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ÖSSZEFOGLALÁS

Az értekezés a ciánimido-ditioszénsav-észterekkel elsősorban növényvédőszer kémiai 
szempontból foglalkozik, ezért a dolgozat egy peszticid vonatkozásokat hangsúlyozó iro
dalmi összefoglalást tartalmaz. E vegyületcsaláddal kapcsolatosan ilyen megközelítésben 
áttekintés eddig nem készült.

A munka célja új, peszticid sajátságokkal rendelkező ciánimido-ditioszénsav-származé- 
kok szintézise, melyek biológiai aktivitásának vizsgálatával bizonyítani lehet, hogy a ciáni- 
mido-ditioszénsav-csoport toxofor.

Különböző szintézisutak kidolgozásával két nagy vegyületcsaládban készült el közel 120 
anyag: ciánimido-ditioszénsav-észterek és N-ciano-izotiokarbamidok.

A ciánimido-ditioszénsav-észterek előállítása során minden alkalommal alapvegyület- 
ként szolgáltak a ciánimido-ditioszénsav-dikáliumsó alkilhalogenidekkel való reakciójából 
származó monokáliumsók, melyekből további intermediertípus nyerhető: a ciánimido-ditio- 
szénsav-(S-alkil,S’-klóralkil)-észterek családja. Szintézisükre két új módszer került kidolgo
zásra, az általuk nyert vegyületek a klórmetil-származékok kivételével eddig ismeretlen 
anyagok.

A végtermékek mind új vegyületek, melyek előállítása két fő irányból közelíthető meg:

1. monokáliumsó reakciója N-vagy S-(halogén-alkil)-heterociklussal, halogén-alkil-tioci- 
anáttal illetve -ureiddel

2. ciánimido-ditioszénsav halogénalkil-származékának reakciója vagy egy heterociklus 
SH-csoportjával K2CO3 jelenlétében, vagy kálium-tiocianáttal illetve ditiokarbamát nátrium 
sójával.

A célvegyületek előállíthatóságát befolyásolták a kiindulási és a végtermékek tulajdonsá
gai, melyek közül kiemelendő a lúgérzékenység. Melléktermékek miatt többször kromatog
ráfiás tisztításra volt szükség. Néhány esetben a várt termék helyett más anyagot sikerült ki
nyerni. A kiindulási vegyületként szolgáló dikáliumsó brómmetil-tiocianáttal gyűrűs meti- 
lén-ciánimido-ditiokarbonát és ditiocianátó-metán keverékéhez vezetett. Karbamát-szárma- 
zékokat nem sikerült kinyerni, a reakció oxazolidinon típusú vegyületet eredményezett.

Az egyes folyamatok lehetőséget adtak a kiindulási vegyületek reakciókészségének vizs
gálatára.

Az izotiokarbamidok előállítása is két irányból kivitelezhető:



1. ciánimido-ditioszénsav-dimetilészter reakciója 2-X-etilaminml, melynek eredménye
ként nyert terméket X=C1 esetében K2CO3 jelenlétében heterociklus SH-csoportjával lehet 
kapcsolni, míg X=OH esetében DABCO jelenlétében izocianátokkal reagáltatni

2. először el kell készíteni a bevinni kívánt csoport amin-származékát, majd az ilymódon 
nyert vegyületet reagáltatni a ciánimido-ditioszénsav-dimetilészterrel.Tiocianát csoport be
vitele nem kivitelezhető.

1A vegyületek H-NMR felvételek alapján végzett szerkezetigazolása során kiderült, 
hogy a mérés 36°C-os hőmérsékletén elsősorban a klórmetil-származékok között E/Z izo
merek szerepelnek. A jelenséget korábban alacsonyabb hőmérséklettartományban más típu
sú ciánimido-ditioszénsav-észterek esetében vizsgálták.

A biológiai vizsgálatok eredményei azt mutatják, hogy az előállított vegyülettípusok 
mindegyikében találhatók elsősorban fungicid sajátsággal rendelkező anyagok, melyekre 
megadható a biológiai hatás - kémiai szerkezet közötti összefüggés. Az eredmények igazol
ják , hogy a ciánimido-ditioszénsav-csoport toxofor. Legjobb carrierek: saccharin, tetrazol, 
tiocianát, ditiokarbamát (a tiocianát és a ditiokarbamát egyben toxofor is). Ez utóbbi csoport 
olyan származékot eredményezett, mely hatását tekintve a kereskedelmi forgalomban lévő 
szerekkel versenyezni képes.



SUMMARY

The topic of the thesis is the cyanodithioimidocaxbonates with particular interest to their 
pesticide chemistry aspects. To fulfil our aims and having no relevance review in this area a 
detailed pesticide-aspect-related literature summary had to be made.

The aim was the synthesis of new cyanodithioimidocarbonates having pesticide property 
and to prove the cyanodithioimidocarbonat group to be toxofor using appropiate biological 
methods, tests.

Newly developed synthetic methods have been used to prepare compounds of two types: 
cyanodithioimidocarbonates and N-cyano-isothiocarbamides (120 compounds).

For preparation of cyanodithioimidocarbonic acid esters the starting materials were al
ways the monopotassium salts obtained by the reaction of dikalium cyanodithioimidocarbo- 
nate with alkylhalogenids. Monopotassium salts can be intermediers for preparation of the 
family of the (S-alkyl, S’-chloroalkyl) cyanodithioimidocarbonates. Two new methods were 
worked out for their syntheses and all but the chloromethyl-derivatives were new materials.

All the endproducts are new and can be synthetised by two basic methods:

1. the reaction of monopotassium salts with N- or S-halogenalkyl-heterocyclic compo
unds, halogenalkyl-thiocyanates or -ureids.

2. the reaction of (S-alkyl,S’-halogenalkyl) cyanodithioimidocarbonates with an SH-group 
of a heterocyclic ring in the presence of K2CO3 or with potassium-thiocyanate further with 
dithiocarbamate sodium salt.

The preparation of aim compounds was influenced by the properties of starting- and end- 
materials. The alkali sensitivity should be emphasized. Because of the by-products someti
mes chromatographic cleaning was necessary. The dipotassium salt as starting material gave 
the mixture of cyclic methylen-cyanodithioimidocarbonate and dithiocyanato-methane with 
brommethyl-cyanate. Carbamat derivatives couldn’t be obtained, the reaction gave a compo
und of oxazolidinon-type.

The processes gave possibility to study the reaction ability of starting materials.

The preparation of isothiocarbamides could be carried out by two methods, too:

1. the reaction of cyanodithioimidocarbonic acid esters with 2-X-ethylamin. The product 
could be coupled in case of X=C1 in presence of K2CO3 with SH-group of a heterocyclic ring, 
in case of X=OH in presence of DABCO with isocyanates



2. First the amin derivative of the group to be used is prepared.The product should be re
acted with dimethyl cyanodithioimidocarbonate. The building in of thiocyanate group fa
iled.

l H-NMR identifications of the compounds show that at 36°C temperature there were E/Z 
isomers especially among the chloromethyl derivatives. The phenomenon had been exami
ned earlier in case of other cyanodithioimidocarbonates at lower temperature intervall.

The results of the biological tests show that materials having fungicide activity can be fo
und in every compound-type. The biological effect - chemical structure correlation can be 
given.

The results prove that the cyanodithioimidocarbonat group is toxofor. The best carriers 
are: saccharin, tetrazol, thiocyanate, dithiocarbamate (the thiocyanate and dithiocarbamate 
are toxofors,too.) Considering the activity this latter group gave such a derivative that was 
able to compete with the pesticides being in the commercial turnover.
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1. BEVEZETÉS

A ciánimido-ditioszénsav-dimetilészter a gyógyszergyártásban ismert fontos intermedi
er. Mivel a növényvédőszer ipar a gyógyszer ágazat rokonának tekinthető, felvetődött e ve
gyidet peszticid területen való alkalmazási lehetősége.

A ciánimido-ditioszénsav-észterekkel a Nehézvegyipari Kutató Intézet Kémia osztályán 
növényvédőszer vonalon folytak kutatások. Ehhez szükséges volt a szakirodalom ilyen irá
nyú tanulmányozása (összefoglalásuk a 2. fejezetben), majd az ott talált eredmények értéke
lése alapján (3.fejezet) megfogalmazhatóvá váltak doktori értekezésem célkitűzései (Id. 4. 
fejezet).

A vegyületek szintézisének elméleti és gyakorlati vonatkozásait az 5. és 6. fejezetben tár
gyalom, melyeket a 7. fejezetben értékelek. Az előállított vegyületcsaládokban számos bio
lógiailag aktív anyag szerepel (8. fejezet), lehetőséget nyújtva biológiai hatás - kémiai szer
kezet közötti összefüggések megadására (9. fejezet).
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2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS

Új ciánimido-ditioszénsav-származékokkal kapcsolatos kutatásaimhoz feltártam e ve- 
gyületek növényvédőszer kémiai vonatkozásait. Forrásként a Chemical Abstracts és a Der
went Publications Ltd. AGDOC rendszerét használtam. A szakirodalom áttekintése során
ebben a családban számos peszticid tulajdonságú anyagot találtam, melyek ismertetését két 
fő részre osztom: Ciánimido-ditioszénsav-észterek (2.1.) és N-ciano-izotiokarbamidok
(2.2.).

2.1. Ciánimido-ditioszénsav-észterek

SR,
/

NC-N =C
\

SR2

1

A ciánimido-ditioszénsav-észterek (1) előállítása a ciánamid és széndiszulfid lúgos kö
zegben végzett reakciójából nyert dikáliumsón (2) keresztül történik [1,2],(1).

SK2 KOH /NC - NH2 + CS2 NC - N = cx (1)-2 H20
SK

2

A dikáliumsó alkilezése kétlépcsős folyamat, melynek során a kétértékű ciánimido-ditio- 
karbonát-anion először gyorsan átalakul egyértékű anionná. Az így nyert monokáliumsó (3) 
konkurrál a dikáliumsóval, ami két vegyértékével feltehetőleg kedvezőbb reakciópartnert je
lent az alkilezőszernek, mint az egyértékű 1-as vegyület [3]. Ezért kivitelezhető a szelektív 
monoalkilálás, mely a szimmetrikus észterek (Ri=R2) mellett az aszimmetrikus észterek 
(Rí ^R2) előállítását teszi lehetővé (2).

/SR,/SK /SR,
R2~XlR,-X

NC - N = C«*- NC -N = CNC-N =C (2)
XSR2XSK XSK

3 12
Az ilymódon előállított vegyületeket különböző spektroszkópiai módszerekkel vizsgál

ták. A 2 és 1 jelzésű sók esetében infravörös felvételek alapján igazolták a ciánimido-ditio- 
karbonát szerkezetet [1,4].
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2-20 C-on végzett röntgendiffrakciós mérések segítségével meghatározták a [NCN=CS2] 
anion geometriáját, megállapították a kötéshosszakat, majd ezekből következtettek a töltés- 
eloszlásra [5]. Az 1 .ábra a kétértékű ciánimido-ditiokarbonát-aniont mutatja be atomtávol
ságokkal (A) és kötésszögekkel együtt.

2-N2S1
1,164

1,72

о C2123,44° 120,9 172,3°

1,305,1,342,
120,68° p1 N1

115,88

1,727
S2

l.ábra: A kétértékű ciánimido-ditiokarbonát anion ábrázolása atomtávolságokkal és kö - 
tésszögekkel együtt

Az anion síkban helyezkedik el. Az 1,305 Á-ös N1-C2 távolság rendkívül kis érték az 
egyébként 1,5 Á-ös C-N cr-kötéshosszhoz képest, ami arra utal, hogy az N1 magános elekt
ronpárja és a C2-N2 hármaskötés között ^-konjugáció alakul ki. А С1 -N1 1,342 Á-ös távol
sága a kettőskötésnél hosszabb, míg a Cl -SÍ = 1,72 Á és a Cl -S2= 1,727 Ä kötéshossz rövi- 
debb a megfelelő C-S сг-kötésnél, mely 1,82 Ä. Ez utóbbi értékek parciális kettőskötések ki
alakulását feltételezik. A 2.ábra mutatja a kétértékű ciánimido-ditiokarbonát-anion fentiek 
alapján valószínűsíthető formáját.

2-NS ///
С/

//
Ny

:/s
/vs

2.ábra: A ciánimido-ditiokarbonát anion valószínűsíthető formája

A ciánimido-ditiokarbonát-anion szerkezetének ismeretében feltételezhetjük, hogy a di- 
káliumsó két kénatomjának különböző reakciókészsége [3] statisztikai jellegű megközelíté
sétől eltérően arra vezethető vissza, hogy a Cl-SÍ kötéshossz nem azonos a C1-S2 kötés
hosszal és az S1C1N1 kötésszög ugyancsak eltér az S2C1N1 kötésszögtől. Az; imido-ditio- 
szénsav-csoportban (-N=CS22~) meghatározott távolságok hasonlóak a ditiokarbamátoknál 
(-Í^-C(^S)-S’) talált értékekhez, mely a két vegyületcsalád kötésviszonyainak rokonságát tá
masztja alá.

A (2) szerinti alkilezéssel nyert észterekkel -24 és +1°C közötti hőmérséklettartomány
ban végzett ^-NMR-vizsgálatok [6,7] geometriai izoméria fellépését mutatták (3), mely
nek kialakulását a szén-nitrogén kettős kötés miatt fellépő gátolt rotáció teszi lehetővé.
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R,S CN
\ /

C = N

RiS
\
C = N

/ / \
CNR2S R25 (3)

E-izomer Z-izomer

A kialakuló izomerek közül az a szerkezet tekinthető kedvezményezettnek, ahol a kisebb 
térkitöltésű S-alkil-csoport (SRi) van közelebb a cianid-csoporthoz. Ezt az állapotot Walek 
és munkatársai az E-izomerhez rendelték [7]. Ri=metil és különböző típusú R.2 esetén az 
E/Z-arányra igen eltérő értékeket kaptak, mely R2 szférikus és elektronikus befolyására ve
zethető vissza.

A ciánimido-ditioszénsav sói és észterei között számos peszticid sajátsággal rendelkező 
anyagot találtam, melyeket a következőkben részletesen ismertetek és az 1 .sz. táblázatban 
foglalok össze (4-18) a megfelelő irodalmi hivatkozásokkal együtt. (Az egyes típusok között 
Rí és R2 nagy variációs lehetőségei miatt átfedés lehetséges.) A biológiailag aktív vegyüle- 
tek tárgyalása során érdemes a figyelmet felhívni arra, hogy már a dinátriumsó is antimikro- 
biális hatású szer ditiokarbamát káliumsójával illetve etiléndiaminnal alkotott kombináció
ban (4-es típus).

Két esetben találkoztam deszikkáns- illetve fungicidként alkalmazható monokáliumsóval 
(5,6), ahol az észterező Rí jelentése C1-3 alkil, allil és benzil.

A [10]-es számú találmányi bejelentés a sót amino-ciklohexil-foszfonátokkal (12) alko
tott kombinációban alkalmazza.

tNHR

P(°R2)2

О

12

R!,R2-Ci-8 alkil

Z=H, Me, halogén

A 7-es vegyületek érdekessége, hogy a [15]-ös szabadalom peszticidként védi az alkáli
földfém kationnal rendelkező ciánimido-ditiokarbonátokat is. Hogyha Ri^alkálifém, akkor 
R2 jelölése CHRZ, melyet a táblázatban részletesen ismertetek.

A monosók közé sorolandó a 8.-as számú vegyület, ahol Ri= C1-4 alkil illetve benzil. Eze- 
setben a kation nem fém, hanem nagy térkitöltésű ammonium ion. A megfelelő monokálium-
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só és kvaterner ammónium-klorid reakciójában keletkező anyag jó fertőtlenítőszer (bakteri
ad, fungicid).

A szubsztituálatlan és szubsztituált alkil, alkenil, alkinil és aralkil csoportokat tartalmazó 
diészterek száma nagy, hatásspetrumuk széles (5.6.7.9.10.11.12.13.161. hiszen a legkülön
bözőbb peszticid aktivitással rendelkező anyagok szerepelnek köztük. Speciális esetben az 
egyik észterező csoport lehet heteroaril-alkil (7,16), hidroxi-alkil, alkoxi-alkil (6), karboalko- 
xi-metil, karbamoil-metil és ciano-metil (7).

Fontos a fungicid aktivitású 14-es vegyülettípus, ahol két ciánimido-ditioszénsav-észter- 
csoport kapcsolódik egymáshoz egy metilén-hídon keresztül. Itt kiemelkedő a Phytophthora 
infestans elleni hatás. A szintézis kétféle úton valósítható meg.

Az egyik módszer szerint először két dikáliumsó molekulát kapcsolnak össze dibrómme- 
tánnal vagy brómklórmetánnal (4), majd az ilymódon nyert új típusú dikáliumsót (20) alkile- 
ziJk(5), [28,30].

SK 5KSK
/ x-ch2-y

C=N-CN- NC-N=C2 NC - N =C
\ (4)SK S-CH2-S

202
X,Y = azonos vagy különböző halogén

SCH3 SCH3
120 2 (0^3)2^04 1 40°C

-NC-N=C C = N-CN
(5)I

S-CH2-S

14
A14 típusú anyagok szintézise két monokáliumsó dihalogénmetánnal való összekapcso

lásával is kivitelezhető (6), [27].

SR SRSR
x-ch2-y

NC-N=C C=N-CNNC ~ N =C
(6)I

s-ch2-sSK

3 14
20 esetében is megoldható a szelektív alkilezés (7), melynek eredményeképpen nyerhető 

a 21-es monokáliumsó. Ezt halogénezőszerrel reagáltatva (bróm, klór, szulfuril-klorid) tia- 
diazolhoz (22) jutottak (8), [30].
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SCH3 SK
20 (CH3)2S04 , 30°c

NC-N=C C = N - CN

(7)s-CH2-s

21

SCH3
X21 + halogénczőszzr NC-N=C (8)

I 2-s4 /NS -CH

22X=Br, Cl

Hogyha 21 bázis jelenlétében aktív metilén tartalmú alkilezőszerrel (brómnitrometán, 
klóraceton, 4-nitrobenzil-bromid) reagál, a 23-as tiazol keletkezik (9), [30].

SCH3
(9)_21 + Y - CH2-X

X=Br,Cl

Y=N02, СНзСО, 4-NO2C6H5

A 22 és 21 típusú anyagok a 15-ös vegyületcsaládba sorolhatók, melynek jellemzője, 
hogy a ditioszénsav-észter egyik észtercsoportjában a kénatomhoz metilénhíddal oxigén
vagy kénatomon keresztül alkil-, aril- illetve heterociklus csoport, valamint ezeknek szubsz- 
tituált származékai kapcsolódnak. A (8) és (9) egyenlet ezeknek speciális előállítási módja. 
Leggyakrabban a (10) szerinti szintézist alkalmazzák, amikor a monokáliumsót a beépítendő 
csoport klórmetil-származékával reagál tátják [31 ].

SRi SRi
Ici - ch2-x-r

(10)NC-N = CNC - N = C
I

s-ch2-x-rSK

153x=o,s
' -

R=alkil, aril, heterociklus
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15 előállítása más módszerrel is kivitelezhető. Eszerint 3-at brómklórmetánnal reagáltat- 
ják és így a 24-es ciánimido-ditioszénsav-(S-alkil,S’-klórmetil)-észterhez (241 jutnak (11),
[32].

SR1 SRi
Br - CH2 - Cl

NC - N = CNC-N=C
(П)SK S -ch2- Cl

3 24

Az ilymódon keletkező klórmetil-származékot (24) bázis jelenlétében kapcsolják a meg
felelő XH csoporttal (12).

SRi SR!
bázisI

NC-N = C + HX-R NC - N = C
I (12)S-CH2-C1 S-CH2 -x -R

24 15
A 17-es típusú vegyületek inszekticidek, melyeknél egy tiolfoszforsav-észter illetve diti- 

ofoszf or sav-észter csoport alkilénhídon keresztül kapcsolódik a ciánimido-ditioszénsav- 
vázhoz.

