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1. Bevezetés

Mivel az élő szervezetek legfontosabb molekulái királisak, az azokkal való kölcsönhatásra

tervezett anyagok (gyógyszerek, növényvédőszerek stb.) megfelelő optikai izomereinek

szelektív előállítása rendkívül fontos. Ugyanakkor környezetvédelmi szempontból célszerű

minél nagyobb hatékonysággal végrehajtani a szintéziseket a hulladék mennyiségének

minimalizálása végett. Mindkét kívánalomnak eleget tehetünk enantioszelektív katalizátorok

használatával. A katalizátorok általában stabilizálják a reakciók átmeneti állapotát, így

csökkentik az aktiválási energiát, vagyis növelik a reakciósebességet. A királis katalizátor

és a szubsztrátok között kialakuló kölcsönhatások meghatározott orientációba szervezik a

reaktánsokat, így használatukkal sztereoszelektív szintézis valósítható meg.

A múlt század végéig szerves vegyületek közvetlen enantioszelektív előállításához

átmenetifémek királis ligandumokkal képzett komplexeit vagy enzimeket használtak

katalizátorként. A szintetikus kémiában az ezredforduló tájékán jelent meg, és indult

robbanásszerű fejlődésnek az organokatalízis, mint a katalitikus eljárások új ága. Az

organokatalízis elnevezés David MacMillantől származik [1], és a kémiai reakciók

sebességének szubsztöchiometrikus mennyiségű, kis méretű, az aktivitásért felelős

molekularészletben fématomot nem tartalmazó szerves molekulákkal való növelését jelenti. [2]

Az organokatalizátorok a szerves vegyületek változatosságának köszönhetően általában

finomhangolhatók, de fejlesztésük sokszor próba szerencse alapon történik. Ennek legfőbb

oka, hogy a reakciókra kifejtett hatásuk pontos mechanizmusa sok esetben nem ismert.

A katalizátorok tervezhetőségéhez mechanizmusuk megértésére van szükség. Manapság, az

elméleti módszerek és az informatika fejlődésének köszönhetően lehetőség nyílik a sokatomos

organokatalizátor – szubsztrát rendszerek kvantumkémiai módszerekkel történő vizsgálatára;

használható pontosságú eredményeket kaphatunk elfogadható számításigény mellett.

Az elméleti módszerek előnye, hogy segítségükkel a reakció során képződő intermedierek is

azonosíthatók, amelyek – bár fontos lépcsőt jelentenek a mechanizmus megértéséhez – sokszor

olyan alacsony koncentrációban vannak jelen a reakcióelegyben, hogy azok kísérleti vizsgálata

nem lehetséges. Ugyanakkor az elméleti modell megbízhatóságának ellenőrzése a kísérleti

tapasztalatokkal való egyeztetéssel történhet. Tehát az elméleti és kísérleti kutatások egymást

támogatva segíthetnek a reakciók mechanizmusának megértésében, és újabb katalizátorok

fejlesztésében.

Szaklaboratóriumi munkám során az MTA TTK Organokatalízis Laboratóriumának és

Elméleti Kémiai Laboratóriumának együttműködésében vettem részt, és egy négyzetsavamid

alapú bifunkciós organokatalizátor működését vizsgáltam elméleti módszerekkel.
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2. Irodalmi áttekintés

2.1. Organokatalízis

Az organokatalizátorok méretükben az átmenetifém-komplex katalizátorokhoz állnak

közelebb, míg hatásmechanizmusuk inkább az enzimekéhez hasonlít. A reakciók átmeneti

állapotát első- és/vagy másodrendű kötésekkel szervezik, bizonyos folyamatokra Michaelis-

Menten kinetika jellemző, emiatt enzim-mimetikus rendszereknek is tekinthetők.

Az első organokatalitikus reakciót 1912-ben publikálta Breding és Fiske, akik hidrogén-

cianidot addícionáltak benzaldehidre kinin és kinidin alkaloidok, mint katalizátorok

jelenlétében. Megfigyelték a reakciósebesség növekedését, viszont az elért enantiomerfelesleg

kevesebb volt, mint 10%. Alkaloidok enantioszelektív organokatalitikus reakcióban

való felhasználására csaknem fél évszázad elteltével került sor. 1960-ban Pracejus és

munkatársai metanolt addícionáltak fenil-metil-keténre O-acetil-kinin jelenétében, és 74%-os

enantiomerfelesleggel kapták a termék fő enantiomerjét. [3] A következő nagy lépés 1971-

ben következett, amikor két független csoport publikált egy L-prolinnal katalizált kitűnő

enantioszelektivitású intramolekuláris aldol reakciót (Hajós-Parrish-Eder-Sauer-Wiechert [4, 5]

reakció). Ezt követően ismét évtizedekig tartó stagnálás jellemezte az organokatalízis területét,

a következő prolin-katalizált aszimmetrikus aldol-reakciót 2000-ben publikálták. [6] Szintén

2000-ben írtak le egy fenilalanin-származékkal katalizált Diels-Alder reakciót. [1] E két jelentős

eredmény után kezdődőtt el az organokatalízis felvirágzása. [7]

Az organokatalízis töretlen népszerűségének és gyors fejlődésének oka, hogy az

organokatalizátorok számos előnyös tulajdonsággal rendelkeznek. Általában nem, vagy

kevésbé toxikusak, mint a fémkomplex katalizátorok. Ugyanakkor jellemző rájuk, hogy

nem érzékenyek a körülményekre, pl. levegő oxigén és páratartalmára, ill. a reagensek és

az oldószerek nedvességtartalmára. Emiatt használatuk egyszerűbb, mint a fémorganikus

katalizátoroké, alkalmazásukkor az utóbbiakkal ellentétben nincs szükség pl. inert

atmoszférára és abszolutizált oldószerekre. Az enzimekhez képest kevésbé érzékenyek

a pH és a hőmérséklet változtatására. További előnyük az enzimekkel szemben, hogy

előállíthatók különböző kiralitású organokatalizátorok, melyek segítségével adott reakcióban

különböző enantiomereket kaphatunk főtermékként. Az organokatalizátorok viszonylag olcsón

előállíthatóak, mivel a szerves vegyületek széles választéka (pl. aminosavak, alkaloidok

stb.) megtalálható a természetben tiszta enantiomerként. Gyógyszeriparban is alkalmazhatóak

az organokatalizátorok, ahol a nehézfém szennyezés elkerülésének szükségessége miatt az

átmenetifém-komlex katalizátorok használata nem lehetséges. [7]
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2.1.1. Aktiválási módok

Napjainkban több száz sikeres organokatalitikus reakciót ismerünk. Ezek osztályozhatóak

aszerint, hogy a katalizátor bázisként vagy savként fejti ki hatását (akár Lewis, akár Brønsted

értelemben), de a mechanizmusuk alapján is csoportosíthatjuk a reakciókat. Az alábbi aktiválási

módokat a katalizátor és a szubsztrátok között kialakuló kötések alapján különböztetjük meg.

Egy adott katalizátor több reakciótípusban is használható, mert az általa aktivált speciesz

többféle reakcióban is részt tud venni. [7]

2.1.1.1. Kovalens intermedieren keresztül zajló reakciók

Imínium katalízis: Az imínium katalízist MacMillan és munkatársai fejlesztették

ki 2000-ben. [1] Azon alapul, hogy az α, β-telítetlen aldehidek királis szekunder amin

katalizátorral egyensúlyra vezető reakcióban α, β-telítetlen imínium-iont hoznak létre (1. ábra).

A kettős kötés elektronban szegényebb az imínium-ionban, mint az aldehidben volt, tehát az

elektrofil reagenst aktiválja a katalizátor. Feltalálása óta számos reakciótípusban használnak

imínium katalízist, pl. Diels-Alder addíció, Friedel-Crafts alkilezés, Mukaiyama-Michael

reakció, stb. [7]

Énamin katalízis: Az énamin katalízis gyökerei 1971-ig, a Hajós-Parrish-Eder-Sauer-

Wiechert reakció felfedezéséig nyúlnak vissza, de szélesebb körű alkalmazhatóságát sokáig

nem ismerték fel. Barbas, Lerner és List 2000-ben intermolekuláris aldol-reakcióban használtak

L-prolint enantioszelektív katalizátorként. [6] Azóta számos reakcióban alkalmaztak énamin

katalízist, ha karbonil-vegyületek α-funkcionalizálása volt a cél, pl. Mannich-reakció, Michael-

addíció, α-aminálás stb. [7] Az énamin aktiválás során a karbonil-vegyületek és a királis

szekunder amin katalizátor reakciójában képződő imínium-ionból egyensúlyi protonleadással

énamin intermedier alakul ki. (1. ábra) Az énaminban a 2-es szénatom negatívan polározott,

így nukleofilebb, mint a karbonilvegyületben volt. Tehát az énamin katalízis során a nukleofil

reagens aktiválódik.

SOMO katalízis: 2007-ben MacMillan és munkatársai fejlesztették ki a SOMO

(egyszeresen betöltött molekulapálya) katalízist. Katalizátorként itt is királis szekunder amint

használnak, ami a fent leírtak alapján karbonil-vegyületekkel egyensúlyi reakcióban imínium-

iont, illetve protonleadással énamint képez. A módszer alapja, hogy ha az elektronban gazdag

énaminról szelektív oxidáció során eltávolítunk egy elektront, egy 3 π-elektront tartalmazó

reaktív gyököt kapunk (1. ábra), ami könnyen reagál gyengén nukleofil reagensekkel. SOMO

aktiválással megvalósítható pl. karbonil-vegyületek enantioszelektív α helyzetű alkilezése,

arilezése, vinilezése stb. [8]
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1. ábra. Az imínium, énamin és SOMO katalízis kulcs intermedierei [8]

2.1.1.2. Nemkovalens intermedieren keresztül zajló reakciók

Hidrogénkötés katalízis: Jacobsen 1998-ban [9], és Corey 1999-ben [10] egymástól

függetlenül használtak hidrogénhíd-donor katalizátort Strecker-reakcióban. Jacobsen és

munkatársai 2002-ben β-aminosavakat állítottak elő tiourea-származékkal katalizált Mannich-

reakcióval [11], ekkor azonosították a hidrogénkötés katalízist, mint általánosítható

aktiválási módot. [7] Lényege, hogy a hidrogénhíd-donor katalizátor hidrogénkötést alakít

ki az elektrofillel, így pozitívan polározza azt, ezzel elősegítve a nukleofil támadását.

A hidrogénhidaknak nem csak a reaktánsok aktiválásában, de az átmeneti állapot szervezésében

is fontos szerepe van, ami az enantioszelektív szintézis megvalósulásához szükséges.

Királis Brønsted-sav katalízis: Királis Brønsted-sav alapú organokatalizátorokat

Akiyama és munkatársai alkalmaztak először, 2007-ben. Királis foszforsav katalizátort

használtak enantioszelektív Mannich-típusú reakcióban. A királis foszforsav-származék

protonálással aktiválja az elektrofil reagenst, és hidrogénkötések segítségével szervezi az

átmeneti állapotot, így sztereoszelektívvé teszi a reakciót.

Ellenion katalízis: Az ellenion katalízist Jacobsen használta először, 2008-ban [12]. Ez

a módszer azon alapul, hogy a királis tiourea származék katalizátor erős anion kötő képessége

miatt képes felszakítani a klóramidok gyenge szén–klór kötését. Az így kialakuló katalizátor–

klorid-ion komplex királis ellenionja az N-acil-imíniumionnak, amelyre a nukleofil reagens

támad, így lehetőség nyílik sztereoszelektív szintézis megvalósítására.

Fázistranszfer katalízis: Az első enantioszelektív fázistranszfer katalizátor a cinkonin

kvaterner ammóniumsója volt, amelyet 1984-ben alkalmaztak először. [13] Fázistranszfer

katalizátorokat olyan kétfázisú reakciókban használnak, amelyekben a szerves reagens a szerves

fázisban, míg a reakciópartner anionok a vizes fázisban oldódnak. A fázistranszfer katalizátor

az anionokkal királis lipofil ionpárt képez, a szerves fázisba juttatja azokat, és így lehetővé teszi

a reakció sztereoszelektív lezajlását. [3]
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2.1.2. Bifunkciós organokatalízis

A bifunkciós organokatalizátorok általános szerkezete a 2. ábrán látható. Tartalmaznak egy

Lewis-savas hidrogénhíd donor csoportot, amely általában az elektrofil reagenst aktiválja, és

egy Lewis/Brønsted-bázis csoportot, amely a nukleofil reagens aktiválásáért felelős. Vagyis

a katalizátor szimultán módon aktiválja mindkét reagenst. A két aktiválási centrumot királis

kapcsoló köti össze, ami enantioszelektív szintézis megvalósítását teszi lehetővé. [14]

2. ábra. Bifunkciós organokatalizátorok általános szerkezete [14]

A leggyakrabban használt hidrogénhíd donor szerkezeti egységek a 3. ábrán láthatóak.

A szulfonamid kivételével ezek a molekularészletek dupla hidrogénhíd kialakítására képesek,

ami a katalízis szempontjából több okból is kedvező. Egyrészt amiatt, hogy erősebben köti a

katalizátor a reaktánst, így hatékonyabb az aktiválás, másrészt jól definiált térbeli elrendeződés

alakul ki, ami a reakció sztereoszelektivitásának feltétele.

