
Bioaktiv organikus szilícium vegyületek 

előállítása és kémiai tulajdon

ságainak vizsgálata

Doktori disszertáció

Irta:

Lőköo Magdolna 

tudományos segédmunkatárs

Készült a József Attila Tudományegyetem

Szerves Kémia Tanszékén

Szeged, 1982



TART/LOMJEGYZÉK

1.Bevezetés

6.A szilícium léniája........................................

A szilícium vegyületei..................................

I. 1zllicium-hnlogén kötést tartalmazó

vegyületek.................. ..............................................

II. Szilícium-hidrogén kötést tartalmazó

7 egy illetek ............................................. ................

III. Sziliéium-oxigén kötést tartalmazó

v együletek............................................................

IV. ̂ ziliciumnitrogén kötést tartalmazó

.13.

13.

16.

19.

20.? együ? etek..........................................

V.Szilicium-szén kötést tartalmazó

22.V együletek...........................................................................

Vl.Szilicium-szilicium kötést tartalmazó

24.vegyületek.......................................................................................................

Elméleti rész

А/ Trialkilszilil-csoporttal szubsztituált

f-dialkilamlno-propilamino-naftalin származékok 

előállítása és kémiai tulajdonságainak vizsgálata.... 

В/ 1-/4’-trinetilszilil-metilénoxi/-fenil-3dialkilamino-

-propén-1 származékok előállítása...............

С/ 1-/2 ,-hirlroxietil/-2metil-5nitro-imidazol 

/Metronidazol/ származékok...

D/ Maleinsavhidrszid származékok 

Е/ Ftálsavhidrazid származékok..

Kísérleti rész..............'...........................

Melléklet C NMR spektrumok/..

Irodalom..........................................................

Összef oglalás................................... ..



BEVEZETÉS

A Ezerves kémiai kutatások fontos területe a biológiai

lag aktiv vegytiletek előállítása, amelyek hatásosan alkalmaz

hatók a növényvédelemben és a gyógyászatban. /

Dolgozatom bioaktiv orgsnikus-eziliciumvegyületek elő

állításával és kémiai sajátságainak vizsgálatával foglalkozik. 

Munkám a Kőbányai Gyógyszerárugyárral és a Nehézvegyipari Ku

tató Intézettel folyó közös kutatási megállapodások feladata

inak részét képezi.

Yoronkov, Az élet és szilícium cimü müvének megjelenése 

óta f\J a kutatók egyre nagyobb érdeklődéssel fordulnak л 

szerves szilicium\együletek felé.

A szilícium az oxigén mellett a földkéreg leggyakoribb 

eleme. Ma már nem vonjuk kétségbe azt sem, hogy a szilícium 

vegyületei a bioszférában is meghatározó szerepet játszanak.

A szilícium megtalálható a legfontosabb növényi és állati szö

vetekben, igaz,, többnyire csak nyomnyi mennyiségben. Különösen 

fontos szerepet játszik az olyan alacsonyabb rendű szervezetek 

felépítésében, mint ® kovsmoszat, sugárállatok, valamint néhány 

szivacs- és csigaféleség, amelyeket szilíciumban gazdag, amorf 

ásványfázisokban találhatunk.

A szilícium az emberi szervezetben is megtalálható. Meny- 

nyisége kb. 0,001 Minden szervben előfordul, de különösen 

a bőrszövetben, fogzománcban, mirigyekben és a tüdőben dusul 

fel. Hiánya, a vas hiányához hasonlóan, vérszegénységet okoz. 

Egy felnőtt ember napi szilícium szükséglete 20-30 mg, Siód

ban kifejezve.



2

Megfigyelték, hogy a terhes nők és újszülöttek szer

vezetében a sziliciuun-tartalom igen magas. Bizonyos megbe

tegedéseknél sziliciumhiány észlelhető: igy, TBC-s megbete

gedéseknél a tüdőben; daganatos megbetegedésekben a rákos 

szövetekben; koszorúér megbetegedésben szenvedőknél a vér

edényekben.

Ezek a megfigyelések derítettek fényt a szilícium 

életfontosságú szerepére és irányították a kutatást bio

aktiv, organikus sziliciumvegyületek előállítására.

Sajnos azonban, azok a biokémiai folyamatok, melyek

ben a szilícium feltehetően fontos szerepet játszik, ma 

még részleteiben nem ismertek.

A hatásos organikus sziliciumvegyületek világméretű 

kutatása három fő területen folyik:

1/ Szilatránok

Ezen vegyületeknek szén analógjuk nincs, szerkeze

tükben a szilatrán váz közös:

R minőségétől függően változik a. biológiai hatás. Hatás

spektrumuk igen széles.
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2/ Aktiv vap inaktiv vcgyületek sziiilezéssel történő »■

átalakítása
Ezen a területen az -ОН; ~Ш2; -СООИ funkciókat ala

kítják át un, szilil-éterekké; -aminokká és -észterekké,
A szilícium bevitele a molekulába minden esetben a 

llpoid-oldékonyságot növeli, igy a drog a sejtfalon könnyeb
ben áthatol, ami kedvező esetben a biológiai hatás növekedé
sét idézi elő.

3/ Ismert hatású vegyületekbe szilícium atom beépítése

•л-

•V:

lzoszter kötéscserékkel
Ez a módszer a kutatás legújabb ágai 
Kísérleti munkánk során e két utóbbi módszer eredmé

nyeit hasznosítottuk.
Az alábbi vegyületcsoportok szintézisét terveztük:

А/ Trlalkll-szilil csoporttal szubsztituált y-dial-
kilamino-propilamino-naftalin származékok

I

■

RNH ( CH2)~ N'
XR

UCH2-SiR2R

R
' N = piperidino; morfolino; dietilamino, dimetilamino

R f

R^ = metil; R2 = etil 

R2 = butil

1: n = 3
R12: = metil; 

R1 = R23: = metil

:
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A vegyületcsoport hatásos analógja antiepileptikus hatású:

/RNH(CH2)n-N ''R

n = 3 Br
R N N = norfolino; dinetilanino; piperidino
R

Б/ 1-/4 *-trinetilszilll-netilénox/-fenll-3-dlalkllanlno-
propén-1 szárnazókok

R 3 S i — C H 2— О CH=CH-CH,-N2 nR

R = netil

R»
N = dinetilanino; piperidino; norfolino

R’^
A vegyületek biológiailag aktiv analógja íenil-aninopropén- 

-szárnazák, nely Mydeton-szerü hatást nutat:

CH —CH — CHp — NRp
R = OH

NR^= dietilanino norfolino, piperidino 

С/ 1-/2 ,-hidroxletil/-2 netll-5-nitro-inida zcj/Metronida zol/

szárna zókok

.trichononasí elleni szer.Az alapvegyület



vagy

CH2~CH2_0~5iMe2R
R = »etil} n-propil; n-butil; t*rc.-butil 

n = 1; 3

3)/ Pirldazin /I/ és bcnzpiridazin /II/ származékok

Az alapvegyülttak antifungálie hatásúak.

2
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A SZILÍCIUM KÉMIÁJA /27

A szén és e szilícium a periódusos rendszer IV. oszlo

pában található. Közeli rokonságuk miatt sok hasonló tulaj

donsággal rendelkeznek, de meglepő különbségeket is találunk 

e két elem között.

é s Xg ^ = 1,74 

/Allred-Rochow szerint/

Más az elektronegativitásuk: Xq,= 2,50

és Г Si = 117 pmEltérő atomuk mérete: rc = 77 pm 

/kovalens rádiuszok/

0: Is2, 2s22p2
2 2 6 2 2 SÍ: Is , 2s^2p , Зв^Зр

Ezek az eltérések az alapvető fizikai és kémiai tulajdonsá

gokban is megmutatkoznak. A legfontosabb különbségeket az 

alábbiakban foglaljuk össze:

1/ A nukleofll szubsztitúció a szilícium atomon sokkal

Elektronkonfigurációjuk:

könnyebb, mint a szén atomon

Ez az állitás igazolható a megfelelő kötések pola

rizációjának az összehasonlításával /2b7, a konkrét értéke-
t

két az I. táblázat tartalmazza.

I. táblázat

Kötések Polarizáció Д X Kötések Polarizáció ДХ.

0,46
0,76
1,33
1,76
0,70
2,36

1,09

C-H 0,30 Si-H 

Si-C 

0,57 Si-N 

1,00 Si-0 

0,06 Si-S 

1,60 Si-E 

0,33 Si-Cl

++
0c-c 0 +

C-N ++
0-0 ++
c-s ++
C-F + +

C-Cl + +
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1
&X Allred-Rochow szerint az elektronegativitás értékek 

különbségét adja.

A táblázatban szereplő kötéseknél a sziliciumi atom 

mindig, a szén atom viszont nem minden esetben hordozója, a 

pozitiv töltésnek.