A i8-as sorszámmal jelzett anyagok szintén tiolfoszforsav- illetve ditiofoszforsav-észte- 
rek, ezért strukturális szempontból az előzőek rokonának tekinthetők, de itt a foszfor közvet
lenül kapcsolódik a ciánimido-ditioszénsav egyik kénatomjához, mely másirányú biológiai 
aktivitást eredményez. így a (13)-as úton szintetizált vegyületek herbicidek.

SR!SR! X
II/OR5 ZnCt2 I

(13)NC-N = С XNC - N = С +C1-P
OR5III R6

S- PSK
R6

18253
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2.2. N-ciano-izotiokarbamidok

SRi
/

NC - N = C
\

N - R2

R3

2Á

A ciánimido-ditioszénsav-dialkil-észterek alkilmerkapto-csoportjai az imino-szén elekt
ronszegénysége miatt nukleofil szubsztitúcióban fokozatosan cserélhetők nitro
génbázisokkal (14,15), [36,37].

SR,SRi
//

NC- N = C+ HN - R2 

SR, R3

NC-N = C
\ (14)\

N-R2
I
R3

261

R 5

N-R6R5 /
- NC - N = C26 + HN - R6 (15)\

N-R2

R3

27

Az első alkilmerkapto-csoport cseréje viszonylag könnyen, gyakran szobahőmérsékleten 
is lejátszódik. A második S-alkil-csoport cseréje általában erélyesebb körülményeket igé
nyel.

A 2á típusú izotiokarbamidok között jóval kevesebb peszticid vonatkozású vegyület ta
lálható, mint a ditioszénsav-észterek között. Jelentőségük elsősorban gyógyszer területen is
mert [41 ]. A növényvédőszerkémiai vonatkozással rendelkező anyagokat a 2.sz. táblázatban 
foglaltam össze (2Ä22.)- A táblázatban szereplő mindkét vegyületcsalád (14) szerint állítha
tó elő. Az izotiokarbamid kénatomjához kapcsolódó Rí csoport minden esetben metil, míg a
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nitrogénhez kapcsolódó R2 hidrogén. R3 jelentése valamint a jelentkező biológiai aktivitás a 
két vegyületcsaládban más.

Optimálisan szubsztituált aminokkal (15) szerint elkészítették a 2.sz.táblázatban szerep
lő izotiokarbamidok azonos hatásirányű guanidin analógjait (27), [36,39,40], melyek jelen
tősége feltehetőleg az azonos strukturális alapokon nyugvó, hasonló biológiai aktivitással 
rendelkező vegyületek skálájának bővítése.

A ciánimido-ditioszénsav dikáliumsója, diészterei és az izotiokarbamidok számos gyűrű
zárási reakcióra alkalmasak, melyek közül kiemelem a ciánimido-ditioszénsav-dimetilészter 
hidrazinokkal lejátszódó triazol képzését (16), [42].

SCH36y : NH-R
I+NC- N=C

\ : NH2
SCH3

1

A • R = elektronszívó В : R = ele ktronküldó'

-CH3SH - CH3SH

R

N :NH N --NH2 R (16)NH NH
II

N = C N = C
SSCH3SCH3

R

H2N N

T vh2n

IjN----- 4. M==l
SCH3 SCH3

30 31

A fentiek szerint elektronszívó R csoport l-szubsztituált-5-amino-3-metilmerkapto- 
1,2,4-triazolok (30). míg elektronküldő R csoport l-szubsztituált-3-amino-5-metilmerkap- 
to-1,2,4-triazolok (31) kialakulásához vezet.
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3. IRODALMI AD ÁTOK ÉRTÉKELÉSE

Az irodalmi adatok áttekintése azt mutatja, hogy a ciánimido-ditioszénsav-csoportot tar
talmazó vegyületek széleskörűen alkalmazhatók növényvédőszer területen.

A peszticid aktivitással rendelkező anyagoknál a hatás legtöbb esetben egy adott csoport
hoz kötődik:, a toxoforhoz, melynek távolléte a struktúra teljes hatástalanságát eredményezi. 
Az irodalmi adatok alapján feltételezhető, hogy a legtöbb esetben fungicid aktivitást ered
ményező ciánimido-ditioszénsav-csoport toxofor, hiszen sói és legegyszerűbb dialkil-észte- 
rei is mutatnak biológiai hatást, bár ezeknél néhány alkalommal szerkombináció szükséges. 
Mivel e vegyületcsalád kötésviszonyait tekintve rokonságot mutat a széndiszulfid forrásként 
ismert ditiokarbamát fungicidekkel, valószínű, hogy a ciánimido-ditioszénsav-észterek szin
tén széndiszulfid források.

A biológiai hatás kifejlesztéséhez szükséges a toxofort hordozó struktúra, a carrier. Ilyen 
pl. a ciánimido-ditioszénsav egyik kénatomjához kapcsolódó metil-oxi-aril csoport (151. 
Előfordulhat, hogy a carrier egyben toxofor is. Erre példa a fungicid hatású 14-es vegyülettí- 
pus, ahol két ciánimido-ditioszénsav-észter molekula metilénhídon keresztül kötődik egy
máshoz. Itt mindkét csoport azonos, míg pl. a 17-nél alkalmazott másik toxofor a tiolfosz- 
forsav- ill. ditiofoszforsav-észter, ahol a jelentkező inszekticid aktivitásért elsősorban ez 
utóbbit tehetjük felelőssé.

Nem zárható ki azonban, hogy a ciánimido-ditioszénsav-észterekhez kötődhet rovarölő 
és gyomirtó hatás is, hiszen az egyszerűbb 2 típusú anyagok mindkét tulajdonsággal rendel
keznek a jelentkező fungicid aktivitás mellett.

Az N-ciano-izotiokarbamidok jelentősége növényvédőszer területen a ditioszénsav-ész- 
tereknél kisebb. Ennek oka lehet, hogy ez a vegyülettípus már nem tekinthető széndiszulfid 
forrásnak, ezáltal az anyagok hatásmechanizmusa más, a biológiai aktivitás farmakológiai 
szempontból válik jelentőssé. Feltehetőleg hatásért felelős csoportnak tekinthető a ciano- 
izotiokarbamid, amihez hasonló viselkedést mutat a belőle leszármaztatható ciano - guanidin 
mind a növényvédőszerek, mind a gyógyszerek vonatkozásában.
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4. CÉLKITŰZÉSEK

Az irodalmi adatok értékelése alapján látható, hogy várhatóan peszticid aktivitással ren
delkező ciánimido-ditioszénsav-észter származékokat a dikálium-ciánimido-ditiokarbonát 
(dikáliumsó, 2) alkilezési reakcióival állíthatunk elő.

Mivel a dikáliumsó kétlépcsős alkilezésével aszimmetrikus észterekhez (Rí ^Ra) jutha
tunk, ezt kihasználva célom olyan új típusú reagensek keresése volt, melyek segítségével 
vizsgálni lehet a reakciókörülményeket és felhasználásukkal új,peszticid aktivitással rendel
kező ciánimido-ditioszénsav-származékok előállítására nyílik lehetőség.

Feltételezhető, hogy a ciánimido-ditioszénsav-csoport toxofor, melynek bizonyítására 
eddig még be nem épített carrierek illetve más típusú toxofor csoportok ciánimido-ditio- 
szénsav-vázhoz kapcsolását terveztem. A szintetizálandó vegyületeket a 3. ábrán mutatom 
be. A bemutatott csoportok közül a Cl bevitele elsősorban kiindulási vegyületet eredményez, 
de biológiai aktivitását is figyelemmel kísértem. A ftálimid, tetrahidroftálimid és triazol más 
toxoforral együtt ismert növényvédőszerek carrierje. (Pl. a ftálimid a folpet, a triazol a triadi- 
mefon alkotója.) A felsorolt pirimidinek közül a 4,6-dimetil-pirimidin fungicid és herbicid 
hatóanyagok építőelemeként ismertté vált, de a többi pirimidin, a saccharin, tetrazolin- ill. 
tetrazol-származékok gyakorlatilag ismeretlenek a növényvédőszer kémiában. A beépítendő 
toxoforok közül a tiocianát és ditiokarbamát fungicid aktivitásért felelős csoportok, míg a 
karbamidok elsősorban herbicid, a karbamátok főként inszekticid hatást eredményeznek.

5R
/

NC - N=C
\S-(CH2)n-X

R=alkil .alkenil .aralkil

n=l-3

X=Carrier: -ci, - i i i

N-— ^ N = N / \
'

-SA? í VN
N

í SN-R;\^N i i
N

R1

S R1
11 1 5-S-C-N-R2

О R1
11 1 2 " , 

-NH-C-N-R2 j -0-C-NH-R1

О

X=Toxofor: - SCN i i

3.ábra: Szintetizálandó ciánimido-ditioszénsav-észterek
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Elsősorban a ciánimido-ditioszénsav-észterek biológiai aktivitásával történő összehason
lítás céljából tartottam szükségesnek az N-ciano-izotiokarbamidok szintézisét. A feltétele
zett elv szerint (itt a ciano-izotiokarbamid a lehetséges toxofor) ezesetben is carriereket il
letve toxoforokat építettem be a molekulába (4.ábra). A Cl illetve OH-csoport bevitelével ki
indulási anyagokhoz lehet jutni, míg várhatóan biológiailag aktív vegyületeket eredményez 
a pirimidin mint carrier és a tiocianát továbbá karbamát csoportok toxofőrként való beépíté
se.

SR
/

NC - N=C
\
nh-ch2-ch2-x

R=alkil

X=Carrier: -ci I -OH ; -Y

Y=S,0

X=Toxofor: - sc N 1-O-с-NH-Ri 4

4.ábra: Szintetizálandó N-ciano-izotiokarbamidok
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5. ELMÉLETI RÉSZ

A célkitűzéseknek meglelelően két nagy vegyületcsaládban közel 120 vegyidet szintézi
sét végeztem el. Az általam előállított anyagokat fizikai állandójukkal és biológiai hatásuk
kal együtt a 3-15.SZ. táblázatban foglalom össze. A ciánimido-ditioszénsav-észtereket az 
5.1. pont alatt, az N-ciano-izotiokarbamidokat az 5.2. pont alatt tárgyalom. Az előállított ve- 
gyületek szerkezetazonosítása !H-NMR és IR felvételek alapján történt, melyek részletes 
tárgyalására A szintetizált vegyületek spektroszkópiai vizsgálata (5.3.) címszó alatt és a 
KÍSÉRLETI RÉSZben (6.) kerül sor.

5.1. Ciánimido-ditioszénsav-észterek

Az ide tartozó vegyületek mindegyikénél azonos módon végeztem a kiindulási interme
dier előállítását, azaz a PW által gyártott dikálium-ciánimido-ditiokarbonátot (2) a (2)-es 
egyenlet első lépésének megfelelően alkilhalogenidekkel reagáltattam víz-aceton elegyben 
0°C-on [3,15]. Ilymódon 11 különböző monokáliumsót Q.) szintetizáltam.

SR
/

NC - N =C
\

SK

2

labcdef gh

R Me Et iPr nPr sBu nBu nPe nHp nO Allil Bz

3 további alkilezési reakcióinak segítségével jutottam el a kívánt vegyületekhez.

5.1.1. Ciánimido-ditioszénsav-(S-alkil,S’-klóralkil)-észíerek

Mint már említettem, a címben foglalt vegyületeket elsősorban azért állítottam elő, hogy 
intermedierként szolgáljanak további új anyagok szintézisénél.
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Аz irodalmi áttekintésben találkoztunk a 24-es típusú klórmetilek előállításával [32]. A 
szintézist 30-60 C-on végezték, melynek során a monokáliumsót harmincszoros feleslegben 
jelenlévő, a végtermék oldószereként is szolgáló brómklórmetánban szuszpendáltatták fel 
fázistranszfer katalizátor alkalmazása mellett, 55-90% közötti hozamot kapva. Biológiailag 
aktív vegyületek előállításához szükségesnek tartottam, hogy a metilén csoportok számának 
növelésével újabb típusú klóralkil származékokhoz (22) jussak, ezáltal általánosítva a (1 l)-es 
egyenletet (17). A32-es típusú vegyületeket a 3.sz. táblázatban foglalom össze (32a-i).

5R SR

NC - N =C + Br-(CH2)n-CI - NC-N = C
(17)I

S-(CH2)n-ClSK

323
n=l-3

(17) végrehajtására kétféle eljárást dolgoztam ki (A és B).

Az A eljárás hasonló a [32]-ben leírtakhoz azzal a különbséggel, hogy a monokáliumsót 
vízben oldva szobahőmérsékleten dolgoztam a brómklóralkán hatszoros feleslegének alkal
mazása mellett. Tehát a reakció ezesetben nem szilárd és folyadékfázis határán, hanem két 
folyadékfázis határán játszódik le. A reagensként szolgáló brómklóralkán itt is a végtermék 
oldószere, míg a víz a monokáliumsót és a kilépő KCl-ot egyaránt oldja. Ezáltal elkerülhető 
egy szűrési lépés és egyúttal megoldható az elkerülhetetlen vizes mosás is, mely az esetleges 
ipari alkalmazásnál előnyt jelent. n=l esetén az irodalmi adatokkal összehasolítást végezhe
tünk. A hozam az ott megadott intervallumon belül jelentkezett (50-87%), míg az általam 
szintetizált vegyületek tisztasága feltehetőleg jobb volt, hiszen R=Et esetében olaj helyett 
kristályos terméket kaptam. Nem vagy nehezen lehetett elkerülni a 23-as típusú anyagok ke
letkezését (0-15%), hiszen ezek n=l változatai azonosak a 14-es vegyülettípussal, melynek 
előállításához az általam alkalmazottakkal azonos reakciópartnerek kellenek, így csakis a re
akciókörülmények változtatásával juthatunk másik végtermékhez, kihasználva a bróm és 
klór közötti polarizálhatóságbeli különbséget.

SRSR

C=N-CN 'NC -N=C
I

S-(CH2)n-S

22

33 keletkezésének kiküszöbölésére dolgoztam ki a homogén fázisú В eljárásváltozatot, 
miszerint a monokáliumsót acetonban oldva szobahőmérsékleten reagáltattam a brómklóral- 
kánnal, melyet n= 1,2 esetében feleslegben alkalmaztam. A metilén-csoportok számának nö
vekedésével nő a bróm és klór közötti reakciókészségbeli különbség, ezért etilénhíd (n=2) 
esetében ennél a módszernél sikerült kiküszöbölni 22keletkezését, míg n=3-nál a brómklór- 
propán feleslege nélkül is elkerülhető volt a melléktermék kialakulása. '
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A kevesebb melléktermék miatt monokáliumsóra vonatkoztatva jobb volt a hozam а В el
járásváltozatnál, mint A-nál, ahol a brómklóralkán visszanyerési lehetősége jelentett előnyt. 
Az e fejezetben tárgyalt vegyületek szintézisét a 6.1. alatt bemutatott példákon keresztül 
szemléltetem.

5.1.2. Ciánimido-ditioszénsav-[S-alkil,S’-(heteroaril-N-metil)]-észterek

E vegyületcsaládba sorolhatók azok az anyagok, ahol carrierként ftálimidet, tetrahidrof- 
tálimidet, saccharint, triazolt illetve tetrazolinokat alkalmaztam. Szintézisük a monokálium- 
só és a 34 típusú N-klórmetil-heterociklus reakciójával történik (18) acetonban vagy etil-me- 
til-ketonban.

SR SR
!I /

NC-N =C + Cl - CH2 - N Hét NC-N=C
\ /

S-CH2-N Hét (18)SK
\

3 34 35

34 előállításához az alkalmazott heterociklus NH-ját formaldehiddel addícionáltatjuk, 
majd az így kapott N-hidroximetil-heterociklust (17) tionilkloriddal klórozzuk (19), [43,44].

\\\ CH20 SOC12 Hét ,N-CH2-Cl (19)■ Hét ,N-CH2-OHHét NH
/ //

343736
A szintetizált vegyületeket az alkalmazott nitrogéntartalmú heterociklus típusa szerint 

kívánom bemutatni.

5.1.2.1. Ftálimidek (ftálimid, tetrahidroftálimid)

Ide sorolhatók az N-klórmetil-ftálimid és N-klórmetil-tetrahidroftálimid különböző mo- 
nokáliumsókkal történő reakciójából származó anyagok (ftálimid-származékok: 3§a-e, 4.sz. 
táblázat; tetrahidroftálimid-származékok: 39a-d.5.sz. táblázat; szintézispéldák 6.2. alatt).
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SR SR
I

NC-N=C NC - N —C
s-ch2-n s- ch2-n

22

Tapasztalataim szerint az N-klőrmetil-ftálimid a megfelelő tetrahidroftálmúd-szárma- 
zéknál aktívabb vegyület, ugyanis azonos típusú monokáliumsóval végezve a reakciót, eny
hébb reakciókörülmények között is eljutottam a kívánt végtermékhez, illetve azonos körül
mények között a teljes átalakulás rövidebb időt igényelt. így pl. 38b előállításához aceton- 
ban fél óra, míg 39b szintéziséhez ugyanebben az oldószerben 6 óra refluxra volt szükség 
(R=Et). A két klór reakciókészségbeli különbségének oka lehet, hogy az N-klórmetil-ftáli- 
mid végig konjugált rendszer, míg az N-klórmetil-tetrahidroftálimid esetében a konjugáció 
elmarad.

Az N-klórmetil-ftálimid jó reakciókészségét kihasználva dikáliumsóval 0 C-on előállítot
tam belőle a 2-as típusú monokáliumsót (21), melyből szobahőmérsékleten nyertem 38e-t.

s-ch2

5.1.2.2. Saccharinok

E vegyületcsaládban az N-klórmetil-saccharint 9 különböző monokáliumsóval kapcsol
tam. A reakció a ftálimidekhez képest erélyesebb körülmények között játszódott le, az ace- 
tonitril illetve az etil-metil-keton forráspontján, a 4ű_típusú végtermékeket adva (40a-i. 6.sz. 
táblázat, szintézispélda 6.3. alatt).
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A fentiek alapján az N-klórmetil-saccharin reakciókészsége kisebb az N-klórmetil-ftáli- 
midekénél. Ennek magyarázata lehet a gyűrű kénatomján lévő két oxigén elektronszívó ha
tása, mely a Cl-C cr-kötésen is érvényesül, ezáltal csökkentve annak alapállapoté polározott- 
ságát.

A teljes átalakulás hasonló idő alatt zajlott le az egyes monokáliumsók és a klórmetil-sac- 
charin között, de R=Bz esetében a hosszú reakcióidő ellenére sem jutottam el a kívánt vég
termékhez, a kinyert anyag nem tartalmazta a ciánimido-ditioszénsav-csoportot. Mindez a 
benzilsó csökkent reakciókészségére utal.

5.1.2.3. Triazolok

A címben foglalt vegyületek (41 a-f. 7.sz. táblázat) szintézise lényegében a saccharinok- 
hoz hasonlóan kivitelezhető, mivel a végtermékhez az adott monokáliumsó és az N-klórme- 
til-triazol etil-metil-ketonban történő refluxoltatásával jutottam el (előállításra példa 6.4. 
alatt).

SR
/

■hNO N=C /\S-CH2-N

41

A reakciókörülmények arra utalnak, hogy a klórmetil-triázol és -saccharin hasonló reak
ciókészségű alkilezőszerek, melyek Cl-C-N kötésrendszerében valószínűleg közel egyenle
tes elektroneloszlás uralkodik.
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5.1.2.4. Tetrazolinok

A tetrazolinok és a későbbiekben tárgyalandó tetrazolok szintézisének alapanyaga azo
nos, melyet (20) szerint két tautomer formában írhatunk fel (42 tion és tiol).

N = N N = N
\/ \ /i 1R Vs

NH (20)

SH
42tion 42 tiol

1R =alkil,aril

Ha a reakciót formaldehiddel végezzük, akkor 42 a tion formának megfelelően (21) sze
rint 1 -hidroximetil-4-alkil/aril-tetrazolin-5-tionná alakul (43), mely tionilkloriddal a jelen 
fejezetben tárgyalt vegyületek közvetlen kiindulási anyagát (44) adja (22), [43,44].

