rögzített helyzetben vannak. Az igen intenzív couplet
azt is jelzi, hogy a karbonil „kromoforok” igen közel helyezkednek el egymáshoz és közöttük
térben negatív torziószög mérhető. A feltételezett asszociátum a 33. ábrán látható
dimerszerkezetekből felépülő végtelen láncként képzelhető el61, melynek igazolása DFT
szintű számításokkal a szerkezet megnövekedett mérete miatt sajnos nem járt sikerrel.
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33. ábra: Rh2(µ 2-O-Phe-Z)1(µ 2-OAc)3 komplex kloroformban feltételezett szerkezete

Jól látható, hogy a molekulákat dimerekben egy 14 tagú makrociklus tartja össze, amelyben
két H-híd is stabilizálja a gyűrűt. A fejezet első részében feltett kérdésre visszatérve, miszerint
a komplexek etanol oldószerben mért spektrumai miért hasonlítanak inkább a kloroformos
mérésekéhez, a magyarázat a fentebb elmondottak alapján az, hogy az etanol nem olyan jó
donor oldószer (szemben az acetonitrillel), így versengés folyik az axiális pozíció
betöltésében az oldószer molekula és egy másik komplex ligandumjának karbonilcsoportja
között.

4.2.

Szabad aminosavak ródiumkomplexeinek előállítása62,63
Doktori

munkám

ródiumkomplexeit

második

állítottam

elő.

felében

szabad

aminosavak

Fontos

megjegyeznem,

hogy

és
az

származékainak
ilyen

típusú

ródiumkomplexek szerkezetéről és kémiai reaktivitásáról meglehetősen kevés irodalmi adat
áll rendelkezésre. A vegyületek szintézisét az alábbi egyszerű reakcióséma mutatja (34. ábra).
A reakcióegyenletet olvasva már szembetűnő, hogy az eddigiektől eltérő komplexekről lesz
szó, melyek analógiát mutatnak a 2010-ben Frade és munkatársai által publikált
szerkezetekkel36.
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34. ábra: Aminosavkomplexek előállítása

A vegyületek szintézise desztillált vízben – néhány esetben EtOH/toluol keverékében –,
nitrogénatmoszféra és 16-24 órás forralás mellett zajlott. A reakcióelegyek feldolgozása a
korábbiakkal közel azonos módon kerültek kivitelezésre. A tisztított komplexekről a
függelékben találhatók a kromatogramok (7. függelék). A vegyületek tisztasága elérte a
>95%-ot (220 nm). A 3. táblázat tartalmazza a szintézisek során felhasznált aminosavakat és a
belőlük előállított komplexek képleteit. Néhány esetben előállítottam a komplexek tükörképi
párjait is. Meg kell említenem, hogy az N-izopropil-fenilalanin ródiumkomplexét nem sikerült
előállítani. Ez a kudarc feltehetően a nitrogén nagy térigényű szubsztituense miatt
bekövetkezett sztérikus zsúfoltságra vezethető vissza.

3.

táblázat: A felhasznált aminosav ligandumok és előállított ródiumkomplexeik

aminosav ligandumok

komplexek (jelölésük)

(ΛRh, RC)-Rh2(κ2-fenilalaninát)2(µ 2-OOCCH3)2
(ΛR-Phe)
R

(ΛRh, RC, SN)-Rh2(κ2- N-metil-fenilalaninát)2(µ 2-OOCCH3)2
(ΛRS-NMePhe)
R
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(∆Rh, SC, RN)-Rh2(κ2- N-fenil-fenilalaninát)2(µ 2-OOCCH3)2
(∆SR-NPhPhe)
S

nem képződött termék

S
(∆Rh, RC, RN)-Rh2(κ2-prolinát)2(µ 2-OOCCH3)2
S és R

(∆RR-Pro)
(ΛRh, SC, SN)-Rh2(κ2-prolinát)2(µ 2-OOCCH3)2
(ΛSS-Pro)
(∆Rh, SC, RN)-Rh2(κ2-pipekolinát)2(µ 2-OOCCH3)2

S és R

(∆SR-Pip)
(ΛRh, RC, SN)-Rh2(κ2-pipekolinát)2(µ 2-OOCCH3)2
(ΛRS-Pip)
(∆Rh, SC)-Rh2(κ2-fenilglicinát)2(µ 2-OOCCH3)2
(∆S-Pgl)

S és R

(ΛRh, RC)-Rh2(κ2-fenilglicinát)2(µ 2-OOCCH3)2
(ΛR-Pgl)

NH

(ΛRh, RC, SN)-Rh2(κ2-N-izopropil-fenilglicinát)2(µ 2-OOCCH3)2

COOH

R

S és R

(ΛRS-NiPrPgl)

(∆Rh, SC)-Rh2(κ2-valinát)2(µ 2-OOCCH3)2
(∆S-Val)
(ΛRh, RC)-Rh2(κ2-valinát)2(µ 2-OOCCH3)2
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(ΛR-Val)

(∆Rh, SC, RN)-Rh2(κ2- N-fenil-valinát)2(µ 2-OOCCH3)2
S

(∆SR-NPhVal)
∆-Rh2(κ2-metilalaninát)2(µ 2-OOCCH3)2

akirális

(∆-Aib)
Λ-Rh2(κ2-metilalaninát)2(µ 2-OOCCH3)2
(Λ-Aib)

Az így előállított komplexek – az oldallánctól, a nitrogén szubsztituensétől eltekintve –
azonos alapszerkezetű, C2-es szimmetriával rendelkező molekuláknak tekinthetők (35. ábra).

35. ábra: Csavartlapátkerék-szerkezetű ródiumkomplex

A felhasznált aminosavak és származékaik bifunkciós ligandumok lévén – ellentétben a
korábbi N-védett származékokkal – képesek az aminocsoport nitrogénjén, mint potenciális
donoratomon keresztül a komplexképzésben részt venni. A komplexek további érdekessége,
hogy inherensen is királisak. A fémcentrum kiralitását a Λ és ∆ sztereodeszkriptorokkal
írhatjuk le. Amennyiben a ligandum szekunder aminocsoportot tartalmaz, akkor a
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koordinációt követően a N-atom is sztereogén centrummá válik. Az előbbiekből adódóan, ha
a ligandum akirális, racém keverékhez jutunk (Λ és ∆ komplexek 1:1 arányú keveréke).

36. ábra: S konfigurációjú aminosav esetében a komplexek lehetséges diasztereomerei, ha a
koordinálódott nitrogén nem királis

Amennyiben a ligandum egy aszimmetriacentrumot tartalmaz (Cα konfigurációja legyen
például S) 2 sztereoizomer (ΛRh-SC/∆Rh-SC) (36. ábra), míg a királis alfa-szénatom mellett a
ligandum szekunder aminocsoporttal is rendelkezik, akkor 4 lehetséges diasztereomer
keletkezhet (ΛRh,SC,RN/∆Rh,SC,RN/ΛRh,SC,SN/∆Rh,SC,SN). A kísérleti tapasztalatok alapján a
királis

aminosav-ligandumok

királis

indukciója révén

a komplexképzési

reakciók

diasztereoszelektíven játszódtak le. Tehát megállapítható, hogy az aminosav kiralitása kódolta
a fémcentrum (Λ/∆) illetve a koordinálódott szekunder nitrogénatom konfigurációját (S/R) is.
Ez nem meglepő, hiszen az irodalomban számos példát találni arra, hogy a ligandum kiralitása
előre meghatározza a fémcentrum kiralitását, ezzel lehetőséget adva a komplexek
sztereoszelektív szintézisére64,65. A 3. táblázat tartalmazza az előállított komplexek pontos
konfigurációját.
A fentiek alapján a következő szabály fogalmazható meg. Ha az aminosav kiralitása
S(R), akkor a komplex kiralitása ∆(Λ) és a N-atom konfigurációja R(S). Természetesen itt is
akad kivétel, amely nem követi a szabályt. Így S(R) konfigurációjú prolin esetében a komplex
konfigurációja Λ(∆), míg a N-atom konfigurációja S(R). Ezt a „szabálytalánságot”
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termodinamikai okokra vezettem vissza, mivel a számítások alapján Λ és S konfigurációjú
prolinkomplexhez képest a másik lehetséges diasztereomer (∆/S), amely az előbb ismertetett
szabályt követné, 8,7 kcal/mol energiatöbblettel rendelkezik. Tehát elmondható, hogy a prolin
esetében a termodinamikailag kedvezőbb, a Λ/S konfigurációjú diasztereomer képződött.

4.2.1. Szabad aminosavak ródiumkomplexeinek kiroptikai vizsgálata62,63
Az

előállított

komplexek

abszolút

konfigurációjának

és

konformációjának

meghatározását elektronikus és rezgési cirkuláris dikroizmus spektroszkópia alkalmazásával
végeztem el. Meghatároztam a releváns konformereket, továbbá a kísérleti ECD és VCD
méréseket TD-DFT és DFT számítások segítségével értelmeztem. A komplexek acetonitril
oldószerben mért kísérleti ECD-spektrumai a 37. ábrán láthatók.
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37. ábra: Az előállított komplexek ECD-spektrumai acetonitril oldószerben

Az ECD spektrumok jellemző Cotton-effektusainak λmax/min és hozzá tartozó ∆ε értékei,
valamint a kísérleti és elméleti UV−vis-spektrumok a függelékben találhatók (8. és 9.
függelék). A (ΛRh, RC, SN)-Rh2(κ2-N-metil-fenilalaninát)2(µ 2-OOCCH3)2 (ΛRS-NMePhe)
esetében a 35. ábrán látható kelátos szerkezettől eltérő hidas szerkezeteket is modelleztem
(38. ábra), amelyek teljes mértékben kizárható nagy energiájú izomereknek tekinthetők, mivel
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az

említett

komplex

legalacsonyabb

energiájú

szerkezetéhez

viszonyított

relatív

szabadentalpiái 24−38 kcal/mol közötti értékekkel voltak magasabbak.
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38. ábra: Nagy energiájú áthidalt szerkezetek egyszerűsített ábrája

39. ábra: ΛRS-MePhe komplex két releváns konformere: A (80%) és B (20%)

A 39. ábrán a ΛRS-NMePhe komplex két releváns konformere látható. Az előállított ΛRSNMePhe komplex esetében a 39. ábrán szaggatott vonallal jelölt H-hidak is stabilizálják a
fenti szerkezetet. Ez a stabilizáló kölcsönhatás (H-híd távolsága a számítások alapján:
1,84−2,03 Å érték közötti az egyes komplexek esetében), amely egyben hajtóerő is az ilyen
szerkezet kialakulása felé és a további komplexekben is megtalálható. Ennek egyik fontos
következménye, hogy a koordinálódó N-atomon található szubsztituensek (metil, izopropil,
fenil stb.) az oldatfázis felé azaz „kifele” mutatnak. Így a N-atom konfigurációját a ligandum
(S/R) és a fémcentrum (∆/Λ) konfigurációja egyértelműen meghatározza.
A ΛRS-NMePhe komplex konformerei alapján TD-DFT szinten számított elméleti ECDspektrumok populációval súlyozott átlagával vetettem össze a kísérleti ECD görbét, amely jó
egyezést mutatott (40. ábra).
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40. ábra: ΛRS-NMePhe komplex elméleti ECD spektrumainak összehasonlítása a kísérleti ECD
spektrumával (oldószer: MeCN)

A többi komplex esetében, a nagy számítási kapacitás igény miatt csak a legalacsonyabb
energiájú konformerek ECD-spektrumának a számítása történt meg, és ezeket hasonlítottam
össze a kísérleti spektrumokkal. Ennek ellenére jó egyezést mutattak az elméleti és kísérleti
ECD-spektrumok. A 41. ábrán a komplexek legalacsonyabb energiájú konformereihez tartozó
elméleti ECD-spektrumok láthatók.
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41. ábra: A komplexek legalacsonyabb energiájú konformereinek számított ECD-spektrumai
(ábrázolás a Gabedit programmal66)

A ΛRS-MePhe komplex legkisebb energiájú konformeréhez tartozó elméleti ECDspektrumot alapul véve elemeztem az egyes Cotton-effektusokhoz tartozó átmeneteket és
ezzel értelmeztem a komplexek kísérleti ECD-spektrumait. Így lehetőség nyílt a többi
komplexre vonatkozó általánosítások megfogalmazására. Mint korábban írtam, a komplexek
azonos alapszerkezettel rendelkeznek, és a 37. ábrán lévő ECD-görbék szerint hasonló
lefutásúak is, így jogosak a fent említett általánosítások. A 4. táblázat tartalmazza a releváns
53

és azonosított átmeneteket, illetve néhány jellemző molekulapálya a 42. ábrán került
bemutatásra. A 165. és 166. molekulapályák HOMO−LUMO átmenetként azonosíthatók,
amely jórészt a ródiummagra és a koordinációban szereplő acetonitril N-atomjára
korlátozódik.