Azt, hogy a szilícium nukleofil szubsztitúciója gyor

sabb folyamat, mint a szén atomé, az alábbi reakciók is iga

zolják. 1к Me 2 Si -OHMe з SiCl + НОН 

Me 3CCl + НОН
к1» к2к2

Ме3С-ОН

2./ A szilícium kettőskötése

Közönséges körülmények között a Si = C, Si = 0;

Si = N kötésű szerves sziliciumvegyületek nem létképesek. En

nek valósznü oka ez, hogy a szilicium p - pályáinak és a C, 

N,0.p - pályáinak kicsi a hatásos átfedése az egyenlőtlen atom- 

nagyságok miatt. így a haloalkánoknál megismert eliminációs 

reakciók a haloszilánoknál nem játszódnak le:

CH3 ch/-’ CH-,
\ J

CH3Ol->CH, \ 3 fb CH3-C-0CH3CH3-C-Clc
íCH3 'CH2 CH3c H 3

CH3CH3 CH-,
I J

(-) (-)CH3o CH30I и CH-J-Si-Cl
J I

CH3—St — OCH3Si
CH3 CH CH3CH32



- 8 -

3/ A szilícium egyszeres kötése erősen elektronébativ

az oxigénhez, klórhoz ás fluorhoz nagyon«lenekhezx
erős

A sziliéIujq és a szén megfelelő kötésenergiáinak ösz- 

szehasonlitását /а/, számított /b/ és mért /с/ kötéstávolsá

gait а II. táblázatban foglaltuk össze.

II. Táblázat [2bJ

Kötések Kötésekb bca ca

416 108 109,1 Si-H 

356 154 154,1 Si-C

323 146 147,1C-H

C-C 301 138 186

226 234 232Si-Si

C-N 285 147 147,2 Si-N 335 180 172

336 143 143C-0 368 177 163Si-0

c-s 226 217 214272 181 181 Si-S

485 136 138,1 Si-F

327 176 176,7 Si-Cl

C-F 582 170 154
C-Cl 391 209 200'

/А kötésenergia egysége: kJ.mól""'*'; a kötéstávolság egysége: pm/

A kötési energia értékeiből látható, hogy a szilícium kö

tései erősebbek, mint a szén megfelelő kötései, két esetet ki

véve: Si-H/C-H és Si-S/C-S.

a Si-Si kötés termodinamikailag sokkal gyengébb,

Int a megfelelő C-C kötés, a C-C kötéshez hasonló erősségű.

A kötéshosszak számított és mért értékeinek összehasonlí

tásakor azt látjuk, hogy a mért távolságok a Si-N, Si-O, Si-Cl 

és Si-F kötéseknél jelentősen eltérnek а számított kovalens rá-

Bár

diuszoktól.
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Feltételezhetjük, hogy ezeket a kötéseket "járulékos"

kötések erősítik, amely a kötetlen elektronpár és a/p -*■

Sí atom között alakul ki. így az egyszeres Cf kötéseknek részle

ges kettőskötés jellegük lesz, amit a. rezonancia határszerkezet 

felhasználásával Írhatunk le: ,
t-l l+>— Si=El— Si — El

I

A kötéshoasznak a megrövidülését nagyobb kötési energia 

kiséri, mint azt az egyszeres kötésektől várnánk. Ennek a követ

kezménye, hogy s szilícium nukleofil szubsztitúciója különösen 

könnyen megy végbe, ha az anion hidroxi-, alkoxi-, klorid- vagy 

fluorid-ion.

4/ A С-Si kötés nukleofil hasítása mindig gyorsabban megy

végbe, mint az analóg polarltásu C-H kötés szakadása.

Ez a. körülmény bizonyos szintéziseknél a reakcióut le

egyszerűsítését teszi lehetővé fi]:
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A szilíciumot neu tartalmazó anyagnál három olefin «legyét

kapjuk.

5/ A szilicluw-szén kötés stabilizálja, a. ß -helyzetű

karbónium iont
M 0oSi SiMeg3

V

A szilícium elektropozitiv tulajdonsága okozza azt, hogy 

ß -helyzetben stabilizálja a karbóniumiont hiperkonjugációval 

vagy áthidalással.

A megfigyelés Összhangban van a szililmetil-haloidok SN1 

szolvolizisénél észleltekkel:

SmI gyorsabb, mint az analóg szénve

gyületeknél
R3Si -CH2C H2X

Ы lassúbb, mint az analóg szénve

gyületeknél
RoSi — CHtX3 2

6/ A sziliciuu atom stabilizálja, az 0<-helyzetü szén-fém .

kötést

Ez a tulajdonság meglepő, hiszen a szilícium elektropoziti- 

vabb, mint a hidrogén, vagy a. szén - mégis stabilizálódik a szén- 

-fém kötés ilyen szerkezetben. Ez a tény a Si = C kötés nehéz
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kialakíthatóságának közvetett bizonyítéka /4/:

Me2Sl = CH2ВиЧ|
Mq3SíCI Me2S,-CH2-Li

THF; -7Ö°C Me^iCICl Mg 2Sj — СH2—SiMe2
Cl

A reakcióban a Si-C kötés mellett a klorid eliminációja 

nem megy végbe, ehelyett egy másik molekulával С-Si kötés ala

kul ki.

7/ A szilícium hldridjei, átlós szomszédjának, э bórnak

a hidridjelhez hasonló tulajdonságnak. Olefinekkel és

acetilénekkel a hidroborálási termékhez hasonló addi-

ciós terméket adnak

A hidroszililezési reakció azonban nem könnyű, a leg

több esetben katalizátort igényel /5J

R RX3SiH /\c = cR — C=C-R
\

H2PtCt6 SiX3H

ahol X = halogén

8/ A trimetil-szllil-csoport sztérikus gátlása, általában

csekély

Bár a Me^Si-csoport a valóságban nagy térkitöltésii, a 

sztérikus hatása viszont alig számottevő. Oka az, hogy a rend

kívül hosszú Si-C kötés /189 pm/ a molekula többi részétől vi

szonylag távol tartja a Me^Si-csoportot:

i<—I

Me3Si-CH2lMe3Si-CH2Cl
Me2C0
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A trimetil-jódnetil-szilán átalakulása l6~szor gyorsabb, mint

butiljodid átalakulás.a butilklorld

<-> nn Bu ' IBu ClX

I

.
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A SZILÍCIUM yegyületei

I. Szilicium-halogén kötést tartalmazó vcgyületek

Előállítás
A haloszilánok, különösen e klór-vegyületek a. legtöbb 

szerves sziliclum-vegyület szintézisének kiindulási anyagai.

A tetraklórszilán /SiCl^/ igen alkalmas kiindulási anyag 

a többi halo-szilán előállítására. Szintézisét két utón is meg

oldották. Egyrészt a szilícium és a. klór közvetlen reakciójával, 

másrészt szilikát, klór és koksz hevitésével nyerhető.

A tetraklórszilán további átalakítását úgy végzik, hogy 

egyszerre csak az egyik halogénjét cserélik le, mivel a tetra

klórszilán reaktívabb, mint a keletkező retil-triklór-szilán 

és igy tovább főj:

MeMg I MeMglMeMg I
Me3SiClMe SiCl 3SiCl^

Li
tМезВи SiCl

\ A haloszilánok közvetlenül szintetizálhatók az alábbi utón flj:

Си
♦ R2 Si Cl 2 + ~ 40 féle termék2 R-Cl + Si 250 — 300 0 C

A melléktermékek többsége frakcionált desztillációval el

választható. Metil-kloridot alkalmazva kiindulási anyagként, az 

alábbi termékek különíthetők el: SiCl^; MeSiOl^; Me^SiCl, vala

mint kis mennyiségben: MeHSiCl9; We^SiHCl; HSiCl^.
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Elsősorban laboratóriumban használhatók az alábbi mód

szerek, amelyek nem szimmetrikusan szubsztituált haloszilánok 

előállítását is lehetővé teszik /bt^J

(Me3Si)20 2 Me3SiX
X = halogén

AlJ^i AlBr^i PBr^i BGl^; AlCl^; PCl^J SOCl^; 

NH^Cl kénsavban vagy hidrogén-fluorldban.

Me Si (NH Ph) 3

Me SibkX

Hl
Me Si 13

HXHX
(X = Cl ,1)MeSiH3 - MeSiHX22 AIX3AIX3

Gyakran .keletkeznek haloszilánok melléktermékként a 

G-Si kötés hasadásakor.

Halogénoser e_:

A halogén atomok kicserélését célszerű az alábbi sorrend 

ben elvégezni, mivel a kialakuló kötések erősebbek, mint az 

elszakadók:
C-)сГ’Br1“’ F

R3Sil R3Si Br R3SiCl R3SiF

Reagensek^' SiBr4; PBr^; PhPCl2; SiCl4; AlClj; SbF,,} HP és 

Lehetséges azonban más átalakítás is [\Oj:

AIX3
Et3SiX ( X = Cl; Br,I )Et3SiF

Na I
Me3Si IMe3SiCl

MeCN
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Kétiiír^tula jdonságok^

Csaknem minden reakciójuk nukleofil szubsztitúció, Reak- 

ciókészségük szerin az alábbi sorrendbe állíthatók:

SiCl4> HSiClj > R2SiCl2 > R^SiCl

A sziliciumhoz kapcsolódó elektronszivó csoportok a szubsz

titúciót gyorsítják.