N = N 
R1 - N ^

V
N = N
/ \ CH201R"Vs

NH n-ch2-oh (21)

S

42 43

n=n
/ \SOCl2 1R - N
V

5

n-ch2-ci
(22)

44

44 monokáliumsókkal történő reakciója a 45-ös vegyülettípust eredményezi (45a-k, 8.sz. 
táblázat, példa 6.5. alatt).

SR
/

NC - N = C N=N
/\ \

s-ch2-n
V

s

1N-R

45

45 előállítása a saccharin- és triazol-származékokhoz hasonlóan legtöbbször etil-metil- 
ketonban, refluxhőmérsékleten történt. R1 nem befolyásolta észrevehetően a reakciósebes-
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séget. Általában hosszú reakcióidővel kellett számolni, ami részben a már keletkezett vég
termék bomlását eredményezte, ezért több esetben kromatográfiás tisztításra volt szükség. 
Néhány alkalommal rövidebb reakcióidővel tisztább termékhez jutottam, mint pl. R=Me ese
tében (45a,e,j,k). Ez utóbbiak közül 45k előállítása már alacsonyabb hőmérsékleten, aceton- 
ban történő refluxszal kivitelezhető, ami a ditioszénsav metil szubsztitúciója mellett a tetra- 
zol R!=Ph szubsztitúciójának is köszönhető, hiszen az összes többi esetben R1 jelentése al- 
kil. Az aktívabb klór a Cl-C-kötés nagyobb alapállapotú polározottságára utal, melyet a fe- 
nil-csoport elektronszívó hatása vált ki.

5.1.3. Ciánimido-ditioszénsav-[S-alkil, S’-(heteroaril-S-alkil)]-észterek

E vegyülettípus előállítására két szintézisutat dolgoztam ki (A és B), melyek az irodalmi 
részben ismertetett eljárások (10,12) általánosításául szolgálnak.

Az A eljárás esetében először el kellett készíteni a beépítésre szánt heterociklus S-klóral- 
kil-származékát. Ennek egyik módja a metil-tio-csoportot szubsztituensként tartalmazó he
terociklus (46) szulfurilkloriddal történő klórozása (23), [45], másik módja pedig a tiol- 
szubsztituált heterociklus (48) brómkldralkánnal való reakciója (24), [46], mely a bróm és 
klór közötti reakciókészségbeli különbségen alapul.

so2ci2
Hét-SCH3 Hét -S-CH2-Cl (23)

46 47

(24)Br-(CH2)n- Cl
Hét -S- (CH2)n-ClHét - 5H

48 49n=l-3

Az így nyert klóralkil-tio-származékokat (47=49. ha n= 1) monokáliumsóval kapcsolva 
jutottam el a kívánt végtermékhez (5£), (25)).

SRSR //
NC-N =C+ Het-S-(CH2)n-Cl (25)NC-N =C \\ S-(CH2)n-S-HetSK

50493
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Látható, hogy ez a módszer a 35-ös típusú anyagok szintézisének (18) analógiája azzal a 
különbséggel, hogy ott a klórmetil-csoport egy heterociklus nitrogénjéhez kapcsolódik, míg 
itt a heterociklushoz szubsztituensként kapcsolódó kénatomhoz.

А В eljárás kiindulási anyagaként felhasználtam az általam (17) szerint előállított ciáni- 
mido-ditioszénsav-(S-alkil,S’-klóralkil)-észtereket (22), melyeket utána K2CO3 jelenlétében 
kapcsoltam a beépíteni kívánt heterociklus tiol csoportjával (26).

SR SR
/ /K2co3

NON =C + Het-SH (26)NC - N = C
\ \

S-(CH2)n-Cl S-(CH2)n-S-Het

4832 50

Mint később látni fogjuk, а В eljárásváltozat A-nál általánosabban használható, mivel a 
47- ill. 49-cel jelzett S-klóralkil-heterociklusok szintézise több esetben nem vagy nehezen 
kivitelezhető.

Az A és В eljárással szintetizált vegyületeket az előző fejezethez hasonlóan a carrierként 
használt heterociklus típusa szerint ismertetem.

5.1.3.1. Tetrazolok

A Tetrazolinok (5.1.2.4.) címszó alatt már utaltam erre a vegyületcsaládra. Ezesetben 42 
tiol formáját tekinthetjük az előállítani kívánt 51-es vegyülettípus alapanyagának.

SR/
NC - N = C

\S-(CH2)n-S

ál

Az ide tartozó vegyületek mindegyikét (51 а-p. 9.sz. táblázat, példa 6.6. alatt) а В mód
szer szerint állítottam elő. A reakció kivitelezése minden esetben acetonban történt, a hő
mérséklet és a reakcióidő vegyületenként más volt. Egyértelmű összefüggés a reaktánsok tí
pusa és a reakciósebesség között nem volt megfigyelhető. A reakció 15 perc és 2 óra közötti 
időtartam alatt zajlott le. Eszerint mind a 32-es típusú klóralkil-észterek, mind a 42-es tetra-
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zol-5-tiolok jó reakciókészséggel rendelkező vegyületek, ami fokozott érzékenységükkel jár 
együtt. Ez utóbbi a végterméknek is jellemzője, így melléktermék keletkezésével mindig 
számolni kellett. Emiatt a reakciót legtöbb esetben teljes befejeződése előtt le kellett állítani 
a közben fellépő bomlási folyamatok miatt. Tapasztalat szerint a bomlás oka a lúgos közeg, 
ezért savmegkötőként csakis a szilárd fázisban jelenlévő K2CO3 felelt meg. (A bázis hatását 
a pirimidinekkel kapcsolatban részletesebben tárgyalom.) Az említettek miatt a reakció be
fagyasztásakor általában maradtak kiindulási anyagok és melléktermék(ek) a reakcióelegy- 
ben, ami sokszor a végtermék kromatográfiás tisztítását tette szükségessé.

5.1.3.2. Pirimidinek

A pirimidinszármazékok előállítására mind az A mind а В eljárást alkalmaztam, de mint 
később látható lesz, а В út általánosabb. A végtermékek azj>2 általános képlettel jelölhetők 
(52a-e. lO.sz.táblázat).

SR
/

NC-N=C R1N
\

S-(CH2)n-S
R2N

52

n=l ,2 R^H, R2=5-C1 

R^ú-Me, R2=6-Me

Az A eljárás 52d esetében sikeres volt, míg 52b-nél a kiindulási 4,6-őimetil-2-(klórmetil- 
tio)-pirimidin előállítási nehézségei miatt nem járt eredménnyel.

Általános tapasztalatom, hogy a 2-szubsztituált-4,6-dimetil-pirimidinek 2-es helyzetben 
lejátszódó nukleofil szubsztitúcióban kevésbé aktívak, mint a megfelelő 5-klór-pirimidinek.

Alátámasztásul megemlítem, hogy a 4,6-dimetil-2-metiltio-pirimidin (46-os típus) metil- 
tio csoportját korábbi kísérleteim során nem sikerült dimetil-szulfoxidban hidrazinnal cse
rélni, míg ugyanez a megfelelő 5-klór-származéknál sikerült. 2-metilszulfonil-pirimidinek- 
nél (731 a metil-szulfonil-csoportot 5-klór-szubsztitúció mellett enyhébb reakciókörülmé
nyek között tudtam cserélni, mint 4,6-dimetil-szubsztitúció esetében.

A fentiek oka lehet a metilcsoportok hiperkonjugációja, mely a pirimidinnél 2-es helyzet
ben kialakult eleve nagy elektronsűrűséget fokozza.
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n=2 esetében az A eljárás már 5-klór-szubsztitúció mellett sem volt járható, mivel az 5- 
klór-2-(2-klóretil-tio)-pirimidin nem adta a várt terméket monokáliumsóval. Helyette kezel
hetetlen, több komponenst] reakcióelegyet kaptam. Próbálkoztam ugyanezen pirimidin 2-(2- 
klóretil-oxi) és 2-(2-klóretil-amino)-származékát is reagáltatni monokáliumsóval, de akkor is 
ugyanerre az eredményre jutottam, míg az 5-klór-2-(3-klórpropil-oxi)-pirimidin (£3) mono
káliumsóval a várt termékhez (54) vezetett (27).

/SCH3 /SCH3
+ CI-(CH2)3-0NC-N =C NC-N =cCl

-ф> (27)\'Чк S-(CH2)3-0

3 5453

A fentiek arra utalnak, hogy a 2-klóretil-X-pirimidineknél (X=N,0,S) egy nemvárt reak
ció fellépésével kell számolni, mely bomlást eredményez a rendszerben.

Mindazok a pirimidinszármazékok előállíthatok voltak а В eljárás szerint, ahol az A nem 
vezetett eredményre. Mint már a tetrazoloknál is látható volt, a ciánimido-ditioszénsav 32-es 
típusú klóralkil-származékai jó alkilezőszereknek bizonyultak, mivel a reakcióidő az A eljá
ráshoz képest lényegesen lecsökkent. A kivitelezés acetonban, legtöbbször reflux hőmérsék
leten történt. Akárcsak a tetrazoloknál, bomlás itt is tapasztalható, melynek oka feltehetőleg 
a jelenlévő bázikus K2CO3. Ezért megvizsgáltam, hogy az általam szintetizált végtermékek 
miként viselkednek a lúgos hidrazin-hidrát hatására. Mint már ismertettem, a ciánimido-di- 
tioszénsav-dimetilészter hidrazinokkal gyűrűzárási reakcióban triazolhoz vezet (16). 52d-t 
hidrazin-hidráttal az irodalomhoz [42] hasonló módon, az etanol reflux hőmérsékletén rea- 
gáltatva nem sikerült egységes termékhez jutni (28).

/SCH3 NH2-NH2'H20
//NC-N =C 77

\S-CH2-S

52 d

55 előállítása kerülő úton megoldható volt. Ehhez először szintetizálni kellett az 56-os 
triazolt a monokáliumsó és hidrazin-hidrát gyűrűzárásával (29), majd ezt az 5-klór-2-(klór- 
metil-tio)-pirimidinnel kapcsolva jutottam 55-höz (30).

SCH3

(29)

5K

563
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56 + Cl -CH2-S

47 55

Látható, hogy 55. stabilis vegyület, melynek előállítása 52d-ből annak lúgérzékenysége 
miatt nem lehetséges.

A fejezetben tárgyalt vegyületek konkrét előállításával 6.7. alatt foglalkozom.

5.1.4. Ciánimido-ditioszénsav-[S-alkil,S’-(tioeianátó-alki])]-észterek

E vegyületek (58a-q, 11 .sz. táblázat) szintézisére az eddig tárgyalt ciánimido-ditioszén- 
sav-származékokhoz hasonlóan többféle eljárást dolgoztam ki (31) és (32).

+ X-(CH2)n-SCN5R
/

NC-N=C
^SK (31)SR3

— NC - N = C
I
5 “(CH2)n- SCN

SR + KSCN/
NC-N=C 58

\S-(CH2)n-I

57
(32)KI

SR
/

NC-N = C
\S-(CH2)n-Cl

32
(31) jelenti az A eljárásváltozatot, míg (32) а В eljárásváltozatot.
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Az A eljárás alkalmazásakor valamely monokáliumsót szobahőmérsékleten reagáltattam 
acetonban brómmetil-tiocianáttal, magasabb hőmérsékleten klóretil-tiocianáttal.

3 és a klórmetil-tiocianát szobahőmérsékleten katalitikus körülmények között sem rea
gált, míg reflux közben bomlást tapasztaltam. Ennek oka, hogy a monokáliumsó enyhén lú
gos kémhatásé, mely reflux körülmények között a lúgokra érzékeny klórmetil-tiocianátot 
bontja. Brómmetil-tiocianát esetében a só bázikussága által okozott bomlási reakció a bróm- 
nak a klórnál jobb reakciókészsége miatt csak kismértékben tud versengeni a (31)-es folya
mattal, ezért ilyenkor kevés melléktermék keletkezése közben lejátszódik az alkilezés. A ke
letkező melléktermék miatt néhány alkalommal kromatográfiás tisztításra volt szükség.

A klóretil-tiocianát lúgokra való érzékenysége kisebb, mint a klórmetil-tiocianáté, ezért 
legtöbb esetben az aceton - allil-só felhasználásakor az etil-metil-keton - refluxhőmérsékle- 
tén megkaptam a kívánt 58 típusú végterméket, melynek tisztítása általában oszlopkroma- 
tográfiával történt.

А В eljárás első lépésében a ciánimido-ditioszénsav-klóralkil-észterből (32) nagy KI fe
lesleggel kialakítottam a megfelelő jódalkil-származékot (57). melyet a második lépés során 
reagáltattam kálium-tiocianáttal. Az első lépés minden esetben szükséges volt, mivel 32 nem 
képes a kálium-tiocianáttal való reakcióra.

A dikáliumsó brómmetil-tiocianáttal acetonban, szobahőmérsékleten, fázistranszfer ka
talizátor jelenlétében végzett reakciója (33) során a tiocianátó-metil-csoport nem épült be a 
ciánimido-ditioszénsav-molekulába. Tömegspektrum segítségével egyértelművé vált, hogy 
a kinyert anyag két azonos molekulatömegú komponenst tartalmazott: az 59-es jelzésű gyű
rűs vegyületet (43%) és a 60-as ditiocianátó-metánt (57%).

s-ch2-scnSKI BrCH2-SCN Br-CH2-SCNI
NC-N^C NC-N =nc-n = c -KBr-KBr I

(33)SKSK

_3_m 532.

ncs-ch2-scn

60

R J.Timmons és L.S.Wittenbrook az 59-es szerkezetű metilén-ciánimido-ditiokarbonátot 
dikáliumsó és dijódmetán reakciójával állították elő az acetonitril refluxhőmérsékletén [47].

Az általam végzett reakció valószínűleg a lm típusú monokáliumsón keresztül játszódik 
le, mely gyűrűzáródás révén stabilizálódik. A folyamat teljessé tételét segíti a brómmetil- 
tiocianát mennyiségének növelése, ami a (33) által jelzett reakciómat támasztja alá, mely 
szerintii és Ш együttes keletkezéséhez a brómmetil-tiocianát dikáliumsóhoz viszonyított 
kétszeres mennyisége szükséges. A két vegyület fizikai tulajdonságai rendkívül hasonlóak, 
ezért elválasztásuk nem járt eredménnyel.
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A fejezetben tárgyalt vegyülettípusokra 6.8. alatt találhatók példák.

5.1.5. Ciánimido-ditioszénsav-[S-metil,S’-(ditiokarbamátó:metil)]-észterek

A címben foglalt vegyületek (62a-f. 12.sz.táblázat, példa 6.9. alatt) szintézise a ciánimi- 
do-ditioszénsav-(S-metil,S’-klórmetil)-észter (32a) és a megfelelő ditiokarbamát-nátriumsó 
(61) reakciójával történt acetonban, szobahőmérsékleten (34).

5CH3 SCH3S d1 il /K 
+ NaS-C-N N C - N = CNC-N = C S r! II /R

s-ch2-s-c-n
(34)\ R2

S - CH2 “ Cl
4R2

6232 a

R1, R2^ alkil illetve heterociklust alkotnak

61

A reakció kivitelezése csakis ezen az úton volt lehetséges. Mint minden 22 típusú vegyü- 
lettel végrehajtott folyamat, ez is érzékenynek bizonyult. A ditiokarbamát sót frissen állítot
tam elő és feleslegben alkalmaztam. 22 típusát nem változtattam, csupán 61-ben a nitrogén 
szubsztituenseit, melyek nem befolyásolták a reakció kivitelezését.

5.1.6. Ciánimido-ditioszénsav-[S-metil,S’-2-(ureido)-etil]-észterek

Az ide sorolható vegyületek (64a-d. 13.sz.táblázat, példa 6.10. alatt) előállítását a megfe
lelő monokáliumsó és N-klóretil-karbamid (61) reakciójával állítottam elő etil-metil-keton- 
ban, reflux hőmérsékleten (36). Ehhez először 63 szintézisét kellett elvégeznem klóretil-izo- 
cianát és amin addíciójával (35).

A kivitelezésnél itt is számolni kellett melléktermékek (61) keletkezésével, melyek kiala
kulását részben az okozhatja, hogy a monokáliumsó R]=H esetében savmegkötő szerepét is 
játszhatja, kedvezve a 65-ös imidazolidinon képződésének. Ezért melléktermékek keletke
zése a feldolgozást nehezítette.
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Cl ~CH2 - CH2 - N- С ”0

R1
: (35)HN- R2

0 R1

Cl-CH2-CH2-NH-C-N-R2
SCH3 SCH3

(36)NC-N=C NC-N=C R1
ISK S-CH2-CH2-NH-C-N-R2

03 63 64

+
/ \

N-R2HNV
0

65
R1 —H, R2=alkil illetve R1 és R2 heterociklust alkot

5.1.7. Ciánimido-ditioszénsav-[S-metil,S’-2-(karbamoil-oxi)-etil]-észterek

A címben foglalt anyagokat (£>7) az előző vegyületcsaládhoz kapcsolódóan említem meg. 
Szintézisükre kidolgoztam a (37) és (38) egyenletekkel jelzett reakciómat, melynek eredmé
nyeként a (2&-as oxazolidinont kaptam, jelezvén, hogy a monokáliumsó ezesetben is savmeg
kötőként szerepelt (39). Alátámasztásul a 6.11. alatt bemutatott recept szolgál.

r'-n=c=o 1- ci-ch2-ch2-o-c-nh-rCl-CH2-CH2-OH (37)
II
0

66

SR
(38)

NC-N=C//
7/

5R 1s-ch2-ch2-o-c-nh-r
II+ 66

NC-N=C 067
SK

(39)
IN-RV

0
68
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A 67 jelzésű vegyületek előállítása biológiai szempontból érdekes lett volna, de szintézi
sük más irányból sem járt eredménnyel.

5.2. N-ciano-izotiokarbamidok

Értekezésem célkitűzéseinek megfelelően, kihasználva a ciánimido-ditioszénsav-dialkil- 
észterek azon tulajdonságát, hogy alkilmerkapto-csoportjaik nitrogénbázisokkal cserélhe
tők (ld. 2.2.fejezet), új N-ciano-izotiokarbamidokat állítottam elő. Kiindulási anyagként 
minden esetben a ciánimido-ditioszénsav-dimetilésztert használtam, melyet különböző ami- 
nokkal reagáltattam. Vagy az amin tartalmazta a beépíteni kívánt csoportot, vagy egy inter
mediernek szánt izotiokarbamidon építkeztem tovább.Ilymódon két új vegyületcsaládot si
került előállítanom.

5.2.1.N-ciano,S-metil,N’-[2-(pirimidm-2-il)-tio/oxi-etil]-izotiokarbamidok

Ezek az anyagok az 5.1.3.2. fejezetben tárgyalt ditioszénsav-észterek (52) nitro
génanalógjainak tekinthetők, ha n=2. Az előállított vegyületeket (70a-c) a 14.sz. táblázatban 
foglalom össze, példák 6.12. alatt találhatók. Attól függően, hogy a pirimidin 2-es helyzetű 
szubsztituense kén vagy oxigén, a végtermékek előállítására kétféle eljárást dolgoztam ki.

Az A eljárás irodalom alapján kivitelezett első lépése szerint a ciánimido-ditioszénsav-di- 
metilésztert klóretilaminnal etanolban refluxoltatva jutottam 69-hez [48],(40), melyet a má
sodik lépésben a pirimidin SH-csoportjával K2CO3 jelenlétében az etil-metil-keton forrási 
hőmérsékletén kapcsoltam (41).

SCH3 SCH3

NC- N = C + h2n-ch2-ch2-ci NC -N = C
(40)

SCH3 nh-ch2-ch2-ci

1 69

SCH-3
k2co3 (41)• NC-N=C

nh-ch2-ch2-s

48 70 a-b
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Eszerint a megfelelő ditioszénsav-észterekkel összehasonlítást végezve látható, hogy a 
69-es. alkilezőszernek tekinthető izotiokarbamid 32f-nél kevésbé aktív, ugyanis azonos piri- 
midin-tiollal végezve a reakciót, a teljes átalakuláshoz erélyesebb reakciókörülmények kel
lettek (aceton helyett az etil-metil-keton refluxhőmérséklete).