3. ábra. Hidrogénhíd donor motívumok az organokatalízisben

A bázis szerepét jellemzően aminocsoport tölti be, pl. N,N-dimetil-ciklohexil-amin [15]

vagy cinkona alkaloidok [16] tercier nitrogénje. Előállítottak guanidinnel, mint bázissal

funkcionalizált tiourea katalizátort is. [17]
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2.1.2.1. Tiourea alapú bifunkciós organokatalízis

A hidrogénkötéses organokatalízis területét az első pár évben a különböző tiourea-

származék katalizátorok uralták. Számos reakciótípusban használtak sikeresen ilyen szerkezetű

katalizátorokat, pl. Strecker-reakció [9], Mannich-reakció [11], Diels-Alder cikloaddíció [18].

Az első bifunkciós hidrogénhidas katalizátor is tiourea alapú volt, Takemoto és munkatársai

állították elő 2003-ban, és malonátok és nitroolefinek Michael-reakciójának enantioszelektív

katalízisére használták. [15] A későbbi reakciókinetikai vizsgálatokból megállapították, hogy

a reakció a reaktánsokra és a katalizátorra nézve is elsőrendű, és a katalizátor monomer

formájában aktív. A reakció mechanizmusára is javaslatot tettek, amely a 4. ábrán látható.

Eszerint a katalizátor tercier aminocsoportja deprotonálja az 1,3-dioxo vegyületet, majd a

nitrosztirol oxigénjei hidrogénhidat alakítanak ki a tiourea tioamid hidrogénjeivel. Ezt követően

megtörténik a C-C kapcsolás, végül a katalizátor visszaprotonálja a terméket, és felbomlik

a katalizátor és a termék hidrogénhidas komplexe. A reakció enantioszelektivitása eszerint

a nitrosztirol átmeneti állapotbeli orientációjától függ (R és S termékhez vezető átmeneti

állapotok a 4. ábrán). [19]

4. ábra. Dietil-malonát és nitrosztirol bifunkciós tiourea-származékkal katalizált Michael-

reakciója [19]
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Később elvégezték a mechanizmus részletes elméleti vizsgálatát sűrűségfunkcionál elmélet

segítségével a 2,4-pentándion (a továbbiakban acetil-aceton) és (E)-(2-nitrovinil)-benzol

(transz-β-nitrosztirol, a továbbiakban nitrosztirol) reakcióján. Azt találták, hogy az acetil-

aceton deprotonálása után képződő ionpár szerkezete át tud rendeződni, és az enolát-ion a

tiourea részlettel is képes hidrogénhíd kötést kialakítani (5. ábra). A nitrosztirol ekkor a

katalizátor kvaterner ammóniumcsoportjához kapcsolódik a terner komplexben és az átmeneti

állapotban (B út). Ez az elrendeződés 2, 7 kcal
mol

-lal kedvezőbbnek adódott a számítások alapján,

mint az eredeti elképzelés szerinti (A út), az R konfigurációjú terméket eredményező átmeneti

állapot. [20]

5. ábra. Két lehetséges átmeneti állapot az R konfigurációjú termék keletkezéséhez acetil-aceton

és nitrosztirol bifunkciós tiourea-származékkal katalizált reakciójában [20]

A három fő reakciólépés (deprotonálás, C-C kapcsolás és visszaprotonálás) közül a C-C

kapcsoláshoz szükséges a legnagyobb aktiválási energia, így ez a sebességmeghatározó lépés.

A C-C kapcsolás – a termék különböző enantiomereihez vezető – átmeneti állapotainak

relatív energiája határozza meg az enantiomerek keletkezési sebességét, és így a reakció

enantioszelektivitását.

A számítások alapján mindkét reakcióúton az R termékhez vezető átmeneti állapot bizonyult

kedvezőbbnek az S terméket eredményezőhöz képest, az A úton 2, 6, a B úton pedig

2, 4 kcal
mol

-lal. [20] Ez alapján az R konfigurációjú termék nagy enantiomerfelesleggel keletkezik,

ami összhangban van a kísérleti tapasztalatokkal. [19]
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2.1.2.2. Négyzetsavamid alapú bifunkciós organokatalízis

A 3. ábrán látható szerkezeti elemek közül a négyzetsavamid alapú katalízis lehetőségeit

kezdték tanulmányozni a legújabban. [21] A négyzetsav (diketo-ciklobutén-diol) extrém

szerkezete ellenére stabil vegyület, ami aromás elektronrendszerének köszönhető. Ezzel

magyarázható erős savassága is, mert a deprotonálódásakor keletkező dianionban tovább

nő az aromaticitás. Rawal és munkatársai 2008-ban cinkonin szubsztituált négyzetsavamid

származékot használtak 1,3-dioxo vegyületek és nitrosztirol-származékok Michael-addíciós

reakciójának katalizálására (6. ábra). Ez volt az első példa négyzetsavamid alapú

organokatalizátorok alkalmazására. A reakcióban az alkaloid kinuklidin csoportjának nitrogénje

töltötte be a bázis szerepét. [22]

6. ábra. 1,3-dioxo-vegyületek és nitroolefinek bifunkciós négyzetsavamid-származékkal

katalizált Michael-reakciója [22]

Azóta számos enantioszelektív reakcióban használtak sikeresen négyzetsavamid-

származékokat organokatalizátorként, például:

• változatos Michael-addíciók, pl. tiolok [23] és nitroalkánok [24] kalkonokra,

nitroalkánok [25] és 1, 4-naftokinonok [26] nitroalkénekre történő addíciója és malonsav-

féltioészterek dekarboxilatív Michael-addíciója nitroalkénekre [27] és izatinekre [28];

• 1,3-dioxovegyületek α-aminálása [29];

• mezo-ciklikus-anhidridek alkoholízise [30, 31];

• ketonok aszimmetrikus redukciója boránokkal [32];

• racém azlaktonok dinamikus kinetikus rezolválása [33];

• γ-krotolakton és aromás aldehidek aldol-reakciója [34].
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A fenti reakciókban rendszerint – termelés és enantioszelektivitás szempontjából egyaránt –

jobban teljesítettek a négyzetsavamid-származék organokatalizátorok, mint a tiourea alapú

társaik. Érdekes módon oxindolok és 1, 1-bisz(fenilszulfonil)-etén Michael-addíciója esetében

azt tapasztalták, hogy az oxindol szubsztituensétől függ, hogy a tiourea- vagy a négyzetsavamid-

származék katalizátor ad-e jobb eredményt.

A használt katalizátorok és a reakció a 7. ábrán láthatóak. Az amino-csoporthoz mindkét

katalizátor esetében királis binaftil-csoport kapcsolódik. A másik szubsztituens a tiourea

esetében 3,5-bisz(trifluormetil)fenil-, a négyzetsavamidnál pedig 3,5-bisz(trifluormetil)benzil-

csoport.

7. ábra. 3-szubsztituált oxindolok Michael-addíciója 1, 1-bis(fenilszulfonil)-eténre [35]

A különbségek eredete ezidáig nem ismert. Az organokatalizátorok újabb reakciókban

való felhasználása általában próba szerencse alapon történik, többféle szubsztituens és

bázikus csoport kipróbálásával. A négyzetsavamid alapú organokatalizátorok a kereskedelemi

forgalomban kapható négyzetsavból aktivált észterén keresztül, a megfelelő aminok

hozzáadásával egyszerűen előállíthatók. Változatos aminok használatával a katalizátorok

finomhangolhatók.

Ahhoz, hogy a katalizátorok könnyen tervezhetőek legyenek, pontos mechanizmusuk

ismeretére lenne szükség. A kitűnő új kísérleti eredmények ellenére négyzetsavamid alapú

katalizátorról még nem készült részletes elméleti vizsgálat, amely a tervezhetőséget elősegítheti.

Munkám során egy ilyen feladatra vállalkoztam.
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2.2. Elméleti háttér

A dolgozatban bemutatott eredmények elméleti tanulmányokból születtek. Ebben a

fejezetben az elméleti hátteret és az alkalmazott módszereket vázolom fel röviden.

2.2.1. A Born-Oppenheimer közelítés és a potenciális energia felület

Az atommagok tömege sokszorosa az elektronok tömegének, így az ekvipartíció tétele

értelmében az elektronok mozgása sokkal gyorsabb a magokénál. Ezen alapul a Born-

Oppenheimer (BO) közelítés, amely szerint az elektron- és magmozgások szeparálhatóak. [36]

A magokra úgy gondolhatunk, mintha az elektronok mozgása szempontjából rögzítettek

lennének, vagyis a magkoordinátákat paraméterként (és nem változóként) kezelhetjük az

elektronok Schrödinger-egyenletének megoldásakor.

A Born-Oppenheimer képben az atommagok a potenciális energia felületen (Potential

Energy Surface, PES) mozognak. A PES egy hiperfelület, amely a molekula energiáját a

magkoordináták függvényében adja meg. A stabil molekulák (ill. a lehetséges konformereik)

a PES minimumainak felelnek meg. Reakciók során a PES egyik minimumából egy másik

minimumába halad a rendszer (reakció út), miközben szükségszerűen áthalad egy nyeregponton

(átmeneti állapot, TS). A nyeregpont olyan pont a PES-en, amely minden koordináta irányából

minimum, kivéve a reakciókoordinátát, amely irányból maximum.

2.2.2. Átmeneti állapot elmélet

Az átmeneti állapot elmélet (Transition State Theory, TST) az egyedi molekulák

kvantumállapota és a makroszkópikusan mérhető reakciósebesség között teremt kapcsolatot

a statisztikus mechanika segítségével, a sokféle lehetséges molekuláris állapot kiátlagolásával.

Tekintsük az

A+B
k→ C (1)

reakciót, ahol A és B a reaktánsokat jelöli, C a terméket, k pedig a reakció sebességi

együtthatóját. A makroszkópikusan mérhető reakciósebesség a termék koncentrációjának ([C])

időbeli változása:
d[C]

d t
= k[A][B]. (2)

Mikroszkópikus szinten a reakciósebesség függ az A, B és C komponensek

kvantumállapotától (elektronikus, vibrációs, rotációs és transzlációs módusaitól). A

makroszkópikus sebességi állandó ezen mikroszkópikus sebességi állandók súlyozott
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átlaga. A súlyfaktor annak valószínűsége, hogy egy molekula éppen az adott állapotban van.

Egyensúlyi állapotban ez a valószínűség a molekula adott állapotának energiájától (E) függ,

méghozzá a Boltzmann-eloszlás értelmében arányos e−
∆E
kBT -vel (,kB a Boltzmann-állandó).

Ha feltételezzük, hogy az átmeneti állapotban levő molekulák egyensúlyban vannak a

reaktánsokkal, és hogy az átmeneti állapotból minden esetben eljutunk a termékig, az (1)

egyenletet a következőképpen írhatjuk:

A+B
K

 {A· · ·B}‡ k‡→ C,

ahol {A· · ·B}‡ az átmeneti állapotot jelöli, K az A és B reaktánsokból az átmeneti állapot

kialakulásának egyensúlyi állandóját
(
K =

[{A···B}‡]
[A][B]

)
, k‡ pedig az átmeneti állapotból a

termék (C) keletkezésének reakciósebességi együtthatóját. Így

d[C]

d t
= k‡

[
{A· · ·B}‡

]
= k‡K[A][B],

amit (2)-vel összevetve

k = k‡K

adódik. A fenti feltételezésekkel élve statisztikus mechanikai megfontolások segítségével

levezethető, hogy

k =
kBT

hc0

e
−∆G‡
kBT , (3)

ahol h a Planck-állandó, c0 az egységnyi koncentráció, ∆G‡ pedig az aktiválási szabadentalpia:

∆G‡ = G{A···B}‡ − (GA +GB) .

Így tehát kapcsolatot teremtettünk a reakció sebességi együtthatója és aktiválási

szabadentalpiája között, vagyis a reaktánsok és az átmeneti állapot szabadentalpiájának

számításával a (3) egyenlet alapján becsülhetjük a reakciósebességet. Mivel feltételeztük, hogy

az átmeneti állapotból minden esetben a termékhez jutunk, az így kapott reakciósebességet felső

korlátnak kell tekintenünk.

A becsült sebességi együtthatók segítségével dönthetünk két lehetséges reakcióút között,

és a reakció sztereoszelektivitásának becslésére is felhasználhatjuk a számított értékeket.

Mindehhez a fentiek alapján szükséges a reaktánsok és a TS szabadentalpiájának kiszámítása.
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2.2.3. A szabadentalpia számítása

A szabadentalpia könnyű kiszámíthatósága végett rendszerünket ideális gáz - merev rotor -

harmonikus oszcillátor modellben kezeljük, vagyis a molekulák kölcsönhatását elhanyagoljuk,

forgásukat merev test forgásaként írjuk le, rezgésüket pedig harmonikus potenciállal. [37]

A szabadentalpiát a következő képlet alapján számíthatjuk:

G = U + pV − TS,

ahol U a belső energiát, p a nyomást, V a térfogatot, T a hőmérsékletet, S pedig az entrópiát

jelöli. Az ideális gázok mechanikai állapotegyenlete

pV = nRT, (4)

ahol R az egyetemes gázállandó, n pedig az anyagmennyiség. Moláris mennyiségeket

számolunk, ezért n = 1 mol, így (4) alapján a pV szorzatot RT értékével közelíthetjük, vagyis

G ≈ U +RT − TS. (5)

G számításához tehát U és S kiszámítására van szükség. A belső energia és az entrópia

statisztikus termodinamikai definíciója a következő:

U = RT 2

(
∂ ln q

∂T

)
V

(6)

és

S = R +R ln
( q
N

)
+RT

(
∂ ln q

∂T

)
V

, (7)

ahol N a részecskék száma, q pedig a molekuláris partíciós függvény, amely felírható az egyes

módusokhoz tartozó molekuláris partíciós függvények szorzataként:

q = qelektronikus·qtranszlációs·qrezgési·qforgási. (8)

Ez annak következménye, hogy a különböző módusokat egymástól függetlennek tekintjük.