A leváló csoport jellegétől függően a reaktivitás az analóg 

szénvegyületekhez hasonlóan csökken a

R^Sil > R^SiBr > R^SiCl > R3SiP

sorrendben. A preparativ munkában azonban ez a sorrend nem min

dig használható. Erősen térgátolt srlkilszilánok előállításánál 

tapasztalták /’Ll/, hogy a halogén minősége a reakció hozamát 

nagymértékben befolyásolja.

10 <?«X = Cl
Bu^i /felesleg/ + SiX4 — Bu*^SiX

80 °/oX = F

Szubsztituciós reakcióknál a

Nu +■ R^SiX NuSiR3 + X 

egyensúly a szilicium-halogén kötés erőssége miatt, nem tolódik 

el minden esetben a jobb oldalra.

■Például:

<-)

H20
Et3SiOHEt 3 S i С l

cc. HCl

A haloszilánok a Si-H, Si-0 és Si-N kötést tartalmazó vegyületek 

kiindulási anyagai.
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II. Szilícium-hidrogén kötést tartalmazó vegyületek

Előállítás

A legrégibb módszer Wöhler szintézise:
350°C

CI3S1H -4- H2Si + 3 HCl
A triklórszilán fontos kiindulási anyag {\2j ;

3 EtMgBr
Cl3SiH Et3SiH

Szilícium-hidrogén kötés alakítható ki a megfelelő

kloridok LiAlH^-es redukciójával. Ennél a módszernél azonban 

figyelembe kell venni, hogy nem lehet az összes halogént egy

szerre lecserélni, valamint azt, hogy a keletkező Lewis sav 

/А1С1mellékreakciókat okozhat. /Pl.: az allil-triklórszilán 

LiAlH^-es redukciójakor polimerizáció játszódik le./

Kémiai tulajdonságok

Szubsztituciós rőakciók

1/ Nukleofil szubsztitúció

Néhány reakcióban hidrid-anion lehasadása figyelhető meg /!&J:

Ph-Li; Et20PhMgBr
Ph^Si + UH 'Ph3SiHPh2SiH2 20 °CTHE reflux

1

A szilicium-hidridek megfelelő katalizátorokkal, alkoho

lokkal szilil-éterekké alakíthatók /14/:

ROH j (Ph3P)3RhCt 

vagy ROH j Ni (kolloid)
Et3Si-0REt3SiH
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Karbonsavakkal lassan reagálnak, de Megfelelő katalizá

torokkal szilil-észterek is készíthetők /15/:

Et3SiH
Ас 0 - SiEt 3Ас 0И

AU3 I l2

A hidrid-anion hidrogén-haloidokkal is kiszorítható fl£>J:

3 HBr
PhSiBr3 + H2PhSiH3

Arinokkal neu reagálnak, de ajnidokkal reakcióra késztethetők:

NaNH^
Et3SiNH2 + (Et3 Si)2 NHEt3SiH

kat.-,NH3 ; 70°C

2/ Szubsztitució_férékkel

Maga a szilán /SiH^/ is reagál kálimmal:

KSiH3
A szub-sztituált szilánok is reagálnak férékkel, d® a terrék 

ner izolálható /17./, csak a regfelelő diszilánokat lehet kinyerni:

К
SiH4

Ph3SiHLi
[ Ph3SiLi] Ph3SiSiPh3 + UHPh3SiH

A hidroszililezéseknél fontos isrerni azt a. tényt, hogy a 

fér-korplexekből a sziliciur képes kiszorítani a ligandurokat /18/:

SiMe2H (Ph3P)2Pt (C2H4)
Pt(PPh3)2

SiMe2H
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3/ Elektrofil_szubsztitució

A szillcium-hidridekkel a halogének, különösen poláros 

oldószerekben rendkívül gyorsan reagálnak fi2/:

Х2,*СС1Л ; 0°c
Et3SiX + HXEt3SiH

< X= Cl > Br> I )

Hidroszililezés

A szilícium hidridjei olefinekre, acetilénekre és más, ket

tős kötést tartalmazó vegyületekre is addicionálhatók. A folya

mat gyökös iniciálást vagy átmeneti fém katalízist igényel, kü

lönösen ez utóbbi jelentős.

A vizsgált katalizátorok: H^PtClg.6H20; Co^/CO/qí Cr/CO/^; 

Ni/CO/^; Wilkinson's katalizátor /Ph^P/^RhCl.

A szilánok közül leggyakrabban a triklórszilánt vagy a me- 

tildiklórszilánt használják, mivel igy a kitermelés jó és a- ter

mék Űrignard-reagenssel könnyen átalakítható. A trialkoxi-szi- 

lánok jó termelést adnak, de nehezen alakíthatók tovább. A 

trialkilszilánok használata nem szerencsés, mivel a reakciók 

lassúak és az átalakulás kis mértékű /20,217

SiEU
I

CH .CH2 A ,/ ^ / \ 4- // \ /
Et 3 S i CH OH H2C CH2

OHEt3SiH
hc=c-ch2 Pt\ OH

SiMe -jPh
I

- CH 3 — CH—CN
PhMe2SiH

ch2=ch-cn
(Ph3P)3 PhCl
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Л szilánok redukálják a karbonsavakat, ásztereket, sav-

amidokat, nitrileket, nitro- és szulfonsav-csoportokat. Álta

lánosan használt reagensek: Et^SiH/CE^COOH; Cl^SiH/Pr^N fó-2j:
Cl3SiH KOH

ArCH2-SiCI3 Ar-CH3ArCOOH
Pr3 N MeOH

III. Szllicium-oxigén kötést tartalmazd vegyületek

1/ Szilanolok ás sziloxánok

A trinetil-klórszilán óvatos hidrolízise alacsony 

hőmérsékletben és hig oldatban trimetil-szilanolt ad. Ez a.

vegyület állás közben lassan, sav vagy lúg nyomok jelenlétében 

gyorsan, hexametil-disziloxánná alakul.

h2o
(+)H

( Me 3s i) 20 + H2 02 Me3SiOH2 Me 3 SiCl
A trietil-szilanol már stabilabb, kevésbé érzékeny savakra

Na НС 0 3

és lúgokra.

2/ Alkil- és eril-szililéterek és -észterek

Előállítás

A szokásos eljárások:

M e 3 SiCl ; Et3N
RO -SiMe 3

Et20 ; reflux

( M e 3 S i) 2 N H
R 0 — S i M e 3R-OH

Et20 • reflux

R = alkil 
acil
aril

(Me3Si)2NH j Me3SiCl
R0-SiMe3

THF • reflux
-v i. '

I
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Metiléterek. készítéséhez diazometán is használható /S3/:

ch2n2
R3 Si-OKeR3SÍ -OH

Elkészíthetők a szervetlen savak észterei is /24/:

Me3SiCI + AgCl04 Me3SiCl04 + AgCl

Kémiai tulajdonságok

A szilll-éterek és -észterek könnyen hidrolizálhatók.

Vizes oldatokkal szenten gyakran ellenállók, mivel oldhatatlanok, 

de metanolizisük mindig gyor3.

A fenil-szilil-éterek hidrolízise lassabb, mint az alkil- 

-szilil-étereké.

A szilil-csoport sok esetben jól használható védőcsoportként 

olyan reakcióknál, amelyeknél a szabad -OH vagy -COOH-csoport 

re11ékreakciókat okozna.

3/ Szilil-enol^éterek
*

A szilil-enol-éterek a preparativ munkában igen fontosak, 

tekintettel arra, hogy az oxovegyületek gyakran elérhetetlen 

enol forráját rögzitik. A ketonok vagy aldehidek szililezésekor 

általában O-szililezett terrék keletkezik, összhangban a Si-0 

kötés nagy stabilitásával.

IV. Szilícium-nitrogén kötést tartalmazó vegyületek

ElŐállitás

Könnyen elkészithetők, az aminok és az ammónia klórszilá-
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nokkal gyorsan reagál és e reakciókörülményektől függően 

mono-, di- és triszililezett termékek keletkeznek.
Me^SiClMe3SiCl

Et N (SiMe3) 2EtNHSiMe3EtNH 2

( H3 Sj) 3 NNH3 + H3SiCI

A kvaterner sók kialakítása nehéz, csak néhány esetben 

sikerült izolálni, ugyanis az alábbi reakcióegyenletben az 

egyensúly balra tolódik el:
1+) (-)Me2N (SiMe3)2] ClMe2NSiMe3 -I- Me3SiCI ^

A hidrazin és a hidroxilamin is szililezhető több lépés

ben /257.
A diklórszilánok NH^-val ciklikus vegyületeket adnak, pri

mer aminokkal pedig diamino-szilánokat. A másodrendű aminok a 

primer aminokhoz hasonlóan viselkednék, csak a reakció megáll 

a monoamino-szilán fázisban.
Me Me М_е2

Si-NHSi / SíMe, I 2 
NH

HN-SiMe2

HN NH HN
1NH3Me2SiCl2 + I Me +Me Me2SiSi Si

I N I 
Me H Me

A Äavamidok monoszililezése könnyű, de a diszililezésbez 

erélyes körülmények kellenek, és a termék általában N,0-szili- 

lezett származék /26/:

Me3SiCIMe3SiCl 0 SiMe3 

N-SiMe3
Me -C Me -CMe —C

Et3N \N Лnh2 NH-SiMe 3
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Szilicium-nitrogén kötésű vegyületek hidroszililezéssel 

is készíthetők [21 J x

R3S!R3SÍH H
/1 XN — N1

R N = NR
R1/ \„1R

1
R =EtOOC;Ph vagy Me^Si

Kémiai_tulajdonságok

Az amino-csoportok könnyű protonálódása a szilil-aminokat 

hatásos szililezŐ ágensekké teszi. Ilyenkor a. gyenge Si-N kötés 

helyébe az erősebb Si-0 vagy Si-Hlg kötés lép.