Itt kell megemlítenem, hogy 69-et megpróbáltam kálium-tiocianáttal reagáltatni, de a 
klór jódra történő cseréje ellenére sem jutottam el a kívánt 72-es vegyülethez, mely biológiai 
szempontból fontos lett volna (42).

SCH3 SCH3
KSCN

—- NC-N = C
I

NC-N=C (42)
nh-ch2-ch2-i nh-ch2-ch2-scn

71 72

Ebből már egyértelműen látható, hogy 22f klóretil-tio-csoportját klóretil-amino-csoport- 
tal helyettesítve (69) a vegyület aktivitása lényegesen csökken.

А В eljárás első lépésében (43) elő kellett állítani a pirimidin megfelelő amin-származékát 
(74), amit utána a ciánimido-ditioszénsav-dimetilészterrel etanolban refluxoltatva jutottam 
el 70c-hez (44). 24 rossz oldékonyságű vegyület, ezért a reakció lassú, az amin feleslegének 
alkalmazása szükséges.

h2n-ch2-ch2-oh (43)o-ch2-ch2-nh2S02CH3

73 74

(44)
SCH3

+ h2n-ch2-ch2-oNC - N= C

5CH3 nh-ch2-ch2-o Cl

1 74 70 c
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5.2.2. N-ciano,S-metil,N’-[2-(karbamoiI-oxi)-etil)-izotiokarbamidok

E vegyületcsalád mindegyikét azonos eljárás szerint állítottam elő. Az előzőekhez ha
sonlóan kétlépcsős folyamatról van szó, melynek első lépését irodalomban leírt recept alap
ján hajtottam végre [48,49], (45).

SCH3 SCH3
H2N-CH2-CH2-OH

NC-N=C NON = C
(45)

SCH3 nh-ch2-ch2-oh

751
A biológiailag is érdekes karbamát csoport kialakítása 75-nek izocianátokkal tetrahidro- 

furánban diazabiciklo-oktán katalizátor (DABCO) jelenlétében történő reakciójával sikerült
(46).

SCH3 sch3
R1-N=C=0

NC-N=C NC-N=C
(46)

nh-ch2-ch2-o-c-nh-r1nh-ch2-ch2-oh

О
75 76

A szintetizált vegyületeket (7£a-e) a 15.sz. táblázatban mutatom be, példa 6.1.3. alatt ta
lálható.

íR =alkil esetében (46) sikeres kivitelezéséhez a tetrahidrofurán refluxhőmérséklete szük
séges, míg R!=aril mellett szükséges és elegendő a szobahőmérséklet, mivel az arilizocianá- 
tok aktívabbak az alkilizocianátoknál, melynek következtében magasabb hőmérsékleten 
nem kívánt irányba tolódik el a reakció. A végtermékek elég jól kristályosíthatok, ezért vi
szonylag könnyű a tisztításuk.

5.3. A szintetizált vegyületek spektroszkópiai vizsgálata

]Az előállított anyagok szerkezetigazolása H-NMR és infravörös felvételek alapján tör
tént, tömegspektrum egy alkalommal készült (52 és esetében). Az egyes spektroszkópiai 
módszerekhez felhasznált készülékek: Varian ЕМ 360A NMR spektrométer, Pye Unicam 
SP-2000 típusű-IR spektrométer, továbbá Hewlett Packard GC-MSD (GC: 5890 II., MSD: 
5971 A, adatfeldolgozó rendszer: ES Vectra/12).
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lMint várható, a H-NMR felvételeknél az S-CH2-X kötésrendszerben (X=carrier ill. toxo- 
for, egyben szubsztituens, ld. 3.ábra) a metilén csoport jelének kémiai eltolódása X típusától 
függően változik. A ciánimido-ditioszénsav másik kénatomjának szubsztitúciója a mérés 
hőmérsékletén általában nem befolyásolja a metilén csoport kémiai eltolódását. Ezalól kivé
telt képeznek azok az esetek, ahol X=C1 és (tetrazol-5-il)-tio, melyeknél a metiléncsoport R- 
től függően két jelet adott. A két jel összegzett mtegrálértéke igazolta a két hidrogén jelenlé
tét. A jelenség geometriai izomériára utal, melynek kialakulásában nyilván mindkét kénatom 
szubsztitúciójának nagy szerepe van, de E,Z izomerek a mérés 36 C-os hőmérsékletén csak a 
fent említett két szubsztituens típusnál figyelhetők meg. Ezek közül is kiemelendő, amikor 
X jelentése klór (16.sz. táblázat), míg (tetrazol-5-il)-tio csoportok esetében a jelenség előfor
dul, de nem jellemző.

A klórnál feltehetőleg a többi szubsztituenshez képest kis térkitöltés teszi lehetővé, hogy 
ezen a hőmérsékleten mindkét izomer létképes, míg a tetrazolnál annak szubsztitúciója (Rr) 
játszik szerepet a két forma kialakulásában.

1Ez utóbbi vegyületcsaládban az 51c-nél (R=iPr, R =iPr) tapasztalt jelenséget az 5.ábrán 
mutatom be, a ó.ábra ugyanezen anyag infravörös felvétele.
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5.ábra: Ciánimido-ditioszénsav-[S-i-propil,S’-( 1 -i-propil-tetrazol-5-il)-tiometil]-észter 
(51c) ]H-NMR-felvétele

Afelvétel értékelése (oldószer CDCI3): 3.9(1 H.hp.S-CHíCEh)?): 1,4-1,6 (12H,t, (kétdub- 
lett tripletté olvad össze), S-CHíCHsb és N-CHíCEh)?); 4,95,5,05 (22H, s, CFb. E=75%, 
Z=257c); 4,5( 1 H,hp,N-£H(CH3)2) [ppm]
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ó.ábra: Ciánimido-ditioszénsav-[S-i-propil,S’-(l-i-propil-tetrazol-5-il)-tiometil]-észter 
(lie) IR-felvétele

A felvétel értékelése (KBr): vas(CH3)=2982, у5(СНз)=2868, (5а5(СНз)=1445, 
ós(CH3)=1385, 1370, vas((S)-CH2-(S)H3010, rs((S)-CH2-(S)fe2950, ßs((S)-CH2-
(S))= 1416, v((N)-C=N)=2195, v(C=N)=l 492, vázrezgések(tetrazol gyűrű)=l 432, 1110, 
1075, 1058, lélegző rezgés(tetrazol gyűrű)=990, vas(C-S-C)=1032, vs(C-S-C)= 1009, 
970 [cm'1]

A ciánimido-ditioszénsav-észterek infravörös spektrumában megjelenő legjellemzőbb 
sávok a C = N és C=N vegyértékrezgésekhez tartoznak. A szubsztituenstől függően v((N)- 
C=N) 2179 és 2205 cm ,mígv(C=N) 1485 és 1562 cm'1 között helyezkedik el.
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6. KÍSÉRLETI RÉSZ

Jelen fejezetben az egyes vegyületcsaládok képviselőinek pontos szintézisét írom le 
spektroszkópiai jellemzésükkel együtt.

6.1. Példák az 5.1.1. alatt tárgyalt vegyületek előállítására

Ciánimido-ditioszénsav-íS-metikS’-klórmetilj-észter (32a) előállítása:

A eljárás

22,1 g (0,13mól) ciánimido-óitioszénsav-metilészter-káliumsót (la) 40ml vízben oldunk 
és 106g (0,81 mól) brómklórmetánnal 27 órát szobahőmérsékleten kevertetünk 1,5g TEBA 
jelenlétében. A két fázist elválasztjuk, a brómklórmetános fázist MgSÜ4-on szárítjuk, szűr
jük, majd desztilláljuk. A desztillációs maradékot 100g 0,063-0,2mm szemcseméretű Ki- 
eselgel 60-on oszlopkromatográfiával tisztítjuk. A termék 50% benzol - 50% hexán összeté
telű oldószerrel eluálható. Bepárlás után a nyert olaj kristályosodik, melyet kevés dietil-éter- 
hexán elegyében felszuszpendálva szűrünk. A termék 14,9g (63,5% a sóra vonatkoztatva), 
op.:57-60°C.

A melléktermék (Ц) benzollal és kloroformmal mosható le az oszlopról, tömege 2,7g 
(15%),op.:108-l 13°C.

В eljárás

5,lg (0,03mól) ciánimido-ditioszénsav-metilészter-káliumsót (la) 20ml acetonban ol
dunk, majd 8,0g (0,06mól) brómklórmetánt adagolunk hozzá kevertetés közben. Szobahő
mérsékleten 5 napot állni hagyjuk, szűrjük, bepároljuk, majd oszlopkromatográfiával tisz
títjuk. Az alkalmazott gél 20g 0,063-0,2mmm szemcseméretű Kieselgel 60. A terméket 
50% benzol-50% hexán összetételű oldószerrel mossuk az oszlopról, tömege 3,6g (66,5% a 
sóra vonatkoztatva), op.: 58-60 C.

A melléktermék (Ц) benzollal és kloroformmal mosható le az oszlopról, tömege 0,4g 
(K)%),op.:l 12-114°C.

21a/ !H-NMR (CDCI3, standard TMS, <5-értékek): 2,65(3H,s,ch3); 5,1(2H,s,ch2) [ppm]



35

IR (KBr): vas((S>-CH2-(Cl))-3010, vs((S)-CH2-(G1))-2930, ßs((S)-CH2-(Cl))-1705, v((CH2)-C1)=735, 
vas(CH3)=2963, 6aS(CH3)=1455, 6S(CH3)=1375, v((N)-C*N)-2196, v(C=N)=1490, vas(C-S-C)=103S, ps(C- 
S-C)=101S, 991 [cm'1]

. 33/ 1 H-NMR (CDCI3, standard TMS, ö-érfékek): 2,7(6H,s,CH3); 4,7(2H,s,CH2)

IR (KBr): vas(CH3)=2970, vs(CH3)=2860, vs(CH2)=2935, ßs(CH2)=1420, v((N)-C = N)-2195, 
v(C=N)= 1505, vas(C-S-C)= 1035, vs(C-S-C)= 1015,940 [cm'1 ]

Ciánimido-ditioszénsav-[S-metil,S’-(2-k]ór-etil)]-észter (32f) előállítása:

A eljárás

17g (0,1 mól) ciánimido-ditioszénsav-metilészter-káliumsót (la) 40ml vízben oldunk és 
86g (0,6mól) brómklóretáimal 2g TEBA jelenlétében kevertetünk 30 órán át szobahőmér
sékleten. A két fázist elválasztjuk, a brómklóretános fázist MgSC>4-on szárítjuk, majd szűrés 
után vákuumdesztilláljuk. A desztillációs maradékot kromatografáljuk, melyhez 100g 
0,063-0,2mm szemcseméretű Kieselgel 60-at használunk. A terméket 50% benzol-hexán
nal eluáljuk. Bepárlás után kristályosítás dietil-éter-hexán elegyéből. A nyert kristályok tö
mege 10,6g (55% a sóra vonatkoztatva), op.:44-51 C.

A melléktermék (Ц) 5%o metanol-95% kloroform összetételű oldószerrel mosható le az 
oszlopról. Szobahőmérsékleten kristályosodó olaj, melynek tömege 1,1 g (8%), op.:138- 
141 C.

В eljárás

8,5g (0,05mól) ciánimido-ditioszénsav-metilészter-káliumsót (3a) 50ml acetonban felol
dunk és 16,5g (0,115mól) brómklóretánt adunk hozzá. Szobahőmérsékleten 3 napot állni 
hagyjuk, majd a kivált csapadékot szűrjük. A szűrlet bepárlása után az így nyert anyagot 
benzolban felvesszük, vízzel mossuk. A benzolos fázist MgSŰ4-on szárítjuk és szűrés, majd 
bepárlás után dietil-éter-hexán elegyéből kristályosítjuk. Az így nyert kristályok tömege 6 g 
(62% a sóra vonatkoztatva), op.:50-52,5 C.

32f/ 1H-NMR (CDCI3, standard TMS, ó-értékek): 2,65(3H,s,CH3); 3,3-3,9(4H,m,CH2-CH2)
[ppm]

IR (CCI4 és CS2 oldószer): vas(CH3)=2985, vs(CH3)=2840, Sas(CH3)=1440, 8S(CH3)=1395,
vas(CH2)=2938, vs(CH2)=2855, ßs(CH2)=1455, v((N)-C**N)-2198, v(C=N)=1505, vas(C-S-C)=1028, vs(C- 
S-O-1013, 942, v(CH2-€1)=709 [cm'1]

33/ 1 H-NMR (DMSO, standard TMS, ó-értékek): 2,75(6H,s,CH3); 3,5(4H.m,CH2) [ppm]
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IR (KBr): vaS(CH2)=3000, vs(CH2)=2930, ßs(CH2)=1420, ßas(CH2)=715, vas(CH3)=2960,
vs(CH3)-2850, 6S(CH3)=1395, v((N)-C = N)-2190, v(C=N)=1505, v^s(C-S-C)=1030, vs(C-S-C)=1018,945 
[cm"1]

6.2. Példák az 5.1.2.1. alatt tárgyalt vegyületek előállítására

Ciánimido-ditioszénsav-[S-benzil,S’-(ftáIimid-N-il)-metil]-észter (38 dl szintézise:

2,5g (0,01 mól) ciánimido-ditioszénsav-benzilészter-káliumsó (3j) acetonos oldatához 
2,0g (0,01 mól) N-klórmetil-ftálimid acetonos oldatát adjuk, majd 2 órán át refluxhőmérsék- 
leten tartjuk. Szobahőmérsékleten szűrjük, az oldószert lepároljuk, majd a desztillációs ma
radékot kloroformban oldjuk, vízzel mossuk, MgSOa-on szárítjuk. Szűrés után.bepárlás, 
kristályosítás kloroform-hexánból. A kristályok tömege 3,1 g (84,5%), op.:l 32-133 C.

H-NMR (CDCI3, standard TMS, ó-értékek): 4.2(2H.s.CH?-Phv 7,i(5H,s,CH2-Eh): 
5,2(2H,s,CH2): 7,4-7,8(4H,m,EÜ) [ppm]

1

IR (KBr): v(CH,Fti)=3090, 3029, vas(CO)=1772, vs(CO)=1724, vázrezgések(Fti)=1610, 1470, 1383, 
Amid m.= 1270, 7(CH,Fti)=738, v(CH,Ph)=3062, 3010, vázrezgések (Ph)=1560, 1505, 1495, 7(CH,Ph)=760, 
7(CC,Ph)=705, vas(CH2)=2960, vs(CH2)=2915, ßs=1452, v((N)-C = N)=2195, v(C=N)=1485, vas(C-S- 
Q-1030, vs(C-S-C)=1011,988 [cm'1]

Ciánimido-ditioszénsav-di-(ftálimid-N-il)-metil-észter (3 8 e) előállítása:

5,8g (0,03mól) ciánimido-ditioszénsav-dikáliumsót (2) 20ml aceton és 24ml víz elegyé- 
ben oldunk, majd 0 C-on 5,9g N-klórmetil-ftálimid 50ml acetonnal készített oldatát adjuk 
hozzá. 0 C-on 1 óra utókevertetés, majd fél óra szobahőmérsékleten. Éjszakára állni hagy
juk, a kivált kristályokat szűrjük, a szűrletet bepároljuk. A bepárlásból nyert sárga szilárd 
anyagot forró kloroformban szuszpendáljuk fel, majd szűrjük, etanolból átkristályosítjuk. A 
tiszta termék az anyalűgban van, ezért bepárlás, mosás forró kloroformmal. Az így nyert 
kristályok tömege 4,6g (31), melynek 1,6g-ját (0,005mól) acetonban oldjuk és 1 g (0,005mól) 
N-klórmetil-ftálimid acetonos oldatát adjuk hozzá. Két napig szobahőmérsékleten állni 
hagyjuk, majd petrolétert adunk hozzá, szűrjük, a kristályokat vízzel mossuk, forró kloro
formban felszuszpendáljuk és ismét szűrjük. A szűrletből kevés dietil-éter és petroléter ha
tására kristályok válnak ki, melyek tömege 1 g (46%), op.: 178-180 C.

H-NMR (DMSO, standard TMS, ó-értékek): 5,2(4H,s,cH2); 7,75(8H,m,Ftí) [ppm]1

IR (KBr): v(CH)=3090, 3070, 3020, vas(C=0)=1778, vs(C=O)=1720, vázrezgések(Fti)=1615, 1480, 1380, 
Amid III.= 1280, 7(CH)=725, 7(C=0)=678, v((N)-C-N)-2198, v(C=N)=1498, vas(C-S-Q=998, vs(C-S-C)=982 
[cm'1]
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6.3. Példa az 5.1.2.2. alatt bemutatott vegyületek előállítására

Ciánimido-ditioszénsav-[S-s-butil,S’-(saccharin-N-il)-metil]-észter (40e) szintézise:

l,9g (0.01 mól) ciánimido-ditioszénsav-s-butil-észter-káliumsót (le) etil-metil-ketonban 
oldunk, majd 2,4g (0,01 mól) N-klórmetil-saccharin etil-metil-ketonos oldatát adagoljuk 
hozzá. Az elegyet 5 és fél órán át refluxhőmérsékleten tartjuk, szűrjük, az oldószert lepárol
juk. A bepárlási maradékot kloroformban vesszük fel, majd vízzel mossuk, MgS04-on szá
rítjuk. Szűrés, bepárlás után kristályosítás aceton-dietil-éter elegyéből. Az így nyert kris
tályok tömege 1,5g (41%),op.:96-101 C.

1 H-NMR (DMSO, standard TMS, ó-értékek): 1,35(ЗНДШз-СН-сН2-СНз); з,85(1Н,т,снз- 
CH-CH2-CH3); 1,65(2Н,т,СНз-СН-£Ш-СНз); 0,9(3H,t,CH3-CH-CH2-ffl3); 5,55(2H,s,CH2); 7,85- 
8.3(4H.m.,SacchO [ppm]

IR (KBr): v(CH,Ph)=3090, 3008; v(CC,Ph)=1590, 1455; 7(CH,Ph)=748, vas(CH3)=2975, vs(CH3)=2878, 
6as(CH3)=1420, 5S(CH3)=1375, vas(CH2)=2938, ßs(CH2)=1462, v((N)-C = N)=2199, v(C=N)=1503, 
v(C=0)=1742, Amid 1П.=1242, Amid VI.=675, vas(SC>2)= 1340, vs(S02)=l 185, v(N-S)=960, 6as(S02)=582, 
6s(SO2)=508, vas(C-S-C)= 1022, vs(C-S-C)=1008,972 [cm'1]

6.4. Példa az 5.1.2.3. alatt ismertetett vegyületek előállítására

Ciánimido-ditioszénsav-[S-n-oktiI,S’-(triazol-1 -il)-metil]-észter (41el szintézise:

5,1 g (0,02mól) ciánimido-ditioszénsav-n-oktil-észter-káliumsó (3i) etil-metil-ketonos ol
datához 2,3g (0,02 mól) 1 -klórmetil-triazolt adagolunk etil-metil-ketonban oldva, majd 12 
órán át refluxoltatjuk. Szűrjük, bepároljuk, majd kloroform-vizes kirázás után MgSOa-on 
szárítjuk. Kritályosítás dietil-éterből. A kristályok tömege 2,6g (429c), op.:52-58 C.