Az (5), (6), (7) és (8) egyenletek alapján

U = Uelektronikus + Utranszlációs + Urezgési + Uforgási,

S = R + Selektronikus + Stranszlációs + Srezgési + Sforgási,

G = Gelektronikus +Gtranszlációs +Grezgési +Gforgási.

Az egyes módusokhoz tartozó molekuláris partíciós függvények a következőképpen

számíthatóak:

qj =
∞∑
i=1

gjie
−

εji
kBT , (9)

ahol gji az j-edik módushoz tartozó i-edik állapot degenerációfoka, εji pedig annak energiája.
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2.2.3.1. Transzlációs módus

Az N atomos molekuláknak 3N szabadsági foka van, amelyből nemlineáris molekulák

esetén 3 forgási, 3 transzlációs és (3N − 6) rezgési. A transzlációs szabadsági fokok egzaktul

szeparálhatóak a többi (3N − 3) koordinátától. A transzlációs partíciós függvény kiszámítása

dobozba zárt részecske modell alapján történik. A dobozon belül a potenciális energia zérus,

azon kívül pedig végtelen nagy, így a részecskének csak kinetikus energiája van, és mivel

pontszerű ez kizárólag transzlációban nyilvánul meg. Az egydimenziós transzlációs energia

kvantált, és a következő képlettel adható meg:

εn =
n2h2

8mL2
,

ahol n kvantumszám pozitív egész szám , h a Planck-állandó, m a részecske tömege, L pedig a

doboz hossza. Így (9) alapján

q1D
transzlációs =

(
2πmkBT

h2

) 1
2

L,

a merőleges irányú mozgási energiák függetlensége és egyenlősége miatt az ideális gázok

háromdimenziós molekuláris transzlációs partíciós függvénye a következő:

qtranszlációs =

(
2πmkBT

h2

) 3
2 kBT

p
.

Így a (6), (7) és (8) egyenletek alapján

Utranszlációs =
3

2
RT

és

Stranszlációs =

(
ln (qtranszlációs) +

5

2

)
R.

2.2.3.2. Rezgési módus

A rezgéseket harmonikus oszcillátor közelítésben tárgyaljuk, amelyre a rezgési energia :

εv,i =

(
v +

1

2

)
hνi,

ahol v a rezgési kvantumszám, amely zérus és pozitív egész értékeket vehet fel, νi pedig az i-

adik rezgés frekvenciája. A (9) egyenlet alapján kaphatjuk ebből a molekuláris rezgési partíciós

függvényt:

qrezgési =
3Natom−6∏

i=1

e
−hνi
2kBT

1− e
−hνi
kBT

,
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amelyből (6), (7) és (8) alapján

Urezgési = R
3Natom−6∑

i=1

hνi
kB

(
1

2
+

1

e
hνi
kBT − 1

)

és

Srezgési = R
3Natom−6∑

i=1

(
hνi
kBT

1

e
hνi
kBT
−1
− ln

(
1− e−

hνi
kBT

))
.

2.2.3.3. Forgási módus

Egy általános nemlineáris sokatomos molekula forgási partíciós függvénye merev rotor

közelítésben

qforgási =

√
π

σ

(
8π2kBT

h2

) 3
2 √

I1I2I3,

ahol σ a molekula forgási szimmetriafaktora, I1, I2 és I3 pedig a fő tehetetlenségi nyomatékok.

Ezt (6), (7) és (8) egyenletekbe helyettesítve

Uforgási =
3

2
RT

és

Sforgási = R

(
ln (qforgási) +

3

2

)
.

2.2.3.4. Elektronikus módus

Ha az elektronikus gerjesztési energia jóval nagyobb, mint kBT értéke, a gerjesztett állapotok

nincsenek betöltve. Ekkor (9) alapján

qelektronikus = g0e
− ε0
kBT .

Így (6) és (7) alapján

Uelektronikus = NAε0

és

Selektronikus = R ln(g0)

Zárthéjú molekulák multiplicitása 1, így ezekre Selektronikus = 0. Az eddig tárgyalt

energiajárulékok közül az elektronikus energia a legnagyobb, így ennek pontos számítása

meghatározó lehetGmegbízható becsléséhez, ezért ezt külön, a 2.2.4. alfejezetben részletezzük.
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2.2.3.5. Oldószerhatás

Mivel a vizsgált organokatalitikus reakciók oldószeres közegben játszódnak le, semmiképpen

nem kielégítő rendszerünket ideális gázként kezelni. Az oldószerhatást az SMD kontinuum

oldószermodell segítségével vettük figyelembe. [38] Az „SM” betűk az oldószermodellt

(solvation model) rövidítik, a „D” pedig a sűrűségre (density) utal. A modellben az

oldott molekulát kvantumkémiai töltéssűrűsége jellemzi, az oldószert pedig polarizálható

dielektromos kontinuumként kezeljük. Az oldott anyag töltéssűrűsége polarizálja az azt

körülvevő dielektromos kontinuumot, ami visszahat az oldott molekulára, így iteratív módon

juthatunk a kölcsönhatás megfelelő leírásához.

Célunk, hogy kiszámítsuk azt a szabadentalpiaváltozást, amely az adott anyag gázfázisból

oldatba vitele során bekövetkezik. Ezt hívjuk szolvatációs szabadentalpiaváltozásnak, amit az

SMD modellben három tagra bontunk:

∆GSMD = ∆GENP +GCDS + ∆Gc

∆GENP tartalmazza a szabadentalpia változás elektronikus, nukleáris és polarizációs

komponenseit. A nukleáris komponens a gázfázisú és az oldatbeli geometriák

különbözőségének következménye, ezért ha a gázfázisú optimált geometrián végzünk

oldószeres számolást, ez a komponens zérus. A dielektromos közeget kizárólag ε dielektromos

permittivitása jellemzi, amely inhomogén izotróp közegben –, ilyen az oldószer egy oldatban

– skalárfüggvény, amely a térkoordinátáktól függ. A közeg töltései nem jelennek meg explicit

módon a modellben, a közegben levő molekula töltéssűrűsége ρ. A skalár elektromos potenciált

(Φ) az inhomogén Poisson-egyenlet:

∇ (ε∇Φ) = −4πρ

segítségével határozhatjuk meg ρ ismeretében, majd Φ felhasználásával számíthatjuk ∆GENP -t.

Ez a tag tartalmazza az oldott anyag oldószerre gyakorolt polarizáló hatását, és a polarizációs

effektus visszahatását az oldott anyagra.

GCDS az üregképződés, a diszperziós energia változás és az oldószer szerkezeti változása

miatt bekövetkező szabadentalpiaváltozás leírásáért felelős. Ez a tag az oldott molekula és

az első szolvatációs héjbeli oldószermolekulák kis távolságú kölcsönhatását írja le. GCDS

arányos az oldott molekula oldószer által elérhető felszínével (solvent-accessible surface area,

SASA), az arányossági tényező pedig az oldott anyag geometriájától és az oldószer bizonyos

tulajdonságaitól (pl. refraktív index, makroszkópikus tenzió) függő paraméter.

∆Gc felelős a gázfázisú (p = 1 atm) és az oldatbeli (c = 1 mol
dm3 ) állapot közötti

koncentrációkülönbség miatt bekövetkező szabadentalpiaváltozásért.
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2.2.4. Elektronikus energia számítása

Egy molekula Hamilton-operátora a következő tagokból áll:

Ĥ = T̂n + T̂e + V̂ne + V̂ee + V̂nn.

T̂n a magok kinetikus energiája, T̂e az elektronok kinetikus energiája, V̂ne az elektron-

mag vonzási potenciál, V̂ee az elektron-elektron taszítási potenciál, V̂nn pedig a mag-mag

taszítási potenciál. A Born-Oppenheimer közelítés értelmében a magok kinetikus energiáját

szeparálhatjuk, így

Ĥ(Re,Rm) = Ĥe(Re,Rm) + T̂n(Rm),

ahol Ĥe az elektronok Hamilton-operátora; Re az elektronok, Rm pedig a magok koordinátáit

jelöli. Az elektronok időfüggetlen nemrelativisztikus Schrödinger-egyenlete:

Ĥe(Re,Rm)Ψ(Re,Rm) = E(Rm)Ψ(Re,Rm),

ahol Ψ(Re,Rm) az elektronok hullámfüggvénye, E(Rm) pedig az elektronikus energia; a BO

közelítés miatt a magok koordinátái paraméterként szerepelnek.

A kvantummechanika egyik posztulátuma értelmében a rendszer állapotát a

hullámfüggvény jellemzi, amelynek ismeretében a rendszert jellemző összes fizikai paraméter

várható értéke meghatározható. Egy Ne-elektronos rendszer hullámfüggvénye 4Ne változótól

(3Ne térkoordinátától, és Ne spinkoordinátától) függ, és nincs fizikai jelentése. Viszont

származtathatjuk belőle az elektronsűrűséget a következőképpen:

ρ (r1) = Ne

∞∫
−∞

. . .

∞∫
−∞

|Ψ(r1σ1, r2σ2, . . . , rNeσNe)|
2 dr2 . . . drNe dσ1 dσ2 . . . dσNe ,

ahol ri az i-edik elektron térkoordinátáit (xi, yi, zi), σi pedig a spinkoordinátáját jelöli.

ρ (r1) annak a valószínűségét adja meg, hogy az r1 pontban elektront találunk. Tehát ρ (r1)

tulajdonképpen valószínűségi sűrűségfüggvény, amelyet a teljes térre integrálva , az elektronok

számát kell kapnunk:
∞∫

−∞

ρ (r1) dr1 = Ne.

Ez tulajdonképpen Ψ normáltságát jelenti, hiszen az egész térre minden elektron megtalálási

valószínűsége 1 kell, hogy legyen. Az elektronsűrűség egy háromváltozós, kísérletileg

(röntgendiffrakcióval) meghatározható mennyiség. Ráadásul bármilyen nagy is Ne, az

elektronsűrűség mindig háromdimenziós.
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2.2.4.1. Sűrűségfunkcionál elmélet

A fentiek alapján érthetően merült fel az igény, hogy a 4Ne változós, kézzelfogható

fizikai jelentéssel nem bíró hullámfüggvény helyett a kísérletileg mérhető, háromváltozós

elektronsűrűséggel jellemezzünk kémiai rendszereket. A sűrűségfunkcionál elmélet (density

functional theory, DFT) alapját a Hohenber-Kohn (HK) tételek szolgáltatják. Az első tétel

szerint az alapállapot energiáját egyértelműen meghatározza a molekula elektronsűrűsége (ρ).

Ez könnyen elfogadható, ha az elektronsűrűség következő tulajdonságaira gondolunk:

• teljes térre vett integrálja megadja az elektronok számát,

• maximumainak helye megadja az atommagok pozícióját,

• maximumbeli deriváltjai megadják az atommagok töltését.

Ennyi információ ugyanis elegendő a Hamilton-operátor felírásához, amiből az energia

egyértelműen meghatározható.

Az első HK-tétel alapján tehát a rendszer energiája felírható az elektronsűrűség

funkcionáljaként: E [ρ]. A második HK-tétel kimondja, hogy az E [ρ] funkcionál variációs,

vagyis az egzakt elektronsűrűség esetén lesz minimális az energia. Így bármely közelítő

elektronsűrűséggel történő becslésnek alsó korlátja lesz az egzakt elektronsűrűséghez tartozó

energia.

A problémát az jelenti, hogy nem ismerjük az E [ρ] energiafunkcionált, amely a következő

tagokból áll:

E [ρ] = T [ρ] + Ene [ρ] + Eee [ρ] . (10)

T [ρ] a kinetikus energia és Ene [ρ] a mag-elektron kölcsönhatási energia. Eee [ρ] az elektron-

elektron kölcsönhatási energia, amely felbontható a klasszikus J [ρ] Coulomb tagra, és J ′ [ρ]

nem klasszikus tagra, amely tartalmazza a kicserélődést és a korrelációt. Ene [ρ] és J [ρ]

megadhatóak klasszikus képletük alapján:

Ene [ρ] = −
Nm∑
a=1

∞∫
−∞

Zaρ(r)

|Ra − r|
dr,

J [ρ] =
1

2

∞∫
−∞

∞∫
−∞

ρ(r)ρ(r′)

|r− r′|
drdr′,

ahol Nm a magok száma, Za pedig az a-adik mag töltése.
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Kohn-Sham elmélet A sűrűségfunkcionál elmélet gyakorlati alkalmazhatóságát a Kohn-

Sham (KS) elmélet tette lehetővé. Ennek alapgondolata a kinetikus energia két tagra való

felbontása, melyek közül az első – nagy értékű – tagot egzaktul számoljuk, a második –

korrekciós – tagot pedig közelítjük.

Az I. HK tétel alapján a rendszer elektronsűrűsége egyértelműen meghatározza annak

energiáját, így egy valódi – kölcsönható részecskékből álló – rendszer energiája egyenlő

lesz egy olyan hipotetikus nem kölcsönható rendszer energiájával amelynek elektronsűrűsége

megegyezik a valódi rendszerével.

A nemkölcsönható rendszer Ne-elektronos Schrödinger-egyenlete Ne darab egyelektronos

egyenletre bontható, így annak egzakt megoldását adja a φi molekulapályákból felépített Slater-

determináns:

ΦS =
1√
Ne!