(+>
H (+)

E13 Si - NH2PhEt3Si-NHPh ^ Et3Si-0R + H2NPh

R - 0-H

Aminocsoport átmeneti védéséibe is használhatják a -SiR^

C E Opor tO t.

V. Sziliclum-szén kötést tartalmazó vegyületek

Előállítás I

A legfontosabb módszerek már előfordultak:

1/ Szerves fémvegyületek vagy Grignard-reagens reakciója 

klórszilánokkal;

2/ Hidroszilánok katalitikus addiciója olefinekre vagy 

acetilénekre;..

3/ Eém szilícium reakciója alkil - vagy aril-haloidokkal. 

Az alkilhaloidok és a klórszilánok vegyes Wurtz-kapcso-

lásba vihetők:

Me 3 S i ClNa i
Me3 SiCH2SiMe3Me 3 SiCH2Cl
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A szilícium-szén kötés kialakítása redukciós lépéssel is 

összekapcsolható /28/:
Li ; Me3SiCl

Me3Si-CH2-CH = CH-OSiMe3CH2—CH-CHO THF

A szilicium-szén kötések erősek, csak gyengén polarizáltak, 

ezért általában nehezen hasíthatok.

Az egyszerű alkil-szilánok Si-C kötése tömény kénsavval el

hasad, bár a reakció lassú, mert savban rosszul oldódnak /29/:

h2so4
(Me3Si)20 + CH4Me^Si

Ha a szénláncon olyan távoli funkciós csoport van, amely az 

oldhatóságot növeli, a reakció felgyorsul /ЗС/. A Si-C kötést 

halogének, savanhidridek is hasíthatják Lewis savak jelenlétében /*LC/:

'2;aii3 Et3Sil + EtlEttSi reflux j 1,5 h

Az egyszerű alkilszilánok bázisokkal nehezebben hasithatók,

mint savakkal. A reakció csak dipoláris, aprotikus oldószerekben 

megy végbe /5l/:
KOBu* ; DMSO tBu 0 — Si Me 3 + CH^Me^Si DMFvagy

Az aril- és vinil-szilánok tulajdonságai mások. Legfontosabb

reakciójuk az elektrofil szubsztitúció:

SiEt 3
Hl+) (-)Nu

+ NuSiEt3
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A folyamat sebességmeghatározó lépése a proton addiciója 

a benzolgyürüre. Ez a folyamat nagyon gyors, ha a proton a 

szilíciumot hordozó szénatomot támadja meg, mivel a С-Si kötés 

stabilizálja a ß -helyzetű pozitív töltést. így az elektrofil 

támadás az aril- és vinilszilánoknál mindig a. szilíciumot hor

dozó szénen következik be, és ez a támadás a Si-G kötés hasadását 

vonja maga után.

VI. Szilicium-szilicium kötést tartalmazó vegyületek

Előállítás

A szilícium atomok hosszú lánca nem olyan stabilis, mint 

a megfelelő szénanalógoké, és elkészítésük is nehéz. Preparativ 

szempontból a hexametil-diszilán a legfontosabb közülük. Előál

lítására. a legáltalánosabban használt eljárás egy Wurtz kapcsolás:
Na

Me^ SiSiMe3Me3SiCt

Kémiai_tulajdonságok

A szilicium-szilicium kötés hidrolízissel szemben stabil.

A bróm és más oxidáló ágensek, nukleofil részecskék és gyökök

Br2 ; CCl4hasítják ezt a kötést /32:
2 Me 3 Si Br

К; Na
Me3SiSiMe 3 2 Me3SiK

MeLi
M e 2 S i L i 4- Me^Si

HMPT
/НМРТ = hexametilfoszforsavtriamid/
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Mivel a'Si-Si kötést tartalmazó vegyiiletek átalakítása Si-O-Si

vegyietekké nagyon exoterm, a Si-Si kötést tartalmazó vegyie

tek redukálószerként is használhatók /Зз/.

A Si-Si kötés könnyen hasad Lewis savakkal átrendeződés 

közben C5\J:

Me-jSi

I
Me->Si 

c f

AICI3
— с H Cl Me2Si-CH2 -SiMe34-

2
Cl1, t->Cl

»
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ELMÉLETI RÉSZ

A. Trialkilszilil-csoporttal szubsztituált у -flialkilamino-

-propilemino-naftalin származékok előállítása és kémiai

tulajdonságainak vizsgálata

A Tanszéken folyó bioorganikus sziliciumvegyületek kutatási 

programjának keretében vizsgáltuk az I. általános szerkezeti 

képlettel jellemezhető vegyületcsoport szintézisének lehető

ségeit, illetve biológiai hatását.

R
NH-(CH2) - N XR

CH2-SiR2R2

I.
R

N = piperidino, morfolino, dietilamino, dlmetilamino
R

1: R1 R2= metil;

2: R^ = metil;

3: R1 = R2= metil

= etil 

R2 = butil

n = 3

A szintézis menetét az 1. ábrán látható reakcióséma szem

léltei. Az oC-klórmetil-naftalin /1/ elkészítése ismert módon 

történt /35J. A szililezett terméket /2/ az un. "in situ" mód

szerrel készitettük. Ezt a. módszert elősorban a fokozott reak- 

ciókászségü halogénszármazékoknál alkalmazták /36./.

A továbbiakban /2/-ből nitráláseal nyertük a nitro-szilil 

terméket /3/, majd a nitrált anyagot Raney-Ni katalizátoron hid

rogéneztük /7/; ebből-klór-propilaminnal lehet a végtermékhez 

eljutni.
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I. ábra »

CH-.CI

Mg j THFCH20

RÍr2síciHC1 2

2 .1.

У

Си(ЫОз)2’ ^
Ac20

U2ch2-sír2r

no2

RaneyNi /
/ H2 ■

ír-. 2ch2— sír2r

ci-(ch2)3-nr2

nh-(ch2)3-nr2nh2

7 . 8.
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Mivel a /3/-as vegyület előállításában nehézségek je

lentkeztek, az optimális körülmények megállapítására soro- 

zatkisérleteket végeztünk, változtatva a reakciókörülménye

ket, a nitráló ágenseket és az oldószert.

A következő nitrálószeuácet próbáltuk ki: HNO^/Ac^O; 

HNO^/AcOH; Cu/NO^/2•ЗН^О/Ас^О; Al/ЖЦ/-,, «ЭН^О/Ас^О; AgNO^/Ac^O;

C/N09/^/piridin.

A kísérletekből egyértelműen megállapítható, hogy a 

trialkilszilílmetil-nafta.lin nitrálása még enyhe körülmények 

között is keverékhez vezet /3,4,5,6_ vegyületek/. Megállapítot

tuk, hogy a HNO^/ACpO és a HNO^/AcOH nitráló elegyeket hasz

nálva a /3/ termék nem képződik, csak /4/ és /5/, valamint 

különféle többszörösen nitrált származékok keletkeznek.

Enyhébb hatású nitrálószerrel /Cu/N0^/9.3HoO/Ac00/ ala

csonyabb hőmérsékleten, hosszabb reakcióidővel már a /3/ is 

képződött, de a /4/ és /5/ mennyisége még Így is jelentős 

maradt.

А III. táblázat a Cu/N0~/o. ЗН^О/А.СрО eleggyel végzett kí

sérletek eredményét foglalja össze. A táblázatban szereplő jé-os 

ért-'ket a vékonyréteg kroroatográfia felhasználásával, a foltok 

területi viszonyaiból számoltuk ki.
III. Táblázat

300-305°K 268-273°K 258-263°K 253~258°KVegyűlet

30 Jé 

30 Jé 

40 Jé

30 i3.

70 Jé

30 Jé

60 io 

40 i

40 J/-4 . /■'

30 Jé5.
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Л kísérleti adatok szerint 268-305°K közötti hőmérsék

let' n !. 4-nitro-tria.lkilszilil-metil-naftalin/З/ nem kelet

kezik. < főtermék ebben a hőmérsékleti intervallumban az

1- /co ~nitrometil/-naftalin/4/ és kisebb százalékban a

2- nitro-l~/fco -nitrometil/-noftalin/5/. alacsonyabb hőmérsék

leten a 253-263°K megjelenik a kívánt /3/-as termék, de csak 

30 •/—n.yi mennyiségben. Mellette a /4/ és /5/ is körülbelül 

ugyanilyen arányban található meg a keverékben. Ennél jobb 

hozamú;.' 1 a /3/-as terméket nem lehetett előállítani. .Amikor 

a keveréket kromatográfiás oszlopon szétválasztottuk, azt

tapasztaltuk, hogy a termékek között a /6/~os is szerepel 

kis mennyiségben.
CH2— SiMe3CH-Г" SiMe3

•v® 

H®
Vм!