1 H-NMR (CDCI3, standard TMS, ó-értékek): з,3(2Нд,Ш2-(СН2)6-СНз); i,2-i,8(i2H,m,CH2- 
(СН?)П-СНз): 0,8(ЗНд,СН2-(СН2)6-СШ); 5,8(2H,s,CH2); 7,9(1 H,s,triazol hidrogénje); 8,3(lH,s,triazol hid
rogénje) [ppm]

IR (CCI4): v(CH)=3130, 3020, vázrezgés(triazol gyűrű)=1580, 1550, ß(CH)=1270, 1135, lélegző 
gés(triazol g\Tjrű)= 1010, vas(CH3)=2962, vs(CH3)=2875, 6as(CH3)=1430, 5s(CH3)=1365, vaS(CH2)=2934, 
vs(CH2)=2860, ßs(CH2)=1465, ßas(CH2)=720, v((N)-C = N)=2200, v(C=N)=1500, vas(C-S-C)=1030, vs(C-S- 
C)=976 [cm'1]

réz-

- -
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6.5. Példa az 5.1.2.4. alatt bemutatott vegyületek előállítására

Ciánimido-ditioszénsav-[S-allil,S’-(4-ciklohexil-5-tio-tetrazolin-l-il)-metil]-észter 
(45i) előállítása:

l,9g (0,01 mól) ciánimido-ditioszénsav-allilészter-káliumsó (3j) etil-metil-ketonos olda
tához adjuk 2,3g (0,01 mól) 1 -klórmetil-4-ciklohexil-tetrazolin-5-tion etil-metil-ketonos ol
datát, majd 19 órai reflux után szűrjük, az oldószert lepároljuk. A bepárlási maradékból a sót 
kloroform-vizes mosással eltávolítjuk, a kloroformos fázist MgSCM-on szárítjuk, szűrjük, 
bepároljuk, majd oszlopkromatográfiával tisztítjuk (20g 0,063-0,2mm szemcseméretű Ki- 
eselgel 60). A terméket 40% benzolt és 60% hexánt tartalmazó eluenssel mossuk le az osz
lopról. Bepárlás után nem kristályosítható, így a termék 1,5g (42%) olaj.

l standard TMS, ó-értékek): 3,85(2H,m,£H2-CH=CH2); 5,15-
,т,Ш=(СН2)5); l,2-2,3(10H,m,CH=(CIÍ2i5 [ppm]

H-NMR (CDCI3, 
5,85(ЗН,т,Ш=СЫ2). 5,9(2:

IR (KBr): v(=CH2)=3085, v(=CH)=3020, v(C=C)=1640, ßs(=CH2)=1405, 7(=CH)=980, -y(=CH2)=935, 
vas(CH2)-2945, vs(CH2)=2865, ßs(CH2)=1455, ßas(CH2)=720, v((N)-C = N>=2192, v(C=N)=1512, vázrezgé- 
sek(tetrazol gyűríí)=1440, 1240, 1090, 1075, v(C=S)=1365, lélegző rezgés(tetrazol gyűrű)=995, vas(C-S- 
0=1030, vs(C-S-C)=995,970 [cm*1]

6.6. Példa az 5.1.3.1. alatt ismertetett vegyületek előállítására

Ciánimido-ditioszénsav-[S-metil,S’-3-(l-izopropil-tetrazoI-5-il)-tiopropil]-észter (51 hl 
szintézise (B eljárás):

3,1 g (0,015mól) ciánimido-ditioszénsav-S-metil,S’-(3-klór-propil)-észtert (32i) aceton- 
ban oldunk, majd 2,1 g (0,015 mól) vízmentes K2C03-ot adunk hozzá. Szobahőmérsékleten, 
kevertetés közben 2,7g (0,015mól) l-izopropil-tetrazol-5-tiol acetonos oldatát adagoljuk 
hozzá. Ezután 50 C-on kevertetjük másfél órán át, szűrjük, bepároljuk, majd oszlopkroma
tográfiával tisztítjuk (20g 0,063-0,2mm szemcseméretű Kieselgel 60). A terméket benzollal 
eluáljuk. Bepárlás után 1,5g (32%) olajat kapunk.

H-NMR (CDCI3, standard TMS, ó-értékek): 2,6(3H,s,CH3); 3.3(2H.t.N-CH?-CH?-CH?v 
3.4(2H,t,CH2-CH2-Ol2-S); 2,25(2Н.т,СН2-Ш2-СН2); 4,5(1Н.Ьр,СЫ(СНз)2; 1,5(6Н,0,СН(£Ш)2 [ppm]

1

IR (film): vas(CH3)=2989, vs(CH3)=2885, 8S(CH3)=1389, 1360, vaS(CH2)=2947, vs(CH2)=2860, 
ßs(CH2)=1418, v((N)-C = N)=2197, v(C=N)=1495, vázrezgések(tetrazol gyűrü)=1432, 1273, 1143, 1110, 
1080, lélegző rezgés (tetrazol gyűrű)=990, vas(C-S-€)=1030, vs(C-S-C)=952 [cm ']
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6..7. Példák az 5.1.3.2. alatt tárgyalt vegyületek előállítására

Ciánimido-ditioszénsav-[S-metil,S45-klór-pirimidin-2-il)-tiometil]-észter (52d) szin
tézise (A eljárás):

l,7g (0,01 mól) ciánimido-ditioszénsav-metilészter-káliumsót (3a) acetonitrilben oldunk 
és 1,9g (0,01 mól) 5-klór-2-(klórmetil-tio)-pirimidint adunk hozzá, majd a reakcióelegyet 2 
és fél órán át az acetonitril refluxhőmérsékletén tartjuk. Szűrés szobahőmérsékleten, a szűr
letet bepároljuk, majd kloroform-dietil-éter elegyéből kristályosítjuk a nyers terméket, mely 
2,6g. Ezt forró kloroformban oldjuk, a be nem oldódott kristályokat szűrjük, a szűrletet be
pároljuk, a tiszta terméket dietil-éterból kristályosítjuk, mely 2,1 g (74%), op.:94-98 C.

H-NMR (CDCI3, standard TMS, ó-értékek): 2,6(3H,s,CH3); 4,7(2H,s,CH2); 8,3(2H,s,4,6-H) [ppm]1

IR (KBr): v(CH)=3100, 3030, v(CCAR)=1560, 1532, lélegző rezgés(pirimidin gyűrű)= 1021, -y(CH)=760, 
7(CCAR)=730, vas(CH3)=2990, vs(CH3)=2830, 8aS(CH3)=1430, vs(CH2)=2921, ßas(CH2)=1402, v((N)- 
C = N)=2190, v(C=N)=1490, vas(C-S-C)=1034, vs(C-S-C)=1020,950, v(CaR-C1)=1 192, 1170 [cm"1]

Ciánimido-ditioszénsav-[S-metil,S’-2-(4,6-dimetil-pirimidin-2-il)-tioetil]-észter (52c) 
szintézise (B eljárás):

3,0g (0,015mól) ciánimido-ditioszénsav-[S-metil,S’-(2-klóretil)-észtert (32f) acetonban 
oldunk, ezután 2,lg (0,015mól) K2C03-ot adunk hozzá, majd kevertetés közben szobahő
mérsékleten 2,lg (0,015mól) 4,6-dimetil-pirimidin-2-tiol acetonos oldatát adagoljuk a 
szuszpenzióhoz. Refluxhőmérsékletén kevertetjük 1 óra hosszat, szűrjük, az oldószert lepá
roljuk, majd kloroformban felvesszük, vízzel mossuk. A kloroformos fázist MgSŰ4-on szá
rítjuk, szűrjük, majd bepárlás után kloroform-dietil-éter elegyében vesszük fel. Olajos kivá
lás tapasztalható, melyhez aktív szenet adunk, majd szűrjük. A szűrletből 1,9g (42,5%) kris
tályválik ki, op.:73-77 C.

1 H-NMR (CDCI3, standard TMS, ó-értékek): 2,7(3H,s,CH3); 3,4-3,6(4H,m,CH2-CH2); 
2,4(6H,s,4,6-CH3); 6,7(1 H,s,5-H) [ppm]

IR (KBr): v(CH)=3060, у(ССАЛ)=1585, 1530, pirimidin g^rű lélegző rezgése=1019, 7(CH)=799, 
vas(CH3)=2987, vs(CH3)=2830, 5as(CH3)=1445, 5s(CH3)=1385, vas(CH2)=3010, vs(CH2)-2940,
ßs(CH2)=1420, v((N)-C = N)-2195, v(C=N)=1495, vaS(C-S-C)=1034, vs(C-S-C)=1010, 982 [cm"1]

5-amino-lH-3-[(5-kIór-pirimidin-2-il)-tiometil]-tio-l,2,4-triazol (55) előállítása:

8,5g (0,05mól) ciánimido-ditioszénsav-metilészter-káliumsót (la) 2,5g (0,05mól) hidra- 
zin-hidráttal 5 órán át az etanol refluxhőmérsékletén tartjuk. Szobahőmérsékletre hűtjük, a 
kivált anyagot (!£) szűrjük, melynek tömege 6,2g (80%), op.:288-290 C.

56 1,8g-ját (0,012mól) 2,3g (0,012mól) 5-klór-2-(klórmetil:tio)-pirimidinnel 8 és fél órát 
acetonitrilben refluxoltatjuk. Szobahőmérsékletre hűtjük, majd hideg vízre öntjük. A kivált
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terméket szűrjük, majd kloroform és etil-metil-keton elegyében felvéve dietil-éterrel kicsa
patjuk. A végtermék 2,0g (61 %), op.: 172-175 C.

1 H-NMR (DMSO, standard TMS, ó-értékek): 4,75(2H,s,CH2); 8,8(2H,s,4,6-H); 6,05(2H,s,NH2)
[ppm]

IR (KBr): vas(NH2)=3480 (monomer), vs(NH2)=3370 (monomer), vas(NH2)=3330 (asszociált), 
vs(NH2)=3200 (asszociált), ßs(NH2)=1640, v(NH)=3250,3120,2860,2780 (részmaximumokkal tagolt diffúz 
sáv), vas((S)-CH2-(S))=3008, vs((S)-CH2-(S))=2930, ßs(-CH2-(S))=1420, v(CCAR)=1580,1528,1505,
7(CN)=932, 7(CH)=765, v(l,2,4-triazol-gyürű)=1390,1290, lélegző rezgés(l,2,4-triazol-gyürü)=1008, v(CAR- 
Cl)= 1095,1055 [cm'1]

6.8. Példák az 5.1.4. alatt tárgyalt vegyületek előállítására

Ciánimido-ditioszénsav-íS-n-propikS’-tiocianátó-metilj-észter (58d) szintézise (A eljá
rás):

4,0g (0,02mól) ciánimido-ditioszénsav-n-propilészter-káliumsót (ld) 3,0g (0,02mól) 
brómmetil-tiocianáttal acetonban szobahőmérsékleten két napot állni hagyjuk. Szűrés, be- 
párlás, majd kloroform-vizes mosás után MgSCM-on szárítjuk. Szűrjük, a kloroformot lepá
roljuk, a desztillációs maradékot dietil-éter-hexán elegyéből kristályosítjuk. Az így nyert 
kristályok tömege 2,2g (48%), op.:32-35 C.

1 H-NMR (CDCI3, standard TMS, ó-értékek): з,3(2Нд,Ш2-СН2-снз); 1,85(2Н,т,сН2-Ш2- 
СНЗ); l,l(3H,t,CH2-CH2-OÍ3); 4,5(2H,s,CH2) [ppm]

IR (СНОз): vas(CH3)=2978, vs(CH3)=2886, 6as(CH3)=1432, 5s(CH3)=1368, vas(CH2)=2945, 
vs(CH2)=2870, ßs(CH2bl465, v((N)-CвN)=2205, v(C=N)=1505, v((S)-CsN)-2168, vas(C-S-C)=1038, 
vs(C-S-C)=1010,978 [cm'1]

Ciánimido-ditioszénsav-[S-allil,S’-(2-tiocianátó-etil)]-észter (58p) szintézise (A eljárás):

2,0g (0,01 mól) ciánimido-ditioszénsav-allilészter-káliumsót Qj) etil-metil-ketonban ol
dunk, majd 1,2g (0,01 mól) klóretil-tiocianát etil-metil-ketonos oldatát adjuk hozzá. Az ele
gye t 2 órán át refluxhőmérsékleten tartjuk, szűrjük, bepároljuk, majd oszlopkromatográfiá- 
san tisztítjuk (20g 0,063-0,2mm szemcseméretű Kieselgel 60-at alkalmazunk). A szennye
ző 50%-os benzol-hexánnal, a termék tiszta benzollal mosható le az oszlopról. A termék 
0,8g (33%) olaj.

H-NMR (CDCI3, standard TMS, ó-értékek): 3,85(2H,m,£ü2-CH=CH2); 5,o-5,8(3H,m,CH2- 
СН=ГН9У 3,0-3,7(4H,m,CH2-CH2) [ppm]

1

IR (CS2 és CHCI3 oldatban): v(=CH2)=3085, v(=CH)=3020, v(C=C)=1640, ßs(=CH2)=1420, 
7(>CH)=988, 7(=CH2)=935, vas(CH2)-2980, vas(CH2)=2960, vs(CH2)=2930, ßs(CH2)=1435,
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ßas(CH2)=722, v((N)-(C sN))-2198, v(C=N)=1505, v((S)-C = N)=2160. vas(C-S-C)=1035, vs(C-S-C)=1005 
[cm'1]

Ciánirnido-ditioszénsav-[S-metiI,S’-(3-tiocianátó-propil)]-észter (58q) szintézise (В eljá
rás):

4,2g (0,02mól) ciánimido-ditioszénsav-[S-metil,S’-(3-klórpropil)]-észtert (32i) 16,6g 
(0,1 mól) Ki-dal 0,05g TEBA jelenlétében 50 C-on kevertetünk 5 órán át. Szűrjük, bepárol
juk, a bepárlási maradékot kloroformban vesszük fel, vízzel mossuk, MgSÜ4-on szárítjuk. 
Szűrés, bepárlás után a nyert termék (57) 4,5g (75%) olaj, melyből 3,0g-ot (0,01 mól) 4,0g 
(0,04mól) kálium-tiocianáttal acetonban refluxhőmérsékleten 35 órán át kevertetünk. Szű
rés, bepárlás után 20g 0,063-0,2mm szemcseméretű Kieselgel 60-on kromatografáljuk. A 
szennyezőt kevés termékkel együtt 75% benzol-25% hexán összetételű oldószerrel mossuk 
le, míg a tiszta termék eluense benzol. A végtermék 1,5g (65%) olaj a kiindulási észterre vo
natkoztatva.

1 H-NMR (CDCI3, standard TMS, ó-értékek): 2,65(3H,s,CH3); 3,35(2H,t,£H2-CH2-CH2-SCN); 
2,3(2H,qi, CH2-CH2-CH2-SCN); 2,95(2H,t,CH2-CH2-£H2-SCN) [ppm]

IR (film): vas(CH3)=2985, vs(CH3)=2870, Sas(CH3)=1440, vas(CH2)=2938, vs(CH2)=2850,
ßs(CH2)=1420, v((N)-C = N)=2195, v(C=N)=1492, v((S)-C = N)-2160, vas(C-S-C)=1030, vs(C-S-C)=985, 950 
[cm'1]

Metilén-ciánimido-ditiokarbonát (591 és ditiocianátó-metán (60) együttes kinyerése:

2,9g (0,015mól) ciánimido-ditioszénsav-dikáliumsót (2.) acetonban felszuszpendáltatunk, 
majd 4,5g (0,03mól) brómmetil-tiocianáttal 0,05g TEBA jelenlétében szobahőmérsékleten 
16 órát kevertetjük. Szűrjük, az oldószert ledesztilláljuk, a bepárlási maradékot diklórme- 
tánban vesszük fel, vízzel mossuk, MgSC>4-on szárítjuk és bepároljuk. Kristályosítás dietil- 
éter-petroléterből. Az ilymódon nyert termék tömege 0,8g (5£ és 601. (41%, melyből 5j? 
18%, 60 23%), op.:78-81 °C.

H-NMR (CDCI3, standard TMS, ő-értékek): 52/3,92(2H,s,CH2); 60/4,3 1(2H,s,CH2) [ppm]1

IR (KBr): vas(S-CH2-S)=3015, vs(S-CH2-S)=2955, ßs(S-CH2-S)=1415, ßas(S-CH2-S)=700, v((N)- 
C = N)-2185, v(C=N)= 1562, v((S)-C = N)-2162, vas(S-C-S)= 1038, vs(S-C-S)- 1010,965 [cm'1 ]

GC-MSD (m/e): 7,616 min/ 72(NC-S+=CH2), 130(60); 9,671min/ 46(+S=CH2), 84(NC-N=C=S+), 
85(NC-+NH=C=S), 130(52)

' ^
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6.9. Példa az 5.1.5. alatt bemutatott vegyületek előállítására

Ciánimido-ditioszénsav-[S-metil,S,-(N,N-di-n-propil-ditiokarbamátó-metil)]-észter’' 
(62e) szintézise:

2,7g (0,015mól) ciánimido-ditioszénsav-(S-metil,S’-klórmetil)-észtert (32a) acetonban 
oldunk, majd kevertetés közben hozzáadagoljuk 3,0g N.N-di-n-propil-ditiokarbamát-nátri- 
umsó (611 acetonos oldatát. 2 óra kevertetés szobahőn, majd utólag 1,0g (0,005mól) ditio- 
karbamát-sót adunk hozzá. Még 1 óra kevertetés, szűrés, bepárlás. A bepárlási maradékot 
felvesszük kloroformban, vízzel mossuk, MgSCM-on szárítjuk. Szűrés, bepárlás után kris
tályosítás dietil-éter-hexán elegyéből. A kristályok tömege 3,3g (68,5% a kiindulási észterre 
vonatkoztatva), op.:42-43,5 C.

H-NMR (CDCI3, standard TMS, ó-értékek): 2,65(3H,s,CH3); 5,0(2H,s,CH2); 3,3-4,0(4H,m,ffl2- 
CH2-CH3); 1,65(4Н,ш,СН2-Ш2-СНз); 0,85 (6H,t,CH2-CH2-ffl3) [ppm]

1

IR (KBr): vas(CH3)=2965, vs(CH3)=2875, Sas(CH3)=1438, 5s(CH3)=1365, vas(CH2)=2936,
ßs(CH2)=1462, ßas(CH2)=720, v((N)-C = N)=2190, v(C=N)=H90, v((S)-C=S)= 1415, v(N-C(-S))-1240, v(C- 
N-C)=l 193, v(C-N-C)=l 148, vas(C-S-C)-1015, vs(C-S-€)=987,945 [cm'1]

6.10. Példa az 5.1.6. alatt bemutatott vegyületek előállítására

Ciánimido-ditioszénsav-[S-metil, S’~2-(l-i-propiI-ureido)-etil]-észter (64b) szintézise:

2,1 g (0.02mól) 2-klóretil-izocianátot és 1,2g (0,02mól) i-propil-amint 0,1 g DABCO kata
lizátor jelenlétében tetrahidrofuránban 1 napot állni hagyunk, majd bepároljuk. Az így nyert 
kristályos anyagot 4,0g (0,024mól) ciánimido-ditioszénsav-metilészter-káliumsóval (la) két 
órát etil-metil-ketonban refluxoltatjuk. Szűrés, bepárlás után etanol-petroléterből kris
tályosítjuk, a kristályokat vízzel átmossuk. A termék 2,4g (40% az izocianátra vonatkoztat
va), op.:l 19-123 C.

H-NMR (DMSO, standard TMS, ó-értékek): 2,65 (ЗН.б.снз); з,1-3,3(4Н,ш,сН2-СН2); 
3,6(1Н,т,Ш(СНз)2); l,0(6H,d,CHíCH3)2); 5.5-6,1(2Н,т,ЫЕ-(СО)-Ш1) [ppm]

1

IR (KBr): v(NH)=3340, v((N)-C=0)=1625, Amid П. sáv=1575, Kärbamid sáv=1255, Amid V. sáv=640, 
vas(CH3)=2985, vs(CH3)=2870, 6as(CH3)=1445, 1395, Ss(CH3)=1365, vas(CH2)=2958, vs(CH2)=2885, 
ßs(CH2)=1468, v((N)-C = N)=2190, v(C=N)=1495, yas(C-S-C)=1032, vs(C-S-C)=1015, 950 [cm'1]

6.11. Példa az 5.1.7. alatt ismertetett vegyületek előállítására

3-benzo!szuIfonil-2-oxazolidinon (68) előállítása:

l,3ml (0,02mól) 2-klór-etanolt 2,7ml (0,02mól) benzolszulfonil-izocianáttal reagálta- 
tunk tetrahidrofuránban DABCO katalizátor jelenlétében szobahőmérsékleten. 1 napig állni 
hagyjuk, bepároljuk, majd etil-metil-ketonban oldjuk. Az oldatot 3,4g (0,02mól) ciánimido-
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ditioszénsav-metilészter-káliumsó etil-metil-ketonos oldatához adjuk, majd 9 órán át ref- 
luxhőmérsékleten tartjuk. Bepárlás, majd a bepárlási maradékot 20g 0,063-0,2mm szem
cseméretű Kieselgel 60-at tartalmazó oszlopon tisztítjuk. Eluens:kloroform. Bepárlás után a 
terméket dietil-éterben vesszük fel, szűrjük. Tömege 1,2g (28%), op.: 150-151,5 C.