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

φ1(1) φ2(1) . . . φNe(1)

φ1(2) φ2(2) . . . φNe(2)
...

... . . . ...

φ1(Ne) φ2(Ne) . . . φNe(Ne)

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
φi(j) az i-edik molekulapályát jelöli, ami a j-edik elektron koordinátáinak (j) függvénye. A

nemkölcsönható rendszer elektronsűrűsége megadható a

ρ =
Ne∑
i=1

|φi|2

egyenlettel, kinetikus energia funkcionálja pedig a következőképpen írható fel:

TS [ρ] =
Ne∑
i=1

〈
φi(ρ)

∣∣∣∣−1

2
∇2

∣∣∣∣φi(ρ)

〉
.

Az S alsó index arra utal, hogy Slater-determinánssal számítottuk a kinetikus energiát.

A valós, kölcsönható elektronokból álló rendszer kinetikus energiáját TS-sel becsüljük.

Ennek a közelítésnek a hibáját (T [ρ]− TS [ρ]) – ami tartalmazza a korrelációs energia egy

részét – összevonjuk a nála jóval nagyobb J ′ [ρ] nem klasszikus taggal, így kapjuk Exc [ρ]

kicserélődési-korrelációs funkcionált.

A fentiek alapján a DFT energia kifejezés tehát a következő tagokból áll:

EDFT [ρ] = TS [ρ] + Ene [ρ] + J [ρ] + Exc [ρ] .

Ezek közül csak Exc [ρ]-t nem tudjuk az eddigiek alapján kiszámítani, ennek alakja ismeretlen.
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A kicserélődési-korrelációs funkcionál becslésére különböző módszereket dolgoztak ki [36]:

• Lokális sűrűség közelítés (Local Density Approximation, LDA-funkcionálok)

• Általánosított gradiens közelítés (Generalized Gradient Approximation,

GGA-funkcionálok)

• Magasabb rendű gradiens módszerek (meta-GGA fukcionálok)

• Hibrid módszerek (Hybrid methods, hibrid funkcionálok)

• Általánosított random fázis módszerek (Generalized Random Phase, GRP)

Az LDA közelítésben homogén elektrongázként kezeljük az elektronsűrűséget, vagyis Exc [ρ]-t

tisztán ρ-tól függ. A kicserélődési és korrelációs tagok ebben a közelítésben szeparálódnak, az

előbbit alul-, az utóbbit erősen túlbecsli a módszer, gyakorlati jelentősége pontatlansága miatt

nincs.

A GGA-funkcionálok esetén ∇ρ-tól függő tag bevezetésével figyelembe vesszük az

elektronsűrűség inhomogenitását; a meta-GGA funkcionálok pedig ρ és ∇ρ mellett a τ(r)

kinetikus energia sűrűségtől is függnek.

τ(r) =
1

2

occ∑
i=1

|∇φi(r)|2

Ezek a funkcionálok képesek valamelyest leírni a van der Waals kölcsönhatást, mivel a

gradiens komponensek miatt nem csak az adott pontot, hanem annak környezetét is jellemzik,

de nem elég flexibilisek a tökéletes leíráshoz.

A hibrid funkcionálok felhasználják a Hartree-Fock kicserélődést Exc [ρ] kiszámításához. A

hibrid GGA funkcionálok csoportjába tartozik a népszerű B3LYP funkcionál [39], amely Becke

háromparaméteres kicserélődési funkcionálját és Lee, Yang és Parr korrelációs funkcionálját

kombinálja a Hartree-Fock kicserélődéssel és az LDA közelítésből kapott tagokkal. Hibrid

meta-GGA funkcionál az M06-2X [40], amelyet a készítők termokémiai számításokhoz,

kinetikai vizsgálatokhoz ajánlanak, olyan rendszerekre is, ahol a másodrendű kötőerőknek

fontos szerepe lehet.

A GRP módszerek az elektronsűrűség- és hullámfüggvény módszerek előnyeit próbálja

ötvözni a perturbációelmélet felhasználásával. A jóval nagyobb számításigény miatt

használatuk kevésbé elterjedt, mint a standard DFT módszereké.
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3. Célkitűzések

Az MTA TTK Organokatalízis Laboratóriumában bifunkciós négyzetsavamid-

származékokat alkalmaztak Michael-addíciós reakciók katalízisére. Azt tapasztalták,

hogy ezek a katalizátorok kitűnően teljesítenek mind termelés, mind sztereoszelektivitás

szempontjából. [41] Célom a sikeres alkalmazhatóság hátterének megértése volt, és ehhez a

következő részfeladatok teljesítésére volt szükség:

• A katalizátor konformációs analízise, mely alapján megbecsülhető, hogy a bifunkciós

működésért felelős konformerek milyen arányban vannak jelen az oldatfázisban

• Acetil-aceton és nitrosztirol reakciójának vizsgálata

– A lehetséges reakcióutak elemi lépéseinek azonosítása és a reakció szabadentalpia

profiljának kiszámítása

– A C–C kapcsolás lehetséges átmeneti állapotainak megkeresése, és az

enantioszelektivitás becslése a termék két enantiomeréhez vezető TS-ek relatív

stabilitása alapján

– A korábbi tanulmányokban leírt kétféle reakciómechanizmus (5. ábra)

összehasonlítása az adott reakció és katalizátor esetére

• Etil-2-oxo-ciklopentanon-karboxilát és nitrosztirol reakciójának vizsgálata

– A C–C kapcsolás lehetséges átmeneti állapotainak megkeresése, és az

enantioszelektivitások és a diasztereomer arány becslése a temék négy

enantiomeréhez vezető TS-ek relatív stabilitása alapján

– A reakciómechanizmusok összehasonlítása az adott reakció és katalizátor esetére
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4. Saját munka

Szaklaboratóriumi munkám során a bifunkciós organokatalizátorok új családjába tartozó,

négyzetsavamid alapú katalizátor működését vizsgáltam sztereoszelektív Michael-addíciós

reakciókban.

4.1. Módszerek kiválasztása

Organokatalitikus reakciók modellezésekor a vizsgált rendszerek mérete miatt

meglehetősen korlátozottan válogathatunk az alkalmazható kvantumkémiai módszerek

között. Az elektronszerkezet számítások széles körű szerves kémiai alkalmazhatóságát a

sűrűségfunkcionál elmélet megalkotása tette lehetővé. Azon belül is kiemelkedő jelentőségű

volt a hibrid funcionálok, különösen a B3LYP funkcionál [39] kifejlesztése, amellyel

viszonylag nagy pontosságot lehet elérni, míg a számításigénye alig haladja meg a Hartree-

Fock módszerét. A B3LYP funkcionált elterjedten használták szerves kémiai problémák

megoldására, ugyanakkor az utóbbi években számos hiányosságra is fény derült. [42, 43, 44]

A B3LYP funkcionál egyik legnagyobb hibája, hogy a másodlagos kölcsönhatásokat (pl.

diszperzió) pontatlanul írja le. Az általam vizsgált organokatalitikus reakciókban viszont

ezeknek a kölcsönhatásoknak fontos szerepe van, hiszen az organokatalizátorok másodlagos

kötőerők segítségével szervezik az átmeneti állapotokat és határozzák meg ezzel a reakció

sztereoszelektvitását. Az utóbbi években több olyan funkcionált is kifejlesztettek, amely a

nemkötő kölcsönhatásokat is leírja. Ilyen a hibrid meta-GGA funkonálok közé tartozó M06-

2X [40], amely eredményesnek bizonyult Michael-addíciós reakciók vizsgálatában [45].

Annak ellenére, hogy a B3LYP funkcionállal kapott energiaértékeket fenntartással

kell kezelnünk, a B3LYP szinten optimált geometria jó kiindulás lehet egy fejlettebb

funkcionállal történő single point energiaszámításhoz. Így sokkal kisebb számítási idő

befektetésével kaphatunk hasonló pontosságú adatokat, mint amit a magasabb szintű

optimálással kapnánk. [46]

Az elektronikus energia számítását egyetlen gázfázisú molekulára (molekulakomplexre,

átmeneti állapotra) végezzük, a vizsgált organokatalitikus reakciók azonban oldatfázisban

mennek végbe, a kísérletekhez diklórmetán oldószert használnak. Az oldószerhatást az SMD

oldószermodell segítségével becsültem meg (ld. 2.2.3.5. alfejezetet).
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Mindezeket figyelembe véve a következő számításokat végeztem el egy-egy szerkezetre:

1. gázfázisú B3LYP/6-31G* szintű geometria-optimálás,

2. gázfázisú B3LYP/6-31G* szintű frekvencia számolás, és termokémiai adatok

számítása

3. B3LYP/6-31G* szintű energiaszámolás SMD oldószermodellben,

4. M06-2X/6-311++G** szintű gázfázisú energiaszámolás.

Az M06-2X/6-311++G** szintű elektronikus energiából B3LYP/6-31G* szintű korrekciók

hozzáadásával számítottam ki az oldószerhatással korrigált szabadentalpiát. A B3LYP/6-31G*

szintű szabadentalpia és elektronikus energia különbségéből kaptam a szabadentalpia

korrekciót:

∆Gcorr = GB3LY P
gázfázis − EB3LY P

gázfázis,

és a B3LYP/6-31G* szintű oldószeres szabadentalpia és gázfázisú elektronikus energia

különbségéből az SMD szolvatációs szabadentalpiát:

∆GSMD = GB3LY P
SMD − EB3LY P

gázfázis.

Ezeknek a korrekcióknak a segítségével az M06-2X/6-311++G** szintű oldószerkorrigált

szabadentalpiát a következőképpen közelítettem:

GM06−2X
SMD = EM06−2X + ∆Gcorr + ∆GSMD. (11)

A vizsgált reakciók gátmagasságának és sztereoszelektivitásának becslésére az így

kapott GM06−2X
SMD értékeket használtam fel. Számításaimhoz a Gaussian09 programcsomagot

használtam. [47]

24



4.2. A katalizátor konformációs analízise

8. ábra. A vizsgált katalizátor

A vizsgálat első lépése a katalizátor lehetséges konformációinak feltérképezése volt. Az első

publikált négyzetsavamid alapú katalizátor (cinkona alkaloid származék) röntgendiffrakciós

szerkezetében anti/anti konformációban vannak az N–H csoportok a C=O csoportokhoz

képest [22], ahogy a bisz-szekunder négyzetsavamidok túlnyomó többségénél. [48]

Oldatfázisban azonban egyéb konformerek is megjelenhetnek. Ezek megtalálása érdekében

részleges optimálásokat (szkenneléseket) végeztem. A releváns diéderes szögek értékét (a 8.

ábrán számmal jelölt kötések mentén) 10◦-onként változtatva megkerestem a legalacsonyabb

energiájú szerkezeteket, és ezekből indítottam geometria optimálást.

A diéderes szögek mentén történő szkennelések, és az azokat követő optimálások

B3LYP/6-31G* szinten gázfázisban történtek. A várakozásoknak megfelelően több stabil

szerkezetet is találtam, amelyekre ezután B3LYP/6-31G* szintű frekvencia- és szolvatációs

szabadentalpia számolást és M06-2X/6-311++G** szintű gázfázisú energiaszámítást végeztem.

Az így kapott adatokból a (11) egyenlet alapján számítottam a korrigált szabadentalpia

értékeket.

A legkedvezőbb szerkezetek a 9. ábrán láthatóak. Szembetűnő, hogy mindegyiküket belső

hidrogénhíd stabilizálja. Az (a) és (b) konformerekben az N–H-csoportok a C=O-csoportokhoz

képest anti/anti állásúak. A (c) és (d) szerkezetekben az aromás csoporthoz kötődő N–H szin,

az alifáshoz kapcsolódó anti állású; az (e) és (f) konformerekben pedig éppen fordítva. Szin/szin

konformáció az oldalláncok mérete miatt nem valósulhat meg.
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(a) 1,1 (b) 1,7

(c) 1,9 (d) 0,0

(e) 2,0 (f) 2,6

9. ábra. A katalizátor legstabilabb konformereinek geometriája és relatív stabilitása a (d)

konformerre vonatkoztatva. A feltüntetett kötéstávolságok Ångström egységben szerepelnek.
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A (b) konformer hasonlít leginkább a négyzetsavamid alapú katalizátor röntgendiffrakciós

szerkezetéhez. [22] Az (a) konformer mindössze a benzil-csoport térállásában tér el tőle.

Ebben a konformációban könnyebben hozzáférhetőek a katalitikus aktivitásért felelős N–H

és tercier amin csoportok. Ez az eltérés mindössze 0, 6 kcal
mol

különbséget eredményez a két

konformer stabilitásában. A tercier amin és a hozzá közelebb levő N–H-csoport között kialakuló

hidrogénhíd kötéstávolsága mindkét konformer estén 2, 17 Å.

A számítások alapján diklórmetános oldatban a (d)-vel jelölt konformer a legstabilabb,

melytől a (c) csak a benzil-csoport térállásában különbözik. A szabadentalpia különbség itt

nagyobb, (1, 9 kcal
mol

), ami azzal magyarázható, hogy a fenil-gyűrű és a metil-csoport között

kialakuló kedvező diszperziós kölcsönhatás stabilizálja a (d) szerkezetet a (c)-hez (és a többi

konformerhez) képest. Az (a) és (b) szerkezetek között nem mutatkozik ilyen különbség. Mivel

a (c) és (d) konformerekben az aromás csoporthoz kapcsolódó N–H-csoport szin állású, térben

közel kerül a C=O csoport oxigénatomjához, így egy gyenge N–H· · ·O kölcsönhatás alakulhat

ki. A H· · ·O távolság a (c) konformerben 2, 89 Å, a (d)-ben pedig 2, 91 Å. A tercier amin és

a hozzá közelebb levő N–H között kialakuló hidrogénhíd kötéstávolságában sem mutatkozik

nagy eltérés: a (c) konformerben 2, 17 Å, a (d)-ben pedig 2, 18 Å a távolság.