H©
H H 

© ©
no2H

©
6.3.

/ vegyületek 1. ábrán megadott szerkezetét Ш és ZSDVTR 

spektroszkópiai vizsgálatokkal határoztuk meg /IV.táblázat/.

Mindkét vegyületben az A és B-vel jelölt protonok egy 

spin rendszert alkotnak, amelyek a spektrumban /lásd Melléklet/ 

jól megkülönböztethetők. A -N0? csoport 4-és szubsztitüciója 

esetén az A illetve В protonok kémiai eltolódásában nagy kü

lönbséget várunk, mivel az A hidrogén környezete alifás /a 

mellette lévő szilil-alkil lánc miatt/, mig а В protonnál a 

nitrocsoport anizot.róp árnyékolása paramágneses eltolódást 

eredményez.
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Hasonlóképpen a nitrocsoport árnyékoló hatása miatt jelleg

zetes eltolódást észlelünk a G protonnál.

Ugyanakkor a 2-nitrovegyületben az á és Б protonok Iz

miéi eltolódása közelebb esik egymáshoz /az A protonra a nit- 

roceoport anizotróp árnyékolása hat, а В proton pedig - a 

naftalin o( hidrogénjeinek megfelelően - az aromás gyűrű fen

tihez hasotió hatása járul/. A C proton kémiai eltolódása vi

szont nem lesz olyan nagy, mint az előző vegyületben, hanem 

megfelel a naftalin oí-protonjainak 8 ppm körüli eltolódásának.

Nm-adatok /ppm/ IV. Táblázat

Vegyűlet CВA .

/3/ 8,07

7,56

8,70 . 

8,10

7,55

7,82Ш

Az 1-/go -nitrometil/-2-nitro-naftalin/5/ nagymennyiségű 

képződése egyrészt azzal állhat összefüggésben, hogy a közis

merten orto helyzetbe nitráló AcOUOg nagyobb mennyiségben a 

/6/-os anyag képződését segiti elő, másrészt ez a termék a. 

nitrálás körülményei közütt a С-Si kötés elektrofil /Ncf^V 

szubsztitúciójával gyorsan továbbalakul /5/-té. Est látszik 

bizonyítani az a körülmény is, hogy a /6/ vegyületet csak kis 

mennyiségben lehet izolálni. Úgy’ látszik, hogy az izomer 

4-nitro-szililmetil-vegyület /3/ a reakció körülményei között 

nem alakul tovább. Ezt bizonyltja az a tény, hogy a reakció- 

termékek között az l-/a>-nitrometil/-4-nitro-naftalint nem 

találtuk meg.
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A hasonló henzil-rendszer nitrálása egyértelműen az 

o- és p-nitro-szil.ilalkil vegyületekbez vezet és csak ke

vés deszililezett termék keletkezik toluol képződése közben f5lj'

H3CH2~SiMe3С И 2~ S i M e 3

/4Cu(N03) 2-3H20 +
Ас 2 0

no2no2
Ez is jelzi, hogy az oc-meti'lén-naf talin vázon általunk

észlelt C-Si C-N0o átalakulás "anomális" lefutású. Ez az 

"anomális" reakció valószínűleg az alábbi módon megy végbe:
, cf(+)cf

+ AcO-SiMe3

A nitrónium-kation elektrofil szubsztitúciója nem az 

aromás magon megy végbe, hanem a relative gyengébb és pola

rizált C-Si kötésen. A benzil-trialkilszilán és az analóg 

naftalin származékok között mutatkozó eltérő viselkedés a 

benzol és a naftalin tulajdonságaiban meglévő különbségekre 

is visszavezethető. Az adott rendszerben a naftalinnak gyen

gébb a hiperkonjugációs hatása, és emiatt a hozzákapcsolódó 

metiléncsoport erősebben nukleofil, mint a benzil-rendszer 

metilén csoportja.

Ezen feltevések alátámasztására vizsgálatokat végeztünk 

e vegyület dimetil-n-butilszilil-származékával is, abból a 

meggondolásból, hogy a n-butil csoport sztárikus gátlása foly

tán a viszonyok megváltozhatnak. A n-butil~csöpört, azonban a
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térgátlás szempontjából kicsinek bizonyult, mert az előzőek

hez képest lényeges különbséget nem tapasztaltunk.

Feltehetően a tere.-butil-csoport a sztérikus gátlás szem

pontjából hatásosabb lenne, de ezt a származékot eddig megfe

lelő alapanyag hiányában nem tudtuk elkésziteni. A szililezett 

benzil-rendszer С-Si kötése bázisokra éi'zékenyebb, mint savak

ra és feltételezhető az is^ hogy az oC-trimetil-szililmetil- 

-naítalirmál a С-Si kötés nagyobb mértékben polározott, a szi

lícium elektrofil jellege erősebb, mint a hasonló benz.il rend

szernél és emiatt könnyebben szenved nukleofil hasadást.

no2(+) <->г • C+)
[ArCH2jN02 +

/
Ar—CH2—|SiR 3 

l_,0Ac

AcO-SiMe3
\

Ar-CH2—N02

í

I
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-В. 1-/4 ’-tri.metilszilil-Tnetilénoxi/-fеni 1-3 dialkilamino-

-propén-1 származékok előállítása

A központi idegrendszeri hatás vizsgálatára vettük terv

be a következő tipusu vegyületek elkészítését:

,1„2CH=CH-CH2—N R R

12'R R N = piperidino, morfolino, dimetilamino 

A vegyiilet szén analógja biológiailag aktiv, Mvdeton-szerü 

• hatást mutat f5Qj:

]„2CH=CH-CH? —NR R

в = OH
R1

= piperidino , morfolino j dietilűmino

A termék szintézisének kiindulási anyaga a p-hidroxi- 

-acetofenon, melyet fenolból jégecettel készítettünk el f$9j:

PPS
CH3COOH

/PPS = polifoszforsav/

A p-hidroxi-aceiofenont ezt követően NaH-del, majd 

klórmetil-trimetilezilánnal reagáltattuk, a konverzió csak

nem kvantitatív.
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1. NaH
Me3SiCH20 Í~CH3

2. Me3SiCH2Cl 0

9 .

A keletkezett p-/trimetilszilil-metilénoxi/-acetofenont 

Mannich-kondenzációval, savkatalizissel alakítottuk amino- 

ketonokká. A Mannich-kondenzáció foka a metilcsoportok hid

rogénatomja inak reaktivitásától függ. A reakció p-nitro-ace- 

toíenonnal pillanatszerüen játszódik le, amig a p-klór- ás 

p-hidroxi-acetofenonok nagyon lassan reagálnak és rossz 

hozamot adnak.
\

Az ilyen tipusu Mannich-kondenzáció első lépése a reak

ciókörülményektől függően két irányú lehet. A formaldehid 

reagálhat a két reaktáns nukleofil erejétől függően az aktiv 

metilén- /а/, vagy az aminocsoporttal /Ь/. A komponensek nuk- 

leofilitása viszont a pH függvénye:

b., r1r2nh + CH20C- CHo + CH-,0 
И J 1

a., R - ))

0 J I
r]r2n-ch2ohr-c-ch7-ch2-oh

II 1
0

R-C-CH-,
II Jr1r2nh
01 "H2°

r-c-ch2—ch2—nr'r
1 _ 2

0

10-12 .
ahol R = /CH-/3SiCH2006H4

R^R^N = dlmetilamino /10/; morfolino /11/; piperidino /12/
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Az átalakítást etanolos közegben 8-10 órás melegítéssel 

végeztük. Il.yen körülmények között a Mannich terméket 

40-50 fi-os hozammi nyertük. Ezt követte az aminoketonok 

NaBH^-es redukciója aminoalkohollá 80-90 /-oe termeléssel:

NaBH4 lr.2L2 R — CH-CH2— CH2 — NR RR —C —CH->—CH-j —NR R 
II 1 1 Me OH I

OH0
13—14 .

R^'R^N = piperidino /15/; dimetiíamino /14/

Végül az aminoalkoholok dehidra'tálásáya.1 kaptuk a te

lítetlen aminokat:

soci2 1.21.2 R-CH=CH-CHNRRR — CH-CH2-CH 2- NR R
chci3I

OH 15-16 .

R^R^ÍT = piperidino /15/; dimetiíamino /16/

Az aminoketonok Pd/C/H^ redukciójával a megfelelő teli

tett származékokat nyertük:

Pd/c<+> 1 2 "1 (-)
r-c-ch.-ch2-nr'r ] Cl

II 1 1 I J
R-CHj-CH^CHj-n’r'r2] Cl1" 

17-16 .

