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1. Bevezetés 

Az elméleti kémiai számítások alkalmazásának fontosságát jelzi, hogy e tudomány-

terület úttörőinek munkáját 1998-ban (Pople és Kohn) és 2013-ban (Karplus, Levi és Warshel) 

kémiai Nobel-díjjal ismerték el.  A kvantumkémiai számítások felhasználhatók például 

molekulák, molekuláris komplexek szerkezetének meghatározására, kémiai reakciók 

mechanizmusának feltárására, valamint spektrumok becslésére. 

A számításos kémia hajnalán egész termeket kitöltő (szuper)számítógépek kellettek 

egészen kicsi molekulák elektronszerkezetének számításához, ma már egy modern személyi 

számítógéppel akár több mint száz atomot tartalmazó molekulák is tanulmányozhatók. Ehhez 

a számításokhoz használt hardverek és szoftverek fejlődésére is szükség volt. Ma már egyre 

gyakrabban találkozhatunk olyan multidiszciplináris kutatásokkal, melyekben a reakciók 

megértését és vizsgálatát elméleti kémiai számítások segítették.  

A kutatócsoportunk ipari partner számára végzett kutatás során alkalmazta először a 

Chan–Lam–Evans-kapcsolást. Azért kezdtük el a reakció mechanizmusának vizsgálatát, hogy 

javíthassunk a hozamokon, mivel a reakció termelése gyenge volt az általunk vizsgált 

vegyületekre. A Semmelweis Egyetem Gyógyszerészi Kémiai Intézetével együttműködésben 

kezdtük el különböző természetes forrásból származó vegyületek és félszintetikus 

származékaik ECD spektrumának, valamint királis gyógyszer molekulák ciklodextrin 

zárványainak vizsgálatát. Az ELTE Növényanatómia Tanszékén különböző neolignánok 

izolálását hajtották végre a Cirsium eriophorum növény gyümölcsfalából. Az izolált termékek 

elválasztását, kromatográfiás és spektroszkópiai vizsgálatát részben az ELTE Analitikai Kémia 

Tanszékén, részben pedig a Semmelweis Egyetem Gyógyszerészi Kémiai Intézetében végezték 

el.  

2. Irodalmi háttér 

2.1. Chan–Lam–Evans-reakció vizsgálata 

A természetes és biológiailag aktív anyagok között számos diaril-éter típusú vegyület 

található. A gyógyászatban már alkalmazzák például az emberi pajzsmirigyhormonok – a 

tiroxin és trijódtironin – szintetikus változatait. A HIV-ellenes complestatin és a 

baktériumellenes hatású vancomycin makrociklikus peptidekben is fellelhető a diaril-éter 

egység. Ezek a példák is jól mutatják e vegyületcsalád jelentőségét. A diaril-éterek O-arilezési 

reakciókon keresztüli szintézise gyógyszeripari jelentőséggel bíró, jelenleg is fejlődő területe a 

szintetikus kémiának. 
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Az 1905-ben publikált Ullmann-féle éterszintézis a legrégebbi fémkatalizált 

keresztkapcsolásnak tekinthető.1  A reakcióban fém-réz illetve réz(I)-sók jelenlétében 

valósítható meg a fenolok és aril-halogenidek kapcsolása (1. ábra). A reakció során réz(III)-

komplex alakul ki, és ebből történhet a reduktív elimináció. A reakció hátránya, hogy csak 

erélyes körülmények között játszódik le, magas hőmérsékletre és erős bázisokra van szükség, 

ami királis molekulák racemizációját okozhatja; különösen elektronszívó csoportokhoz képesti 

alfa-helyzetben, például az α-aminosavak esetében. 