Ha az alifás szubsztituenshez kapcsolódó N–H-csoport szin állású a C=O-csoporthoz

képest, a tercier amin mindkét N–H-csoporttal képes hidrogénkötést kialakítani ((e) és (f)

konformerek). Az (e) szerkezetben az N–H· · ·N hidrogénhíd gyengébb, mint az előzőekben

(itt a kötéstávolság 2, 25 Å), mert az N–H csoport az N–H· · ·O kölcsönhatásban is részt

vesz. Az (f) konformerben a hidrogénhíd a tercier amin és a távolabbi N–H-csoport között

alakul ki, a kötéstávolság 2, 09 Å, tehát erősebb a kötés, mint az eddigi konformerekben. Ez

azzal magyarázható, hogy hidrogénkötésben részt vevő partnereket több kötés választja el

egymástól, így flexibilisebben változhat a távolság. Az (f) konformerben ugyanis a hidrogénhíd

nyolcatomos „gyűrűt” hoz létre, míg a többi konformerben ötatomosat. A (d) szerkezethez

hasonlóan itt is megjelenik a kedvező diszperziós kölcsönhatás a fenil-gyűrű és a metil-csoport

között.

Az (a)-(b) és (c)-(d) pároknak megfelelően az (e) és (f) konformerekből is kaphatunk a

benzil-csoport forgatásával egy-egy újabb stabil szerkezetet, de ezek szabadentalpiája jóval

magasabb, így kevésbé jelentősek.

A katalizátor diklórmetános oldatában a különböző konformerek egyensúlyban vannak

egymással, oldatbeli arányukat pedig a Boltzmann-eloszlás segítségével becsülhetjük meg.

A legstabilabb ((d) jelű) konformer szabadentalpiáját választottam nullszintnek, így annak

arányszáma egységnyi, ehhez viszonyítjuk a többi konformerét.
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Az i-edik konformer mennyiségének a (d) konformerre vonatkoztatott arányát (preli ) tehát a

következőképpen kapjuk:

preli = e
− ∆G
kBT , (12)

ahol ∆G az adott konformer szabadentalpiája, amit ∆GM06−2X
SMD -vel közelítünk; kB a

Boltzmann-állandó; T pedig a hőmérséklet. A számítások során T = 298, 15 K-el számoltam,

mert a kísérletekben reakciót szobahőmérsékleten vizsgálták. Az így kapott relatív értékekből

az i-edik konformer arányát az összes konformerhez viszonyítva (pi) a következőképpen

kaphatjuk:

pi =
preli∑
i p

rel
i

. (13)

A katalizátor konformereinek a (12) és (13) egyenletek alapján számított oldatbeli arányait

az 1. táblázat tartalmazza. A táblázatból kiolvasható, hogy a katalizátor diklórmetános oldatban

főleg a (d)-vel jelölt konformer formájában van jelen; az összes katalizátor 78%-a van ilyen

a konformációban. Ebben a szerkezetben az aktivitásért felelős amid N–H és tercier amino-

csoportok nehezen hozzáférhetőek, így ez a konformer annak ellenére, hogy szabad formában

a legnagyobb arányban van jelen, nem számít aktív formának. Ugyanakkor az (a) és (b)

konformerek, amelyek szerkezete összhangban áll a bifunkciós aktiválási móddal összesen

15, 2%-nyi mennyiségben vannak jelen az oldatban. A többi konformer aránya még kisebb.

katalizátor ∆GM06−2X
SMD / kcal

mol
pi/%

(a) 1,1 11

(b) 1,7 4,2

(c) 1,9 2,9

(d) 0,0 78

(e) 2,0 2,8

(f) 2,6 0,9

1. táblázat. A katalizátor konformereinek diklórmetános oldatában becsült arányai

Érdemes azonban megjegyezni, hogy a szubsztrátokkal való kölcsönhatás jelentősen

módosíthatja a konformerek arányát, mert stabilizálódnak azok a konformerek, amelyek

többszörös hidrogénhidas kölcsönhatásokat alakítanak ki a szubsztrátokkal. Az (a) szerkezetben

a legkönnyebben elérhetőek az aktivitásért felelős csoportok, így a szubsztrátokkal való előnyös

kölcsönhatás miatt ennek a konformernek az aránya megnő. Emellett a szubsztrátokkal való

kölcsönhatás a katalizátor oldhatóságát is növeli.
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4.3. Acetil-aceton és transz-β-nitrosztirol reakciójának vizsgálata

Az acetil-aceton és a nitrosztirol reakciója egy Michael-addíció. A báziskatalizált reakció

során az acetil-aceton deprotonálásakor keletkező rezonancia-stabilizált enolát-anion negatívan

töltött szénatomja, mint nukleofil támad a nitrosztirol pozitívan polározott szénatomjára, így

kialakítva egy C–C kötést. A keletkező termékben egy kiralitáscentrum alakul ki a reakció

során, amelyet a 10. ábrán is jelöltem. A kísérleti eredmények azt mutatják, hogy a vizsgált

bifunkciós négyzetsavamid-származék katalizátor használatával nagy enantiomerfelesleggel

keletkezik az R abszolút konfigurációjú termék. A reakció akirális trimetil-amin bázissal [45]

és királis bifunkciós tiourea-származékkal [20] katalizált változatát is vizsgálták elméleti

módszerekkel.

10. ábra. Acetil-aceton és nitrosztirol organokatalitikus Michael-addíciója

Feltételezhető, hogy a katalitikus ciklus a következő lépésekből áll (ld. a 4. ábrát):

• A katalizátor és az acetil-aceton hidrogénhidas komplexet alakít ki

• A katalizátor tercier amino-csoportja deprotonálja az acetil-acetont

• A nitrosztirol kölcsönhatásba lép a katalizátorral, kialakul a terner komplex

• Megtörténik a C-C kapcsolás

• A keletkező anion reprotonálódik

• A katalizátor-termék komplex felbomlik

Az alábbiakban ezeket a lépéseket részletesen analizálom.
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4.3.1. Az acetil-aceton aktiválása deprotonálással

Közismert, hogy az 1, 3-dioxo vegyületeknek – a ketonokkal ellentétben – az enol formája

stabilabb, mert abban belső hidrogénhíd alakul ki, mely stabilizálja ezt a szerkezetet. Így az

acetil-aceton esetében is az enol forma felé tolódik el az egyensúly (11. ábra).

11. ábra. Az acetil-aceton keto-enol tautomériája

A 12. ábrán az acetil-aceton deprotonálási folyamatához tartozó stacionárius pontok

szerkezete, és azok relatív stabilitása szerepel. Az (a)-val és (b)-vel jelölt szerkezetek az

acetil-aceton enol-formája és a katalizátor által alkotott komplex két lehetséges elrendeződését

mutatják. Az (a) szerkezetben az acetil-aceton a katalizátor aminocsoportjától távolabbi

N–H-val alakít ki hidrogénkötést, így mind a katalizátor, mind az acetil-aceton belső

hidrogénhídja megmarad. Az acetil-acetonban nem változik a belső hidrogénkötés távolsága,

de a katalizátorban a szabad négyzetsavamid-származék esetében kapott 2, 17 Å-ről 2, 22 Å-

re nyúlik, vagyis kissé gyengül. Az acetil-aceton és a katalizátor között létrejövő hidrogénhíd

ennél erősebb, 1, 97 Å hosszúságú. Ebből az elrendeződésből nem tud megvalósulni a

deprotonálás, így a komplexnek át kell rendeződnie.

A (b) szerkezetben az acetil-aceton protonja közel kerül a katalizátor tercier amino-

csoportjához, és hidrogénkötést alakít ki vele, melynek hossza 2, 15 Å. Ennek hatására az acetil-

aceton belső hidrogénhídja megnyúlik 1, 99 Å-re, a katalizátoré felbomlik, és a felszabaduló

N–H-csoport újabb hidrogénhidat alakít ki az acetil-aceton oxigénjével, melynek hossza

1, 97 Å. A (b) szerkezet 2, 0 kcal
mol

-lal kedvezőbb energetikailag, de a komplexálás szabadentalpia

változása még így is pozitív értékű.

A (c) szerkezet a deprotonálás átmeneti állapotát ábrázolja. Ezt úgy kerestem meg, hogy a

(b) szerkezetből kiindulva szisztematikusan csökkentettem az N· · ·H távolságot, és részleges

optimálásokat végeztem. Az így kapott pontok közül a legmagasabb energiájúból indítottam

TS keresést. Az átmeneti állapotot az imaginárius frekvencia grafikus megjelenítésével

azonosítottam.
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(a) 6,8 (b) 4,8

(c) 5,7

(d) 3,2 (e) 7,2

12. ábra. Az acetil-aceton deprotonálása. A stacionárius pontként azonosított szerkezetek

optimálása B3LYP/6-31G* szinten történt. A ∆GM06−2X
SMD értékeket a szeparált molekulákra

vonatkoztatva adtam meg kcal
mol

egységben. A kötéstávolságok Ångström egységben szerepelnek.
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Látható, hogy a proton a (b) szerkezethez képest az átmeneti állapotban távolabb került

az acetil-aceton oxigénjétől, és közelebb a katalizátor tercier aminocsoportjának nitrogénjéhez.

Az O–H kötéstávolság 1, 00 Å-ről 1, 22 Å-re nyúlt, az N–H távolság pedig 2, 15 Å-ről 1, 30 Å-

re rövidült. A katalizátor amid N–H-csoportja és az acetil-aceton másik oxigénatomja között a

hidrogénhíd kissé erősödött, távolsága 1, 97 Å-ről 1, 92 Å-re csökkent. Ez TS-ben bekövetkező

töltésvándorlás következménye.

A (d) szerkezet a deprotonálás után kialakuló komplexet ábrázolja. A katalizátor kvaterner

ammóniumcsoportjának hidrogénatomja és az enolát-ion közelebbi oxigénatomja között 1, 67 Å

kötéstávolságú hidrogénhíd alakul ki. Az amid N–H és az enolát másik oxigénatomja között

az N–H· · ·O kötéstávolság tovább csökken 1, 85 Å-re, mert az enolát-ion negatív töltése miatt

erősödik a hidrogénhíd.

A (b) és (d) szerkezeteket az átmeneti állapotból ((c) szerkezet) IRC (intrinsic reaction

coordinate, belső reakció koordináta) számítással kaptam, ezzel bizonyosodtam meg arról, hogy

az átmeneti állapot valóban ezeket a minimumokat köti össze a potenciális energia felületen.

A kapott szabadentalpia változások alapján elmondható, hogy a katalizátor – acetil-aceton

komplexek létrejötte termodinamikailag kedvezőtlen. Ez azt jelenti, hogy ezek a komlpexek

nagyon kicsi koncentrációban vannak jelen az oldatban. Bár a deprotonálási folyamat kinetikai

gátja nagyon kicsi
(
0, 9 kcal

mol

)
, és a létrejövő katalizátor–enolát ionpár szabadentalpiája 1, 6 kcal

mol
-

lal alacsonyabb, mint deprotonálás előtti szerkezeté volt, még ez is a nullszint felett helyezkedik

el 3, 2 kcal
mol

-lal. Ez az ionpár azonban a katalitikus folyamat reaktív intermedierének tekinthető.

A (d) komplex átrendeződésével megkaphatjuk az (e) szerkezetet, amelyben az enolát-

anion egyik oxigénje a katalizátor két amid N–H-csoportjával alakít ki hidrogénkötést,

amelyek 1, 85 és 1, 86 Å hosszúságúak. Az enolát-ion másik oxigénatomja pedig a kvaterner

ammóniumcsoport N–H protonjával alakít ki hidrogénhidat, melynek hossza 1, 72 Å; illetve

gyengén kölcsönhat a katalizátor hozzá közelebb eső amid protonjával is. Ez az elrendeződés

még 4, 0 kcal
mol

-lal kedvezőtlenebb, mint a (d) szerkezet.
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4.3.2. A C-C kapcsolás

4.3.2.1. A lehetséges átmeneti állapotok

A vizsgált reakció trimetil-aminnal katalizált változatának elméleti vizsgálatából kiderült,

hogy a reakció lépései közül a C–C kapcsolásnak a legnagyobb az aktiválási gátja, így ez a lépés

lesz a sebességmeghatározó. [45] A C–C-kapcsolás különböző átmeneti állapotokon keresztül

is megvalósulhat. A reakció enantioszelektivitása attól függ, hogy mekkora különbség van a két

enantiomer keletkezéséhez vezető átmeneti állapot szabadentalpiája között. Az az enantiomer

keletkezik nagyobb mennyiségben, amelyiknek a keletkezéséhez kisebb gáton keresztül vezet a

reakcióút. A C–C kapcsolás lehetséges átmeneti állapotainak feltérképezése tehát kiemelkedően

fontos a reakció sztereoszelektivitásának megértéséhez.