H2 HH0

R^Rr'= dimetiíamino /17/; morf öli no /18/

/Az elkészített vegyületeket lásd a VII.táblázatban!/
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C. 1-/2 ’-hidroxietll/-2mctil-5nitro-lmidazol

/Metronidazni/ származékok

A metronidazollal végzett szililezési kísérletek érdekes 

eredményre vezettek.

Közvetlen szililezéssel szilil-étereket /20; 21/ tudtunk 

készíteni, mig a reakciót jódalkil-szilánokkal végezve a 

metronidazol hidroxietil-csoportja eliminálódott és a másik 

nitrogénen szubsztituált szila-származékok keletkeztek /II/ 

vagy /III/.

2.ábra

l-(CH2)n-SiMe2R

R — Me;Prni Bun; Ph 

n = 1 j 3

Ji .
vagy

CISiMe2R 

R = Me ] Bu*

(CH2)n-SiMe2R

III .

22-26 .
20-21 .

A szililéterek elkészítésénél az irodalomban más alko

hol szárma z ékokra leirt módszereket használtunk fel.

P
f
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A tere.butil-dimetilszilil-éter /21/ készítése a megfe

lelő halogénszármazékokkal minden esetben imidazol jelenlété

ben történt fAOj, és csaknem kvantitatíve nyertük a szilile- 

zott terméket.

A trimetilszilil-éter /20/ elkészítésére a hexametil-di- 

szilazános módszert használtuk {AlJ•

A két, elkészített éter származék kémiai tulajdonságai 

igen különbözőek. Mig a tere.butilszilil-éterek a hidrolízis

sel szemben viszonylag ellenállóak, addig a trimetilszilil- 

-éter a hidrolízisre érzékeny. Vizes alkohollal a vékonyrétog- 

-kromatográfiás vizsgálat szerint a metronidazol trimetil-szi- 

lil-étere /20/ elbomlási felezési ideje 45 óra..

A metronidazolt jódalkilszilánokkal reagáltatva absz. 

.DME-ban 150°C-on nem a /19; 20/ tipusu vegyületeket adja, ha

nem a fb -hidroxietil-csoport eliminálódásával a /II/ vagy /III/ 

szerkezetű vegyületekhez vezet. A szerkezet azonosítását elő- 

~H NMR-el próbáltuk megközelíteni, de ez nem vezetett 

egyértelmű eredményre, ezért 

feladatot megoldani.

A kérdés eldönthető azon az alapon, hogy a protonhordozó 

imidazolszén - amit könnyű a többitől megkülönböztetni - mu

tat-e távolható csatolást a nitrogénhez kötődő metiléncsoport 

protonjaival, vagy sem. А /III/ esetben ilyen távolható csa

tolás nem várható, a négy kötésen keresztüli távolható ^G-^H 

csatolások /^J/ kis értéke miatt, mig /II/ esetben a három kö- 

téses csatolás várhatóan jól kivehető további triplett fölha

sadást okoz a protonhordozó szén eredetileg nagy csatolási 

állandójú dublett jelének két szárában /a ^C-^H csatolási

szőr
13C KMR vizsgálatokkal kellett a
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állandókról [\ ?J.

Össsehasonlitási alapként a kiindulási anyag spektrumát 

is elkészítettük: /А spektrumokat lásd a mellékletben/.

1 • /
ch2-ch2-oh

19 .

/Lásd 1. sz. melléklet/

A vegyületről csak csatolt felvételt készítettünk. Az 

aromás tartományban /alacsony térerőnél, azaz nagy eltoló

dásértékeknél/ csak a két kvaterner szén kiszélesedett jelét 

/143,9 és 140,5 ppm/, valamint az említett tercier szén d 

fölhasadásu jelét találjuk /134,7 ppm/. A dublett két szára 

további kis fölhasadást nem mutat, tehát a 2-hidroxietil 

szubsstituens minden bizonnyal a nitrocsoporttal szomszédos 

nitrogénen van. А /II/ vagy /III/ szerkezetű anyag spektrumai:

2./

22.
n - 1 

R = Pr”

/Lásd 2. sz. melléklet/

A csatolt és a lecsatolt spektrum egymás fölé van raj

zolva. Látható, hogy az aromás tartományban a protonhordozó
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szén dublettje további triplctt felhasadást mutat, ami az 

Ötr,Körösen kinyújtott spektrumréezletf.n még jobban látszik.

A fölhasadás éppen triplett /^qH = 4,4-^0,5 Hz/, tehát a /22/ 

anyag /II/ szerkezetű. Az imidazol gyűrű szeneinek eltolódá

sai a kö ■/ étkezők: 2-C; 144,5 ppm; 4-0: 145,8 ppm; 5-C: 119,7 ppm. 

A spektrumban megtalálható még a CDCl^ hármas jele, valamint 

öt további jel, amik a raetil- illetve metiléncsoportokhoz tar

toznak. A Si-hoz kötődő két metiléncsoport jele a mérési tar

tományon kivulre esik, e magányosan álló jel /37,7 ppm/ mel

letti negativ csúcs "betükröződésből" ered.

/CH2-SiMe2Ph

3./
■CH 3

n - 1
23 .R = Pb

/Lásd 3. sz. melléklet/

A /23/ vegyület spektruma kicsit bonyolultabb, mert az 

aronr's tartományban jelentkeznek a fenilcsoport azénjele.i is.

Ha a 01)01-7 jeleket összeillesztve együtt nézzük a két /csatolt 

és lecsatolt/ spektrumot, látszik, hogy a legkisebb eltolódása 

jel d/t/ fölhasedásu.

A spektrumon csak három /első közelítésben/ szinglett, te

hát kvatorner szénhez tartozó jel van; a két legnagyobb elto

lód 5ru két gyürüszén /145,9 és 144,8 ppm/, a - sorrendben is - 

harmadik a fenilcsoport Si-hoz kötődő szene /134,0 ppm/. A dur

ván kétszeres intenzitású 133,4 ppm és 128,3 ppm eltolódásu je

lek a fenilgyürü orto- illetve meta-szeneihez rendelhetők. A
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130,3 ppm-nél található, első közelítésben d fölhasadásu jel 

a para-széné. A d. fölhasadásu jelek mind mutatnak további föl- 

haladást is, ez a fenilgytirün belüli távolható csatolásoknak 

köszönhető. A tercier iraidazol-gyürüszénnek megfelelő eltoló- 

dásu és multiplicitásu jelet 119,9 pp-nél találjuk a /22/ anya

géhoz hasonló d/t/ fölhasadással /JJ 

az következik, hogy /23/ is /II/ szerkezetű.

= 4,3+0,5 Hz/. EbbőlC,H

/CH^—SiMe3

4./
с H 30 2n

n = 1
24 .

R = Me —

/Lásd 4. sz. melléklet/

A /СН^/^Si-metiljelek a TMS-nél kisebb, -2,85 ppm eltolódás

nak. A Si-CHp-N /tripletté hasadó/ vonala 38,74 ppm-nél találha

tó. А 2-С1Ц 13.00 ppm-nél ad kvartetté hasadó jelet. A kvaterner 

szenek: a 2-C eltolódása 144,72 ppm; a 4-C 145,84 ppm.

A számunkra leginkább érdekes protonhordozó 5-C 120,05 ppm- 

nél mutatkozik. Pölhasadása első közelítésben <3, de - amint az 

a kinagyított spektrumrészleten jól látszik - további triplett, 

távolható csatolást mutat.

További bizonyítékot keresve állítottuk elő a metiljodiddal 

reagáltatott metronidazol származékot. A reakció itt is a hid- 

roxietilcsoport eliminációjával megy végbe.

' 5./
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A spektrumban /Lásd 5. sz. melléklet/ 77 ppm körül a 

CDCl^ triplettje látható, a C-metil szene 12,89 ppm-nél, az 

H-metilé 33,85 ppm-nél jelentkezik. A fölükre rejzolt csatolt 

spektrumon kvartett felhasadást mutatnak.

A protonhordozó 5-C eltolódása 121,02 ppm, a csatolt 

spektrumon első közelítésben d. fölhasadásu. 145,19 ppm-nél a 

2-C vonalát találjuk, ez a. rossz relaxáció miatt a csatolt 

spektrumon bele?ész a zajba. A másik kvaterner szén /4-С/ je

lét nem sikerült egyértelműen azonosítani, de valószínűleg a 

147 ppm körül látható, kissé kiemelkedő tüske /a csillaggal 

jelölt/.

Látható, hogy az eredendő dublett fölhasadás két szára 

további, távolható csatolásból eredő kvartett fölhasadást mu

tat. Ezek az adatok is a /II/ szerkezetet igazolják.