 

 

1. ábra Ullmann-féle éterszintézis 

 

Chan és Evans kutatócsoportja egymástól függetlenül közel egy időben dolgozta ki 

arilboronsavak és fenolok réz(II)-acetát mediálta kapcsolását (2. ábra).2,3 A reakció előnye a 

korábbi O-arilezésekhez képest, hogy szobahőmérsékleten játszódik le, nagy a funkcióscsoport 

toleranciája és a felhasznált fémsó viszonylag olcsó. A reakció alkalmazását később 

kiterjesztették alkoholokra, anilin származékokra, deprotonálható N-heterociklusokra. A 

feltételezett mechanizmusban fontos szerepe van a réz(III) komplexeknek. A reakció 

mechanizmusát legjobb tudomásunk szerint nem vizsgálták még kvantumkémiai 

számításokkal. 
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2. ábra Chan–Lam–Evans-kapcsolás 

Reaktivitásuk miatt csak kevés stabil réz(III)-vegyületet sikerül eddig előállítani, 

izolálni és karakterizálni.4 Rendszerint a megfelelő réz(II)-vegyület elektrokémiai vagy kémiai 

oxidációjával állítják elő őket. Ribas és munkatársai a 3. ábrán látható módon állítottak elő 

stabil réz(III)-vegyületet.5  

                                                 
1 Evano, G.; Blanchard, N.; Toumi, M. Chemical Reviews 2008, 108, 3054. 
2 Chan, D. M. T.; Monaco, K. L.; Wang, R.-P.; Winters, M. P. Tetrahedron Letters 1998, 39, 2933. 
3 Evans, D. A.; Katz, J. L.; West, T. R. Tetrahedron Letters 1998, 39, 2937. 
4 Casitas, A.; Ribas, X. Chemical Science 2013, 4, 2301. 
5 Ribas, X.; Jackson, D. A.; Donnadieu, B.; Mahía, J.; Parella, T.; Xifra, R.; Hedman, B.; Hodgson, K. O.; Llobet, 

A.; Stack, T. D. P. Angewandte Chemie International Edition 2002, 41, 2991. 
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3. ábra Stabil réz(III) komplex előállítása 

A reakció különlegessége, hogy két azonos réz(II)-komplex vesz benne részt, az egyik 

komplex aromás gyűrűjéről az aktivált helyzetű hidrogén és egy elektron átkerül a másik 

komplexre, ami ezáltal réz(I)-komplexé redukálódik. Ez a reakció mutatja, hogy a megfelelően 

komplexált réz(II)-vegyületek diszproporcionálódhatnak, és egymás mellett stabil lehet a 

réz(I)- és réz(III)-forma. 

 

2.2. Kvantumkémiai számítások alkalmazása ECD spektrumok becsléséhez 

A gyógyszeripari kutatás-fejlesztés számára rendkívül fontos feladat az abszolút 

konfiguráció és az enantiomer-tisztaság meghatározása.6 A cirkuláris dikroizmus jelensége 

azon alapul, hogy a királis molekulák a jobbra, illetve balra cirkulárisan polarizált fényt 

különböző mértékben nyelik el. Az ECD spektrum „megfejtésére” nincsenek általános 

empirikus szabályok, de például oxo- és bizonyos gyűrűs vegyületekre léteznek szektor 

szabályok, amellyel az alapvegyület egyszerű szubsztituált származékainak térszerkezete 

kikövetkeztethető.7 A cirkuláris dikroizmus spektrum becsülhető kvantumkémiai számítások 

segítségével, a mért spektrummal összehasonlítva pedig a vizsgált molekula abszolút 

konfigurációja meghatározható. 