42. ábra: A releváns elektronátmenetekben szerepet játszó molekulapályák grafikus ábrázolása

A már említett HOMO (165) molekulapályától a HOMO-5 (160) molekulapályáig terjedően
az elektronátmenetek főként a ródiummagot illetve az ennél alacsonyabb energiájú pályák
Rh−O és Rh−N kötések valamint a fenilcsoport elektronrendszerét érintik – amennyiben a
komplex

tartalmaz

aromás

gyűrűt.

A

koordinálódott

nitrogén

konfigurációjának

meghatározása kapcsán szeretném kiemelni az ECD-spektrumokat uraló 390 − 420 nm
közötti Cotton-effektust. Ez az intenzív pozitív vagy negatív sáv nagyrészt a következő
elektronátmenetekhez rendelhető: Rh2(δ*a), Rh−N(σ), Rh−O(σ)→Rh2(δb), Rh−N(σ*),
Rh−O(σ*)/Rh2(πa*)→Rh2(δb), Rh−N(σ*), Rh−O(σ*)/Rh2(σb), fenilcsoport(π)→Rh2(σa*),
Rh−NACN(σ*)/Rh2(πb*)→ Rh2(δb), Rh−N(σ*), Rh−O(σ*). Az előbbi gerjesztési sémán látható,
hogy ebben a tartományban főként a ródium-heteroatom kötést érintő gerjesztésekről van szó,
amelyben a királissá vált nitrogén is szerepel. A számított szerkezetek és a hozzá tartozó
elméleti és kísérleti ECD-spektrumok vizsgálata alapján a következő szabály fogalmazható
meg a királis és akirális nitrogént tartalmazó esetekre. Akirális nitrogén esetén, ha a 400 nm
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körüli Cotton-effektus előjele negatív, akkor a fémcentrum kiralitása Λ, ha pozitív a Cottoneffektus, akkor a fémcentrum kiralitása ∆. Abban az esetben, ha királis a koordinálódott
nitrogén, a 400 nm körüli Cotton-effektus előjele negatív és a nitrogén körüli konfiguráció S,
míg, ha pozitív a Cotton-effektus, akkor a nitrogén körüli konfiguráció R. A fenti megállapítás
az N-fenilezett származékok esetében kevésbé egyértelmű. Ennek az az oka, hogy 300 − 400
nm közötti tartományban észlelhető gerjesztésekbe a benzolgyűrűt is érintő átmenetek
belekeverednek, ezzel nehezítve az ECD-spektrumok interpretálását. A fentiektől függetlenül
teljesen egyértelmű a nitrogén konfigurációja − természetesen a fémcentrum és a ligandum
konfigurációjának ismeretében −, hiszen az említett származék esetén, a nitrogénen lévő
szubsztituens (pl. fenilcsoport) sztérikus okok miatt nem mutathat a molekula „belseje” felé.
Ez kizárná a két stabilizáló H-híd kialakulásának lehetőségét is.
4.

táblázat: a számított gerjesztési energiák, rotátorerősségek, valamint az elektronátmenetekben
résztvevő pályák hozzárendelése és azok koefficiense (κ)

Pályák

λ/nm

Rotátorerősség*

Az átmenetben érintett molekulapályák

κ

1/165-166

588,8

-15,4844

Rh2(πb*)→Rh2(σa*), Rh−NACN(σ*)

0,925

2/164-166

587,4

14,5148

Rh2(πa*)→Rh2(σa*), Rh−NACN(σ*)

0,959

3/163-166

462,6

0,8328

Rh2(δ*a), Rh−N(σ), Rh−O(σ)→Rh2(σa*),

0,951

Rh−NACN(σ*)
4/163-167

419,7

6,4949

Rh2(δ*a), Rh−N(σ), Rh−O(σ)→Rh2(δb*), 0,648
Rh−N(σ*), Rh−O(σ*)

5/163-168

414,3

-1,3073

Rh2(δ*a), Rh−N(σ), Rh−O(σ)→Rh2(δb),

0,503

Rh−N(σ*), Rh−O(σ*)
6/164-168,

401,4

-35,4361

161-166

Rh2(πa*)→Rh2(δb), Rh−N(σ*), Rh−O(σ*)

0,306

Rh2(σb), fenilcsoport(π)→Rh2(σa*),

0,331

Rh−NACN(σ*)
7/165-168

394,0

13,6258

Rh2(πb*)→Rh2(δb), Rh−N(σ*), Rh−O(σ*)

0,359

8/165-167

382,8

-1,5588

Rh2(πb*)→Rh2(δb*), Rh−N(σ*), Rh−O(σ*) 0,398

9/164-167

380,4

12,3480

Rh2(πa*)→Rh2(δb*), Rh−N(σ*), Rh−O(σ*) 0,832
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10/165-167

370,5

1,5495

11/153-166

345,9

1,3885

Rh2(πb*)→Rh2(δb*), Rh−N(σ*), Rh−O(σ*) 0,390
Rh2(σa), Rh−N(σ), Rh−O(σ)→Rh2(σa*),

0,417

Rh−NACN(σ*)
12/154-166,

344,7

6,4959

165-168

Rh2(πa), Rh−O(σ, σ*),

0,301

Rh−N(σ)→Rh2(σa*), Rh−NACN(σ*)

0,320

Rh2(π*)→Rh2(δb), Rh−N(σ*), Rh−O(σ*)
13/160-166

311,1

-2,0407

fenilcsoport(π), Rh−N(σ)→Rh2(σa*),

0,512

Rh−NACN(σ*)
14/159-166

310,0

-5,4797

Rh2(δa), fenilcsoport(π)→Rh2(σa*),

0,374

Rh−NACN(σ*)
15/162-167

308,2

-8,0514

Rh2(σc), Rh−O(σ*), Rh−N(σ)

0,514

fenilcsoport(π) →Rh2(δ*), Rh−N(σ*),
Rh−O(σ*)
16/162-168

301,3

1,5064

Rh2(σc), Rh−O(σ*), Rh−N(σ),

0.830

fenilcsoport(π) →Rh2(δb), Rh−N(σ*),
Rh−O(σ*)
* 10-40 erg-esu-cm/Gauss

Az 43. ábrán látható a Rh2(κ2-N-metil-fenilalaninát)2(µ 2-OOCCH3)2 komplex négy lehetséges
diasztereomerének (ΛRh, RC, SN/∆Rh, RC, RN/ΛRh, RC, RN/∆Rh, RC, SN ) számított ECDspektruma. Az elméleti görbék összevetése alapján látszik, hogy a görbét uraló, 400 nm-nél
észlelhető Cotton-effektus előjele egyértelmű kapcsolatba hozható a nitrogénatom
konfigurációjával. A nitrogénepimerek esetén az említett sáv előjelet vált, függetlenül attól,
hogy azonos vagy különböző a fémcentrum konfigurációja. A fentiek következménye, hogy
pusztán ECD-spektroszkópiára hagyatkozva egyidejűleg nem lehet megállapítani teljes
biztonsággal a fémcentrum és a nitrogén konfigurációját.
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43. ábra: Rh2(κ2-N-metil-fenilalaninát)2(µ 2-OOCCH3)2 komplex négy lehetséges diasztereomerének
(ΛRh, RC, SN/∆Rh, RC, RN/ΛRh, RC, RN/∆Rh, RC, SN ) számított ECD-spektruma

A fenti tapasztalatok alapján elmondható, hogy az ECD-spektrumok mintázatát elsősorban a
nitrogén (S/R) konfigurációja és kisebb mértékben a fémcentrumé (Λ/∆) határozza meg. Ezt
alátámasztja például, hogy az S-prolin és az S-pipekolin ródiumkomplexének ECD-spektruma
pseudo-tükörképi viszonyt mutat, annak ellenére, hogy a ligandumok konfigurációja
megegyezik, de a N-atom és a fémcentrum konfigurációja eltérő.
A továbbiakban a komplexek VCD-spektroszkópiai vizsgálatairól lesz szó, amely
módszer a fémcentrum konfigurációjának meghatározásában nagyon hatékony eszköznek
bizonyult, és így az ECD-spektroszkópia mellett egy komplementer technikának tekinthető. A
44. ábra a komplexek acetonitril-d3 oldószerben mért VCD–spektrumait mutatja be. A 35.
ábrán feltüntetett általános szerkezet alapján látható, hogy az aminosav-ligandumok
karboxilátcsoportja, illetve az acetátok eltérő módon koordinálódnak a fémcentrumhoz. Míg
az acetátok hídligandumként – melyben az oxigének teljes mértékben ekvivalensek – addig az
aminosav karboxilátcsoportja csak az egyik oxigénjén keresztül koordinálódik a fémhez, ezzel
létrehozva egy aszimmetrikus karboxilátot, egy „észterszerű karbonilt”. Ez a koordinációs
különbség a karboxilátok abszorpciós sávjai között mintegy 100 cm−1 eltolódást
eredményezett az IR-spektrumban.
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44. ábra: A komplexek kísérleti VCD-spektrumai acetonitril-d3 oldószerben
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A ligandum karboxilátcsoportjának sávja a koordinációjából fakadó aszimmetriája miatt a
nagyobb hullámszámnál, ~1660 cm−1-nél található. Ez egy szerencsés helyzet, hiszen a többi
rezgéstől jól elkülönül, így „diagnosztikai” sávként is jól használható a vegyületek
térszerkezetére vonatkozó kérdések megválaszolásában. A királis elrendeződés révén az
említett COO-rezgések exciton-csatolást mutatnak, amely egy erős negatív vagy pozitív
couplet-ként jelentkezik a VCD-spektrumban.