A vegyületek nitrogén-szubsztituciójának helyét bizonyító 

adatok Összefoglalva a következők:

V. Táblázat

A tercier gyűrűszén 

jelének

b ba
252422 2319

eltolódása /ppm/ 

multiplicitása 

1J/1;,'C-IH/ /Hz/G 

3J/13C-1H / /Hz/°

134.7 119,7 119,9 120,05 121,02

d/s/ d/t/ d/t/ d/t/ d/k/

198.8 197,7 198,6 198,5 199,8

4,84,4 4,3 4,2

aoldószer DMSOdg; referencia 

^oldószer CHCl^-d; referencia CHCl^-d = 77,4 ppm 

cpontosság - 0,5 Hz

DMSO-dg = 41,4 ppm
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A /19/; /22/ és /^/anyagokról készült felvételek 

VARIAN XL-lOO /25,16 MHz/ FT készülékkel készültek szobahőmér

sékleten. A /24/ és /25/ anyagokról készült spektrumok BRUKER 

WM-250 NMR spektrométeren készültek 62,9 MHz mérési frekven

cián, CHCl^-d oldószerben, TMS belső standard mellett, 

hőmérsékleten.

A folyamat mechanizmusát úgy lehetne jellemezni, hogy 

minden valószinüség szerint egy "Hoffmann lebontással" analóg 

átalakulás kiséri, amit a melléktermékként keletkező acetalde- 

hid kimutatásával igazoltunk. A kimutatást a visszafolyós hű

tőre helyezett 2,4-dinitro-fenilhidrazid-oldatos csapdával vé

geztük. A keletkező acetaldehid-dinitro-fenilhidrazon tulajdon

ságai megegyeznek az irodalomban leirtakkal.

szoba-

(♦)/(CH?)-SiMe.R|-(CH2)n- SiMe2R
Г

i
CH2~CH2~OHCH2-CH2-OH

J
(+)^(CH2)n— siMe2p— Si M e 2 R

он1-'0 -)NH I -f CH3CHO + o2n

ch2-ch2-i

A felirt mechanizmust támasztja alá Rav-Acha. [\2 bj meg- 

állapitása, mely szerint a dimetil-nitro-imidazolok bí-NMR 

spektrumainak vizsgálata /lásd VI. táblázat/ arra a következte

tésre vezetett, hogy az Imidazol két nitrogénje közül az 1-es 

elektronegativabh, mint a 3-os. Mivel két azonos atomról van
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szó, ez azt jelenti, hogy a 3-as nitrogén nukleof ilebb, mint az 

1-es. Az elektrofil reakciópartner igy nyilván a nukleofilebb 

nitrogénhez kapcsolódik. Ezt a törekvést erősiti a két nitro

gén körüli sztérikus hatás is, amennyiben az 1-es nitrogén zsú

foltabb /N0o; CH^; CH20Ho0H csoportok/, mint a 3-as.

/Az elkészített származékok a VIII-IX. táblázatban talál

hatók!/

VI. Táblázat

Rav-Acha /42 b/ által vizsgált dimetil-nitro-imidazolok:

2,60 H3C N

7,82o 2n7,65 I
N

CH3
4,00I

CH3

3,92I

A táblázatban feltüntetett számok NMR eltolódás! értékek 

CD^ OD 1:1 oldószerben.Do ОО
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Б. Maleinsavhidrazid származékok

Л maleinsavhidrazid szerkezete a spektroszkópiai vizsgá

latok szerint /4l/> a három elméletileg levezethető tautomer 

közül a 6-hidroxi-3piridazon /VI с/ szerkezetnek felel meg:

/VI a/ /VT Ъ/ /VI с/

Ezt a megállapitást kémiai reakciók is alátámasztják, 

így például a maleinsav hidrazidja egyértékü savként titrál- 

ható és monoalkáli sókat képez. Diazometánnal reagáltatva 

gyorsan monometoxi vegyületet képez, majd a diazometán feles

legével sokkal lassabban metoxi-TT-metil-származék képződik be

lőle. A diareid formában ez a reakció nem menne végbe /44/:

ch2n2ch2n2

0 0

A maleinsavhidrazid metilezése dimetil-szulfáttal vizes 

alkáliákban N-metil származékot ad /447:

OH
(CH3)2S04

-CH3Na OH

0

I
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Az általunk szintetizált vegyületek szerkezetének megíté

lésénél csak analóg irodalmi adatokra támaszkodhattunk /45./,

13o, 29mivel sem Si NMR adataink, amelyek birtokában a 'kér

dés egyértelműen eldönthető lenne, e pillanatban nem állnak

sem

rendelkezésünkre.

Az irodalmi adatok szerint az aromatizációra képes lak- 

támok O-szilil formában szilileződnek, ami összhangban van az 

О-Si kötés nagyobb stabilitásával az N-Si kötéssel szemben.

Az alkilezés ezeknél a vegyületeknél viszont N-al.kilezett 

származékokat eredményez /4\]• Mivel az alkilszililezéseket az 

irodalomban leirt alkilezésekhez hasonlóan bázis jelenlétében

végeztük, várhatóan N-szubsztitusit termékeket nyertünk. 

Egyébként a termékek G NMR analízise folyamatban van, 

eredménye az analógia mellett egyértelmi bbé teszi a valóságos

szerkezet leirását.

A 6-hidroxi~3-piridazon alábbi szá: ia. ékeit készítettük el:

OCH2~SiMe2Ph n = 1,3
R1 = CH,

5
= CH3; CgH^; 

nC^H^; nG;

1 _2 R2-(CH2)n-SiR2RICH2-SiMe2Ph

0

C6H5
27-32 .33 .

/Az elkészített származékok a í- ML. táblázatban találhatóki/



- 46 -

E. Ftálsavhidrazid származékok

A ftálsavhidrazid szerkezetére három tautomer forma ir

ható fel /*46/:

/V a/ /V Ъ/ /У с/

A spektroszkópiai vizsgálatok és a kémiai reakciók alap

ján azonban nem lehet egyértelműen eldönteni, hogy a három for

ma közül melyik a legvalószinübb. A ftelilhidrazid egybázisu 

savként reagál, amely a szénsavnál nyengébb sav és jól jelle

mezhető sókat ad. Feltűnő ezüst sójának na,gy stabilitása fény

nyel és melegítéssel szemben.

Alkilezésének iránya egyrészt a felhasznált körülmények

től /oldószer, hőfok/, másrészt az alkalmazott só. minőségétől 

függ. Ha például nátrium sóját metanolban metiljodiddal reagál

ta! juk 125°C-on, N-metil származék keletkezik, mig ugyanilyen 

körülmények között az ezüst só О-étert ad. /Ennek az O-éternek 

a nátrium sója hasonló körülmények között 0,N-dimetil szárma

zékot ad./

Curtius és Foersterling [\6J megfigyelte azt is, hogy 

150°C-on vezetve az előző reakciót, az ezüst só is N-metil 

származékká alakul.

Dimetilszulfáttal nátriumhidroxidos közegben N-metil és 

N,0-dimetil származékok készíthetők.

Az acilezési reakciók eredménye is nagymértékben függ a 

kísérleti körülményektől:



N-Ac alkoholizis

Ac 2°

/ Ac20; reflux

A kémiai reakciók alapján Drew és Hatt szei’int [M] a 

ftalilhidrazid valódi szerkezetét az /V a./ képlet fejezi ki 

a leghűségesebben, de nem zárja ki a tautoméria lehetőségét

sem.

Rowe és Peters /3-8/ szerint e vegyulet szerkezetét sem

leges vagy savas oldatban az /V с/, alkálihidroxidokban pedig 

az /V b/ képlet Írja le helyesen»

Az általunk szintetizált, uj sziliciumtartalmu vegyíile- 

tek szerkezetének megitélésekor, analógia alapján csak a fen-

C és a29Si

NMR adatok még nincsenek a birtokunkban. Megítélésünk szerint 

/mivel Na sóval dolgoztunk 150°C-on/ N-alkilezett származéko

kat nyertünk a klór-alkilszilánokkal végzett reakcióknál. Ezek 

a származékok az alábbi általános képlettel adhatók meg:

■

13ti irodalmi adatokra támaszkodtunk, mivel a

n = 1,3 

R1^ CH
1„2-(CH2)n-SiR2R

3
R2= CH3; C2H5;

nC^E-,; nC,Hn: СД!Г 3 7’ 4 9 6 5

/Az elkészített származékok а XII. táblázatban találhatók!/
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KÍSÉRLETI RÉSZ

В. 1-/4 * -trimetilszilil-metilénoxi/-f enil-3-dialkilcqmino-

-propén-1 származékok előállítása

1 /' Trimetil-szililmetil-/4-gcetofenil/-éter /9/

19,7 g /0,145 mól/ p-hidroxi-acetofenont 30 ml absz. 

LMF-ban oldottunk és 6,32 g /0,14е) mól 55 a/~os/ TíoH diszper

ziót adagoltunk hozzá kis részletekben állandó keverés közben. 

Amikor a hidrogén fejlődés megszűnt, az anyag kocsonyássá 

vált. 120-140°C-os olajfürdőbe tettük és 25 ml /0,175 mól 

97 /— оs/ klórmetiltrimefil-szilánt adagoltunk hozzá cseppen- 

ként. Az adagolás végeztével 4 órát reflexáltuk a reskcióele-

gyet, majd’ kb. 600 ml hideg vízre öntöttük és 2x100 ml éterrel 

extraháltuk. Az egyesitett éteres extraktumokat vizzel mostuk, 

majd sicc.Na^CO^-on szárítottuk. Az étert gyorsbepárlón eltá- 

volitottuk, a maradékot vákuumdesztillációval tisztítottuk.