Haruna és munkatársai 1982-ben a Balanophora japonica növényből izolálták először 

az általuk balanophoninnak elnevezett neolignánt (4. ábra).8 Jang és munkatársai Dipteryx 

odorata magjából izolálták a balanophonint, és megállapították, hogy kinon-reduktáz 

aktivitással bír, ezért potenciálisan rákmegelőző hatású lehet.9 Nakashima és társai Anastatica 

hierochuntica-ból izolálta a vegyületet, és melanin-termelést inhibeáló hatását figyelték meg 

                                                 
6 Ariëns, E. J. Eur J Clin Pharmacol 1984, 26, 663. 
7 Berova, N.; Polavarapu, P. L.; Nakanishi, K.; Woody, R. W. Comprehensive Chiroptical Spectroscopy, 

Applications in Stereochemical Analysis of Synthetic Compounds, Natural Products, and Biomolecules; Wiley, 

2012. 
8 Haruna, M.; Koube, T.; Ito, K.; Murata, H. CHEMICAL & PHARMACEUTICAL BULLETIN 1982, 30, 1525. 
9 Jang, D. S.; Park, E. J.; Hawthorne, M. E.; Vigo, J. S.; Graham, J. G.; Cabieses, F.; Santarsiero, B. D.; Mesecar, 

A. D.; Fong, H. H. S.; Mehta, R. G.; Pezzuto, J. M.; Kinghorn, A. D. Journal of Natural Products 2003, 66, 583. 
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egér B16 melanóma sejtvonalakban.10 A balanophonint már számos növényből sikerült izolálni, 

legutóbb a Magyarországon is őshonos Cirsium eriophorum-ból (gyapjas aszat).11  

 

 

4. ábra Balanophonin szerkezete (Yuan és mts. javaslata alapján) 

2.3. Ciklodextrin zárvány komplexek vizsgálata 

A ciklodextrinek gazda-vendég kölcsönhatás kialakítására képesek, e tulajdonságukat a 

gyógyszeripar többféleképpen hasznosítja. Legfontosabb felhasználásuk a vízben rosszul 

oldódó hatóanyagok biológia hasznosulásának növelése, mivel a ciklodextrin–hatóanyag-

komplex jobban oldódik vízben, mint a tiszta hatóanyag.12 Alkalmazhatók továbbá kellemetlen 

szagú vagy ízű hatóanyagok maszkírozására, szövet irritáció kiküszöbölésére és 

alkalmazásukkal növelhető hatóanyagok stabilitása. Ma már számos forgalomban lévő 

gyógyszerkészítményben alkalmazzák a ciklodextrineket előnyös tulajdonságaik miatt.13 

Továbbá alkalmazhatók királis additívként, vagy állófázisként gázkromatográfiában, fordított 

fázisú folyadékkromatogfiában és kapilláris elektroforézisben.14,15 A számos lehetséges 

alkalmazási területből látszik, hogy a ciklodextrin-zárványkomplexek modellezése fontos 

feladat, azonban ezen szupramolekuláris rendszerek vizsgálatát megnehezíti a méretükből 

adódó hatalmas számítási igényük. 

3. Alkalmazott módszerek 

A kvantumkémiai számításokat Gaussian 09 rev. B és ORCA 3.0.3 

programcsomagokkal végeztük. A vizsgált rendszerek méretéből adódóan sűrűségfunkcionál 

módszereket alkalmaztunk. A funkcionál és a bázis kiválasztásakor figyelembe vettük a 

rendszer méretét és az irodalomban már korábban alkalmazott módszereket. A szolvatációt 

minden esetben figyelembe vettük, a Chan–Lam–Evans-kapcsolás és ECD spektrumok 

                                                 
10 Nakashima, S.; Matsuda, H.; Oda, Y.; Nakamura, S.; Xu, F.; Yoshikawa, M. Bioorganic & Medicinal Chemistry 

2010, 18, 2337. 
11 Sólyomváry, A.; Tóth, G.; Komjáti, B.; Horváth, P.; Kraszni, M.; Noszál, B.; Molnár-Perl, I.; Boldizsár, I. 