1 H-NMR (CDCI3/DMSO, standard TMS, ó-órtékek): 4.35(2H.t.o-CH?-CH7-N): 4,i(2H,t,o- 
CH2-CH2-N); 7,5(5H,m,Ph) [ppm]

IR (KBr): v(CHAR)=3090,3063, v(CCaR)= 1580,1486,1475,1445, ß(CHAR)=750, 7(CCAR)=685, 
vas(CH2)=3000, vs(CH2)=2938, ßs(CH2)=1455, ßas(CH2)=720, v(C=O)=1770, vas(C-0-(C=0))=l 190, vs(C- 
0-C(=0))=l 145, lélegző rezgés(oxazolidin-gyűrű)-97Ó, vas(SO2)=1370, vs(S02)=l 172, S(S02)=605,570,560 
[cm'1]

6.12. Példák az 5.2.1. alatt tárgyalt vegyületek előállítására

N-ciano,S-metil,N’-[2 -(4,6-dimetil-pirimidin-2-il)-tioetiI]-izotiokarbamid (70a) előállí
tása (A eljárás):

3,0g (0,017mól) N-ciano, S-metil, N’-(2-klóretil)-izotiokarbamidot (62.) 2,8g (0,02mól) 
4,6-dimetil-pirimidin-2-tiollal 2,8g (0,02mól) K2CO3 jelenlétében etil-metil-ketonban 3 és 
fél órát kevertetés mellett refluxol tatunk. Szűrés, bepárlás után kloroformban vesszük fel, 
vízzel mossuk, majd kloroform-hexánból kristályosítjuk. A termék l,6g (33%), op.:142- 
145C.

1 H-NMR (CDCI3/DMSO, standard TMS, ó-értékek):2,5(3H,s,CH3); 8,0(iH,s(széies),NH); 3,1- 
3,85(4H,m,CH2-CH2); 2,4(6H,s,4,6-CH3); 6,75(1 H,s,5-H) [ppm]

IR (KBr): v(NH)=3240, ßs(NH)=1432, v(CH)=3060, v(CCa_R)=1578, 1510, lélegző rezgés(pirimidin gyű- 
rű)=1004, 7(CH)=763, 7(CCaR)=710, vas(CH3)=2992, vs(CH3)=2845, 6as(CH3)=1455, 5S(CH3)=1382, 
vas(CH2)=2930, vs(CH2)=2860, ßs(CH2)=1468, v((N)-CsN)-2179, v(C=N)=1562 [cm'1]

N-ciano.S-metil,N,-[2-(5-klór-pirimidin-2-il)-oxietil]-izotiokarbamid (70c) előállítása
(B eljárás):

3,0g (0,05mól) KOH-ot 50ml vízben oldunk, majd 3,1 g (0,05 mól) etanolamint adunk 
hozzá. Kevertetés mellett, szobahőmérsékleten 9,6g (0,05mól) szilárd 5-klór-2-metilszulfo- 
nil-pirimidint (71) adagolunk hozzá részletekben. 5 perc múlva sárgás homogén oldatot ka
punk, a reakció enyhén exoterm. 2 óra utókevertetés, majd a közben kivált kristályokat szűr
jük. A nyers termék 5,Og, melyet ezután 30ml 6,7%-os sósavoldatban felveszünk, majd klo
roformmal kirázzuk. Elválasztás után a vizes fázist semlegesítjük NaOH 0,lomólos vizes ol
datával. A kivált kristályokat szűrjük, melyek tömege 3,0g (24), op.: 182-183 C.

74 1,7g-ját (0,01 mól) l,5g (0,01 mól) ciánimido-ditioszénsav-dimetilészterrel etanolban 
8 órán át refluxhőmérsékleten tartjuk. A reakcióelegyhez utólag 0,8g (0,005mól) 74-et 
adunk, majd további 6 órán át folytatjuk a refluxoltatást. Szobahőmérsékletre hűtjük, a ki-
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vált kristályokat szűrjük. Etanolban forrón felvesszük, majd dietil-étert hozzáadva kris
tályosítjuk. Az így nyert termék 1,1 g (41 %), ору 189-190 C.

1 H-NMR (DMSO, standard TMS, ó-értékek): 2,6(3H,s,CH3); 8,6(1 H,s(széies),NH); 3,75(2H,t,NH- 
CH2-CH2); 4,5(2НД,СН2:Ш2-0); 8,7(2H,s,4,6-H) [ppm]

IR (KBr): v(NH)=3260, ß(NH)=1440, v(=CH)=3060, 3005, v(CCaR)=1565, 1520, lélegző rezgés(pirimi- 
din gyűrű)=1040; 7(=СН)=790, 7(CCaR)=710, vas(CH3)=2990, vs(CH3-(S))=2850, 5as(CH3)=1450, 
6S(CH3)=1390, vaS(CH2)=2960, vs(CH2)=2860, ßs(CH2)=1475, v((N)-C=N)=2180, v(C=N)=1550, vas(C-0- 
AR)= 1315, vs(C-0-AR)= 1290, v(CAR-Cl)= 1180, 1155 [cm'1 ]

6.13. Példa az 5.2.2. alatt bemutatott vegyületek előállítására

N-ciano, S-metil, N’-[2-(etilkarbamoil-oxi)-etil]-izotiokarbamid (26a) előállítása:

3,2g (0,02mól) N-ciano,S-metil,N’-(2-hidroxietil)-izotiokarbamidot (75) 2,7g (0,04mól) 
etilizocianáttal tetrahidrofuránban 0,1g DABCO katalizátor jelenlétében 12 órát refluxol- 
tatjuk. Bepárlás után kristályosítás izopropanolból. A termék 2,5g (54%),op.:l 13-115 C.

1 H-NMR (CDCI3, standard TMS, ó-értékek): 2,55(3H,s,CH3): 7,55(1 H,s(széies),NH); 
3,55(2H,m,NH-Oi2-CH2); 4,25(2H,t,CH2-£H2-0); 5,2(1 H,s(széles),(CO)-NH); 3.25(2H.q.CH?-CH4l:
l,15(3H,t,CH2-£H3) [ppm]

IR (KBr): v(NH)=3315, v((0)-C=0-(N))=1695, Amid П. sáv=1559, vas(C-O-C(=O))=1270, vs(C-0- 
C(=0))= 1155, Amid V. sáv=680, Amid VI. sáv=622, v(NH)=3270, ß(NH)=1435, vas(CH3)=2990, 
vas(CH3)=2970, vs(CH3)=2890, 6as(CH3)=1455, 6S(CH3)=1392, vaS(CH2)=2935, vs(CH2)=2865,
ßs(CH2)=1478, v((N)-CsN)=2188, v(C=N)=1550 [cm'1]
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7. KÉMIAI EREDMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE

Kihasználva a ciánimido-ditioszénsav-dikáliumsó (2) két lépcsőben végrehajtható alki- 
lezhetőségét, űj, több irányból végrehajtható eljárások kidolgozásával 10 különböző vegyü- 
letcsaládban szintetizáltam eddig még ismeretlen anyagokat.

A dikáliumsó első lépésben végzett alkilezése azonos körülmények között zajlott, végter
mékként a 3-as típusú monokáliumsót kaptam. Ezalól kivételt képez a brómmetil-tiocianát- 
tal végrehajtott reakció, melynek során gyűrűzárt termékhez (52) jutottam. A második lépés 
kivitelezése elsősorban az alkilezőszer típusától függött, emellett szerepet játszott a mono- 
káliumsó R csoportjának jellege. így minden alkalommal legaktívabb az a só, ahol R jelen
tése metil (2a). Ennek oka feltehetőleg a metilcsoport hiperkonjugációja. Kevésbé aktívak 
azok a sók, ahol R hosszabb alkillánc illetve allilcsoport.

A szénlánc növekedésével kismértékben csökkent a reakciósebesség. Legkevésbé aktív az 
a só, ahol R jelentése benzil (2k), melyet klórmetil-saccharinnal reagáltatva nem sikerült elő
állítani a várt terméket. A csökkent reakciókészség elsősorban sztérikus okokkal magyaráz
ható.

R csoport típusa szerint a sók reakciókészségének alakulása a következő:

Ме>Сг-4 alkil, allil >C5-8 alkil>Bz

A sók jó alkilezőszereinek bizonyultak a brómklóralkánok, a brómmetil-tiocianát és a nit
rogéntartalmú heterociklusok klórmetil származékai (24). A folyamatot elsősorban az alkile
zőszer szén-halogén kötésének polarizálhatósága befolyásolja, mely arra utal, hogy a reak
ció uralkodóan Sn2 mechanizmus szerint játszódik le. Ezt támasztja alá, hogy a kivitelezés 
minden alkalommal dipoláros aprotikus oldószerben történt.

A nitrogéntartalmú heterociklusok klórmetil származékainak reakciókészsége a követke
zőképpen alakult:

ftálimid>tetrahidroftálimid>saccharin = triazol=tetrazolin

A reakciópartnerek érzékenysége és a lassú reakció miatt a tetrazolinok esetében lehetett 
legnehezebben eljutni a végtermékhez.

Fenti állításaim alátámasztásául szolgál a 17.sz. táblázat, ahol a felhasznált monokálium- 
sók N-klórmetil-heterociklusokkal történő alkilezési reakciójának körülményeit foglalom 
össze.

A heterociklusok klóralkil-tio származékainak (42) előállítása több esetben nehézségekbe 
ütközött, de sikeres kinyerésük esetén sem bizonyultak jó alkilezőszernek, ezért inkább a he- 
terociklusok tiol származékait (22) reagáltattam a monokáliumsóból szintetizált ciánimido-
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ditioszénsav-klóralkil-észterekkel (32), melyek jó reakcidkészségű vegyületek. 32-ben a 
klórt jódra kicserélve aktivitásuk nő, ami szintén Sn2 mechanizmusra utal. Kldretil szárma
zékok esetében a Cl-CH2-CH2-S-híd kénatomját nitrogénnel helyettesítve (izotiokarbamid, 
69) csökken a reakciókészség.

A kiindulási és a végtermék érzékenysége miatt általában számolni kell mellékreakciók
kal, ezért rendkívül fontos a reakcióparaméterek gondos megválasztása.

Különböző reakcióutakon sikeresen állítottam elő izotiokarbamidokat, kihasználva, hogy 
a ciánimido-ditioszénsav-dialkilészter (esetünkben dimetilészter) alkilmerkapto csoportjai 
fokozatosan cserélhetők nitrogénbázisokkal (14),( 15). Minden szintetizált izotiokarbamid új 
típusű vegyület, melyek közül a karbamátok (76) előállítása nehézségekbe ütközött, de jól 
kristályosodó vegyületek lévén viszonylag könnyen tisztíthatok.

A szintetizált vegyületek szerkezetét mind az infravörös- mind a ^-NMR-felvételek 
igazolják. Néhány ciánimido-ditioszénsav-észtemél geometriai izoméria jelenségével talál
kozhatunk, mely az irodalmi tapasztalatokkal [6,7] összhangban van. Az EjZ-izomerek ki
alakulását eddig nem tárgyak vegyületek esetében, az irodalmi méréseknél ((-24)-(+l) C) 
magasabb hőmérsékleten (+36 C) sikerült észlelni.
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8. BIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK

A szintetizált vegyületek biológiai aktivitásának vizsgálata növénykórokozó gombákon, 
baktériumokon, gyomnövényeken és rovarokon in vivo kísérletek alapján készült.

Az tin. I. screen növény kór okozók és -kártevők ellen 1000mg/l koncentrációjú permetlé- 
vel megfolyásig történő permetezést jelent, míg a gyomnövények elleni hatás vizsgálata 
5kg/ha dózisban történt.

Adott dózis illetve koncentráció mellett hatásosnak tekintjük azokat a vegyületeket, ame
lyek növénykórokozók ellen a kezeletlen kontrolihoz viszonyítva 75-100% védelmet nyújta
nak. 90-100% védelem 4-es, 75-90% védelem 3-as értékszámnak felel meg. Gyomnövények 
esetében a 3-as 75-100%-os pusztulást jelent. 4-es és 3-as értékszámot kapott vegyületek 
esetén a koncentráció- illetve dózissorral további tesztelésre került sor.

Az oldható anyagok formálása ciklohexanonban Agral 90 alkalmazása mellett (oldékony- 
ságtól függően etanol vagy aceton hozzáadásával), az oldhatatlan anyagoké üveggyöngyök
kel 50// alá történő őrlés után vízben Agral 90 felhasználásával történt.

A ciánimido-ditioszénsav-észtereknél különösen a fungicid aktivitás alakulása figyelem
reméltó. Ezért fel kell hívni a figyelmet arra, hogy gombaölő hatás szempontjából legértéke
sebbnek azok az anyagok tekinthetők, melyek Botrytis cinerea illetve Phytophthora infes- 
tans ellen mutatnak hatékonyságot. A széles hatásspektrum a vegyület értékét növeli.

Az előállított anyagok biológiai aktivitásának alakulását a ciánimido-ditioszénsav-észte- 
rek és N-ciano-izotiokarbamidok családjában a beépített carrierek illetve toxoforok (X) sze
rint tárgyalom.

8.1. Ciánimido-ditioszénsav-észterek

8.1.1. Carrier csoportok hatása a biológiai aktivitásra

8.1.1.1. Klóralkilek

(X=-C1)

Fungicid aktivitás minden származéknál megfigyelhető (3.sz. táblázat), kivéve R=iPr, 
n=2 (32h) esetét, ahol inkább a herbicid hatás jellemző. Fungicid és herbicid aktivitás együt
tesen lép fel R=Et, n=2 (32g) mellett. Mindez arra utal, hogy az etilénhíd kialakítása megnő-
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véli a herbicid hatás valószínűségét. Érdekesség, hogy R=nBu, n=l (32d) esetében inszekti- 
cid aktivitás is jelentkezett Tetranichus urticae ellen.

8.1.1.2. Ftálimidek (ftdlimid, tetrahidroftálimid)

<x- -»Со • 
0

)

A ftálimid és tetrahidroftálimid I. screenben jó carriernek mutatkoztak (4. és 5.sz. táblá
zat), a fungicid aktivitás a hatóanyagkoncentráció 500mg/l-re történő csökkentésével gyen
gült. R csoportot változtatva majdnem minden esetben hatékony származékokhoz lehetett 
jutni. Legkevésbé aktívak azok a vegyületek, ahol R jelentése benzil (38d) vagy N-metil-ftá- 
limid (38e). Leghatékonyabbnak mutatkoztak azok a származékok, ahol R=Et, allil (38b. 
39b. 38c. 39c). A carrierként szereplő ftálimid és tetrahidroftálimid nem mutatott lényeges 
eltérést a biológiai aktivitás vonatkozásában.

8.1.1.3. Saccharínok

(X= )

Ebben a vegyületcsaládban 9 különböző R csoporttal rendelkező vegyületet szintetizál
tam (6.SZ. táblázat), melyek közül csak háromnál nem jelentkezett fungicid aktivitás, így 
R=sBu, nHp, nO (40e.g.h) esetében. Ezalapján a hosszú szénlánc nincs kedvező hatással a bi
ológiai aktivitás alakulására. Az elágazó láncú R csoportok az ugyanolyan szénatomszámú 
egyenes szénlánchoz képest ellentétes viselkedést eredményeznek. Látható, hogy R=iPr ese
tében (40c) 200mg/l koncentrációban is hatékony vegyülethez jutottam, míg nPr csoportnál 
(40d) 500mg/l-ben mutatkozott biológiai aktivitás. Fordított a helyzet a négy szénatomszá
mú alkilláncok esetében, ahol sBu (40e) mellett gyakorlatilag hatástalan anyagot kaptam, 
míg a nBu csoport (4Of) 200mg/l koncentrációban is jó fungicid aktivitást eredményezett. A 
hatóanyagkoncentrációt tovább csökkentve látható, hogy ez utóbbi esetben még 50mg/l 
koncentrációban is Botrytis cinerea elleni hatást mutató anyaghoz lehet jutni.

8.1.1.4. Tríazolok

-N 1 )(X=

A triazolt mint carriert alkalmazva az I.screen vizsgálatokban minden vegyület mutatott 
fungicid aktivitást (7.sz. táblázat). Leghatékonyabbnak bizonyult az az anyag, ahol R=Et 
(41b). mivel 250mg/l koncentrációban Phytophthora infestans és Pseudoperonospora cu- 
bensis ellen is hatásos volt.
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8.1.1.5. Tetrazolinok

N=j N
(X= R' )

E vegyületeknél (8.sz. táblázat) már nemcsak a ciánimido-ditioszénsav R szubsztitúciója, 
hanem a tetrazolin 4-R1 szubsztitúciója is befolyásolja a biológiai aktivitást, így ezek közül 
valamelyiket rögzíteni kell, hogy megfigyelhessük fungicid aktivitásra gyakorolt hatásukat.

iHa R jelentése iPr, akkor R=iPr mellett (45c) már I.screenben sem jelentkezik biológiai 
aktivitás, míg R=allil esetében (45d) 250mg/l-ben is Botrytis cinerea ellen hatást mutató ve- 
gyületet kaptam.

iAmikor R jelentése Ch, akkor R=iPr (45g) illetve R=Et (45f) esetében az előző tetrazoli- 
nokhoz képest ellentétesen viselkedő származékokhoz jutottam. Ugyanis I.screenben az iPr 
jelentésű R csoport biológiai hatást eredményezett, Et mellett viszont hatástalanságot lehe
tett tapasztalni, akárcsak nO (45h) esetében. Ez utóbbi arra utal, hogy a hosszú szénJánc itt 
sem kedvez a biológiai aktivitásnak.

íHogyha az R csoport jelentése Me, akkor R -t változtatva látjuk, hogy 1 OOOmg/1 kon
centrációban mindenütt jelentkezik fungicid aktivitás. Ez arra enged következtetni, hogy R 
biológiai aktivitásra gyakorolt hatása nagyobb, mint R1 -é. A legértékesebb hatásokhoz veze
tő R csoport az allil.

8.1.1.6. Tetrazolok

<x= -s-é'f )
R‘

Ebben a vegyületcsaládban már három paramétert változtattam: a ciánimido-ditioszénsav 
szubsztitúcióját (R), a tetrazol szubsztitúcióját (R1) valamint a ditioszénsavat a tetrazollal 
összekötő alkilénlánc hosszát (n), (9.sz. táblázat).

A legtöbb vizsgálat R!=iPr esetében készült el. így R!=iPr, n=l mellett I.screenben R=Et 
kivételével (51b) minden vegyület hatásos volt. Az alkilénlánc hosszának egy szénatommal 
történő növelése R=Et <51 f) és iPr (51 g) csoport esetében ellenkező biológiai viselkedéshez 
vezetett, ugyanis az Et csoport hatásos anyagot eredményezett, míg iPr nem.

Hogyha R jelentése Me, akkor n-et változtatva látható, hogy n=2 mellett 250mg/l kon
centrációban is aktív vegyülethez lehet jutni (5le), míg n=3 (51h) esetében 1 OOOmg/1 szin
ten sincs biológiai aktivitás.