45. ábra: Az O−Rh−Rh−O torziószög és a couplet előjelének kapcsolata

A couplet-ek előjele egyértelmű kapcsolatba hozható az O−Rh−Rh−O kötések által bezárt
torziószög előjelével (45. ábra). A fentiekből viszont a két aminosav ligandum egymáshoz
viszonyított elrendeződésére, továbbá a fémcentrum abszolút konfigurációjára lehet
következtetni, tehát arra, hogy Λ vagy ∆ komplexről van-e szó. Számítások alapján
elmondható, hogy a couplet-ek előjelét megadó, kisebb energiáknál jelentkező sáv
komponens a νasCOO vegyértékrezgések ellentétes fázisú csatolásából, míg a másik, nagyobb
energiájú sáv komponens a νasCOO vegyértékrezgések azonos fázisú csatolásából származik.
A VCD-spektrumban található fontosabb sávok és azonosításuk a 10. függelékben, valamint a
kísérleti és elméleti IR spektrumok a 11. és 12. függelékben találhatók. Néhány esetben
előállítottam a komplex tükörkép párjait is. A tükörképi párok ECD és VCD spektrumai a 13.
és 14. függelékben találhatók
Az exciton-csatolás alapján a következő szabály fogalmazható meg az 1660 cm−1
hullámszámnál jelentkező couplet-re vonatkozólag. Ha a couplet előjele negatív, akkor az
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O−Rh−Rh−O torziószög értéke negatív és a fémcentrum kiralitása Λ, míg ha a couplet előjele
pozitív, akkor az említett torziószög értéke pozitív és a fémcentrum kiralitása ∆ (45. ábra). Az
abszolút konfigurációra vonatkozó megállapítások teljes mértékben egyeznek a számolt
szerkezetekkel és az elméleti VCD-spektrumokkal. Az elméleti spektrumok és a
legalacsonyabb energiájú konformerek a 46. és a 47. ábrán láthatók. Elméleti számítások
nélkül az exciton kiralitás módszerét (exciton csatolt VCD-spektroszkópia) kihasználva
lehetőségünk van az abszolút konfiguráció meghatározására pusztán a couplet előjelének
figyelembevételével. Így akár egy rövid méréssel (2 perc, 14 mg/ml) vagy akár híg oldatban
(1 mg/ml, 1−2 órás méréssel) is lehetőség van az abszolút konfiguráció meghatározására. A
két esetet szemléltető példa a függelékben található (15. függelék).
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46. ábra: A komplexek egyes konformereihez tartozó egyedi és populációval súlyozott elméleti VCD
spektrumai
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A konformációanalízis alapján az alábbi fontosabb megállapítások mondhatók el az
egyes komplexeket oldatfázisban reprezentáló konformerekről (melyek populációja és
jellemző torziószögei a 16. és 17. függelékben találhatók meg). A ΛR-Phe és a ΛRSNMePhe komplexek konformáció tekintetében különbséget mutatnak. A ΛRS-NMePhe
esetén az A konformerben a fenilcsoport a N-atom felé „simul” míg a B konformerben az
oldallánc a komplex axiális pozíciója felett helyezkedik el. A ΛR-Phe komplexnek egyetlen
egy releváns konformere van, amely a korábbi vegyület A konformeréhez nagyon hasonló.
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47. ábra: A komplexek számított konformerei

A ∆SR-NPhPhe komplex legstabilabb A konformerében az oldallánc a komplex
axiális pozíciója felett helyezkedik el, míg a B konformer esetében a N-atomon található
fenilcsoport felett. ∆S-Val komplex esetében 3 releváns konformer létezik, amelyek az
izopropil-oldallánc pozíciójában különböznek. Az A konformer esetében a Cα és Cβ protonjai
antiparallel, míg a B és C konformer esetében −/+ gauche konformációban vannak. Az ΛSRNPhVal komplex a konformáció tekintetében sokkal szerényebb, egyetlenegy releváns
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konformere létezik, amiben a Cα és az oldallánc Cβ protonja + gauche konformációban van.
A ∆S-Pgl komplex két konformere között nincsen jelentős eltérés a két fenilcsoport térállását
tekintve. A ΛRS-NiPrPgl esetében két releváns konformer létezik. A két esetben a nitrogénen
lévő izopropilcsoport térállásában van különbség. Az A konformer esetében az N−H proton és
az izopropilcsoport C−H protonja közel − gauche térállást mutat, míg a B konformerben +
gauche térállást. ∆SR-Pip komplex esetén egyetlenegy konformer létezik, amelyben a gyűrű
stabil székkonformációt vesz föl. Ebben a székkonformációban a karboxilátcsoport
ekvatoriális, míg a nitrogén nemkötő elektronpárja axiális helyzetű. ∆-Aib komplex esetén is
egy konformer azonosítható, mivel nincsen flexibilis oldallánc. ΛSS-Pro esetében igen
változatos gyűrűkonformációkkal találkozhatunk. Korábban szó volt róla, hogy a komplexek
közös tulajdonsága a C2-es szimmetria, viszont a prolinátkomplex legalacsonyabb energiájú
szerkezetében ez a megállapítás nem érvényesül, hiszen az A konformer esetében a két
pirrolidingyűrű konformációja eltérő. Az egyik gyűrű Cγ−exo, míg a másik Cγ−endo
konformációjú. A másik két konformer esetében a C2-szimmetriát megtartva Cγ–exo (B)
illetve Cγ–endo (C) a két gyűrű konformációja. A NMePhe komplex példáján szeretném
bemutatni, hogy a négy lehetséges diasztereomerének számított VCD-spektrumai bizonyos
esetekben mennyire különböznek, illetve hasonlítanak egymáshoz – az elméleti spektrumok a
48. ábrán láthatók. A számított görbék alapján elmondható, hogy alapvetően a fémcentrum
körüli kiralitás (az aminosav ligandumok elrendeződése) határozza meg a VCD-spektrumok
mintázatát, függetlenül a nitrogén konfigurációjától, ezzel is igazolva a korábbi állítást.
Abban az esetben, ha a fémcentrum kiralitása azonos, akkor a spektrumok lefutása is nagyon
hasonló.
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48. ábra: a Rh2(κ2-N-metil-fenilalaninát)2(µ 2-OOCCH3)2 komplex négy lehetséges diasztereomerének (ΛRh, RC,
SN/∆Rh, RC, RN /ΛRh, RC, RN /∆Rh, RC, SN ) számított VCD-spektruma

Ez a hasonlóság fedezhető fel a ΛRS/ΛRR illetve a ∆RS/∆RR diasztereomerpárok
spektrumai között. Míg ha a fémcentrum kiralitása különböző, akkor kvázi tükörképi
viszonyban állnak. Ilyen kapcsolat figyelhető meg a ΛRS/∆RS illetve a ΛRR/∆RR
diasztereomerpárok esetében. A fenti megállapítás alapján elmondható, hogy VCDspektroszkópiával egyértelműen eldönthető a fémcentrum konfigurációja. Szeretném
megjegyezni, hogy ez természetesen csak abban az esetben igaz, ha a ligandum
konfigurációja ismert – szerencsére a ritka esetek közé sorolható az, amikor a ligandum
konfigurációja ismeretlen.
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5. Összefoglalás
Doktori munkám során számos aminosav és aminosav-származék ródiumkomplexét állítottam
elő. A komplexek szerkezetét kiroptikai módszerek segítségével vizsgáltam. A legfontosabb
eredmények az alábbi két pontban foglalhatók össze.
5.1 Királis ligandumként N-védett aminosavakat tartalmazó ródium-komplexek
Kutatómunkámat védett aminosavat tartalmazó ródiumkomplexek előállításával
kezdtem. Kiindulási vegyületként diródium(II)-tetraacetátot használtam, melynek 4 acetátja
lecserélhető volt az aktuális királis ligandumra. Ezen komplexek esetében a királis aminosavszármazék kétfogú karboxilát ligandumként − a ródiummagot áthidaló módon − kötődött a
fémcentrumhoz. Célom volt a különböző szubsztitúciós fokú ródiumkomplexek izolálása és
szerkezetük felderítése, ECD-görbéinek összevetése. Ligandumként Ac- és Z-védőcsoportot
tartalmazó (S)-fenilalanin származékokat használtam. Így sikeresen előállítottam a két sorozat
négy-négy vegyületét. A szintézisük mellett kidolgoztam a komplexek fordított fázisú
oszlopkromatográfiás elválasztását, amely módszer a további vegyületek tisztításának alapját
képezte. A vegyületek oldatfázisú szerkezetét elsősorban ECD-spektroszkópiával vizsgáltam.
Az egyszeresen szubsztituált komplexek esetében Gaussian programmal67 DFT szinten
konformációanalízist végeztem, hogy megállapítsam az oldatfázisban jelenlévő releváns
konformereket. Az egyes konformerekhez tartozó elméleti ECD- és VCD-spektrumok
Boltzmann-eloszlás alapján becsült populációval súlyozott összegspektruma a kísérleti ECDés VCD-spektrumokkal kielégítő illetve jó egyezést mutatott. A nem koordinálódó
oldószerben (kloroformban) kialakuló nagyméretű asszociátumok számítására számítógépes
kapacítás hiányában nem volt lehetőség. Viszont a kísérleti IR és VCD spektrumok és ezek
hőmérséklet- illetve oldószerfüggéséből lehetőségem nyilt következtetni a képződő
szupramolekuláris asszociátum lehetséges szerkezetére.
5.2. Királis ligandumként szabad aminosavakat tartalmazó ródiumkomplexek
Az 5.1. pontban említett komplex vegyületekkel szemben ebben az esetben a ligandum
koordinációs lehetőségei a dinukleáris fémcentrumhoz a bázikus aminocsoport jelenlétével
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megnövekedtek. Királis és akirális aminosavak illetve származékaik felhasználásával
előállítottam 15 királis ródiumkomplexet – köztük 5 esetben azok tükörképi párját is. A
reakcióban csak a kétszeresen szubsztituált [Rh2(aminokarboxilát)2(OAc)2] termékek
keletkeztek 20−65% közötti izolált termeléssel. Az ilyen típusú vegyületekben az
aminokarboxilát ligandumok a karboxilátcsoportjának egyik oxigénatomjával, illetve az
aminocsoport nitrogénjével kelátosan koordinálódtak a dinukleáris fémcentrumhoz. A
ligandumok koordinációja királis elrendeződéshez vezetett, így a vegyületek inherensen is
királisak voltak. A kísérleti tapasztalatok alapján az adott kiralitású aminosavból (S vagy R)
csak egy adott diasztereomer komplex képződött. Az aminosav kiralitása egyértelműen
meghatározta a fémcentrum illetve a nitrogén – amennyiben szekunder – abszolút
konfigurációját a képződött diasztereomerben. A kiralitáscentrummal nem rendelkező
ligandum (metilalanin) esetében racém komplexhez [Λ/∆-Rh2(aminokarboxilát)2(OAc)2]
jutottam, amit királis HPLC segítségével reszolváltam. ECD- és VCD-spektroszkópia
segítségével végeztem el a vegyületek szerkezetvizsgálatát, amely több részből állt. Először a
lehetséges geometriai izomerek eldöntése volt a kérdés, hiszen a két ligandum
különféleképpen tudott koordinálódni a fémcentrumhoz. A modellezés során kizárhatóvá
váltak az áthidalt szerkezetek. A szerkezetvizsgálat további része a lehetséges konformerek
feltérképezése, az ECD- és VCD-spektrumok számítása, amelyet Gaussian programmal DFT
szinten végeztem el. Az egyes konformerekhez tartozó VCD-görbék alapján a Boltzmanneloszlás figyelembevételével kiszámítottam a populációval súlyozott összegspektrumokat,
amelyek a kísérleti VCD-spektrumokkal kiváló egyezést mutattak. A legtöbb komplex
esetében csak a legalacsonyabb energiájú konformerhez tartozó elméleti ECD-spektrumokat
vetettem össze a kísérleti ECD-görbékkel, amelyek így is kiváló egyezést mutattak. Az előbbi
alól kivételt képez a NMePhe-komplex, amely esetében két konformer számított ECDspektrumának populációval súlyozott összegspektruma került összehasonlításra a kísérletivel.
Az elméleti ECD-spektrumok alapján azonosítottam a fontosabb elektronátmeneteket, így
lehetőség volt az ECD-spektrumokra jellemző Cotton-effektusok értelmezésére. A 400 nm
környékén jelentkező Cotton-effektus hozzárendelhető volt olyan átmenetekhez, amelyek a
Rh−N kötést érintették. Ezáltal a sáv előjeléből egyértelműen következtetni lehetett a
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koordinálódott királis nitrogén konfigurációjára, amely egy kiroptikai szabály felállítására
adott lehetőséget. Ezzel szemben a VCD-spektroszkópiával egyértelműen a fémcentrum
konfigurációját

lehetett

meghatározni.