Process Biochemistry 2015, 50, 853. 
12 Carrier, R. L.; Miller, L. A.; Ahmed, I. Journal of Controlled Release 2007, 123, 78. 
13 Loftsson, T.; Brewster, M. E.; Másson, M. American Journal of Drug Delivery 2012, 2, 261. 
14 Han, S. M. Biomedical Chromatography 1997, 11, 259. 
15 Scriba, G. K. E. V. Journal of Separation Science 2008, 31, 1991. 
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számításakor IEF-PCM modellel, ciklodextrin zárvány komplexek esetén pedig implicit 

COSMO és 25 explicit molekulát tartalmazó implicit-explicit modellel. 

Az UV-VIS és ECD spektrumokat σ = 0.30 eV paraméterű Gauss-függvényekkel 

szimuláltuk a SpecDis programmal. A molekulapályák összetételét, fragmensek közti átfedési 

populációt az AOMix programmal számítottuk. A gerjesztett állapotok analízisét a GaussSum 

programmal végeztük. A 3D molekulaábrákat az Avogadro programmal készítettük el. A 

molekulapályákat, spinsűrűség-eloszlásokat és a természetes átmeneti pályákat (NTO) a 

Gabedit programmal jelenítettük meg.  

A ECD és UV spektrumokat szimultán vettük fel egy Jasco J-720 spektropolariméterrel 

(Jasco INC, Tokyo, Japan) cilindrikus küvettákban víz, metanol vagy acetonitril oldószerekben. 

A spektrumok felvétele 50 nm/min sebességgel és 3-5 akkumulációval történt. 

4. Eredmények 

4.1. Chan–Lam–Evans-reakció vizsgálata 

A Chan–Lam–Evans-reakciót ωB97XD/6-311+G(2df,2pd)//ωB97XD/6-31+G(d,p) 

szinten vizsgáltuk. A számítások alapján a reakció első lépése egy transzmetallálás, ami egy 

hatos gyűrűs átmeneti állapoton keresztül játszódik le 27,4 kcal/mol aktiválási 

szabadentalpiával (5. ábra). Ezután kapcsolódhat be a fenolát ion. A reakció kulcslépése a 

fenilcsoportot hordozó réz-komplex oxidációja réz(III) állapotúvá. Feltételezések szerint a 

reakcióelegyben jelenlévő réz-komplexek között redox-egyensúly állhat fenn. A 

legvalószínűbbnek a következő reakció bizonyult: 

[Cu(II)OAcOPhPhPyr2](–) + Cu(II)(OAc)2Pyr2 ⇌Cu(III)OAcOPhPhPyr2 + [Cu(I)(OAc)2Pyr2](–) 

A reakció utolsó lépése a reduktív elimináció, melynek terméke a diaril-éter és egy 

réz(I)-komplex, ami a levegő oxigénjével visszaoxidálható aktív réz(II)-komplexé. A teljes 

reakciósor szabadentalpia-diagramja az 5. ábrán látható. 

Az irodalomban ismert, hogy a fluorid-ion keresztkapcsolási reakciókat képes 

gyorsítani.16,17 Mint láthattuk, a transzmetallálási lépésben a réz ellenionjának szerepe van a 

szén–bór-kötés hasításában, feltételezhető, hogy acetáthoz hasonlóan viselkedik a fluorid-ion 

is.  Számítások szerint fluorid-elleniont használva a transzmetallálási lépés aktiválási gátja 24,7 

kcal/mol-nak adódik. A redox reakcióhoz, a réz(II)-komplexet fluorid addíciója aktiválja, ami 

                                                 
16 Wright, S. W.; Hageman, D. L.; McClure, L. D. The Journal of Organic Chemistry 1994, 59, 6095. 
17 Mee, S. P. H.; Lee, V.; Baldwin, J. E. Angewandte Chemie International Edition 2004, 43, 1132. 
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lecserélődik a fenolátra, majd megtörténhet a reduktív elimináció. A teljes reakciósor 

szabadentalpia-diagramja az 6. ábrán látható. 