A C–C kapcsolás a nitrosztirol és a katalizátor-enolát ionpár intermedier reakciójával jöhet

létre. A vizsgált reakció bifunkciós tiourea katalizátorral végzett változatának megvalósításakor

Takemoto és munkatársai azt feltételezték, hogy a deprotonálás után keletkező enolát-ion

a kvaterner ammóniumcsoporthoz kötve marad, és a nitrosztirol a katalizátor amid N–H-

csoportjaival alakít ki hidrogénhidat. [15]

Ez az elrendeződés származtatható a 12. ábra (d) szerkezetéből, és a továbbiakban A

útként fog szerepelni. Ezen az úton négy átmeneti állapotot azonosítottam, amelyek szerkezete

a 13. ábrán látható. A reaktánsokból a C· · ·C távolság csökkentésével, a temékből pedig annak

növelésével kaptam a kiindulási geometriát a TS kereséshez. Az (a) és (b) átmeneti állapotok

R abszolút konfigurációjú termékhez vezetnek. Mindkét szerkezetben dupla hidrogénhíddal

kapcsolódik a nitrosztirol nitrocsoportja a katalizátor amid N–H-csoportjaihoz. Az (a) átmeneti

állapotban ezek a hidrogénkötések közel párhuzamosak, hosszuk pedig 2, 00 és 1, 85 Å.

A (b) TS-ben a nitrocsoport elfordult az amid N–H-csoportokhoz képest, a hidrogénhidak

kötéstávolsága pedig 1, 90 ill. 1, 82 Å.

Az enolát-ion oxigénatomja és a katalizátor kvaterner ammóniumcsoportja közötti

hidrogénhíd távolsága az (a) szerkezetben 1, 83 Å-re, a (b)-ben pedig 1, 74 Å-re nyúlik a

protonálás után keletkező komplexben kapott 1, 67 Å-ről (a 12. ábra (d) szerkezete). Ez annak

a következménye, hogy az átmeneti állapotban töltéstranszfer történik az enolát-ionról a

nitrosztirolra, így csökken oxigénatomokra jutó negatív töltés, tehát gyengül a hidrogénhíd.

Az enolát-ion másik oxigénatomja és a katalizátor metil-csoportjának egyik hidrogénatomja

közötti távolság az (a) átmeneti állapotban 2, 12 Å, a (b)-ben pedig 2, 15 Å. Ez a rövid távolság

gyenge C–H· · ·O kölcsönhatásra utal. A két átmeneti állapot szabadentalpiája közel esik

egymáshoz: az (a) TS 0, 8 kcal
mol

-lal kedvezőbb, mint a (b).
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A (c) és (d) átmeneti állapotok S abszolút konfigurációjú termékhez vezetnek, mert

a nitrosztirol fordított állású, mint az (a) és (b) esetekben. Ezekben a szerkezetekben

az előzőekkel ellentétben a dupla hidrogénhíd úgy alakul ki, hogy a nitrosztirol egyik

oxigénatomja kapcsolódik a katalizátor mindkét amid N–H-csoportjához. A két szerkezet

közötti alapvető különbség, hogy a nitrocsoport melyik oxigénatomja alakítja ki a

hidrogénhidakat a katalizátorral. A (c) átmeneti állapotban a hidrogénkötések hossza 1, 89 Å és

(a) 23,1 (b) 23,9

(c) 24,6 (d) 26,2

13. ábra. Az A úton azonosított átmeneti állapotok és azok relatív stabilitása kcal
mol

egységekben

a szeparált molekulákra vonatkoztatva. A kötéstávolságok Ångström egységben szerepelnek.

A kialakuló C–C kötést zöld szín jelzi.
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1, 96 Å, míg a (d) jelű TS-ben 2, 02 Å és 1, 90 Å. Az enolát-ion egyik oxigénatomja ezekben

a szerkezetekben is hidrogénhidat alakít ki a katalizátor kvaterner ammóniumcsoportjának

hidrogénjével, ami a (c) jelű TS-ben 1, 78 Å, a (d)-ben pedig 1, 94 Å hosszúságú. Az enolát

ion másik oxigénatomja pedig gyengén kölcsönhat a katalizátor egyik metil-csoportjának

hidrogénjével. A C–H· · ·O távolság a (c) átmeneti állapotban 2, 19 Å, a (d)-ben pedig 2, 15 Å.

A (c) szerkezet 1, 6 kcal
mol

-lal kedvezőbb, mint a (d) TS, de 1, 5 kcal
mol

-lal kedvezőtlenebb, mint az

A út legalacsonyabb szabadentalpiájú, (a) jelű átmeneti állapota.

A 13. ábra jól szemlélteti, hogy az A reakcióúton a nitrosztirol különböző koordinációkban

kötődhet a katalizátorhoz, és ezek a szerkezetek energetikailag közel vannak egymáshoz, tehát

flexibilis a nitrosztirol elrendeződése az átmeneti állapotokban.

Ha a terner komplexet a protonált-katalizátor – enolát-ion átrendeződött komplexéből

származtatjuk ((e) szerkezet a 12. ábrán), olyan elrendeződéshez jutunk, amelyben az enolát-

ion a katalizátor amid N–H-csoportjaival alakít ki hidrogénkötést, a nitrosztirol pedig a

kvaterner ammóniumcsoporttal. A reakció bifunkciós tiourea-származék katalizátorral végzett

változatában emléleti vizsgálat alapján ez az út bizonyult kedvezőbbnek Takemotoék eredeti

elképzelésével szemben. [20] Ezt a kapcsolódási módot hívjuk B útnak, amelyen az A úthoz

hasonlóan négy átmeneti állapotot sikerült azonosítani (14. ábra).

Az (a) és (b) TS-ek az R, a (c) és (d) átmeneti állapotok pedig az S konfigurációjú

termékhez vezetnek. Az utóbbiakban a nitrosztirol orientációja fordított, mint az (a) és (b)

szerkezetekben. Az (a) és (c) átmeneti állapotokban a hirdogénhidak szerkezete egészen

hasonló. Mindkét esetben a katalizátor kvaterner ammóniumcsoportjától távolabbi amid N–H-

csoportja alakít ki hirogénkötést az enolát-ion mindkét oxigénatomjával, a közelebbi N–H

pedig egyet a hozzá közelebb eső oxigénnel. Ezeknek a hidrogénkötéseknek a távolsága is

hasonló az (a) és (c) szerkezetekben. A nitrosztirol egyik oxigénatomja és a katalizátor kvaterner

ammóniumcsoportja között is kialakul egy hidrogénkötés mindkét szerkezetben, amelyeknek

hossza szintén hasonló. Az, hogy a kedvező hidrogénhíd rendszer mindkét szerkezet esetében

meg tud valósulni – a nitrosztirol eltérő elhelyezkedése ellenére –, annak a következménye,

hogy a szubsztrátok különböző térállásúak a két átmeneti állapotban. Míg az (a) TS-ben

a négyzetsavamid-csoport az enolát-ion és a nitrocsoport síkja közel párhuzamos, a (c)

szerkezetben ezek a síkok nagyobb szöget zárnak be. Ha a kialakuló C–C kötés tengelyében

tekintjük a két szénatomhoz kapcsolódó szubsztituensek elhelyezkedését, az (a) TS esetében

nyitott állást tapasztalunk, 60◦ körüli szögekkel, míg a (c) szerkezet esetén nem ilyen kedvező

a helyzet. Ez okozhatja a 4, 5 kcal
mol

szabadentalpiakülönbséget a két szerkezet között, annak

ellenére, hogy a hidrogénhidak szerkezete nagyon hasonló.

A (b) és (d) szerkezetek hasonló viszonyban vannak egymással, mint azt az (a) és (c)

35



átmeneti állapotok esetében láttuk. A komplexeket összetartó hidrogénhidak szerkezete nagyon

hasonló ebben az esetben is, ahogy a kialakuló C–C kötés körüli térállás is. Abban térnek el

az előbbi két TS-től, hogy ezekben a katalizátor kvaterner ammóniumcsoportjához közelebbi

N–H-csoportja alakít ki hidrogénkötést az enolát-ion mindkét oxigénatomjával, míg a távolabbi

(a) 19,3 (b) 20,8

(c) 23,8 (d) 25,1

14. ábra. A B úton azonosított átmeneti állapotok és azok relatív stabilitása kcal
mol

egységekben

a szeparált molekulákra vonatkoztatva. A kötéstávolságok Ångström egységben szerepelnek.

A kialakuló C–C kötést zöld szín jelzi.
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N–H az enolát-ion hozzá közelebb eső oxigénatomjával. Ez a kötés erősebb a másik kettőnél.

A nitrosztirol oxigénatomja ezekben a TS-ekben is a kvaterner ammóniumcsoporttal alakít ki

hidrogénhidat.

A B úton azonosított átmeneti állapotok közül az (a) jelűnek a legalacsonyabb a

szabadentalpiája, a (b) TS-é ennél 1, 5 kcal
mol

-lal magasabb. A (c) és (d) szerkezetek közötti

geometriai eltérés hasonló az (a) és (b) átmeneti állapotok közöttihez, a két szerkezet közötti

szabadentalpia különbség itt 1, 3 kcal
mol

. Tehát a B úton is kedvezőbb az R konfigurációjú termék

keletkezése, ennek oka szintén a kialakuló C–C kötéshez tartozó szubsztituensek nyílt térállása.

Ez a szerkezeti motívum felelős az enantioszelektivitásért. A B út átmeneti állapotaiban – az A

úton tapasztalt flexibilitással ellentétben – jól definiált hidrogénhíd mintázat alakul ki az enolát-

ion és a katalizátor amid N–H-csoportjai között. Mind a négy TS-re igaz, hogy az enolát-ion

egyik oxigénatomja a katalizátor mindkét amid N–H-csoportjával hidrogénhidat alakít ki, míg

a másik oxigén csak az egyik N–H-hoz kapcsolódik.

A B út TS-ei kedvezőbbek, mint az A út átmeneti állapotai. Ez azzal magyarázató,

hogy az enolát-ionban delokalizált negatív töltés a TS-ben részben átvándorol a nitrosztirol

oxigénatomjaira, és mivel a B úton egyikük a pozitív töltésű kvaterner ammóniumcsoporthoz

kapcsolódik, a töltés stabilizációja sokkal inkább meg tud valósulni ezen az úton.

4.3.2.2. A legkedvezőbb C–C kapcsolás

A 15. ábrán a legkedvezőbb úton történő reakció stacionárius pontjai láthatóak. A B út (a) jelű

C–C kapcsolási TS-éből ((b) jelű szerkezet a 15.ábrán) IRC optimálással megkerestem a hozzá

tartozó minimumokat, így kaptam meg a terner (protonált katalizátor – enolát-ion – nitrosztirol)

komplexet ((a) komplex a 15.ábrán) és a protonált katalizátor és a termék-anion komplexét ((c)

szerkezet a 15.ábrán).

A terner komplexben az enolát-ion és a nitrosztirol síkalkatú, de mindkét szerkezet torzul,

amint a két szénatom –, amelyek között az új kötés kialakul – közelít egymáshoz. Emiatt

az enolátion egyik oxigénatomja és a katalizátor amid N–H-csoportja közötti hidrogénhíd

kötéstávolsága a TS-ben 1, 73 Å-ről 1, 83 Å-re nő. Az enolát másik oxigénatomjával kialakított

két hidrogénhíd kötéstávolsága nem változik jelentősen, 2, 20 Å és 2, 03 Å a (b) szerkezetben

ill. 2, 21 Å és 2, 08 Å a TS-ben. Az átmeneti állapotban töltéstranszfer történik, az enolát-ionról

a negatív töltés részlegesen átvándorol a nitrocsoportra, ezért a nitrosztirol oxigénatomja és a

katalizátor kvaterner ammóniumcsoportja közötti N–H· · ·O hidrogénhíd megerősödik, hossza

1, 86 Å-ről 1, 70 Å-re rövidül.
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A C–C kötés kialakulása után kapjuk a (c) szerkezetet, amelyben a karbonil-csoportok

oxigénjei és a katalizátor amid N–H-csoportjai között levő hidrogénhidak megnyúlnak.

A nitrocsoport oxigénjei és a katalizátor kvaterner ammóniumcsoportja közötti hidrogénkötés

viszont tovább erősödik, kötéstávolsága rövidül. Ez is a töltéstranszferrel magyarázható.

(a) 13,6 (b) 19,3

(c) 0,3

15. ábra. A legelőnyösebb átmeneti állapot és a hozzá tartozó reaktáns illetve termék oldali

szerkezetek. A ∆GM06−2X
SMD értékeket kcal

mol
egységekben a szeparált molekulákra vonatkoztatva

tüntettem fel. A kötéstávolságok Ångström egységben szerepelnek.
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4.3.3. A reakció szabadentalpia profilja

A számítások alapján tehát a B út (a) jelű TS-én keresztül halad leggyorsabban a C–C

kapcsolás. A protonálás és az ezen az átmeneti állapoton át zajló C–C kapcsolás teljes

szabadentalpia-profilja a 16. ábrán látható. A nullszint a katalizátor és a két reaktáns szeparált

rendszere.

16. ábra. A B út (a) jelű TS-én keresztül történő reakció szabadentalpia-profilja. A cat rövidítés

a katalizátort, acac-H az acetil-acetont, nsz pedig a nitrosztirolt jelöli.

A katalizátor és az acetil-aceton hidrogénhidas komplexének kialakulása 4, 8 kcal
mol

szabadentalpia növekedéssel jár, ami az asszociációt kísérő entrópiacsökkenéssel

magyarázható. A deprotonálás átmeneti állapotának szabadentalpiája ennél 0, 9 kcal
mol

-lal

magasabb, 5, 7 kcal
mol

. A protonátvitel után létrejövő protonált katalizátor – enolát-anion komplex

szabadentalpiája 3, 2 kcal
mol

, tehát a deprotonálás 1, 6 kcal
mol

szabadentalpia nyereséget jelent.