Az

elméleti

VCD-spektrumok

segítségével

értelmeztem a kísérleti spektrumokban észlelhető fontosabb sávokat – hozzájuk rendeltem a
fontosabb rezgéseket. Ezen vegyületek esetében a koordinálódó aminokarboxilát-ligandum
antiszimmetrikus karboxilát vegyértékrezgései csatoltak, egy intenzív pozitív vagy negatív
couplet-et (exciton-csatolást) eredményeztek, amelynek előjele a fémcentrum abszolút
konfigurációjától (Λ vagy ∆ ) függött. Szabályszerűséget állapítottam meg a komplexek
kitűntetett O−Rh−Rh−O torziószögének előjele és a VCD-spektrumban 1650 cm−1
hullámszámnál észlelhető couplet előjele között. Az exciton-csatolt VCD-spektroszkópia
segítségével így gyorsan és hatékonyan meghatározható az ilyen, és analóg szerkezetű
komplexek abszolút konfigurációja – akár anélkül, hogy DFT számításokat végeznénk. A
fentiek alapján elmondható, hogy az ilyen típusú vegyületek esetében az ECD- és VCDspektroszkópia kiváló komplementer technika, kombinációjukkal a vegyületek abszolút
konfigurációjának és konformációjának kérdése egyértelműen és nagy biztonsággal
megválaszolható.

6. Summary
During my doctoral studies several dirhodium complexes were synthesized from amino acids
and their derivatives. The steric structures of these chiral complexes were investigated by
using chiroptical spectroscopy. The most important results are summarized below.
6.1.

Chiral rhodium complexes from N-protected amino acids

Firstly, rhodium complexes were synthesized from N-protected amino acids. The
dirhodium(II)-tetraacetate was the starting material and its acetate ligands were exchanged for
the corresponding amino acids ligands. In this type of the rhodium complexes the ligands
(amino carboxylate) were coordinated to the rhodium core with their carboxylate group as
bridging ligand. The applied ligands were Z and Ac protected phenylalanine thus two series of
the complexes, each containing 4-4 compounds were made. My aim was to synthesize and
investigate the different substituated rhodium-amino acid complexes. The structure of the
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isolated complexes were elucidated by ECD and VCD spectroscopy. Additionally, a reversed
phase HPLC methods were developed for their purification, and these methods were applied
also for the purification of further complexes. Subsequently, the structure of the complexes
were investigated by ECD spectroscopy in solution phase. In the case of monosubstituted
complexes conformational analysis was performed by using Gaussian program at DFT level
of theory in order to establish the relevant conformers in the solution phase. Population
analysis was performed as the base of the relative Gibbs free energies of the conformers using
the Boltzmann distribution. Theoretical VCD and ECD spectra were obtained as populationweighted sums of the calculated spectra of the individual conformers. The theoretical ECD
and VCD spectra were in good agreement with the experimantal ones. In non-coordinating
solvents such as chloroform, a supramolecular associate of the complexes was formed. The
structure of these supramolecular associates could not be computed by DFT level of theory
due to the lack of computation capacity. From the experimental IR and VCD spectra and their
temperature and solvent dependance, it was possible to elucidate a probable structure without
any theoretical calculations.
6.2.

Chiral rhodium complexes from non-protected amino acids

In contrast to the complexes mentioned in Chapter 6.1., the possibilities of the ligand
coordination to the dinuclear metal centre significantly increased in the presence of basic
amino group. Applying optical active and inactive amino acid ligands several complexes were
synthesized. In five cases their enantiomers were synthesized as well. In the ligand-exchange
reaction doubly substituted complexes were formed with moderate yields (20−65%). These
complexes with twisted paddlewheel structure have axial chirality, because the amino acid
ligands are coordinated to the Rh2 unit by the bidentate chelating mode via the N and O atoms
of their corresponding amino and carboxylate groups, respectively. From chiral α-amino
acids, formation of two possible diastereomer complexes (if the amino group is primer) can be
observed. If the amino group is secundary 4 diastereomers can be formed. Based on my
experimental observations it can be assumed that the chirality of the ligand is able to
predetermine the axial chirality (Λ or ∆) of the complex and the configuration of the
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coordinated N-centre, as well. In case of optically inactive ligands the lack of chiral induction
resulted in a racemic mixture.
During my study, VCD and ECD spectroscopy were used to determine the steric structure and
the absolute configuration of the complexes. The structure elucidation has several steps. The
first step was to decide which type of geometrical isomer can be formed since the ligand can
be coordinated to the metal unit in different ways. The following step was to find the relevant
conformer and simulate their ECD and VCD spectra. Population analysis was performed
based on the relative Gibbs free energies of conformers using the Boltzmann distribution.
Theoretical VCD spectra were obtained as population-weighted sums of the calculated spectra
of individual conformers. In most complexes the ECD spectrum of the lowest-energy
conformer was computed exclusively – in the case of NMePhe complex ECD spectra of all
conformers were calculated. The theoretical ECD and VCD spectra were in good agreement
with the experimantal ones. Based on the theoretical ECD specta the relevant transitions were
assigned in order to interpret the significant Cotton effects. Thus I identified such transition
which concerned to the N-Rh bond. The sign of the Cotton effect at 400 nm depends on the
absolute configuration of the coordinated nitrogen atom which gave me an opportunity to
create an empirical chiroptical rule for the chirality of the coordinated nitrogen. Moreover, the
VCD spectroscopy was sensitive to the chirality of the metal centre. Based on the simulated
VCD spectra the relevant vibarations were interpreted. The most characteristic feature of
these complexes in the VCD spectra was a strong vibrational exciton couplet between 1640
and 1680 cm−1 originating from the in-phase and out-of-phase coupling of the antisymmetric
stretching vibration of carboxylate groups belonging to the amino acid ligands. The
calculations showed that the positive or negative sign of this vibrational exciton couplet is
determined by the sign of the characteristic O–Rh–Rh–O torsion angle described by the two
Rh–O (amino carboxylate) bonds and, consequently, it can be directly related to the Λ or ∆
axial chirality of the complex, respectively. By using this simple chiroptical rule and given the
strength of the related vibrational exciton couplet in the experimental VCD spectrum it is
possible to quickly and easily identify the absolute configuration of such dinuclear Rh
complexes even from diluted solutions. In summary, the combination of ECD and VCD
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spectroscopy as complementer techniques allow us to determine the absolute configuration
and conformation of these type of complexes more confidently.

7. Kísérleti rész

7.1.

Általános módszerek

A szintézisekhez felhasznált reagenseket, aminosavakat illetve a kiindulási diródium(II)tetraacetátot a Reanal, Fluka, Molár illetve a Sigma-Aldrich cégektől vásároltuk, míg a
kiindulási Z- illetve Ac-aminosavak házilag előállított vegyületek voltak. A flash
oszlopkromatográfiához illetve az analitikai és királis HPLC módszerhez használt oldószerek
(acetonitril, hexán, etanol, 2-propanol) kromatográfiás minőségűek (Optigrade), amit a Molár
Kft-től rendeltünk. A vegyületek flash oszlopkromatográfiás tisztítását egy Biotage Isolera
One típusú automata készülékkel végeztem az alábbi módszerek alkalmazásával:
A módszer: oszlop: RP-C18 szilika töltet (12g, 53 µm, KP-C18-HS SNAP Flash Cartridge,
Biotage), eluens: H2O−MeCN (B), gradiens: 0 perc (5% B) – 30 perc (95% B), áramlási
sebesség: 15 ml/perc (detektálás: 220, 550 nm).
B módszer: oszlop: RP-C18 szilika töltet (12g, 53 µm, KP-C18-HS SNAP Flash Cartridge,
Biotage), eluens: H2O−MeCN (B), gradiens: 0 perc (0% B) – 30 perc (60% B), áramlási
sebesség: 15 ml/perc (detektálás: 220, 550 nm).
C módszer: oszlop: szilika töltet (10g, 53 µm, KP-Sil SNAP Flash Cartridge, Biotage),
eluens: EtOAc−EtOH (B), gradiens: 0 perc (5% B) – 30 perc (20% B), áramlási sebesség: 15
ml/perc (detektálás: 260, 550 nm).
D módszer: oszlop: szilika töltet (10g, 53 µm, KP-Sil SNAP Flash Cartridge, Biotage),
eluens: EtOAc−EtOH (B), gradiens: 0 perc (1% B) – 30 perc (40% B), áramlási sebesség: 15
ml/perc (detektálás: 260, 550 nm).
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E módszer: oszlop: szilika töltet (10g, 53 µm, KP-Sil SNAP Flash Cartridge, Biotage), eluens:
EtOAc−EtOH (B), gradiens: 0 perc (1% B) – 30 perc (50% B), áramlási sebesség: 15 ml/perc
(detektálás: 260, 550 nm).
F módszer: oszlop: szilika töltet (10g, 53 µm, KP-Sil SNAP Flash Cartridge, Biotage), eluens:
EtOAc−EtOH (B), gradiens: 0 perc (5% B) – 5 perc (10% B) – 15 perc (85% B), áramlási
sebesség: 15 ml/perc (detektálás: 260, 550 nm).
G módszer: oszlop: szilika töltet (100g, 53 µm, KP-Sil SNAP Flash Cartridge, Biotage),
eluens: EtOAc−petroléter (60) (B), gradiens: 0 perc (5% B) – 5 perc (10% B) – 15 perc (85%
B), áramlási sebesség: 15 ml/perc (detektálás: 260, 550 nm).
A tisztított vegyületek tisztaságának vizsgálatát, illetve a komplexképzési reakció
nyomonkövetését egy Jasco-2000 típusú analitikai HPLC készülékkel végeztem. Az
alkalmazott analitikai oszlopok típusai: Agilent RP-C18 10 µm, 200 × 4,6 mm, HP
Lichrosorb RP-C18 10 µm, 200 × 4,6 mm. A eluens: H2O (0.08% TFA), B eluens: MeCN
(0.064% TFA), gradiens: 0 perc (5% B) – 15 perc (95% B) – 25 perc (95%), áramlási
sebesség: 1 ml/perc.
7.1.1. ECD mérések általános körülményei
Az elektronikus cirkuláris dikroizmus méréseket egy Jasco J-810 típusú spektropolariméterrel
végeztem. A vegyületek mérése 1−2 mM-os koncentrációtartományban egy 10 mm-es kvarc
küvettában történt. A spektrumokat 300−800 nm közötti hullámhosztartományban vettem föl,
kétszeres akkumulációt alkalmazva a következő beállítások mellett. Résszélesség: 1 nm,
válaszidő: 0,5 sec., adatsűrűség: 0,1 nm, felvételi sebesség: 50 nm/min. A hőmérsékletfüggő
méréseket egy Peltier termosztáttal temperált küvettával végeztem el 2oC/min hőmérsékleti
gradiens mellett.

72

7.1.2. A VCD és IR mérések általános körülményei
A VCD- és IR-méréseket egy Bruker Equinox 55 Fourier-transzformációs infravörös
spektrométerrel végeztem el, amelyhez egy VCD modul volt kapcsolva (Bruker PMA 37
VCD/PM-IRRAS). A készülék ZnSe fotoelasztikus modulátora 1600 cm−1 értékre (karbonil
tartományra) lett optimalizálva, egy megfelelő – az 1960−1250 cm-1 tartományban
transzparens – optikai szűrő mellett. A készülék kalibrálásához egy kettőstörésű CdS kalibráló
egykristályt használtam. A mérések során 0.207 mm-es rétegvastagságú CaF2 küvettát
használtam 14 mg/ml-es koncentráció mellett MeCN-d3 oldószerben. A spektrumok felvétele
kb. 6 órát vett igénybe, ami közelítőleg 21000 akkumulált interferogramból tevődött össze. A
háttérkorreció után hozzájutottam a VCD-spektrumhoz. A minta illetve az oldószer IRspektrumát az egycsatornás DC-spektrumokból nyertem.
7.1.3. DFT és TD-DFT számítások körülményei
A komplexek elméleti számításait a Gaussian 03/09 szoftvercsomaggal végeztem el. A
konformerek feltérképezése a releváns torziószögeik szisztematikus változtatása és a
szerkezetük optimálása útján valósult meg. Optimálás során B3LYP funkcionál használata
mellett a ródiummagra LANL2DZ, míg a könnyűatomokra 6−31G(d) bázist alkalmaztam. A
rezgési frekvenciák és rotátorerősségek számítása szintén ezen az elméleti szinten történt. Az
elméleti VCD-spektrumok számított rotátorerősség-értékeken alapuló szimulálásakor
Lorentz-függvény típusú sávalakot tételeztem fel.
A számítások során nem használtam oldószermodellt, egyszerűen a komplexek axiális
pozícióját töltöttem be 1−1 acetonitril oldószermolekulával. A Boltzmann-eloszlás
figyelembevételével a számított relatív szabadentalpia értékek alapján végeztem el a
populációanalízist. Ennek alapján kaptam meg a populációval súlyozott elméleti VCD- illetve
ECD-spektrumokat. Az ECD-spektrumok TD-DFT számítása magasabb elméleti szinten,
B3LYP funkcionál mellett, a könnyű atomokra viszont 6−311++G(d,p), míg a fémcentrumra
a korábbi LANL2DZ bázist alkalmazva történt. A számítások során 46 elektronátmenetet
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vettem figyelembe. A számított rotátorerősségekre illesztett Gauss-típusú görbe szolgáltatta
az elméleti ECD-spektrumokat.
7.2.