 

Mint a számítási eredményekből látszik a réz(II)-fluorid a Chan–Lam–Evans-reakció 

sebesség-meghatározó lépésében csökkenti az aktiválási gátat (27,8 kcal/mol helyett 24,7 

kcal/mol fluorid-ellenion esetén), ezért megkíséreltük a reakció hatékonyabbá tételét ennek a 

komplexnek az alkalmazásával. Hat modellreakción mutattuk be az új reagens előnyeit. (7. 

ábra) Vizsgálataink során Chan és munkatársai által alkalmazott körülményeket alkalmaztuk.1 

 

5. ábra Chan–Lam–Evans-reakció teljes szabadentalpia-profilja acetát-ellenionnal 

 

6. ábra Chan–Lam–Evans-reakció teljes szabadentalpia-profilja fluorid-ellenionnal 
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A réz-sók önmagukban nem oldódnak diklórmetánban, és piridin hozzáadása nélkül nem történt 

reakció. A reakciókat VRK-val követtük, a kiinduló fenol elfogyásakor, de legkésőbb 18 óra 

után feldolgoztuk a reakcióelegyet. 

Az eredményeket az 1. táblázatban foglaltam össze. Az új reagenssel jelentősen sikerült 

növelni a termeléseket, csökkenteni a fenilboronsav reagens mennyiségét és a reakcióidőt. 

Különösen nagy javulást értünk el az oxidációra érzékeny 3-etoxi-4-hidroxibenzaldehid és a 

sztérikusan gátolt N-BOC-3,5-dijód-L-tirozin-metil-észter esetén. 

 4.2. Kvantumkémiai számítások alkalmazása ECD spektrumok becsléséhez 

Előzetes kísérletekből derült fény arra, hogy aromás nitrovegyületek különböző 

funkcionálokkal számított ECD spektruma jelentősen eltérhet egymástól. A jelenség 

vizsgálatára megterveztünk és előállítottunk 6 modellvegyületet, amiből 3 nem tartalmaz 

nitrocsoportot, a másik 3 pedig az előzőeknek nitrocsoporttal szubsztituált származéka. Ezeket 

kereskedelmi forgalomban kapható enantiomertiszta kiinduló anyagokból állítottuk elő olyan 

reakciók felhasználásával, melyek nem változtatták meg az aszimmetrikus szénatomok 

konfigurációját. A spektrumszámításokat B3LYP és CAM-B3LYP funkcionálokkal végeztük 

el, ezek eredményét hasonlítottuk össze a mért spektrumokkal. [(1R,E)-bornán-2-ilidén]anilin 

esetén becsült és mért UV-VIS és ECD spektrumok nagyon jó hasonlóságot mutatnak. A 

[(1R,E)-bornán-2-ilidén]-4-nitroanilin ECD spektrumaiban jelentősebb eltéréseket 

 
7. ábra Vizsgált reakciók általános egyenlete 

1. táblázat Chan–Lam–Evans-reakció réz(II)-acetát és réz(II)-fluorid reagensekkel 

Fenol 
Termelés (%) 

Cu(OAc)2 CuF2 

fenol 96 98 

3-etoxifenol 61 77 

4-brómfenol 20 38 

3-etoxi-4-hidroxibenzaldehid 30 89 

4-nitrofenol 31 34 

N-BOC-3,5-dijód-L-tirozin-metil-észter 50 80 

Körülmények: 

0,5 mmol fenol, 1,5-2 mmol fenilboronsav, 0,5 mmol réz(II) só 10 ml diklórmetán, szobahőmérséklet, levegőre 

CaCl2 csővel nyitott lombik 
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tapasztalhatunk. A CAM-B3LYP egyértelműen pontosabban becsülte meg a mért spektrumot 

(8. ábra). A jelenség megértéséhez a gerjesztések és természetes átmenti pályák (NTO) 

vizsgálatát végeztük el. Megállapítottuk, hogy a CAM-B3LYP funkcionál helyesebben írja le 

a töltésátmenettel (szétválással) járó gerjesztéseket, melyekben a nitrocsoport akceptorként 

viselkedik. 