1A következőkben R -t változtatjuk R=Me és n=l mellett. Ekkor I.screenben az összes 
származék hatásosnak bizonyult, melyek közül a leggyengébb aktivitást az a vegyület mu-
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itatta, ahol R =Ph (51 p). R biológiai aktivitásra gyakorolt hatása a koncentráció csökkenté
sével érvényesül jobban, mivel II. screenben azok az anyagok mutatkoztak hatékonynak, 
melyeknél R1 jelentése nPr, iBu, Ch, allil (51 i.j.k.m). A négy vegyület közül három még 
50mg/l koncentrációban is hatásos Botrytis cinerea ellen, 51m csak 100mg/l szinten aktív.

A fentiek alapján a tetrazolok esetében is látható, hogy R biológiai aktivitásra gyakorolt 
hatása nagyobb, mint R*-é. A legjobbnak bizonyult R csoportok: Me, allil. A legoptimáli- 
sabbnak tekinthető R1: iPr, nPr, iBu, Ch, allil, Bz. n változtatása hasonló hatással van a bioló
giai aktivitásra, mint R. A szintetizált és tesztelt vegyületek közül a legtöbb 250mg/l-ben 
(ill. emiél alacsonyabb szinten) is hatékony anyag n= 1 esetében fordult elő, de n=2 mellett is 
jelentkezett ebben a koncentrációban biológiai aktivitás.

8.1.1.7. Pirimidinek

N —. Rl

<x=-4<3h )

A címben foglalt vegyületcsaládnál a pirimidin szubsztitúcióját (R1, R2) és a ditioszén- 
sav-észtert a pirimidinnel összekötő alkilénlánc hosszát (n) változtattam (10.sz. táblázat).

Általában gyenge fungicid aktivitás figyelhető meg, egyedül R1=R2=H; n=l (52a) eseté
ben lehetett 125mg/l koncentrációban is Podosphaera leucotricha elleni hatással találkozni. 
Ezért hatás-szerkezet összefüggést érdemben megadni nem lehetséges.

Megjegyzendő, hogy az 52d vegyület (R^H, R2=5-C1, n=l) I. screenben hatékonyságot 
mutatott, míg a belőle leszármaztatható 55-ös triazol-származék hatástalan, ugyanis a ciáni- 
mido-ditioszénsav-csoport a gyűrűzárási reakció következtében nincs jelen a molekulában.

8.1.2. Toxofor csoportok hatása a biológiai aktivitásra

8.1.2.1. Tiocianátok

(X=-SCN)

A tiocianátok esetében két paraméter volt változtatható: R és n (11 .sz. táblázat).

n=l esetében az 1000mg/l-ben végzett vizsgálatok minden R csoportnál hatékony ve- 
gyületre utalnak, mely azt mutatja, hogy a tiocianát csoportnak, mint másik toxofomak a ciá- 
nimido-di tioszénsav-vázhoz történő építése igen jó hatással van a fungicid aktivitásra.
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Az R csoport szerepe csak 250mg/l koncentrációban érvényesül. Legjobb R csoportok: 
Me, iPr, sBu, nBu, melyek közül 100mg/l koncentrációban is hatékonyságot eredményezett 
Botrytis cinerea ellen n= 1 esetén a Me csoport (58a).

n növelésével kevesebb értékes vegyületet kaptam, de n=2 mellett 250mg/l koncentráci
óban is jó fungicid aktivitást mutattak azok az anyagok, ahol R=Me, iPr (58k,m).

8.1.2.2. Ditiokarbamátok

(X—S-q-SbNR^2)

Ebben a vegyületcsaládban a ditiokarbamát csoport nitrogén szubsztitúciójának (R1 Д2) 
biológiai aktivitásra gyakorolt szerepét figyelhetjük meg (12.sz.táblázat). 
akkor nem mutatkozott hatás, amikor NR-R2 morfolint jelent (62f). Miután a tesztelt anya
gok majdnem mindegyike fungicid aktivitással rendelkezik, látható, hogy a változtatott pa
raméterek kis befolyást gyakorolnak a biológiai hatásra. Megállapítható, hogy a ditiokarba
mát- csoport, hasonlóan a tiocianátoknál tapasztaltakhoz, toxofor lévén előnyösen befolyá
solja a fungicid aktivitást. 250mg/l koncentrációban észlelhető, hogy azok a vegyületek a 
legjobbak, ahol R1 és R2 kicsiny térkitöltésű, tehát hidrogén vagy metil (62a,d). 50mg/l kon
centrációban is Botrytis cinerea elleni hatékonyságot mutatott az a vegyület, ahol R^H, 
R2=Me (62a).

I. screenben csak

8.1.2.3. Karbamidok

(X=-NH-C(=0)-R)

Itta ditiokarbamátokhoz hasonlóan csak a molekulába épített másik toxofor szubsztitúci
óját (R) változtattam (13.sz.táblázat). Igen gyenge fungicid aktivitás tapasztalható R=NH- 
iPr és morfolin-4-il esetében (64b.d). míg a többi szintetizált vegyület hatástalan. E vizsgála
tok alapján a karbamid-csoport, ellentétben a tiocianát- és a ditiokarbamát-csoportokkal, 
olyan toxofor, mely csökkenti a ciánimido-ditioszénsav-észterek által kiváltott fungicid akti
vitást.

8.2. N-ciano-izotiokarbamidok

A tesztelt vegyületek típusát sok esetben befolyásolta azok előállíthatósága. A biológiai 
vizsgálatok tájékozódás jelleggel, a ciánimido-ditioszénsav-észterekkel való összehasonlí
tás céljából készültek el.
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8.2.1. Carrier csoportok hatása a biológiai aktivitásra

(X-C1.-OH, -v-(<3£ )

A szintetizált vegyületek között beépített carrier az intermedierek Cl (62) illetve OH cso
portján (75) kívül csupán a pirimidin volt, melynél 1000mg/l koncentrációban a ditioszén- 
sav-észter analógok gyenge fungicid aktivitást mutattak (M.sz.táblázat). Ezen a szinten 
egyetlen vegyület bizonyult hatékonynak, mégpedig az, melyben a pirimidint az etilénhíd- 
hoz kapcsoló heteroatom oxigén (70c). Az intermedierek hatástalannak bizonyultak.

8.2.2. Toxofor csoport hatása a biológiai aktivitásra

1(X=-0-C(=0)-NH-R )

Az izotiokarbamid molekulába toxofőrként egyedül a karbamát csoportot sikerült bevin
ni, mely általában gyenge fungicid aktivitást eredményezett (15.sz.táblázat). A legjobb 
gombaölő hatás R1 =Et (76a) mellett lépett fel, míg a leggyengébb a 3,4-diklór-fenil-csoport 
(76d) mellett. R^benzolszulfonil esetében (76e) inszekticid aktivitás figyelhető meg.

Általában elmondható, hogy az izotiokarbamidoknál jelentkező fungicid aktivitás új je
lenség, mivel a szakirodalomban eddig herbicid, inszekticid, akaricid és nematicid hatású ve- 
gyületekkel lehetett találkozni [36,37,38]. Az egyébként antihisztaminikumként ismert il
letve azok alapanyagául szolgáló izotiokarbamidok között egyeseiben fordul elő gyógyszer
ként használatos antimikrobiális hatású szer [50], mely a növénykórokozók ellen hatékony 
vegyületek rokonának tekinthető.
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9. BIOLÓGIAI HATÁS - KÉMIAI SZERKEZET KÖZÖTTI ÖSSZE
FÜGGÉSEK

A 8.fejezetben ismertetett adatok birtokában bizonyítottnak tekinthető az a feltételezés, 
miszerint a ciánimido-ditioszénsav-csoport toxofor. .

Állításom alátámasztásául felhívom a figyelmet a leglényegesebb biológiai hatás - kémiai 
szerkezet közötti összefüggésekre.

A dikáliumsót magában vizsgálva, carrier ill. toxof or nélkül is mutatott 1000mg/l-ben 
gyenge fungicid aktivitást (Phytophthora infestans elleni aktivitás 2-es, Uromyces appendi- 
culatus elleni aktivitás 3-as értékszámot kapott). Néhány monokáliumsó és szimmetrikus 
dialkil-észter gombaölő hatásának vizsgálatára is sor került, mely a dikáliumsóhoz hasonló 
illetve gyengébb értékszámokat mutatott (18.sz. táblázat). Carrierek és toxoforok beépítése 
minden típusnál eredményezett fungicid aktivitást. A szintetizált új ciánimido-ditioszénsav- 
észterek fajlagos aktivitása lényegesen nagyobb az izotiokarbamidoknál tapasztaltaknál, 
mely a két vegyületcsalád összehasonlításában alátámasztja azt a feltételezést, miszerint a 
ciánimido-ditioszénsav-csoport CS2-forrásként szereplő toxofor. Hasonló eredményre vezet 
a pirimidineknél tárgyalt 52d és 55-ös vegyület biológiai aktivitásának alakulása, mely azt 
mutatja, hogy a toxofornak tekinthető ciánimido-ditioszénsav-váz hidrazin-hidrát hatására 
történő gyűrűzárása azonos carrier mellett peszticid szempontból inaktív anyagot eredmé
nyez.

A vegyületek nagyobb koncentrációkban széles hatásspektrumot mutatnak. Alacsony 
koncentrációknál kiemelendő a leggyakrabban Botrytis cinerea ellen mutatkozó hatás. A 
250mg/l szinten jelentkező fungicid aktivitás már összemérhető a kereskedelmi forgalom
ban lévő szerekkel.

Az egyes carrier illetve toxofor csoportokat áttekintve látható, hogy a beépített carrierek 
között legjobbak a saccharin és a tetrazolok voltak, míg a toxof orok között a tiocianát és a di- 
tiokarbamátok eredményezték a legjobb hatást. A Botrytis cinerea ellen legértékesebbnek 
bizonyult vegyületekkel készült dózissor eredményeit mutatja a 19.sz. táblázat, mely össze
hasonlításként tartalmazza két ismert hatóanyag (folpet, procimidon) ugyanezen dózissor
ban mutatott gátlás százalékait. A 7. és 8. ábra grafikusan is szemlélteti ezeket az eredmé
nyeket, ahol látható, hogy két különböző gazdanövényen (lóbab, paradicsom) végzett kísér
letek alapján az általam szintetizált vegyületek között több, a kereskedelmi forgalomban lé
vő dikarboximid fungicidekhez hasonló illetve azoknál jobb hatékonyságú szer található. 
Ezek közül is kiemelendő a 62a jelzésű vegyület, mely mindkét gazdanövényen magas gát- 
lási százalékokat mutatott, a hozzá szükséges alapanyagok nem drágák, előállítása viszony
lag könnyen megoldható.
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8.ábra: A legértékesebbnek bizonyult vegyületek Botrytis cinerea ellen dózissorban mu
tatott gátlás százalékai paradicsom növényen
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A tendenciális biológiai hatás - kémiai szerkezet összefüggések bemutatására szolgál a 
20.SZ. táblázat, melyből látható, hogy a ciánimido-ditioszénsav R szubsztitúciója alapvetően 
befolyásolja a biológiai aktivitást. Attól függően, hogy R egyenes vagy elágazó szénláncot 
jelent, néhány típusnál e csoportok ellentétes hatáshoz vezettek. Legjobb példa erre a sach- 
charin carrierként történő alkalmazása, mivel itt R-en kívül más tényező nem befolyásolta a 
biológiai aktivitást.

A legjobbnak bizonyult R csoportok:

Me, Et, iPr, nBu, sBu, allil

Leggyengébb R csoportok:

hosszú szénlánc, Bz

Ugyancsak erős befolyása van fungicid aktivitás szempontjából n-nek, az alkilénlánc 
hosszának. n=l esetén a szintetizált vegyületek legtöbb alkalommal hatékonyak voltak. Va
lószínűleg ez a legkevésbé stabil szerkezet, hiszen tioacetálokról van szó, melyek érzékeny 
vegyületek, ezért a hatás helyén feltehetőleg leghamarabb bomlanak, n növelése csökkenti a 
biológiai aktivitás valószínűségét, ennek ellenére n=2 mellett többször lehetett 250mg/l 
koncentrációban is értékes vegyületekhez jutni.

Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy n= 1, n=2 esetében az R=Et illetve iPr csoportok bio
lógiai aktivitásra gyakorolt hatása ellentétesnek mutatkozott, mely a tetrazolok csoportjánál 
érvényesül legjobban.

A carrier illetve másik toxofor szubsztitúciója befolyásolja a biológiai aktivitást, de ez 
csak alacsonyabb koncentrációknál érvényesül.

így R, n és R1 ill. R2 helyes megválasztásával optimálissá tehető az egyes csoportokban 
szintetizált anyagok fungicid aktivitása, melyet az adott vegyületcsaládoknál kiemeltem.

Herbicid aktivitás ritkán tapasztalható, megjelenése n=2 esetén gyakoribb, n=l mellett 
néhány tiocianátnál jelentkezett 5kg/ha dózisban. Viszonylag jó herbiciddel egy alkalom
mal találkozhattunk, amikor az anyag 2kg/ha dózisban is megtartotta aktivitását. Ez az 5jk 
es ciklikus metilén-ciánimido-ditiokarbonát és a 60-as ditiocianátó-metán keveréke. Mint 
korábban említettem, az 59-es vegyületet más eljárással korábban már előállították [47], a 
későbbiekben pedig herbicid hatóanyagként szabadalmaztatták [51 ].

Inszekticid aktivitás véletlenszerűen néhány alkalommal mutatkozott, de nem jellemző.
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TÁBLÁZATOK
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1 .sz. táblázat: Peszticid aktivitással rendelkező ciánimido-ditioszénsav-észterek

/5Ri
NC-N=C

\
SR2

1

Sor- Rí 
szám

Rz Peszticid hatás 
típusa

Kiemelt tesztszer- Irodalom 
vezet típusa

antimikrobiális4 Na Na [8.9]

Vörös lóhere1 Ci-3 alkil, 
allil,
Bz, xMe

К deszikkáns [10]
C2-12 alkil 
alkenil, Xn-Bu

fi Ci-3 alkil, 
xallil,Bz

deszikkáns 
C2-12 alkil, Bz, fungicid 
xallil, krotil, inszekticid 
propargil, 
karbetoximetil 
metoximetil 
C2-4 hidroxialkil

К Phytophthora 
infestans 
x Aphis fabae 
^etranychidae 
xDrosophila melano- 
gaster

[11-14]

akaricid

7 alkálifém CHRZ, mely kü- inszekticid 
alkáliföldfém lönbözikRi- fungicid

herbicid
R=H,C 1 -4 alkil növekedés- 
Z=H,C 1-9 alkil, szabályozó 
vi nil, fenil, 
allil, karbamoil, 
karboalkoxi, 
heterociklus, 
ciano

[15]

Me, szubszti- tői és 
tuált Me

+N(R3)2R4R5 baktericid 
R3=C 1 -4 alkil f ungicid
R4=Ci-4 alkil, 
mono- vagy 
diklórbenzil, 
R5=Cio-i8alkil,

[16]£ Ci-4alkil Escherichia coli 
Candida albicans 
Aspergillus niger

Bz

' -
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1 .sz. táblázat folytatása

Sor- Rí 
szám

Peszticid hatás 
típusa

R2 Kiemelt tesztszer- Irodalom 
vezet típusa

N-alkilkarba-
moilmetil

xPiriculariaoryzae 
Aspergillus niger

2 alkil inszekticid
herbicid
fungicid
baktericid

alkil
alkenil
alkinil
xMe
Xn-Hex

[17-19]

xMe
Xn-Hex

JLQ szubsztituált
aralkil
x4-klór-benzil

általában
peszticid

alkil [20]házilégy
Digitaria
sanguinalis
xPiricularia
oryzae

xMe

fenacil 
szubsztitu
ált aralkil

fenacil 
szubsztitu
ált aralkil

fungicidü Phytophthora
infestans

[21,22]

12 CH2-CH-CH2R1 
Br Br

CH2-CH-CH2 
Cl Cl

fungicid
baktericid
algicid

[23]

xEscherichia coli 
Aspergillus niger 
Penicillium italicum

13 fungicid
baktericid
algicid

C12C:CRCH2 Me 
R=H,XC1

[24,25]
xallil
2,6-diklór-
benzil
Cl2C:CRCH2

xPhytophthora - 
infestans

C1-4 egyenes CH2-S-C=N-CN fungicid 
vagy elágazó 
alkil, alkenil 

Xi-Pr

14 [16]
SRi [18]

[26-29]

xAlternaria tenuisRiXCH2,ahol fungicid12 [30-32]alkil



59

1 .sz. táblázat folytatása:

Sor- Rí 
szám

R2 Peszticid hatás 
típusa

Kiemelt tesztszer- Irodalom 
vezet típusa

alkenil
xmetil

R=alkil,szubsz- baktericid
tituált aril,
heteroaril
x=o,s
xR=4-klór-
3-metil-fenil
xX=0

Botrytis cinerea
Fusarium
culmorum

16 xCF2:CF xMeloidogyne
incognita

alkil nematocid [33]
<yUl alkenil

alkinil
alkil-tio/oxi-

CH2

aril
heteroaril-
alkil
xciklopropil-
metil

17 Me,Et, (R30)P(:X)SR5 inszekticid 
C2-4 alkenil R4
C2-4 mono- R3=Me,Et 
vagydihalo- R4=MeO,EtO 
alkenil X=0,S

házilégy [34]
lárva

R5=Ci-4 alkilén

18 Ci-5 alkil, 
C2-5 alke
nil, haloal- 
kenil,Bz, 
R3-S-R4,

(R50)P(:X)R^ herbicid 
R5=Ci-5 alkil 
Ró=Ci-5 alkil, 

alkoxi

[35]

X=0,S
ahol
R3=Ci-4 al

kil
R4=Ci-2 al

kilén

Megjegyzés: Adott sorszám alatt x-szel jelzett utalások összetartozó adatokat jelentenek.
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2.sz. táblázat: Növényvédőszerként használható N-ciano-izotiokarbamidok

SR,/
NC-N=C

\ N-R2

R3
26

Peszticid hatás 
típusa

Sor- Rí 
szám

R2 R3 Irodalom

Ж Me H herbicid, 
növekedés - 
szabályozó

[36]

ahol
R=H,MeO

22. Me A-(CH2)n-,H inszekticid
akaricid
nematocid

[37,38]
ahol
A=aromás
heterociklus,
mely
egyO-vagy
N-atomot
tartalmaz
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3.sz. táblázat: Ciánimido-ditioszénsav-(S-alkil,S’-klóralkil)-észterek

SR/
NON =C

\
S-(CH2)n-CI

32

Jelzés R Op.( C) Biológiai hatásn

58-60Me 1 1000mg/l:BO/3a

b 1 25-31Et 1000mg/l:PH/3,UR/4

iPr 1 olaj 1000mg/l:PH/4,UR/4c

d nBu 1 olaj 1000mg/l:PH/4 
inszekticid I. screenben 
hatásos Tetranichus urti- 
cae ellen

1allil 1000mg/l:BO/3olaje

f 2 50-52,5Me 1000mg/l:SP/3

2 1000mg/l:ER/3 
herbicid I. screenben 
posztemergens hatás

Et olajg

2iPr olaj fungicid aktivitás nincs 
herbicid I. screenben 
posztemergens hatás

h

3 1000mg/l:PH/4Me olají
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4.sz. táblázat: Ciánimido-ditioszénsav-[S-alkil,S’-(ftálimid-N-il)-metil]-észterek

/
nc-n=c

\

о •

Jelzés R 0p.( C) Biológiai eredmények

155,5-157 1000mg/l:BO/3Mea

b 85,5-89 1000mg/l:BO/3Et

82-87 1000mg/l:BO/4,UR/4allilc

d 132-133Bz hatástalan

178-180CH2-Fti hatástalane

5.sz. táblázat: Ciánimido-ditioszénsav-[S-alkil,S’-(tetrahidroftálimid-N-il)-metil]- észterek
SR

NC-N =

Jelzés R Op.( C) Biológiai eredmények

1000mg/l:BO/3109-113Mea

65-70 1000mg/l:PH/4b Et

101-106 1 OOOmg/l:PH/4,PO/3,UR/3 
500mg/l:BO/3

allilc
' -»
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5.sz. táblázat folytatása:

Op.(°C)Jelzés R Biológiai eredmények

76,5-79,5 1000mg/l:BO/3d Bz

6.SZ. táblázat: Ciánimido-ditioszénsav-[S-alkil,S’-(saccharin-N-il)-metil]-észterek
SR

NC-N=C

Op.( C)Jelzés R Biológiai eredmények

1000mg/l:BO/3,UR/3 
500mg/l:BO/3 
inszekticid I. screenben 
hatásos Megoura vicie el-

Me 131-134a

len

82-86 1000mg/l :PH/4 ,LW 4 
500mg/l:PH/3,BO/3

b Et

94-99 lOOOmg/l:BO/4,HE/3
500mg/l:BO/4
200mg/l:BO/3

iPrc

100-105 1000mg/l:BO/3,HE/3
500mg/l:BO/3

d nPr

96-101 1000mg/l:BO/2sBue

1000mg/l:BO/3
500mg/l:BO/3

87-88f nBu
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6-sz. táblázat folytatása:

Op.(°C)Jelzés R Biológiai eredmények

200mg/l:BO/4
100mg/l:BO/3
50mg/l:BO/3

74-77nHp hatástalang

nO 72-77 hatástalanh

132-140 1000mg/l:PH/4allilí

7.sz. táblázat: Ciánimido-ditioszénsav-[S-alkil,S’-(triazol-l -il)-metil]-észterek
SR/

NC-N=C
\s-ch2-n

\^N

41

Op.{ C) Biológiai eredményekJelzés R

1 OOOmg/l:PO/4,UR/3,EW/4137,5-139Mea

1000mg/l:HE/3,PH/4,UR/4
250mg/l:PH/3,PS/3

88-94Etb

97-100 1000mg/l:BO/3,HE/3,PH/3
250mg/l:PS/3

iPrc

1 OOOmg/l:BO/3, HE/3, PH/4, UR/4olajd nBu

1 OOOmg/l:BO/4, HE/3, PH/3, UR/352-58nOe
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7.sz. táblázat folytatása:

Op.(°C)Jelzés R Biológiai eredmények

allilf 1000mg/l:PH/3,UR/4
500mg/l:PS/3

olaj

8.sz. táblázat: Ciámmido-ditioszénsav-[S-alkil,S’-(5-tio-tetrazolm-1 -il)-metil]-észterek
/SR

N = NNC-N=C
\

5-CH2-N

45

R1Jelzés R Op.( C) Biológiai eredmények

1000mg/l:BO/3, HE/3, PH/3, 
UR/3

iPr olajMea

1000mg/l:BO/4,HE/3
500mg/l:BO/4

iPr 52-58b Et

90-92 hatástalaniPr iPrc

1000mg/l:BO/3,HE/3,UR/3
250mg/l:BO/3

olajd allil iPr

97-99 1 OOOmg/l:BO/3,UR/4,SP/3 
500mg/l:BO/3

ChMee

Ch hatástalanolajf Et

1000mg/l:PH/4,UR/3Ch olajiPrg

hatástalanCh olajnOh

1000mg/l :HE/3 ,PH/4 ,UR/4olajChallil1
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8 .sz. táblázat folytatása:

R1 Op.(°C)Jelzés R Biológiai eredmények

95-98 1000mg/l:HE/3,UR/3Me BzJ

. 96-99,5Me Ph 1000mg/l:BO/3,UR/4к

9.sz. táblázat: Ciánimido-ditioszénsav-[S-alkil,S’-(tetrazol-5-il)-tioalkil]-észterek

R1 Op.( C)Jelzés R Biológiai eredményekn

1000mg/l:BO/4, HE/3, PH/3, UR/41 118-123Me iPra

1 134-143Et iPr hatástalanb

1 82-92 1000mg/l:BO/4, HE/3, PH/4, UR/4iPr iPrc

1 OOOmg/l:BO/4,HE/3, PH/4, UR/4d allil iPr 1 olaj

1000mg/l:BO/3
250mg/l:BO/4

2 58-61Me iPre

1000mg/l:BO/3,HE/3
500mg/l:BO/4
250mg/l:BO/2

2 olajf iPrEt

2 olaj hatástalaniPr iPrg

hatástalan3 olajMe iPrh
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9.sz. táblázat folytatása:

R1 n Op(°C)Jelzés R Biológiai eredmények

1 43-48Me nPr 1000mg/l:BO/4,ER/3, HE/3, PH/3, 
UR74

500mg/l:BO/3,UR/4 
200mg/l:BO/4 
1 OOmg/l:BO/3 
50mg/l:BO/3

í

Me iBu 1 olaj 1000mg/l:PH/4,UR/3 
500mg/l:BO/4 
250mg/l:BO/4,PS/4 
1 OOmg/l:BO/3 
50mg/l:BO/3

J

Chк Me 1 93-94 1 OOOmg/l:BO/3,UR/4 
200mg/l:BO/4 
lOOmg/l:BO/4 
50mg/l:BO/3

Ch1 allil 1 olaj 1000mg/l :B0/4 ДЕ/4 ,ETR7 4 
250mg/l:UR/4

1 73-76allil 1 OOOmg/l:PH/4,PO/3
500mg/l:BO/3
200mg/l:BO/3
100mg/l:BO/3
50mg/l:BO/l

Mem

1 114-116Me Bz 1000mg/l:PH/4,UR/3
500mg/l:PH/3,BO/3

n

1000mg/l:BO/4,HE/3,UR/3
250mg/l:HE/3

allil Bz 1 olajо

1 133-138 1000mg/l:UR/3PhMeP
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10.sz. táblázat: Ciánimido-ditioszénsav-[S-metil,S’-(pirimidin-2-il)-tioalkil]-észterek

/SCH3

1 R2Jelzés R Op.(C) Biológiai eredményekn

1 76-78 1000mg/l:PH/4,UR/4
500mg/l:PH/3,BO/3,PO/4
125mg/l:PO/4

H Ha

4-Me 6-Me 1 115-120b 1000mg/l:BO/3,UR/3
500mg/l:UR/3

4-Me 6-Me 2 73-77 1000mg/l:UR/4c

d H 5-Cl 1 94-98 1000mg/l:BO/4

5-Cl 2 85-89H hatástalane



69

11 .sz. táblázat: Ciánimido-ditioszénsav-[S-alkil,S’-(tiocianátó-alkil)]-észterek

SR/
NC - N= C

\
5-(CH2)n-SCN

Jelzés R Op-( C) Biológiai eredményekn

1000mg/l:ER/4,PO/4,UR/4f
BO/4.EW/4.PH/4

500mg/l:PO/3,BO/4,EW/4
200mg/l:BO/4
100mg/l:BO/4
50mg/l:BO/2

61-64Me 1a

64-66,5 1000mg/l:PH/4,UR/4 
500mg/l:PO/3,BO/2 
gyenge herbicid

1b Et

1000mg/l:BO/4,ER/3,HE/4,
PH/3.UR/4

250mg/l:PH/4,PS/4

43-48iPr 1c

1000mg/l :BO/4 ,ER/3 ,UR/4d 32-35nPr 1

1 OOOmg/l:BO/4,ER/4,PH/4, 
UR/4

250mg/l:PH/4,UR/3,PS/4 
gyenge herbicid

sBu 1 olaje

1000mg/l:BO/3,PH/4,UR/4 
250mg/l:BO/3,PH/3,UR/3, 

PS/4 "
125mg/l:BO/3,PS/2

f 1nBu olaj

1000mg/l:PH/4,UR/3 
gyenge herbicid

1 olajnPeg

1 OOOmg/l:BO/3,PH/4,UR73olajnO 1h
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1 1 .sz. táblázat folytatása:

Op.(°C)Jelzés R Biológiai eredményekn

1000mg/l:PH/4,UR/3
500mg/l:PH/4,UR/4,BO/4

allil 1 olají

73-77 1000mg/l:PH/4,UR/4
500mg/l:UR/4

Bz 1J

69-74 1000mg/l :BO/4 ,PH/4 ,UR/ 4
500mg/l:BO/4,PS/3
250mg/l:BO/3

к 2Me

2 hatástalan1 olajEt

1000mg/l:BO/3 
250mg/l:BO/3 
200mg/l:BO/2 
gyenge herbicid

iPr 2 olajm

1000mg/l:HE/3 
gyenge herbicid

2 olajnPrn

2 gyenge herbicidnBu olajо

1 OOOmg/l:BO/4,ER/3,UR/4allil 2 olajP

1000mg/l:HE/3,UR/4 
gyenge herbicid

3Me olajq

' -
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12.SZ. táblázat: Ciánimido-ditioszénsav-[S-metil,S’-(ditiokarbamátö-metil)]-észterek

SCH3/ 5 pl и /K
S-CH2-5-C-N

NON = C
\

•^R2

62

1 R2Jelzés R 0p.( C) Biológiai eredmények

1000mg/l :B0/4 ,HE/4,UR/4 
250mg/l:BO/4,UR/4 
100mg/l:BO/4 
50mg/l:BO/3

Me 131-132Ha

1 OOOmg/l:BO/4,PH/478-81b H nPr

1000mg/l:BO/4
500mg/l:BO/3

112-118H iPrc

104-110 1 OOOmg/l:BO/4,PH/4 
250mg/l:PH/3

d Me Me

1000mg/l:PH/442-43,5nPr nPre

hatástalanf morfolino 142-147

' -
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13.sz. táblázat: Ciánimido-ditioszénsav-[S-metil,S’-2-(ureido)-etil]-észterek

SCH3
/

NC-N =C
\

5-CH2-CH2-NH-C-R

0
64

Op.( C)Jelzés R Biológiai eredmények

90-90,5NH-nPr hatástalana

1000mg/l:UR/3119-123b NH-iPr

102-105 hatástalanNH-Phc

1000mg/l:PO/3,UR/4
500mg/l:PO/3

morfolin-4-il 112-115d

14.sz. táblázat: N-ciano,S-metil,N’-[2-(pirimidm-2-il)-tio/oxi-etil]-Lzotiokarbamidok

SCH3
/

NC-N=C
\

nh-ch2-ch2-y

lü

R1 R2 Op.(°C) Biológiai eredményekJelzés Y

4-Me 6-Me 142-145 hatástalanSa

5-Cl 159-164 hatástalanb Hs
5-Cl 189-190 1000mg/l:PO/3,EW/3О Hc
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15.sz. táblázat: N-ciano,S-metil,N’-[2-(karbamoil-oxi)-etil]-izotiokarbamidok

5CH3
/

nc-n=c
\

nh-ch2-ch2-o-c-nh-R
0

76

Op.( C) Biológiai erdményekJelzés R

1000mg/l:PO/3,UR/4113-115Eta

158-164 1000mg/l:UR/3Chb

1000mg/l:UR/4126-131Phc

87-89 hatástalan3,4-diklór-Phd

166-171 inszekticid I.screenben 
hatásos Megoura vicie 
ellen

benzolszulfonile
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16.sz. táblázat: Ciánimido-ditioszénsav-{S-alkil,S’-klőrmetil)-észterek geometriai Izomériá
jának vizsgálata

NC SRSR\ / 
N = C

/
N = C

/\ S-CH2-ClS-CH2"Cl NC

E Z

Sor- R 
szám

E(%) Z(%)d(ppm)/-CH2- Oldószer

32a Me 100 05,1 CDCI3

32b Et 605,3;5,1 40 DMSO

5,0:4,8532c iPr 67 33 CDCI3

22d 67nBu 5,1:4,9 33 CDCI3

32e allil 675,1:4,9 33 CDCI3

Mérési hőmérséklet: +36 C
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17.SZ. táblázat: A monokáliumsók N-klórmetil-heterociklusokkal végzett reakciójának kö
rülményei

Só Heterociklus típusa

Ftál- Tetra-
hidro-

Sach- Tria- 
charin zol

Tetrazolin
imid

ftál 4-iPr 4-Ch 4-Bz 4 -Ph
imid

la aceton 
(R= szoba- 
Me) hő

MEK MEK 
reflux reflux

MEK
reflux

MEK
reflux

aceton aceto- 
reflux nitril 

reflux

aceton
reflux

lh lh lh 2h45’ 
(41a) (41a)

6hlh 2h 30’
(18a) 02a) (4Qa) (45e) (41j) (45k)

3b aceton aceton
reflux reflux

Et) l/2h 6h 2h
(18b) (12b) (40b)

MEK
reflux

MEK MEK 
reflux reflux 
12h30’ 13h 
(41b) (45b)

MEK
reflux(R=
15h
(45f)

le MEK
reflux

MEK MEK 
reflux reflux 
12h30’ 13h 
(álc) (45c)

MEK
reflux(R=

iPr) 2h 19h
(40c) (45g)

ld MEK
reflux(R=

nPr) 3h
(40d)

le MEK
reflux
5h30’

(R-
sBu)

(40e)

lf MEK
reflux

MEK
reflux(R=

nBu) 2h 2h
(áöf) (áld)

' -
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17.sz. táblázat folytatása

Heterociklus típusaSó
TetrazolinTetra- . Sach- Tria-

hidro- charin zol
ftál- 
imid

Ftál-
imid

4-i-Pr 4-Ch 4-Bz 4-Ph

MEK
reflux

3h
(R=

8hnHp)
(áQg)

MEK
reflux

MEK
reflux

MEK31
reflux(R=

19h12h8hnO
(45h)(40h) (álé)

MEK
reflux

MEK
reflux

MEK
reflux

MEK
reflux

3j aceton 
(R= reflux 
al- 2h 
Ш) (38c)

aceton
reflux

19h13h6h 2h4h
(á5í)№) (áif) (45d)(22c)

2k aceton 
(R= reflux 
Bz) 2h

aceton
reflux

nem
lehe-

10h tett
ki-(38d) (22d)
nyerni
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18.SZ. táblázat: Néhány ciánimido-ditioszénsav-só és -dialkil-észter biológiai aktivitása 
1 OOOmg/1 koncentrációban

SRi
/

nc-n = c
\

sr2
1

R21 Biológiai aktivitásSorszám R

K+K+z PH/2,UR/3

K+ UR/2la Me

K+ НЕ/1,UR/21) allil

Me EW/2,ER/2,UR/1la Me

allillb allil ER/3,UR/2



78

19.sz. táblázat: A leghatékonyabbnak bizonyult vegyületek dózissorban mutatott aktivitása 
Botrytis cinerea ellen két gazdanövényen

ParadicsomLóbabSorszám

50100 50 200 100200

mg/l mg/l

69 10 54 39 248640c

40 93 88 8276 6440f

7996 92 7981 475ii

8696 8896 4271üj

56 94 92 8993 59ük

88 83 3990 373251m

6398 9565 577158a

0 74 58 3222 2558m

99 9055 85949762a

86 99 94 855288folpet
(Ortho-Phaltan)

100 9666 9991procymidon
(Sumilex)

99

7983kezeletlen 
fertőzés %

' -Г
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20.sz. táblázat: Tendenciális biológiai hatás - kémiai szerkezet összefüggések

SR
/

NC-N = C
\

S-(CH2)n-X
R=alkil,allil,Bz
n=l-3

1 2X=carrier (illetve toxofor), melynek szubsztituense lehet R , R

Példa kimagaslóanHatást befo
lyásoló tényezők jó hatásra rossz hatásra

R n R1 R2X=carrier

R=iPr,n=2 (32h)Юог 4- +

R=Bz,CH2-Fti;n=l
(Же)

R=allil;n=l 
(39c. 500mg/l-

Ftálimid +

ben)

R=sBu,nHp,nO; 
n=l (40e,g,h)

R=nBu;n=l 
(40f, 50mg/l-

Saccharin +

ben)

R=Et;n=l 
(41b, 250mg/l-

Triazol *

ben)

iR=nO;n=H;R =ChR=allil;n=l; 
R^iPr (45d, 
250mg/l-ben)

Tetrazolin *

(45h)

1R=Me;n=l;R = 
iBu.Qi (51 i.k. 
50mg/l-ben) 
R=Me;n=2;R1 = 
iPr Ще, 
250mg/l-ben)

+ + *Tetrazol

1R=Me;n=l;R , 
R2=H (52a, 
125mg/l-ben)

+ * *Pirimidin
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20.sz. táblázat folytatása:

Hatást befo
lyásold tényezők jó hatásra

Példa kimagaslóan
rossz hatásra

X=toxofor

Tiocianát R=iPr,sBu; 
n= 1 Щс,е, 
250mg/l-ben) 
R=nBu;n=l (58f. 
125mg/l-ben) 
R=Me;n=l (58a. 
100mg/l-ben) 
R=Me,iPr; n=2 
(Л&к.т, 250mg/l-

* *

ben)

íDitiokarba- R=Me;n=l;R =H, 
R2=Me (62a. 
50mg/l-ben)

+ +
mát

Karbamid +

+ = 1000mg/l-ben érvényesülő fungicid hatás 
* = a koncentráció csökkentésével érvényesülő fungicid hatás
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A DOLGOZATBAN ELŐFORDULÓ, DE A TÁBLÁZATOKBAN NEM 
- SZEREPLŐ VEGYÜLETEK KÉPLETE

SK SR,
/ /

NC-N=C NC - N = C
\ \

SK SK

32

SK SK SCH3 SK
I I

NC- N =C NC-N=C C = N - CNC=N-CN
I I
S-CH2-Ss-ch2-s

2120

SCH3SCH3
I

nh2X NC ~N —CNC - N =C
IS-CH2-s4 N s-CH2-Ssx У

2322

R5
ISR, X 0R5 N-R6II/ /

NC - N =C Cl-P, NC -N = C
\ \

R6 N-R 2S-CH2-Cl I
R324 25 27

R
SRN SRN\H2N /Rh2n

IN Nw nc-n=c C=N-CNÁ =1-N N I I
SCH3 S-(CH2)n-SSCH3

3130 33
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SR
/

Cl - CH2 ~ N Hét /
HN Hét\

\

ЗА 36.

N=-N
\ /

N-CH2-OHHet R' - N/ V
SHs37

42 tiol42 tion

N = N
/

1OH R-NVss
4443

Het -S-CH2-Cl

4847

SR
/

NC-N=C
\S-(CH2)n- S -Het

50

SCH3/
NC- N ==C

\
S-(CH2)3-0

54

/ \
CH2

\ /

5-6
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5 R1 
It /

0 pi
II /R

ci-ch2-ch2-nh-c-nncs-ch2-scn NaS-C-N
^R2 ^R2

60 61 63

SR/ \
N-R2 ci-ch2-ch2-o-c-nh-r'HN NC-N = CV IIо s-ch2-ch2-o-c-nh-r0

II
0

66 6765

SCH3 5CH3ГЛ I
n-r'о NC-N=C NC-N=CV

nh-ch2-ch2-ci nh-ch2-ch2-i0

68 7169

SCH3
NC-N=C S02CH3

I
nh-ch2-ch2-scn

7472 73

5CH3
NC- N =C

I
nh-ch2-ch2-oh

75
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A DOLGOZATBAN SZEREPLŐ RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

Kémiai jellegű szöveg:

DABCO: 1,4-diazabiciklo[2.2.2.]oktán 
Fti: ftálimid
MEK: etil-metil-keton
TEBA: benzil-trietil-ammónium-bromid

Biológiai jellegű szöveg:

BO: Botrytis cinerea (szürkerothadás)
Erysiphe gramüiis (búza lisztharmat)

EW: Erwinia carotovora (baktériumos lágyrothadás)
Helminthosporium sativum (helmintosporiózis) 
Phytophthora infestans (burgonyavész)

PO: Podosphaera leucotricha (almafa lisztharmat)
Pseudoperonospora cubensis (uborka peronoszpóra) 
Sclerotinia screlotiorum (fehérpenészes rothadás) 
Sphaerotheca fuliginea (uborka lisztharmat)

UR: Uromyces appendiculatus (babrozsda)

Általános jellegű szöveg:

ER:

HE
PH

PS
SC
SP

NEVIKI: Nehézvegyipari Kutató Intézet 
PW: Peremartoni V egyipari V állalat
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