N-védett aminosavak ródiumkomplexeinek előállítása

7.2.1. Általános módszerek
A flash kromatográfia után, néhány frakció tisztaságát HPLC segítségével ellenőriztem, majd
a tiszta frakciókat egyesítettem, bepároltam. A termékeket vízből, esetleg kevés acetonitril
hozzáadásával liofilizáltam. A visszamaradt zöldes illetve kékes-lilás termékeket 12 órán
keresztül 131°C-on (PhCl) vákuum szárítópisztolyban oldószermentesítettem. Töltetként
paraffint illetve foszfor-pentoxidot használtam. A szárítás után a termékek egységesen
mélyzöld színűek voltak.
7.2.2. Rh2(µ2-O-Phe-Z)1(µ2-OAc)3 (L1) monoszubsztituált komplex előállítása
221 mg (0.5 mmol) Rh2(OAc)4 komplexet és 18.7 mg (0.062 mmol) N-benziloxikarbonil-(S)fenilalanin ligandumot 250 ml acetonitrilben oldottam fel, majd az oldatot 24 órán keresztül
forraltam nitrogénatmoszféra alatt. Vákuumbepárló segítségével eltávolítottam az oldószert és
ezután három részletben 50 ml desztillált vizet pároltam le róla. A visszamaradt zöld
kristályos anyagot 30 ml kloroformban eldörzsöltem és G4-es üvegszűrön szűrtem. A
lecsöpögő szűrletet bepároltam és minimális mennyiségű acetonitrilben oldottam, majd flash
oszlopkromatográfiával az A módszer szerint tisztítottam (L1: 23 mg 55%). L1 analitikai
adatai: MS (ESI-QTOF, H2O/MeCN, 0,1% HCOOH): összegképlet: Rh2C23O10N1H25,
számított [M+H]+: 681,96613 m/z, mért [M+H]+: 681,96631, pontosság: 0,26 ppm. IR
(MeCN-d3) 1722, 1599, 1518, 1499, 1436, 1414, 1351, 1243 cm−1.
7.2.3. Rh2(µ2-O-Phe-Z)n(µ2-OAc)4-n n:2-4 (L2-L4) komplexek előállítása
221 mg (0,5 mmol) Rh2(OAc)4 komplexet és 1197 mg (4 mmol) N-benziloxikarbonil-(S)fenilalanin ligandumot 250 ml acetonitrilben oldottam fel, majd az oldatot 24 órán keresztül
nitrogénatmoszféra alatt forraltam. Vákuumbepárló segítségével eltávolítottam az oldószert
majd a visszamaradó lilás kristályokat minimális mennyiségű acetonitrilben oldottam, a
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feleslegben alkalmazott ligandum nagy részét centrifugálással elválasztottam, majd a tiszta
oldatot flash oszlopkromatográfiával az A módszer szerint tisztítottam (L2: 25 mg 6%, L3: 50
mg 9%, L4: 65 mg 9%, Σ: 140 mg 24%). L2 analitikai adatai: MS (ESI-QTOF, H2O/MeCN,
0,1% HCOOH): összegképlet: Rh2C38O12N2H38, számított [M+H]+: 921,06076 m/z, mért
[M+H]+: 921,04140 m/z, pontosság: 21,0 ppm. L3 analitikai adatai: MS: összegképlet:
Rh2C53O14N3H51, számított [M+H]+: 1160,15539 m/z, mért [M+H]+: 1160,15480 m/z,
pontosság: 0,51 ppm. L4 analitikai adatai: MS: összegképlet: Rh2C68O16N4H64, számított
[M+H]+: 1399,25002 m/z, mért [M+H]+: 1399,24920 m/z, pontosság: 0,59 ppm.
7.2.4. Rh2(µ2-O-Phe-Ac)1(µ2-OAc)3 (K1) monoszubsztituált komplex előállítása
221 mg (0,5 mmol) Rh2(OAc)4 komplexet és 13 mg (0,062 mmol) N-acetil-(S)-fenilalanin
ligandumot 250 ml acetonitrilben oldottam fel, majd az oldatot 24 órán keresztül forraltam
nitrogénatmoszféra alatt. Vákuumbepárló segítségével eltávolítottam az oldószert és ezután
három részletben 50 ml desztillált vizet pároltam le róla. A visszamaradt zöld kristályos
anyagot 50 ml kloroformban eldörzsöltem és G4-es üvegszűrön szűrtem. A lecsöpögő
szűrletet bepároltam és minimális mennyiségű acetonitrilben oldottam, majd flash
oszlopkromatográfiával A módszer szerint tisztítottam. (K1: 14 mg 39%). K1 analitikai
adatai: MS (ESI-QTOF, H2O/MeCN, 0,1% HCOOH): összegképlet: Rh2C17O9N1H21,
számított [M+H]+: 589,94058m/z, mért [M+H]+: 589,93992, pontosság: 1,12 ppm. IR
(MeCN-d3) 1679, 1642, 1599, 1515, 1501, 1436, 1414, 1373, 1351, 1273 cm−1.
7.2.5. Rh2(µ2-O-Phe-Ac)n(µ2-OAc)4-n n:2-4 (K2-K4) komplexek előállítása
221 mg (0,5 mmol) Rh2(OAc)4 komplexet és 828 mg (4 mmol) N-acetil-(S)-fenilalanin
ligandumot 250 ml acetonitrilben oldottam fel, majd az oldatot 24 órán keresztül
nitrogénatmoszféra alatt forraltam. Vákuumbepárló segítségével eltávolítottam az oldószert,
majd a visszamaradó lilás kristályokat minimális mennyiségű acetonitrilben oldottam és flash
oszlopkromatográfiával az A módszer szerint tisztítottam (K2: 21 mg 6%, K3: 56 mg 13%, K4:
78mg 15%, Σ: 155 mg 34%). K2 analitikai adatai: MS (ESI-QTOF, H2O/MeCN, 0,1%
HCOOH): összegképlet: Rh2C26O10N2H30, számított [M+H]+: 737,00899 m/z, mért [M+H]+:
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737,009046 m/z, pontosság: 0,01 ppm. K3 analitikai adatai: MS: összegképlet:
Rh2C35O11N3H39, számított [M+H]+: 884,07741 m/z, mért [M+H]+: 884,07414 m/z,
pontosság: 3,7 ppm. K4 analitikai adatai: MS: összegképlet: Rh2C44O12N4H48, számított
[M+H]+: 1031,14582 m/z, mért [M+H]+: 1031,14594 m/z, pontosság: 2,02 ppm.
7.3.

Általános recept aminosavak N-fenilezésére

Egy 100 ml térfogatú Schlenk-edénybe bemértem a következőket: aminosav (12,8 mmol), CuI
(1,28 mmol), K2CO3 (19,2 mmol) illetve brómbenzol (12,8 mmol). Nitrogénatmoszféra
mellett hozzáadtam 16 ml frissen vákuumdesztillált N,N-dimetilacetamid (DMA) oldószert. A
készülékre 1−2 bar N2 túlnyomást engedtem, majd olajfürdőn 140 °C-on 18−24 órán keresztül
melegítettem. A reakcióidő elteltével a szuszpenziót 40 ml vízzel higítottam, majd tömény
sósavval pH 3-ra savanyítottam. A vizes fázist 5 × 50 ml etil-acetáttal extraháltam. Az
egyesített szerves fázist 2 × 100 ml telitett NaCl-oldattal kiráztam. A szerves extraktumot
MgSO4 felett szárítottam, szűrtem majd vákuumbepárlóval eltávolítottam az oldószert, illetve
ha szükséges volt, akkor vákuummotorral a megmaradt brómbenzolt is. A tisztítási eljárások a
konkrét vegyületek leírásában megtalálhatók.
7.3.1.

N-fenil-(S)-valin

A reakcióhoz az alábbi mennyiségeket mértem be: 1,5 g (S)-valin (12,8 mmol), 1,36 ml
brómbenzol (12,8 mmol), 2,652 g K2CO3 (19,2 mmol) és 0,244 g CuI (1,28 mmol), 16 ml
DMA. Az extrakció során a szárított etil-acetátos fázis vákuumbepárlásával egy sárgás-barnás
olajszerű anyagot kaptam. A termékeket flash oszlopkromatográfiával a G módszer szerint
tisztítottam meg. A termék fehér kristályos anyag (1,30 g, 53%). A termék analitikai adatai az
irodalmi adatokkal megegyeztek68.
7.3.2.

N-fenil-(S)-fenilalanin

A reakcióhoz az alábbi mennyiségeket mértem be: 2,1 g (S)-fenilalanin (12,8 mmol), 1.36 ml
brómbenzol (12,8 mmol), 2.7 g K2CO3 (19,2 mmol) és 0.244 g CuI (1,28 mmol), 16 ml DMA.
Az extrakció során a szárított etil-acetátos fázis vákuumbepárlásával egy sárgás-barnás szilárd
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terméket kaptam. A terméket melegen 100 ml dietil-éterrel részben feloldottam, eldörzsöltem
majd szűrtem és 2 × 10 ml éterrel mostam. A visszamaradó termék törtfehér színű kristályos
anyag (1,45 g, 47%). A termék analitikai adatai az irodalmi adatokkal megegyeztek68.
7.4.