 

8. ábra [(1R,E)-bornán-2-ilidén]anilin (bal) és [(1R,E)-bornán-2-ilidén]-4-nitroanilin 

(jobb) becsült és mért ECD spektrumainak összehasonlítása. 

 

Az ELTE Növényanatómia Tanszékén izolálták Cirsium eriophorum gyümölcsfalából 

az irodalomban már ismert balanophonint és bioszintetikus intermedierjét a prebalanophonint, 

2D szerkezetüket a Semmelweis Egyetem Gyógyszerészi Kémiai Intézetében határozták meg, 

a cirkuláris dikroizmus spektrumokat is ott készítették. Amennyiben egy már ismert 

természetes anyagot új fajból izolálnak, akkor mindenféleképpen szükséges az új forrásból 

származó molekula abszolút konfigurációját vizsgálni, ugyanis nem evidens, hogy a különböző 

fajokból származó azonos 2D szerkezetű molekuláknak azonos az abszolút konfigurációja. 

 

(7S,8S) 

 

9. ábra (7S,8S)-Prebalanophonin szerkezete, mért és számított CD spektruma 
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 Prebalanophonin számított spektrumában csak a mért spektrumban 280 nm-nél lévő 

csúcs erősségében van eltérés (9. ábra). Balanophonin esetén a számolt spektrum jól illeszkedik 

a mérthez (10. ábra). Mivel minden csúcs iránya megegyezik a mért spektrumban láthatókkal, 

korábbi tapasztalatok és irodalom alapján elfogadhatónak tartottuk a feltételezett abszolút 

konfigurációt. 

 

4.3. Ciklodextrin zárvány komplexek vizsgálata 

Az asenapin egy atipikus antipszichotikum, mely racemátként van forgalomban. A 

thalidomidot először, mint nyugtatót és hányáscsillapítót hozták forgalomba, az 1960-as 

években derült ki teratogenetikus hatása, amit az egyik enantiomer okoz. A hatóanyagnak azóta 

már több kedvező hatását is felfedezték. Használják autoimmun betegségekben, daganatos 

megbetegedésekben és lepra ellen. A pomalidomid a thalidomiddal rokonszerkezetű mielóma 

multiplex elleni hatóanyag. A vizsgált hatóanyagok szerkezetét és komplexálódás 

szempontjából fontos régiókat a 11. ábra mutatja be. 

 

(7R,8S) 

 

10. ábra (7R,8S)-Balanophonin szerkezete, mért és számított ECD spektruma  

 

11. ábra (R,R)-Asenapin és S-thalidomid komplexálódás szempontjából jellemző régiói 
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 Az asenapin esetében sztérikus okokból a molekulának egyszerre csak ez egyik aromás 

gyűrűje fér el a β-ciklodextrin üregében. A számítások alapján a klórszubsztituenst tartalmazó 

gyűrű nagyobb affinitással kötődik, mint a szubsztituálatlan (2. táblázat). A stabil 

geometriákban a protonált aminocsoport hidrogénkötéssel kapcsolódhat a CD peremén lévő 

hidroxilcsoportokhoz. Különböző a két enantiomer kötődési energiája is, az (R,R) enantiomer 

erősebben kötődik (12. ábra). 

 

Az asenapinnal ellentétben a thalidomid és pomalidomid esetében molekulák két fele 

közötti különbséget az oldószerrel fellépő hidrogénkötések okozzák. A 21 vízmolekulával 

egyenletesen borítottuk be a vizsgált molekulák β-CD üregén kívül elhelyezkedő részét (13. 