A nitrosztirol komplexálódása 10, 4 kcal
mol

szabadentalpia növekedéssel jár, az előnytelen

változás oka egyrészt az, hogy a nitrosztirol belépése az acetil-aceton katalizátorhoz való

kedvezőtlenebb kötődését eredményezi, másrészt pedig a komplexálódás miatt bekövetkező

entrópiacsökkenés. Az átmeneti állapot a terner komplexhez képest 5, 7 kcal
mol

szabadentalpia

növekedéssel jár, a szeparált molekulák összes szabadentalpiájánál pedig 19, 3 kcal
mol

-lal nagyobb

értéket kapunk a TS esetén. A C–C kötés kialakulása után 19, 0 kcal
mol

-lal csökken a rendszer
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szabadentalpiája az átmeneti állapothoz képest. A protonált katalizátor – termék anion komplex

szabadentalpiája tehát 0, 3 kcal
mol

a szeparált molekulákhoz képest.

Az ezután következő visszaprotonálást nem vizsgáltam, mert a reakció trimetil-aminnal

katalizált változatának elméleti vizsgálatakor azt találták, hogy a visszaprotonálás aktiválási

gátja alacsonyabb, mint a C–C kapcsolásé, és ez a lépés is termodinamikailag kedvező. [45]

Emiatt sem a reakciósebesség, sem a reakció enantioszelektivitása nem függ ettől a lépéstől.

Összességében tehát megállapíthatjuk, hogy a katalizátor – reaktáns komplexek létrejötte

kedvezőtlen, ezek kis arányban vannak jelen a szabad molekulákhoz képest, reaktív

intermediereknek tekintjük őket. A C–C kapcsolás bekövetkezése után nagy a szabadentalpia

nyereség, aminek hatására visszajutunk a nullszint közelébe, a visszaprotonálás után pedig

további kedvező változás várható.

4.3.4. Az enantioszelektivitás becslése

Az átmeneti állapotok relatív szabadentalpiájából a (12) és (13) képletek alapján

kiszámítható, hogy hányadrészt folyik a reakció az adott átmeneti állapoton keresztül.

A számított százalékos arányokat a 2. táblázat tartalmazza.

út termék TS ∆GM06−2X
SMD / kcal

mol
pi/% pY

X/%

A
R

(a) 23,1 0,2
0,2

(b) 23,9 0,0

S
(c) 24,6 0,0

0,0
(d) 26,4 0,0

B
R

(a) 19,3 92,6
99,8

(b) 20,8 7,2

S
(c) 23,8 0,0

0,0
(d) 25,1 0,0

2. táblázat. Az átmeneti állapotok relatív stabilitása, és az azokból számított pi és pYX értékek;

pi megadja, hogy hány százalékban folyik a reakció az adott TS-en keresztül, pYX pedig az X

konfigurációjú termék összesített keletkezési arányát jelöli az Y úton.

Szembetűnő az B út (a)-jelű TS-ének alacsony szabadentalpiája az összes többi átmeneti

állapothoz képest, ennek következtében a reakció ezen a TS-en keresztül folyik a legnagyobb

arányban (92,6%-ban). A B út (b) jelű átmeneti állapotán át 7,2%-os mértékben zajlik a

reakció. A B úton az S konfigurációjú termék felé vezető TS-ek olyan magas gátat jelentenek
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az előbbiekhez képest, hogy azokon keresztül elhanyagolható mértékben folyik csak reakció.

Az A úton azonosított átmeneti állapotok közül egyedül az (a) jelű TS-en keresztül haladhat

számottevően a reakció, ezen is csak 0, 2%-nyi mértékben, ez az átmeneti állapot is az R

konfigurációjú termékhez vezet.

Az energetikai különbségek alapján tehát 99, 8%-ban a B úton folyik a reakció. A két

modell érvényességét összevethetjük úgy is, hogy az általuk jósolt sztereoszelektivitásokat

összehasonlítjuk a kísérletileg meghatározottal. Ennek kiszámításához összegeztem az (a) és (b)

TS-eken keresztül keletkező R termék arányát, és a (c) és (d) átmeneti állapotokon át keletkező

S termék arányát is, először csak az A útra, majd külön a B útra is. Az így kapott értékeket a 3.

táblázat tartalmazza.

út termék pY
X/%

A
R 94

S 5,7

B
R 100

S 0,0

3. táblázat. Várható termékeloszlások az A és B reakcióutakon. pYX az X konfigurációjú termék

összesített arányát jelöli az Y úton keletkező összes termékhez képest.

Ha egy reakció termékeként egy enantiomerpárt kapunk, az enantioszelektivitást az

enantiomerfelesleggel (enantiomeric excess, ee) szokás jellemezni. Egy olyan reakcióra,

amelyben R konfigurációjú a főtermék, és S a melléktermék az ee a következőképpen

számítható:

ee =
R− S
R + S

· 100, (14)

ahol R és S itt az adott enantiomer anyagmennyiségét jelöli.

A 3. táblázat adatai és a (14) egyenlet alapján az A úton ee = 89%, a B úton pedig

ee = 100% adódik. A kísérleti eredményhez (ee = 91%) az A úton kapott eredmény

áll közelebb, de mindkét reakciút azt jósolja, hogy nagy enantiomerfelesleggel keletkezik

az R termék. Ráadásul várható, hogy ezen a módon túlbecsüljük a kísérleti úton kapott

enantiomerfelesleget, mert nem vettük figyelembe, hogy a katalizátor monofunkciós módon, a

hidrogénhidak segítsége nélkül, tisztán bázisként is működhet. Ilyen esetekben pedig hiányzik

a szervező erő, ami az enantioszelektivitást biztosítaná. A kapott eredmények alapján tehát nem

tudunk teljes biztonsággal dönteni a két reakciómechanizmus között.
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4.4. Etil-2-oxo-ciklopentán-karboxilát és transz-β-nitrosztirol reakciója

Az acetil-aceton és nitrosztirol reakciójánál megismert négyzetsavamid alapú bifunkciós

organokatalizátor további vizsgálatához etil-2-oxo-ciklopentán-karboxilát és nitrosztirol

reakcióját választottam az alábbi okból. Az etil-2-oxo-ciklopentán-karboxilát egy β-ketoészter,

amelyre az acetil-acetonhoz hasonlóan jellemző az 1, 3-dioxo vegyületek savassága, így bázis

katalízissel lejátszódik transz-β-nitrosztirolra történő Michael-addíciója. Az acetil-acetonnal

történő reakcióval ellentétben itt – az etil-2-oxo-ciklopentán-karboxilát aszimmetriája miatt –

két kiralitáscentrum alakul ki a termékben, amelyeket a 17. ábrán is jelöltem. Így négy

sztereoizomer keletkezhet, ezek aránya pedig sokkal jobban árnyalja a lehetséges modellek

közötti különbségeket, mint az előbbiekben két terméké.

17. ábra. Etil-2-oxo-ciklopentán-karboxilát és nitrosztirol Michael-addíciója

Az acetil-aceton és a nitrosztirol reakciójának részletes elemzésekor kapott

szabadentalpia profil alapján (16. ábra) – összhangban a korábban más katalizátorok

esetén kapottakkal [20, 45] – a reakció lépései közül a C–C kapcsolás aktiválási gátja

a legmagasabb, így ez a sebességmeghatározó lépés. A reakció sztereoszelektivitását a

C–C kapcsolás különböző sztereoizomereket eredményező átmenetei állapotok közötti

szabadentalpia különbségek határozzák meg. Mivel az etil-2-oxo-ciklopentán-karboxilát és

nitrosztirol reakciójának vizsgálatakor a sztereoszelektivitás becslése volt a cél, az előbbiek

miatt ehhez csak a C–C kapcsolás lehetséges TS-eit használtam fel.

A feladat így sem volt egyszerű, mert ez a rendszer jóval bonyolultabbnak mutatkozott

az előzőnél. Egyrészt azért, mert az 1, 3-dioxo vegyület aszimmetriája következtében kétszer

annyi sztereoizomer keletkezhet, mint az acetil-aceton reakciójakor, másrészt az öttagú gyűrű

konformációi is tovább bonyolítják a helyzetet. Az 1, 3-dioxo vegyület aszimmetriája és annak

két gyűrűkonformere is megduplázza a lehetséges szerkezetek számát, így négyszer annyi C–C

kapcsolási TS azonosítható, mint az acetil-aceton és nitrosztirol reakciójánál.
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4.4.1. A C-C kapcsolás

4.4.1.1. A lehetséges átmeneti állapotok

Az átmeneti állapotokat egy négy tagból álló kóddal jelöltem, amelynek a tagjai a

következőket jelentik:

1. a reakcióút jele (A vagy B)

Az acetil-aceton és nitrosztirol reakciójánál tapasztaltakhoz hasonlóan itt is kétféle

reakcióút lehetséges. Az A úton az 1, 3-dioxovegyület deprotonálása után kapott enolát-

anion a katalizátor kvaterner ammóniumcsoportjához, a nitrosztirol pedig a katalizátor

amid N–H-csoportjaihoz kapcsolódik hidrogénkötéseken keresztül. A B úton éppen

fordítva helyezkednek el a reaktánsok, az enolát-ion kapcsolódik a katalizátor amid N–H-

csoportjaihoz, a nitrosztirol pedig a kvaterner ammóniumcsoportjához.

2. a termék konfigurációja (RR, RS, SR vagy SS)

A keletkező termék négy sztereoizomerjét a következőképpen jelöltem: RR, RS, SR és SS,

az első betű a ciklopentanon gyűrű aszimmetriás szénatomjának, a második betű pedig a

másik kiralitáscentrumnak az abszolút konfigurációját jelöli.

3. a katalizátor amid N–H-csoportjaihoz kötődő reaktáns pozíciójának jele (b, j vagy k)

Az A úton a nitrosztirol alakít ki hidrogénkötéseket a katalizátor N–H-csoportjaival,

amelyeknek elrendeződése háromféle lehet. Azokat a szerkezeteket, amelyekben a

nitrocsoport oxigénatomjai egy-egy hidrogénhidat alakítanak ki a katalizátor N–H-

csoportjaival, és ezek közel szimmetrikusak a négyzetsavamid gyűrű tengelyére, k betűvel

jelöltem. A b jelölést használtam, ha a reaktáns a katalizátor négytagú gyűrűjének

tengelyétől az eddigi ábrákon megszokott nézetből tekintve balra, és j-t, ha jobbra fordult

el, ezekben az esetekben a nitrocsoport egyik oxigénatomja kapcsolódik a katalizátor

mindkét amid N–H-csoportjához.

A B úton az enolát-ion kapcsolódik az amid N–H-csoportokhoz, itt nem lehetséges

a szimmetrikus elrendeződés, így csak kétféle eset valósul meg. Minden esetben

„elcsúszik” az enolát-ion a négyzetsavamid gyűrű tengelyéhez képest, és egyik

oxigénatomja mindkét N–H-hoz kapcsolódik, míg a másik csak a hozzá közelebbihez.

A b jelölést használtam az adott szerkezetre, ha a megszokott nézetből tekintve balra

csúszik az enolát, és j betűt, ha jobbra.

43



4. a gyűrű konformációja az enolát-ionban (p vagy n)

Az etil-2-oxo-ciklopentán-karboxilát deprotonálásakor keletkező anionban a negatív

töltés delokalizálódik a 18. ábrán látható módon. Így az enolát-ionban a ciklopentanon

gyűrű négy atomja egy síkban van, a gyűrű konformerei csak az ötödik atom térállásában

különböznek. A konformereket a 18. ábrán pirossal jelölt diéderes szög előjele alapján

p-vel jelöltem, ha a szög pozitív, és n-nel, ha negatív.

18. ábra. Gyűrűkonformációk az etil-2-oxo-ciklopentán-karboxilátból deprotonálással

keletkező enolát-anionban.

Az átmeneti állapotok közötti legfontosabb geometriai különbségeket néhány kiválasztott

TS összehasonlításával szeretném bemutatni. A 19. ábrán látható A-RR-b-p és A-RR-j-p

átmeneti állapotok csak a nitrosztirol orientációjában térnek el. Az A-RR-b-p szerkezetben

a nitrosztirol balra fordul el, így az egyik oxigénatomja alakít ki két hidrogénhidat a

katalizátor amid N–H-csoportjaival, az enolát-ion oxigénatomja pedig a katalizátor kvaterner

ammóniumcsoportjának protonjával. Az A-RR-j-p átmeneti állapotban a nitrocsoport a

kvaterner ammóniumcsoport irányába fordul el, így azzal is ki tud alakítani egy gyengébb

hidrogénkötést. Emiatt az enolát-ion hidrogénhídjának kötéstávolsága megnő az előző

szerkezetben kapotthoz képest, a nitrosztirol másik oxigénatomjának az N–H-csoportokkal

kialakított hidrégénkötései viszont hasonló hosszúságúak, mint az A-RR-b-p átmeneti

állapotban.