Általános recept N-izopropil-aminosavak előállítására

7.4.1. Aminosav-észterek előállítása
Az aminosavat feloldottam a szükséges mennyiségű metanolban. Az oldatot jeges-vizes
hűtéssel 0 oC és −5 oC közé hűtöttem. Megfelelő kevertetés mellett lassan, a hőmérsékletet
tartva hozzáadagoltam a tionil-kloridot. A beadagolás után a hűtést megszüntettem és
hagytam, hogy a reakcióelegy szobahőmérsékletre melegedjen fel majd 2 órán keresztül
forraltam. A reakcióelegyről az illékony komponenseket vákuumbepárlóval eltávolítottam,
majd többször metanolt pároltam le róla. Ezt addig folytattam, míg a kén-dioxid szaga már
nem volt érezhető.
7.4.2. (S)-Phe-OMe·HCl
A reakcióhoz az alábbi mennyiségeket mértem be: 3,3 g (S)-fenilalanin (20 mmol), 60 ml
metanol, 4,4 ml (60 mmol) tionil-klorid. A termék fehér kristályos anyag (4,0 g, 93%), op:
159−162 oC, irodalmi op: 158−160 oC69.
7.4.3. (R)-Pgl-OMe·HCl
A reakcióhoz az alábbi mennyiségeket mértem be: 3,0 g (R)-fenilglicin (20 mmol), 60 ml
metanol, 4,4 ml (60 mmol) tionil-klorid. A termék fehér kristályos anyag (3,8 g, 96%), op:
195−198 oC, irodalmi op: 193−195 oC70.
7.4.4. Aminosav-észterek sótalanítása
A fehér kristályos aminosav-metil-észterek hidrokloridsóit 100 ml DCM és 100 ml 10%-os
NaHCO3 oldat kétfázisú rendszerében keverettem 1 órán keresztül. A DCM-es fázist vízzel
majd telített sóoldattal mostam. A szerves fázist sicc. MgSO4-en tartva majd az oldat szűrése
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és bepárlása után megkaptam a HCl-mentesített metil-észter-származékokat, amelyek sárga
színű sűrű olajok voltak. (S)-Phe-OMe: 2,40 g (72%), (R)-Pgl-OMe: 1,80 g (58%).
7.4.5. Reduktív aminálás71
9 mmol aminosav-metil-észtert feloldottam 15 ml absz. DCM-ben majd hozzáadtam 1 ml
(13,4 mmol) acetont illetve 4 ekvivalens NaCNBH3-at (2,26 g, 36 mmol). A szuszpenziót
szobahőmérsékleten 4 napon keresztül kevertettem. A reakcióelegyet bepároltam majd 20 ml
vizben illetve 10 ml DCM-ben feloldottam, extraháltam. A vizes fázist 3x mostam 10 ml
DCM-mel. A szerves fázist telített sóoldattal mostam, majd szárítószeren hagytam. A leszűrt
szerves fázist bepároltam, így jutottam egy sárgás olajhoz – erősen borán szagú volt. A
nyersterméket kevés szilikagélre pároltam majd kb. 20 g szilikagéllel (60−200 µm) töltött
üvegtölcséren keresztül 15 %-os etil-acetát/hexán elegyével eluáltam. A szerves fázist
bepárolva jutottam egy enyhén sárgás olajhoz.
7.4.6. N-izopropil-(S)-Phe-OMe
A termék halványsárga színű olaj: 0,96g (48%). Analitikai adatok: ESI-MS: (H2O/MeCN,
0,1% AcOH): számított [M+H]+: 222,15 m/z, mért [M+H]+: 222,2 m/z.
7.4.7. N-izopropil-(R)-Pgl-OMe
A termék halványsárga színű olaj: 1.1 g (59%). Analitikai adatok: ESI-MS: (H2O/MeCN,
0,1% AcOH): számított [M+H]+: 208,13 m/z, mért [M+H]+: 208,2 m/z.
7.4.8. N-izopropil-(S)-fenilalanin
Az 0,96g (4,3 mmol) N-izopropil-Phe-(S)-OMe-t feloldottam 20 ml cc. HCl-oldatban, majd
12 órán keresztül forraltam. A rekcióelegyet vákuumbepárlóval bepároltam, exszikkátorban
szárítottam. A termék hidrokloridsója fehér kristályos anyag volt. Dowex 50W
kationcserélővel végeztem a termék HCl-mentesítését. 6 g gyantát használtam, amelynek
kapacítása 2 mmol/g volt. A desztillált vízzel duzzasztott és oszlopba töltött gyantára
felvittem az anyag tömény vizes oldatát majd desztillált vízzel kloridmentesre mostam az
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oszlopot, amit AgNO3-oldattal ellenőriztem. A gyantán kikötött terméket 15%-os ammóniaoldattal eluáltam. Az anyagot tartalmazó frakciókat egyesítettem és vákuumperálóval szárazra
pároltam. A termék színtelen opálos olaj: 0,560 g, 63%. Analitikai adatok: ESI-MS:
(H2O/MeCN, 0,1% AcOH): számított [M+H]+: 208,13 m/z, mért [M+H]+: 208,2 m/z.
7.4.9. N-izopropil-(R)-fenilglicin
Az 1,10 g (5.31 mmol) N-izopropil-Pgl-(R)-OMe-t feloldottam 20 ml cc. HCl oldatban, majd
12 órán keresztül forraltam. A rekcióelegyet vákuumbepárlóval bepároltam, exszikkátorba
helyeztem A termék hidrokloridsója fehér kristályos anyag volt. Dowex 50W kationcserélővel
végeztem a termék HCl mentesítését. 8 g gyantát használtam melynek kapacítása 2 mmol/g
volt. A desztillált vizzel duzzasztott és oszlopba töltött gyantára töményen felvittem az anyag
vizes oldatát majd desztillált vízzel kloridmentesre mostam az oszlopot, amit AgNO3 oldattal
ellenőriztem. A gyantán kikötött terméket 15%-os ammónia-oldattal eluáltam. Az anyagot
tartalmazó frakciókat egyesítettem és vákuumperálóval szárazra pároltam. A termék szintelen
opálos olaj: 0.53 g, 52%. Analitikai adatok: ESI-MS: (H2O/MeCN, 0,1% AcOH): számított
[M+H]+: 194.12 m/z, mért [M+H]+: 194.2 m/z.
7.5.

Szabad aminosavak ródium-komplexeinek előállítása

7.5.1.

Általános recept

100 mg (0.226 mmol) Rh2(OAc)4 komplexet és az aminosavat 25 ml desztillált vízben
oldottam majd 12 órán keresztül forraltam. Az oldószert vákuumbepárlóval eltávolítottam,
majd a visszamaradó világoszöld kristályos terméket minimális mennyiségű absz. etanolban
oldottam. A csapadékos oldatot centrifugáltam, így eltávolítottam a feleslegben alkalmazott
aminosav tetemes részét. Az így kapott tiszta oldatot flash oszlopkromatográfiával
tisztítottam. Az egyes frakciók tisztaságát analitikai HPLC segítségével ellenőriztem. A tiszta
frakciók egyesítése után vákuumbepároltam az oldatot, majd vízből liofilizáltam. A
világoszöld termékeket 12 h keresztül 78 °C-on (EtOH) egy vákuum szárítópisztolyban
oldószer-mentesítettem. Töltetként foszfor-pentoxidot használtam. A szárítás után a termékek
egységesen világoszöld színűek voltak.
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7.5.2. ΛR-Phe
A reakcióhoz bemértem 150 mg (0,9 mmol) (R)-fenilalanint. A terméket flash
oszlopkromatográfiával a B módszer szerint tisztítottam (29 mg, 20%). Analitikai adatai az
irodalomban leírtakkal megegyeznek.36,37
7.5.3. ΛRS-MePhe
A reakciókhoz bemértem 83 mg (0,46 mmol) N-metil-(R)-fenilalanint. A terméket flash
oszlopkromatográfiával a B módszer szerint tisztítottam meg (65 mg, 39%,). Analitikai
adatok: MS (ESI-QTOF, H2O/MeCN, 0,1% HCOOH): összegképlet: C24H30N2O8Rh2,
számított [M+H]+: 681,0185 m/z, mért [M+H]+: 681,0181, pontosság: -0,65 ppm. IR (MeCNd3) 1689 (sh), 1662, 1567, 1497, 1439, 1349, 1299, 1255 cm−1.
7.5.4. ∆S-Val és ΛR-Val
A reakciókhoz bemértem 105 mg (0,9 mmol) (S)- illetve (R)-valint. A termékeket flash
oszlopkromatográfiával a D módszer szerint tisztítottam meg (∆S: 74 mg, 59%, ΛR: 76 mg,
61%). Analitikai adatok: (∆S) MS (ESI-QTOF, H2O/MeCN, 0,1% HCOOH): összegképlet:
C14H26N2O8Rh2, számított [M+H]+: 556,9872 m/z, mért [M+H]+: 556,9878, pontosság: 1,1
ppm. IR (MeCN-d3) 1663, 1567, 1440, 1300, 1259 cm−1. (ΛR) MS (ESI-QTOF, H2O/MeCN,
0,1% HCOOH): összegképlet: C14H26N2O8Rh2, számított [M+H]+: 556,9872 m/z, mért
[M+H]+: 556,9880, pontosság: 1,5 ppm. IR (MeCN-d3) 1665, 1568, 1439, 1300, 1260 cm−1.
7.5.5. ∆S-Pip és ΛR-Pip
A reakciókhoz bemértem 116 mg (0,9 mmol) (S)- illetve (R)-pipekolinsavat. A termékeket
flash oszlopkromatográfiával az E módszer szerint tisztítottam meg (∆S: 64 mg, 49%, ΛR: 77
mg, 59%). Analitikai adatok: (∆S) MS (ESI-QTOF, H2O/MeCN, 0,1% HCOOH):
összegképlet: C16H26N2O8Rh2, számított [M+H]+: 580,9872 m/z, mért [M+H]+: 580,9880,
pontosság: 1,4 ppm. IR (MeCN-d3) 1670, 1566, 1439 cm−1. (ΛR) MS (ESI-QTOF,
H2O/MeCN, 0,1% HCOOH): összegképlet: C16H26N2O8Rh2, számított [M+H]+: 580,9872
m/z, mért [M+H]+: 580,9878, pontosság: 1,1 ppm. IR (MeCN-d3) 1670, 1566, 1438 cm−1.
80

7.5.6. ΛSS-Pro és ∆RR-Pro
A reakciókhoz bemértem 104 mg (0,9 mmol) (S)- illetve (R)-prolint. A termékeket flash
oszlopkromatográfiával a C módszer szerint tisztítottam meg (∆RR: 90 mg, 72%, ΛSS: 70
mg, 56%). Analitikai adatok: (∆RR) MS (ESI-QTOF, H2O/MeCN, 0,1% HCOOH):
összegképlet: C14H22N2O8Rh2, számított [M+H]+: 552,9559 m/z, mért [M+H]+: 552,9562,
pontosság: 0,5 ppm. IR (MeCN-d3) 1655, 1566, 1440, 1342 cm−1. (ΛSS) MS (ESI-QTOF,
H2O/MeCN, 0,1% HCOOH): összegképlet: C14H22N2O8Rh2, számított [M+H]+: 552,9559
m/z, mért [M+H]+: 552,9566, pontosság: 1,2 ppm. IR (MeCN-d3) 1655, 1566, 1440, 1344
cm−1.
7.5.7. ∆S-Pgl és ΛR-Pgl
A reakciókhoz bemértem 136 mg (0,9 mmol) (S)- illetve (R)-fenilglicint. A termékeket flash
oszlopkromatográfiával a B módszer szerint tisztítottam meg (∆S: 68 mg, 48%, ΛR: 46 mg,
33%). Analitikai adatok: (∆S) MS (ESI-QTOF, H2O/MeCN, 0,1% HCOOH): összegképlet:
C20H22N2O8Rh2, számított [M+H]+: 624,9559 m/z, mért [M+H]+: 624,9560, pontosság: 0,2
ppm. IR (MeCN-d3) 1669, 1566, 1440, 1257 cm−1. (ΛR) MS (ESI-QTOF, H2O/MeCN, 0,1%
HCOOH): összegképlet: C20H22N2O8Rh2, számított [M+H]+: 624,9559 m/z, mért [M+H]+:
624,9568, pontosság: 1,4 ppm. IR (MeCN-d3) 1668, 1566, 1439, 1256 cm−1.
7.5.8. Racém ∆/Λ-Rh2(Aib)2(OAc)2
A reakciókhoz bemértem 93 mg (0,9 mmol) 2-amino-izovajsavat. A terméket flash
oszlopkromatográfiával a F módszer szerint tisztítottam meg (77 mg, 65%,).
7.5.9. ∆-Aib és Λ-Aib
A vegyületek királis elválasztását egy ECD spektrométerhez (Jasco J-810) kapcsolt Jasco
(pumpa: PU-2080, keverő: LG 2080-04, gáztalanító: DG-2080-54) kromatográfiás rendszerrel
végeztem. Az átfolyó cella rétegvastagsága 1 cm. Az alkalmazott királis analitikai oszlop:
Kromasil DMB, 5 µm, 250 × 4,5 mm, eluens: 2-propanol/hexán 2:3 (V/V), áramlási sebesség:
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3 ml/min. Az alkalmazott királis szemipreparativ oszlop: Kromasil DMB, 5 µm, 250 × 10
mm, eluens: 2-propanol/hexán 1:4 (V/V), áramlási sebesség: 4 ml/min.
∆-Aib: ee. 84% (HPLC alapján). Analitikai adatok: MS (ESI-QTOF, H2O/MeCN, 0,1%
HCOOH): összegképlet: C12H22N2O8Rh2, számított [M+H]+: 528,9559 m/z, mért [M+H]+:
528,9559, pontosság: <0,1 ppm. IR (MeCN-d3) 1668, 1567, 1440, 1387, 1328 cm−1.
Λ-Aib: ee. >97% (HPLC alapján). Analitikai adatok MS (ESI-QTOF, H2O/MeCN, 0,1%
HCOOH): összegképlet: C12H22N2O8Rh2, számított [M+H]+: 528,9559 m/z, mért [M+H]+:
628,9560, pontosság: 0,1 ppm. IR (MeCN-d3) 1658, 1568, 1441, 1387, 1327 cm−1.
7.5.10. ΛRS-iPrPgl
A reakciókhoz bemértem 93 mg (0,9 mmol) N-izopropil-(R)-fenilglicint. A terméket flash
oszlopkromatográfiával a B módszer szerint tisztítottam meg (104 mg, 65%,). Analitikai
adatok: ESIMS (H2O/MeCN, 0,1% AcOH), számított [M+H]+: 709,05 m/z, mért [M+H]+:
709,10 m/z, IR (MeCN-d3) 1669, 1569, 1441, 1317, 1251 cm−1.
7.5.11. ∆SR-PhVal
100 mg (0,226 mmol) Rh2(OAc)4 komplexet és 0,91 mmol N-fenil-(S)-valin aminosavat
10−10 ml toluol − absz. etanol elegyében oldottam, majd 20 órán keresztül forraltam. Az
oldószert vákuumbepárlóval eltávolítottam, majd a visszamaradó világoszöld terméket
minimális mennyiségű toluolban oldottam majd petroléter (40−60) hozzáadásával megindult a
termék kiválása az oldatból. A zöldszínű csapadékot G4-es szűrőn szűrtem és kevés
petroléterrel mostam. (130 mg, 82%). Analitikai adatok: ESIMS (H2O/MeCN, 0,1% AcOH),
számított [M+H]+: 709,05 m/z, mért [M+H]+: 709,10 m/z, IR (MeCN-d3) 1672, 1599, 1561,
1495, 1441, 1365, 1297, 1257 cm−1.