ábra). A CD kisebb átmérőjű nyílását 4 db vízmolekulával zártuk le, mert enélkül a kismolekula 

keresztülcsúszik a nyíláson, és szétesik a komplex. Mindkét lehetséges enantiomert vizsgáltuk 

2. táblázat Asenapin enantiomereinek β-ciklodextrinnel alkotott  záványkomplexeinek  kötési 

energiája (kcal/mol) 

Komplex 1 2 3 4  

ΔE1-3
a ΔE1-2

b
 Orientáció klórfenil az üregben fenil az üregben  

Enantiomer RR SS RR SS  

Számítási módszer        

PM3 (gázfázis) 0.7 -9.1 -0.4 -5.8  1.1 9.8 

HF-3c -12.7 -10.0 -9.9 -13.0  -2.8 -2.7 

PBE/def2-SVP -12.8 -8.2 -11.4 -7.5  -1.4 -4.6 

PBE/def2-SVP D3 -41.4 -38.4 -40.3 -37.7  -1.1 -3.0 

PBE/def2-TZVP D3 -25.2 -22.0 -23.6 -21.3  -1.6 -3.2 

a: (R,R)-enantiomer különböző orientációjú komplexeinek energiakülönbsége; b: Két enantiomer komplxének 

energiakülönbsége, amikor klórfenil van az üregben. 

   

12. ábra (R,R)-asenapin és β-ciklodextrin zárványkomplexének szerkeztének 

metszete (3 glükóz egység eltávolítva).  
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2-2 kiinduló orientációval, a geometriaoptimálást az explicit oldószer molekulákkal együtt 

végeztük el. Mindkét molekula mindkét enantiomerje esetében az aromás ftálimido-

gyűrűrendszer kötődik erősebben a β-ciklodextrinhez (3. táblázat). Az (S) enantiomerek 

erősebben kötődnek, mint az (R) enantiomerek. 

3. táblázat Thalidomid és pomalidomid enantiomereinek β-ciklodextrinnel alkotott  

záványkomplexeinek  kötési energiája (kcal/mol) 

Komplex 1 2 3 4  

ΔE1-3
a ΔE1-2

b Orientáció ftálimid az üregben glutáramid az üregben  

Enantiomer R S R S  

Thalidomid        

PM3 (gázfázis) -1.2 -8.9 -1.3 -5.1  0.1 7.7 

HF-3c -9.0 -16.1 -4.7 -25.4  -4.3 7.0 

PBE/def2-SVP -6.5 -18.2 17.8 -7.7  -24.3 11.7 

PBE/def2-SVP D3 -55.5 -64.1 -46.7 -58.1  -8.8 8.6 

PBE/def2-TZVP D3 -37.3 -44.2 -28.3 -38.7  -9.0 6.9 

 

    

 

  

Pomalidomid        

PM3 (gázfázis) 8.8 1.9 15.7 12.9  -6.9 6.9 

HF-3c -13.9 -17.2 -8.1 -18.6  -5.8 3.3 

PBE/def2-SVP -9.0 -20.1 25.7 -4.8  -34.7 11.1 

PBE/def2-SVP D3 -35.5 -40.5 -28.4 -34.3  -7.1 5.0 

PBE/def2-TZVP D3 -21.4 -26.4 -15.5 -19.9  -5.9 5.0 

a: (R)-enantiomer különböző orientációjú komplexeinek energiakülönbsége; b: Két enantiomer komplexének 

energiakülönbsége, amikor ftálimid van az üregben. 

 

 
13. ábra (R)-Thalidomid β-ciklodextrin zárvány komplexének szemléltető ábrái. Explicit 

víz molekulákat tartalmazó modell (bal), metszet ábra explicit víz nélkül (jobb). 
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5. Tézispontok 