Az A-RS-b-p és A-RS-k-p jelű átmeneti állapotokban a nitrosztirol fordítva helyezkedik el

az előző két TS-hez képest, ezért a második kiralitáscentrum ellenkező konfigurációjú lesz

a termékben, mint az előzőek esetén. Az A-RS-b-p szerkezetben a A-RR-b-p-nél kapottakhoz

hasonló a nitrosztirol és a katalizátor közötti hidrogénhidak kötéstávolsága és geometriája. Az

A-RS-k-p szerkezetben a nitrosztirol nem fordul el a katalizátor amid N–H-csoportjaihoz képest,

mindkét oxigénje egy-egy hidrogénhidat alakít ki a katalizátor amid N–H-csoportjaival. Az SR

termék felé vezető TS-ekben a nitrosztirol elrendeződése hasonló az RR-nél (b vagy j), az SS

esetében pedig az RS-nél kapottakhoz (b vagy k).
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(a) A-RR-b-p (b) A-RR-j-p

(c) A-RS-b-p (d) A-RS-k-p

19. ábra. A nitrosztirol katalizátorhoz való kapcsolódásának lehetőségei az A út négy

kiválasztott átmeneti állapotában. A kötéstávolságok Ångström egységben szerepelnek.

A kialakuló C–C kötést zöld szín jelzi.
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A 20. ábra szerkezetei RS termék keletkezéséhez vezetnek, B-RS-b-p és B-RS-j-p csak az

enolát-ion elcsúszásában különböznek. Látható, hogy a B-RS-b-p szerkezetben eggyel több

hidrogénhíd alakul ki, mint a B-RS-j-p-ben. A B-RS-b-n átmeneti állapot csak az enolát-ion

gyűrűkonformációjában tér el egymástól; látható, hogy a hidrogénhidak szerkezete és távolsága

ebben a két szerkezetben közel azonos.

(a) B-RS-b-p

(b) B-RS-j-p (c) B-RS-b-n

20. ábra. Az enolát-ion katalizátorhoz való kapcsolódásának lehetőségei és gyűrűkonformációi

a B úton az RS termék felé vezető átmeneti állapotokban. A kötéstávolságok Ångström

egységben szerepelnek. A kialakuló C–C kötést zöld szín jelzi.
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A 21. ábrán a B út különböző sztereoizomereket eredményező átmeneti állapotai láthatóak,

mindegyikükben balra csúszik az enolát-ion, és egyforma a gyűrűkonformáció. A B-RR-b-p

szerkezetben a nitrosztirol, a B-SS-b-p-ben pedig az enolát-ion térállása ellentétes B-RS-b-p-

hez képest. Így az előbbin át keletkező termék az első, az utóbbin át keletkező pedig a második

kiralitáscentrum konfigurációjában tér el a B-RS-b-p-n keresztül kialakulótól.

(a) B-RS-b-p

(b) B-RR-b-p (c) B-SS-b-p

21. ábra. Különböző sztereoizomerek keletkezése a B út átmeneti állapotain keresztül.

A kötéstávolságok Ångström egységben szerepelnek. A kialakuló C–C kötést zöld szín jelzi.
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4.4.2. Az enantioszelektivitás becslése

Az azonosított átmeneti állapotok relatív szabadentalpiáját a legkedvezőbb, B-RS-b-p jelű

TS-hez viszonyítva a 4. táblázat tartalmazza. A relatív szabadentalpia értékekből a (12) és (13)

egyenletek alapján kiszámítottam, hogy hány százalékban folyik a reakció az egyes átmeneti

állapotokon keresztül. Ezeket az eredményeket összegeztem az azonos úton azonos terméket

eredményező TS-ekre. Az így kapott adatok a 4. táblázat utolsó oszlopában láthatóak.

A kapott eredmények szerint 92%-ban a B-RS-b-p TS-en át megy a reakció, és összesen

98%-ban a B út RS terméket eredményező átmeneti állapotain keresztül. Ezeken kívül a B

úton csak az SS termékhez vezető TS-eken keresztül haladhat számottevő mértékben (1, 2%)

a reakció. Az A úton a legnagyobb arány is kisebb ennél (0, 3%), de ez is az RS terméket

eredményezi; az SS termékre pedig 0, 1% adódott. A számítások alapján a másik két termék (RR

és SR) keletkezésének aránya 0, 05% alatt van mindkét úton. Ezek az eredmények összhangban

vannak azzal a kísérleti tapasztalattal, hogy a vizsgált katalizátor jelenlétében a reakcióban nagy

feleslegben keletkezik az RS abszolút konfigurációjú termék.

Az energetikai különbségek alapján tehát 99, 2%-ban a B úton folyik a reakció. A lehetséges

reakcióutakra külön-külön kiszámítottam a termékek arányát, ezeket az eredményeket

az 5. táblázat tartalmazza.

Olyan reakciókban, ahol két kiralitáscentrum alakul ki, a termékek keletkezési arányát

három értékkel jellemezhetjük. Az ee1 érték a főtermék (itt RS) enantiomerfeleslegét adja meg

SR-hez képest:

ee1 =
RS − SR
RS + SR

· 100; (15)

ee2 pedig a másik enantiomerpárból nagyobb arányban keletkező SS enantiomerfeleslegét RR-

hez képest:

ee2 =
SS −RR
SS +RR

· 100. (16)

A diasztereomer arány (diastereomer ratio, dr) pedig az RS-SR és SS-RR párok arányát adja

meg:

dr =
RS + SR

SS +RR
. (17)
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út termék TS ∆GM06−2X
SMD / kcal

mol
pi/% pY

X/%

A

RR

b-p 6,6 0,0

0,0
b-n 8,0 0,0

j-p 6,1 0,0

j-n 7,4 0,0

RS

b-p 4,4 0,1

0,3
b-n 7,1 0,0

k-p 3,5 0,3

k-n 5,2 0,0

SR

b-p 7,7 0,0

0,0
b-n 6,4 0,0

j-p 9,4 0,0

j-n 7,6 0,0

SS

b-p 7,6 0,0

0,1
b-n 6,0 0,0

k-p 5,4 0,0

k-n 4,3 0,1

B

RR

b-p 7,8 0,0

0,0
b-n 9,1 0,0

j-p 5,3 0,0

j-n 9,0 0,0

RS

b-p 0,0 92

98
b-n 1,7 5,0

j-p 2,7 1,0

j-n 4,6 0,0

SR

b-p 11 0,0

0,0
b-n 8,8 0,0

j-p 9,4 0,0

j-n 7,2 0,0

SS

b-p 3,7 0,2

1,2
b-n 3,1 0,5

j-p 5,1 0,0

j-n 3,1 0,5

4. táblázat. A termékek eloszlása az egyes átmeneti állapotokon keresztül. A ∆GM06−2X
SMD értékek

a B-RS-b-p TS-re vonatkoztatva szerepelnek; pi megadja, hogy hány százalékban folyik a

reakció az i TS-en át; pYX pedig az X termék összesített keletkezési arányát jelöli az Y úton.
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út termék pY
X/%

A

RR 1,2

RS 79

SR 0,5

SS 19

B

RR 0,0

RS 99

SR 0,0

SS 1,2

5. táblázat. Várható termékeloszlások az A és B reakcióutakon. pYX az X konfigurációjú termék

összesített arányát jelöli az Y úton keletkező összes termékhez képest.

Az 5. táblázat és a (15), (16) és (17) egyenletek alapján számított enantiomerfeleslegek

és diasztereomer arányok, valamint ezek kísérletileg mért értékei a 6. táblázatban láthatóak.

Megállapítható, hogy a becsült enantiomerfeleslegek itt is kvalitatív egyezést mutatnak a

kísérleti adatokkal. Azonban az A aktiválási modell jelentősen alulbecsli a kísérletileg észlelt

diasztereomer arányt, míg a B modellel kapott eredmények jó összhangban állnak a kísérleti

tapasztalattal. Ez az öszehasonlítás direkt módon megerősíti a B modell alkalmazhatóságát az

általunk vizsgált reakciókban.

A út B út kísérleti
ee1 99% 100% 90%

ee2 88% 98% 73%

dr 4 : 1 80 : 1 66 : 1

6. táblázat. Enantiomerfeleslegek és diasztereomer arány az A és B reakcióutakon.

A kitűnő diasztereoszelektivitás könnyen értelmezhető a B modell alapján, ugyanis a

termék egyes diasztereomerei felé vezető, jól definiált, több ponton hidrogénhidakkal kifeszített

átmeneti állapotok szabadentalpiában sokkal inkább elkülönülnek, mint az A út TS-ei, ahol

mindkét szubsztrát flexibilis módon kötődik a katalizátorhoz.
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5. Összefoglalás

Szaklaboratóriumi munkám során a bifunkciós organokatalizátorok egyik új képviselőjének,

egy királis négyzetsavamid-származéknak a működését vizsgáltam elméleti módszerekkel

két Michael-addíciós reakcióban. A vizsgált katalizátor benzil-csoporttal és 2-dimetilamino-

ciklohexil csoporttal szubsztituált négyzetsavamid volt.

Elvégeztem a katalizátor részletes konformációs analízisét. Azt tapasztaltam, hogy a

röntgendiffrakcióval megállapított szerkezeten kívül egyéb konformerek is stabilizálódhatnak

diklórmetános oldatban. A bifunkciós katalízis modelljének megfelelő konformerek mindössze

15, 2%-át teszik ki a lehetséges katalizátor szerkezeteknek. A többi konformer nem tekinthető

a bifunkciós katalízis szempontjából aktív formának, de a szubsztrátokkal történő kölcsönhatás

előnyösen preorganizálhatja a katalizátor aktív centrumait.

Az egyik vizsgált reakció acetil-aceton és nitrosztirol organokatalitikus Michael-

addíciója volt, amelyben egy kiralitáscentrum alakul ki, így egy enantiomerpár keletkezhet.

A kísérleti eredmények alapján a katalizátor használatával a reakció kitűnő termeléssel és

enantioszelektivitással megy végbe. Az organokatalitikus reakció mechanizmusára két modellt

ismerünk. Azonosítottam a C–C kapcsolás lehetséges átmeneti állapotait, és azok relatív

szabadentalpiái alapján becslést adtam a reakció enantioszelektivitására a két lehetséges

reakcióúton. Az eredmények mindkét úton kvalitatív egyezést mutattak a kísérleti adatokkal,

így ez alapján nem dönthettem a modellek használhatóságáról.

Kiszámítottam a reakció egy részének szabadentalpia diagramját, mely magába foglalja

az acetil-aceton deprotonálását és a legkedvezőbb átmeneti állapoton keresztül bekövetkező

C–C kapcsolást. Azt tapasztaltam, hogy a katalizátor–szubsztrát komplexek létrejötte

termodinamikailag kedvezőtlen. Ezek a specieszek csak nagyon kicsi koncentrációban vannak

jelen a reakcióelegyben, de reaktív intermediereknek tekinthetők. A C–C kötés létrejötte a

sebességmeghatározó lépés, de nagy szabadentalpia nyereséget jelent.

A másik vizsgált reakció etil-2-oxo-ciklopentán-karboxilát és nitrosztirol organokatalitikus

Michael-reakciója volt. Itt az 1, 3-dioxovegyület aszimmetriája miatt két kiralitáscentrum

alakul ki a reakció során, így négy sztereoizomer termék keletkezhet. Ebben a reakcióban is

azonosítottam a C–C kapcsolás lehetséges átmeneti állapotait, és ennek alapján megbecsültem

a két enantiomerfelesleget és a diasztereomer arányt mindkét lehetséges modellre. A kapott

diasztereomer felesleg kísérleti eredményekkel való összehasonlításával dönteni tudtam a

irodalomban javasolt reakciómechanizmusok alkalmazhatóságáról. Kapcsolatot teremtettem

a vizsgált reakciók azonosított átmeneti állapotainak geometriája, az azokat jellemző

kölcsönhatások és a TS-ek relatív szabadentalpiája között.
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6. Summary

Chiral squaramide-derivatives are new representatives of bifunctional organocatalysts which

have been successfully applied to a number of stereoselective reactions. In the present work, I

have investigated the mechanism of two Michael addition reactions catalyzed by a squaramide

substituded by benzyl- and 2-dimethylamino-cyclohexyl groups by theoretical methods.

I have carried out a detailed conformational analysis of the catalyst. I found that in addi-

tion to the structure established with X-ray diffraction, there are several stable conformers in

dichloromethane solution. The conformers that are consistent with the bifunctional activation

model, are populated by 15, 2% among other structures. However, favorable interactions with

substrates stabilize the conformers that provide multiple hydrogen bonds.

The organocatalytic Michael addition of acetylacetone to nitrostyrene was studied first

which produces a chiral center, so two enantiomeric products are formed. Experimental re-

sults show that in the presence of the catalyst the reaction takes place with an excellent yield

and enantioselectivity. Two models are known for the mechanism of the organocatalytic reac-

tion . I have identified possible transition states of C–C coupling and using the obtained relative

Gibbs free energies I estimated the enantioselectivity of the reaction for two possible reaction

pathways. The results are in qualitative agreement with the experimental observations for both

of the reaction models.

I have computed the Gibbs free energy diagram for the acatylacetone deprotonation and the

C–C coupling occuring through the most favorable transition state. I found that the formation

of the catalyst–substrate complexes is thermodynamically unfavorable. These species can only

occur in very small concentration in the reaction mixture. However, they can be considered as

reactive intermediates. The C–C coupling is the rate-determining step but it is thermodynami-

cally favorable.

The second studied reaction was the organocatalytic Michael addition of ethyl-2-oxo-

cyclopentanone-carboxylate to nitrostyrene promoted by the same squaramide-based bifunc-

tional catalyst. As a result of the assymetry of the 1, 3-dioxo compound, two chiral centers are

formed in this reaction. I have also identified possible C–C coupling transition states in this

reaction, and based on computed Gibbs free energies, I estimated two enantiomeric excesses

and the diastereomeric ratio. These results were used to assess the applicability of available

reactivity models for the investigated reactions.
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