82

7.5.12. ∆SR-PhPhe
100 mg (0,226 mmol) Rh2(OAc)4 komplexet és 0,91 mmol N-fenil-(S)-fenilalanin aminosavat
10−10 ml toluol − absz. etanol elegyében oldottam, majd 20 órán keresztül forraltam. Az
oldószert vákuumbepárlóval eltávolítottam, majd a visszamaradó világoszöld terméket
minimális mennyiségű toluolban oldottam, majd petroléter (40−60) hozzáadásával megindult
a termék kiválása az oldatból. A zöld színű csapadékot G4-es szűrőn szűrtem és kevés
petroléterrel mostam. (76 mg, 42%). Analitikai adatok: ESIMS (H2O/MeCN, 0,1% AcOH),
számított [M+H]+: 805,05 m/z, mért [M+H]+: 805.10 m/z, IR (MeCN-d3) 1672, 1599, 1561,
1497, 1445, 1313, 1293, 1259 cm−1.
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1. függelék: Rh2(µ2-O-Phe-Z)n(µ2-OAc)4-n és Rh2(µ2-O-Phe-Ac)n(µ2-OAc)4-n (n:1-4) komplexek
kromatogramjai

2
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2. függelék: Rh2(µ2-O-Phe-Z)n(µ2-OAc)4-n (RhZ) és Rh2(µ2-O-Phe-Ac)n(µ2-OAc)4-n (RhAc), (n:1-4) komplexek
jellemző ECD adatai (Δε/dm3·mol−1·cm−1)

komplex

MeCN
RhZ1

RhZ2

ECD { ∆ε (nm)}

oldószer
− 0,02

0,01 (439,4)

(506,4)

− 0,03

−0,04 (331,0)

(386,6)

CHCl3

−0,05 (507,2)

−0,16 (396,2)

−0,11 (347,4)

EtOH

0,02 (521,6)

−0,08 (401,6)

−0,08 (340,2)

MeCN

−0,06 (503)

0,04 (441,2)

−0,03 (389)

−0,07 (331,2)

−0,28 (399,8)

−0,23 (346,0)

−0,16 (406,2)

−0,16 (341,6)

CHCl3
EtOH

0,02 (511,8)

sh: −0,15
(438,0)

RhZ3

MeCN

−0,13 (504,0)

0,04 (443,2)

−0,06 (391,0)

−0,15 (327,3)

CHCl3

−0,12 (603,8)

sh: −0,40

−0,44 (406,4)

−0,35 (347,4)

sh:−0,26

−0,27 (414,2)

(429,5)
EtOH

−0,16 (592,8)

0,01 (516,2)

(441)
RhZ4

MeCN

−0,25 (508,8)

0,07 (443,2)

−0,06 (390,4)

−0,24 (325,4)

−0,24 (344)

CHCl3

−0,16 (602,2)

0,04 (509,4)

−0,57 (429,0)

−0,54 (407,1)

−0,39
(346,8)

EtOH

−0,06 (586,4)

0,03 (514,4)

−0,40 (442,6)

sh:−0,35

−0,31

(406,8)

(343,6)

sh: váll
komplex

oldószer

RhAc1

MeCN

−0,053(541)

−0,03(487)

−0,05(442)

−0,052(393)

sh:−0,07(324)

EtOH

−0,03(574)

0,01(510)

−0,09(434)

−0,09(409)

sh:−0,04(351)

MeCN

sh:

−0,08(486)

−0,11(393)

−0,12(336)

−0,11(409)

−0,10(345

−0,17(395)

−0,19(334)

−0,22(414)

−0,18(347)

−0,29(393)

−0,34(335)

−0,26(411)

−0,21(347)

RhAc2

ECD { ∆ε (nm)}

−0,063(548)
EtOH
RhAc3
RhAc4

−0,04(575)

MeCN

0,019(508)

−0,12(438)

−0,12(490)

EtOH

−0,08(583)

0,03(511)

MeCN

sh:−0,16 (552)

sh:−0,20(494)

EtOH

−0,09(586)

0,09(511)

−0,23(444)
−0,29(445)

sh: váll
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3. függelék: Rh2(µ2-O-Phe-Z)1(µ2-OAc)3 (RhZ1) és Rh2(µ2-O-Phe-Ac)1(µ2-OAc)3 (RhAc1) komplexek jellemző
VCD adatai

ν/cm-1 (VCD sáv előjele)

komplex
ν(CO)
Rh2Z1

1724 (−)

νas(COO)
1599 (−)a

1536 (+)b

β(NH)

νs(COO)

1504 (−)c

1435f

1524 (sh+)b
Rh2Ac1

1685 (−)
1676 (+)

1599 (−)a

1536 (+)b
1523 (sh+)b

1413f
1503 (−)c

1407 (sh−)d
1416(−)e

a

c
νas(COO) azonos fázisú csatolás b νas(COO) ellentétes fázisú csatolás
β(NH) csatol az aromás
d
e
f
gyűrűvel νs(COO) acetát νs(COO) aminosav
csak az IR spektrumban észlelhető

4. függelék: Rh2(µ2-O-Phe-Z)1(µ2-OAc)3 és Rh2(µ2-O-Phe-Ac)1(µ2-OAc)3 komplexek kísérleti és számított IR
spektrumai (ε/dm3·mol−1·cm−1)
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5. függelék: Rh2(µ2-O-Phe-Z)1(µ2-OAc)3 és Rh2(µ2-O-Phe-Ac)1(µ2-OAc)3 komplexek számított szerkezeteinek
torziószög értékei
komplex

konformer
Φ

Rh2(µ2-O-Phe-Z)1(µ2OAc)3

Rh2(µ2-O-Phe-Ac)1(µ2OAc)3

torziószög
χ
α

β

1

-68.2

-64.0

160.3

101.4

2
3
1
2

-64.0
-127.1
-126.2
-161.8

-63.5
-61.5
-59.7
54.9

156.4
164.2
162.0
-172.8

173.9
174.5
-

3
4
5

-156.0
-67.4
-160.5

-170.8
-60.8
-157.2

134.2
152.2
161.4

-

Φ (1,2,3,4), χ (2,3,5,6), α (2,3,4,7), β (10,9,8,1)
6. függelék: Rh2(µ2-O-Phe-Z)1(µ2-OAc)3 és Rh2(µ2-O-Phe-Ac)1(µ2-OAc)3 komplexek kísérleti és számított
UV−vis-spektrumai (ε/dm3·mol−1·cm−1)

Komplex

Rh2(µ2-O-Phe-Z)1(µ2-OAc)3
2

2

Rh2(µ -O-Phe-Ac)1(µ -OAc)3

λkisérleti (nm) / εkisérleti (dm3· mol−1·cm−1)

λelméleti (nm) / εelméleti (dm3· mol−1·cm−1)

554 / 228

444 / 146

546 / 328

434 / 237

553 / 101

441 / 60

531 / 263

450 / 220
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7. függelék: A komplexek kromatogramjai (detektálás: 220 nm)
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Aib
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8. függelék: A komplexek jellemző ECD értékei (Δε/dm3·mol−1·cm−1)
komplex

3

ECD { ∆ε (λ/nm)}

ΛR-Phe

0,56(574)

0,43(456)

−2,20(402)

ΛRS-NMePhe

0,37(566)

0,12(471)

−2,21(400)

0,30(352)

ΔSR-NPhPhe

−0,22(588)

−0,48(459)

−1,1(386)

−1,0(358)

ΛSS-Pro

0,55(571)

0,38(467)

−3,64(405)

ΔSR-Pip

−0,46(593)

−0,97(456)

6,68(403)

ΛR-Pgl

0,94(569)

0,43(472)

−4,64(409)

0,69(368

ΛRS-NiPrPgl

−0,43(555)

0,1(480)

−1,18(418)

1,22(376)

ΔS-Val

−0,65(572)

−0,34(466)

2,9(404)

ΔSR-NPhVal

−043(587)

−0,9(454)

Δ-Aib

−0,26(578)

−1

−2,86(385)

1,0(310)

2,64(308)

2,20(407)

−1

Δε = dm · mol ·cm
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9. függelék: Komplexek kísérleti és számított UV−vis-spektrumai (ε/dm3·mol−1·cm−1)

99

komplex

λkisérleti (nm) / εkisérleti (dm3· mol−1·cm−1)

λelméleti (nm) / εelméleti (dm3· mol−1·cm−1)

ΔS-Val

589 / 89; 389 / 291; 346 / 272

598 / 149; 432 / 425; 314 /9130

ΛSS-Pro

593 / 101; 382 / 342; 349 / 345

ΔSR-Pip

582 / 108; 388 / 318; 342 / 310

586 / 136; 397 / 418; 347 / 1265

ΛR-Pgl

579 /107; 390 / 376; 341 / 357

577 / 126; 408 / 518; 345 / 1216

racém-Aib

587 / 43

604 / 139; 400 / 629; 353 / 1500

ΛR-Phe

582 / 169; 384 / 598

571 / 121; 407 / 329; 342 / 1251

ΛRS-NMePhe

584 / 120; 379 / 656

587 / 138; 401 / 355; 344 / 1444

ΔSR-NPhPhe

560 / 117; 387 / 437

588 / 188; 429 / 405

ΛRS-NiPrPgl

592 / 116; 393 /323; 351 / 313

ΔSR-NPhVal

565 / 126; 391 / 479

602/143; 395 / 425; 350 / 1024

607 / 231; 418 / 450; 359 /1272
597 / 148; 432 / 426

10. függelék: A komplexek jellemző VCD adatai
ValO−
1667 (-)a
1650 (+)b
ProO1658 (+)a
1642(-)b
PipO1671 (-)a
1657(+)b
PglO1672 (+)a
1655 (-)b
AibO-