1. Kvantumkémiai számításokkal megállapítottuk, hogy a Chan–Lam–Evans-reakció első, 

sebességmeghatározó lépése a transzmetallálás, amit rézkomplexek közötti diszproporciós 

reakció követ, majd a kialakult réz(III)-komplexből történhet meg a reduktív elimináció, 

ami a diaril-éter terméket eredményezi. Megállapítottuk, hogy a reakció 

sebességmeghatározó transzmetallálási lépésében fluorid-tartalmú réz-komplex esetén 

jelentősen csökken az aktiválási energiagát, az általánosan használt acetát-tartalmú réz-

komplexhez képest. A számítási eredmények alapján hat modellreakcióban bemutattuk, 

hogy a Chan–Lam–Evans-kapcsolási reakcióban réz(II)-acetát helyett réz(II)-fluoridot 

alkalmazva jelentősen növelhető a preparatív termelés, csökkenthető a reakcióidő és a 

boronsav-komponens mennyisége. [I] 

2. Hat általunk előállított modellvegyületen meghatároztuk a B3LYP és CAM-B3LYP 

funkcionálokkal becsült cirkuláris dikroizmus spektrumok pontosságát a mért 

spektrumokhoz képest. Összehasonlításképpen a számításokat elvégeztük M06-2X 

funkcionállal is, amellyel a CAM-B3LYP funkcionálhoz hasonló eredményeket kaptunk. 

Természetes átmeneti pályák segítségével igazoltuk, hogy a töltésátmenettel járó 

gerjesztéseket (CT) a javított aszimptotikus viselkedésű CAM-B3LYP funkcionál sokkal 

pontosabban írja le, mint a B3LYP funkcionál, így pontosabb cirkuláris dikroizmus 

spektrum becsléseket szolgáltat. [II] 

3. Kvantumkémiai számítások és cirkuláris dikroizmus spektroszkópia segítségével igazoltuk 

a Cirsium eriophorum (gyapjas aszat) termésfalából izolált (7S,8S)-prebalanophonin és 

(7R,8S)-balanophonin neolignánok abszolút konfigurációját. [III]  

4. PBE/def2-SVP szinten COSMO implicit oldószermodell segítségével megállapítottuk, 

hogy az asenapin klórral szubsztituált aromás gyűrűje nagyobb affinitással kötődik a β-

ciklodextrin hidrofób üregében, mint a szubsztituálatlan gyűrű valamint, hogy a két 

enantiomer közül az (R,R)-enantiomer kötődik erősebben. [IV] 

5. Megállapítottuk, hogy csak implicit COSMO oldószer modell alkalmazása nem elegendő 

thalidomid és pomalidomid β-ciklodextrinel alkotott zárványkomplexei szerkezetének és 

kötési energiájának meghatározására, hanem legalább 25 explicit víz molekulával kell az 

oldószert modellezni PBE/def2-SVP szinten.  [V] 
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6. Alkalmazási lehetőségek 

A Chan–Lam–Evans-reakció kvantumkémiai modellezésével sikerült új hatékony réz-

reagenst találni a reakció hozamainak javítására. Az új módszerrel javíthatók a termelések 

csökkenthetők a reagensek mennyisége, ami ipari szintézisek gazdaságossági és 

környezetvédelmi szempontjaiból is előnyös. 

Királis molekulák abszolút konfigurációjának meghatározása rendkívül fontos feladat. 

A dolgozatomban bemutattam, hogy kvantumkémiai számítások és cirkuláris dikroizmus 

spektroszkópia felhasználásával, mind gyógyszeripari intermedierek mind pedig növényi 

hatóanyagok abszolút konfigurációja meghatározható. 

A ciklodextrinek gyógyszermolekulákkal alkotott zárványkomplexeit széleskörűen 

alkalmazzák a gyógyszeriparban, mert ezeknek kedvezőbbek lehetnek a tulajdonságai, mint a 

tiszta hatóanyagnak. Királis anyagok enantiomerjeinek analitikai célú elválasztására 

használhatók a ciklodextrin módosítású állófázisok. A zárvány komplexeknek a modellezésével 

előre jelezhető a szerkezetük, stabilitásuk, elúciós viselkedésük.   
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