ν / cm-1 (VCD)
β(NH2)
AcO−
ValO−
1567 (−)a
1609 (−)
1541 (+)b
AcO−
ProO−
1566 (−)a
1540 (−)b
AcO−
1565 (−)a
1539 (+)b
AcO−
PglO−
1564 (+)a
1606 (−)
1540 (−)b
AcO−
AibO−

ligandum

PheO1666 (+)a
1650 (-)b

AcO−
1562 (+)a
1540 (−)b

ligandum

NMePheO1664 (+)a
1647 (-)b
NPhPheO1679 (-)a
1657 (+)b
NPhValO1674 (-)a
1659 (+)b

νas(COO)

ligandum

ΔS-Val
ligandum

ΛSS-Pro
ligandum

ΔSR-Pip
ligandum

ΛR-Pgl
ligandum

νs(COO)
ValO−
AcO−
1309 (−)b,c
1442 (−)a, d
1295 (+)a,c
ProO−
AcO−
1317(−)a,c
1443 (+)a,d
1299 (+)b,c
PipO−
AcO−
1441 (−)a, d
PglO−
1317 (+)b,g
1305 (−)a,g
AibO−

AcO−
1444 (+)a, d

PheO−
1604 (+)

PheO−

AcO−
1447 (+)a

AcO−
1568 (+)a,g
1540 (−)b

NMePheO−

NMePheO−
1315 (+)b,e
1297 (−)a,e

AcO−
1444 (+)a,d
1424 (−)b,d

AcO−
1563 (−)a,g
1540 (+)b
AcO−
1562 (−)b

NPhPheO−

NPhPheO−

NPhValO−

NPhValO−
1301 (−)a,c
1290 (+)b,c

AcO−
1444 (+)a,c
1434 (−)b,c
AcO−
1440 (+)

ν(CC)aromas

δ(CαH)

1311 (−)f
PglO−
1368 (−)

AcO−

Δ-Aib
ΛR-Phe

ΛRS-NMePhe
ligandum

ΔSR-NPhPhe
ligandum

ΔSR-NPhVal

1335 (+)
NPhPheO−
1599(+)
1496(−)
1604 (+)
1495 (−)

NiprPlgOAcO−
NiprPlgO−
NiprPlgO−
AcO−
1670 (+)a
1569 (+)a
1321 (+)b
1450 (+)a,d
1603 (+)
1657 (-)b
1541 (−)b
a
azonos fázisú csatolás ; bellentétes fázisú csatolás; ccsatol δ(CH); d csatol δs(CH3); ecsatol δ(NH); f csatol γas(CH2); gcsatol ν(CC) aromás
gyűrű
ligandum

ΛRS-NiPrPgl
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11. függelék: Kísérleti IR spektrumok

101

12. függelék: Elméleti IR spektrumok (ε/dm3·mol−1·cm−1)

102

13. függelék: Tükörképi párok ECD spektrumai (Δε/dm3·mol−1·cm−1)

103

14. Függelék: Tükörképi párok VCD spektrumai (Δε/dm3·mol−1·cm−1)

104

15. függelék: Példa a rövid illetve híg oldatú VCD mérésekre

SR-Pip

2 perc, 2.4 mM (14 mg/ml)
60 perc, 1.7 M (1 mg/ml)

-4

A

1.50x10

0.00

-4

-1.50x10

1800

1700

1600

1500

 / cm

-1

1400

1300

1200

16. függelék: A komplexek releváns konformerei

komplex

ΔG(kcal/mol)

populáció

0,000

0,811

0,948

0,163

2,021

0,026

0,000

0,528

0,319

0,307

0,689

0,164

ΔSR-Pip

A

0,000

1

ΛS-Pgl

A

0,000

0,947

B

1,695

0,053

Δ-Aib

A

0,000

1

ΔSR-NPhVal

A

0,000

1

ΛRS-NiPrPgl

A

0,000

0,77

B

0,670

0,23

ΔSR-NPhPhe

A

0,000

0,98

B

2,242

0,20

ΛRS-NMePhe

A

0,000

0,80

B

0,827

0,20

ΛR-Phe

A

0,000

1

ΔS-Val

konformer
A
B
C

ΛSS-Pro
A
B
C
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17. függelék: A komplexek konformereinek jellemző torziószögei

komplex

ΔS-Val

komplex

ΔS-Pgl

komplex

Δ-Aib

konformer
A

α(2,1,1’,2’)
+74

β(4,5,3,2)
+34

torziószög
γ(1,4,5,6)
−164

δ(4,5,6,7)
−43

B
C

+72
+73

+28
+29

−169
−172

+63
−161

A

α(2,1,1’,2’)
+69

torziószög
β(4,5,3,2)
+35

γ(1,4,5,6)
−172

δ(4,5,6,7)
−113

B

+66

+33

−172

−111

α(2,1,1’,2’)
+74

torziószög
β(4,5,3,2)
+28

γ(1,4,5,6)
+83

konformer

konformer
A

106

komplex

konformer

ΔSR-Pip

komplex

α(2,1,1’,2’)
+75

A

β(4,5,3,2)
+33

γ(1,4,5,6)
−165

torziószög
δ(4,5,6,7) ε(5,6,7,8)
−57
+53

konformer

ΛSS-Pro

komplex

ΔSR-NPhVal

ζ(6,7,8,9)
−52

η(7,8,9,4)
+54

θ(8,9,4,5)
−59

A

α(2,1,1’,2’)
−82

β(4,5,3,2), β’
−8, −8

γ(1,4,5,6),γ’
−113, −116

torziószög
δ(4,5,6,7), δ’
+13, −32

ε(5,6,7,8), ε’
−33, +30

ζ(6,7,8,4), ζ’
+41, −34

η(7,8,4,5), η’
−33, +14

B
C

−81
−81

−7
−10

−115
−111

−32
+12

+40
−33

−34
+41

+14
−34

konformer
A

α(2,1,1’,2’)
+67

β(4,5,3,2)
+25

torziószög
γ(1,4,5,6)
−170

δ(4,5,6,7)
−160

ε(1,4,8,9)
−71

107

komplex

konformer

ΛRS-NiPrPgl

komplex

A

α(2,1,1’,2’)
−72

β(4,5,3,2)
−29

torziószög
γ(1,4,5,6)
+168

δ(4,5,6,7)
+122

ε(1,4,8,9)
+44

B

−70

−29

+168

+121

+79

konformer
α(2,1,1’,2’)
−77

β(4,5,3,2)
−24

torziószög
γ(1,4,5,6)
+157

δ(4,5,6,7)
+53

ζ (5,6,7,8)
+76

A

α(2,1,1’,2’)
−78

β(4,5,3,2)
−14

torziószög
γ(1,4,5,6)
+147

δ(4,5,6,7)
+60

ζ (5,6,7,8)
+74

B

−73

−28

+160

+136

+68

ΛR-Phe

A

komplex

konformer

ΛRS-NMePhe

108

komplex

ΔSR−NPhPhe

konformer
A

α(2,1,1’,2’)
+70

β(4,5,3,2)
+34

torziószög
γ(1,4,5,6)
−165

δ(4,5,6,7)
−147

ε(1,4,9,10)
−73

ζ (5,6,7,8)
−88

B

+73

+13

−147

−61

−74

−68
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ADATLAP
a doktori értekezés nyilvánosságra hozatalához
I. A doktori értekezés adatai
A szerző neve: Szilvágyi Gábor
MTMT-azonosító: 10030077
A doktori értekezés címe és alcíme:
Aminosavak diródium-komplexeinek szintézise és szerkezetfelderítése kiroptikai módszerekkel
DOI-azonosító39: 10.15476/ELTE.2016.002
A doktori iskola neve: ELTE Kémia Doktori Iskola
A doktori iskolán belüli doktori program neve: Szintetikus kémia, anyagtudomány, biomolekuláris kémia
A témavezetők neve és tudományos fokozata: Dr. Hollósi Miklós, professor emeritus, D.Sc., az MTA r. tagja és
Dr. Majer Zsuzsanna, egyetemi docens, Ph.D.
A témavezető munkahelye: ELTE TTK Kémiai Intézet
II. Nyilatkozatok
A doktori értekezés szerzőjeként40
a) hozzájárulok, hogy a doktori fokozat megszerzését követően a doktori értekezésem és a
tézisek nyilvánosságra kerüljenek az ELTE Digitális Intézményi Tudástárban. Felhatalmazom
a Természettudományi Kar Tudományszervezési és Egyetemközi Kapcsolatok Osztályának ügyintézőjét Bíró
Évát, hogy az értekezést és a téziseket feltöltse az ELTE Digitális Intézményi Tudástárba, és ennek során kitöltse
a feltöltéshez szükséges nyilatkozatokat.
b) kérem, hogy a mellékelt kérelemben részletezett szabadalmi, illetőleg oltalmi bejelentés
közzétételéig a doktori értekezést ne bocsássák nyilvánosságra az Egyetemi Könyvtárban és az ELTE Digitális
Intézményi Tudástárban;41
c) kérem, hogy a nemzetbiztonsági okból minősített adatot tartalmazó doktori értekezést a minősítés (dátum)-ig
tartó időtartama alatt ne bocsássák nyilvánosságra az Egyetemi Könyvtárban és az ELTE Digitális Intézményi
Tudástárban;42
d) kérem, hogy a mű kiadására vonatkozó mellékelt kiadó szerződésre tekintettel a doktori
értekezést a könyv megjelenéséig ne bocsássák nyilvánosságra az Egyetemi Könyvtárban, és az ELTE Digitális
Intézményi Tudástárban csak a könyv bibliográfiai adatait tegyék közzé.
Ha a könyv a fokozatszerzést követőn egy évig nem jelenik meg, hozzájárulok, hogy a doktori
értekezésem és a tézisek nyilvánosságra kerüljenek az Egyetemi Könyvtárban és az ELTE
Digitális Intézményi Tudástárban.43
2. A doktori értekezés szerzőjeként kijelentem, hogy
a) az ELTE Digitális Intézményi Tudástárba feltöltendő doktori értekezés és a tézisek saját eredeti , önálló
szellemi munkám és legjobb tudomásom szerint nem sértem vele senki szerzői
jogait;
b) a doktori értekezés és a tézisek nyomtatott változatai és az elektronikus adathordozón
benyújtott tartalmak (szöveg és ábrák) mindenben megegyeznek.
3. A doktori értekezés szerzőjeként hozzájárulok a doktori értekezés és a tézisek szövegének
plágiumkereső adatbázisba helyezéséhez és plágiumellenőrző vizsgálatok lefuttatásához.
Kelt: Budapest, 2016.01.10.
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………………………………………
a doktori értekezés szerzőjének aláírása

Beiktatta az Egyetemi Doktori Szabályzat módosításáról szóló CXXXIX/2014. (VI. 30.) Szen. sz. határozat.
Hatályos: 2014. VII.1. napjától.
39

A kari hivatal ügyintézője tölti ki.
A megfelelő szöveg aláhúzandó.
41
A doktori értekezés benyújtásával egyidejűleg be kell adni a tudományági doktori tanácshoz a szabadalmi, illetőleg oltalmi
bejelentést tanúsító okiratot és a nyilvánosságra hozatal elhalasztása iránti kérelmet.
42
A doktori értekezés benyújtásával egyidejűleg be kell nyújtani a minősített adatra vonatkozó közokiratot.
43
A doktori értekezés benyújtásával egyidejűleg be kell nyújtani a mű kiadásáról szóló kiadói szerződést.
40
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