= 113-114°C; Op: 5S-57°CFPQ,5kP 

Súlya: 30,1 g - Kitermelés: 93,5 Í°

2/ 1-/4’-tr.imetilszilil-metilénoxi/-feniI-3diaÍkllamino-

-propanon-1,HG1 /10-12/

50 ml absz. alkoholban oldottunk 24,8 g /0,112 mól/ tri- 

meti lszililmetil-/4-acetofenil/-étert és a megfelelő dialkil- 

a.m.in-hidrokloridőt /0,134 mól/. Hozzáadtunk 0,4 ml cc.HCl-t 

és 2 g /0,067 mól/ paraformaldehidet. Vízfürdőn refluxáltattuk 

4 órát, majd újabb 2 g /0,067 mól/ paraformaldehidet adtunk hoz

zá és további 4 órát refluxáltattuk, majd szárazra pároltuk. A 

maradékot vizben felvettük és a kiindulási anyagot 2x50 ml éter-
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. Ezt követően a vizes fázist telített NaHCO^-3
oldattal meglugositottuk, majd a Mannich-bázist 3x50 ml éterrel 

kiextraháltuk. Az egyesített éteres kivonatokat vízzel mostuk, 

sicc. Na.pCO^-on szárítottak. Az étert gyorsbepárlón eltávoli- 

tottuk.

rel extrabáltuk

A Mannich-bázis tömény acetonos oldatából alkoholos sósav

val készítettük el a hidroklor id ot.

/10/ = dimetilamino 

Kitermelés: 61 % Op: 177°C

/11/ RoN = morfolino 

Kitermelés: 46,8 % Op: 183°C

/12/ R0N - piperidino 

Kitermelés: 33 % Op: 170-171°0

3/ 1-/4’-trjmetilsgilil-metllénoxi/-fenil-3-dialkilamino-

-propanol-1 /13-14/

0,017 mól Mannich bázist 30 ml absz.metanolban oldottunk 

és állandó keverés, valamint jeges hűtés közben kis részletekben 

0,64 g /0,017 mól/ NaBH^-t adagoltunk hozzá. Ezt követően még 

4 órát kevertettiik, majd az oldószert .gyorsbepárlón eltávoli- 

tottuk. A szilárd maradékot éterben és vízben oldottuk. Válasz

tótölcsérben az éteres és a vizes fázist szétválasztottuk. A vi

zes részt még 2x30 ml éterrel extraháltuk, az egyesitett éteres 

részeket vizzel mostuk, sicc. Ra^CO^-on szárítottuk és szárazra 

pároltuk.

/13/ R^N = piperidino 

Kitermelés: 82,9 $

R2N = dimetilamino 

Kitermelés: 89,4 #

/14/
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4/ I-/4*-trimetilszilil-metilénogi/-feni1-5-clialkilamino-

-pro pén-1»HC1 /13-16/

0,016 mól alkohol származékohoz /13-14/ 20 ml absz. klo

roformot adtunk, és hidegen, állandó keverés közben 2,87 g /l,8ml 

0,024 mól/ tionilkloridot csepegtettünk hozzá 10 ml absz. kloro

formban oldva. Ezt követően vízfürdőn 3 órát refluxáltattuk. Az 

elimináció lejátszódása után a reakcióelegyet szárazra pároltuk, 

éterben felszuszpendóltuk és szűrtük. A kiszűrt sárgás anyagot 

kb. 100 ml absz. acetonból átkristályositottuk. Fehér kristályo

kat kaptunk.

/15/ Kitermelés: 42 /= piperidino 

Op: 19.8-199°C 

/170°С-оп kristálylapocskák tűkké rendeződnek át./a

/16/ Kitermelés: 54 %RgN = dimetilamino 

Op: 188°C

/l55°C-nál színtelen lapocskákká rendeződnek 

át a kristályok./

5/ 1-/4 *-trlmetilsgilil-rretilénoxi/-fenil-3-dÍ3lkilamino-

-pro pán.H01 /17-18/

0,01 rcól Mannich-bázis hidrokloridőt 50 ml metanolban oIt 

dottunk és 0,3 g 10 л-os Pd/C katalizátort adtunk hozzá. Hidrogé

nező kacsába tettük, majd miután a hidrogén elméletileg számított 

mennyiségét felvette az anyagunk, a hidrogénezést megszüntettük, 

a katalizátort kiszűrtük. A szürletet szárazra pároltuk és ace- 

ton-etanol /10:1/ elegyből átkristályositottuk.

RoN = dimetilamino'

Op: 168°C /155°С-оп színtelen lapocskákká, ren

deződött át./

/17/ Kite-rirelés : 79 %



/18/ R^N = morfölino Kitermelés : 80,7 °/°2
оOp: 153-154 0

.



YII. Táblázat

összegképletMólsulyA vegyíilet Elemanalizis
Számított % Elért %szájra

C 63,59 

H 8,89 

N 4,12 

01 10,43

63,75
8,87
5,79
9,36

/15/ 340 C18H30C1N0Si

I

C 60,07 

H ' 8,74 

ÍT 4,67 

Cl 11,82

60,05
9,08
4,30.

11,60

ro
I/16/ 300 C15H9601N0Si

0 5.9,68
-H 9,35 

N 4,64 

Cl 11,74

59,71 

9,57 '/17/ 302 C15H98ClN0Si

C 59,36 

H 8,79 

N 4,07 

Cl 10,31

' 59,48
8,55/18/ 344 G17H30C1N02Si

9,96
____

íi * ;? *g
.
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0. Metronidazol származékok

1 -/ MetT‘oui.dиz о 1 -1 r,in:( tllgzllil-dter /20/

5,1 g /0,03 mól/ metronidazolhoz 60 ml abez. n-hexánt 

és 3,3 ml /0,015 mól/ hexametildiszilazánt adtunk. Katalizá

torként néhány csepp trimotil-klórszilánt adagoltunk a reak- 

cióelegyhcz. 01aófürdőn íofluxáltattuk kb. 16 órát, rcig a' met- 

ronidazol feloldódott és az ammónia fejlődése megszűnt. A 

n-hexánt gyorsbe párlón eltávolitottuk, a maradékot vákuumdesz

tilláltuk.

Op: 49-50°C: 14-0-144 °0;Fp0,5к Pa 

Súlya: 6,0 g Kitermelés: 82,1 °/>

A rcetronidazol trimetilszilil étere vizes alkoholban el-

hidrolizól. A bomlási felezési idő meghatározását a következő 

módon végeztük:

0,1 g éterszármazékot 1 ml absz. etsnolban oldottunk, 

majd 0,5 ml vizet adtunk hozzá. Az igy kapott oldatot óránként 

vizsgáltuk vékonyréteg-kromatográfiás lapon /Kieselgel 

10 cm-es vágott lap/.
257

Eluálószer: EtOH-benzol $0:15 

Előhívó: UV fény 

metronidazol - 0,54

metronidazol-trimetilszilil-éter = 0,83 

90 óra elteltével a kromatogramon a felső folt teljesen eltűnt. 

2/ Metronidazol-dimetil-terc.butilszilil-éter /21/

1,7 g /0,01 mól/ metronidazolhoz 1,8 g /0,012 mól/ di- 

metil-terc.butilszilil-kloridot, 1,02 g /0,025 mól/ imidazolt 

és 4 ml absz. DMF-ot adtunk és 45°C-on tartottuk 10 órát. Ezt 

követően jeges vizre öntöttük és a kiváló csapadékot szűrtük.
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n-hexánból átkristályositottuk. 

Súlya: 2,7 g 

Kitermelés: 94,6 °/(>

Op: 67-68°C

3/Metronidazol reakciója jódalkil-szilánokkal /22-26/

Sztöchiometrikus mennyiségű jódalkilszilánt és metroni- 

dasolt oldottunk absz. DMP-ban. l60°C-on olajíürdőn refluxai

ba ttuk 8 órát, majd hűtés után feldolgoztuk. Jeges vízre öntöt

tük, háromszor extraháltuk éterrel. Az egyesitett éteren része

ket vizzel mostuk, sicc -on szárítottuk, majd az étert

atmoszférikusán ledesztilláltuk. A maradékot vákuumdesztillál- 

tuk, vagy aktiv szenes derités után n-hexánból többször átkris- 

tályositottuk.

A reakció során fejlődő acetaldehid kimutatását a vissza- 

folyós hűtőre helyezett 2,4 dinitro-fenilhidrazidos csapda se- 

gibégével végeztük.

A csapdába helyezett oldat a következő komponensekből

*

állt:

2 g 2,4-dinitro-fenilhidrazin 

4 ml CC.H2SO4 

30 ml etanol

A kiváló fenilhidrazon kristályok olvadáspontja: 141-lé3°C 

/Irodalmi olvadáspont: 147°C/ /



Till.TitI*.zatch2-ch2-or

Gp/°C/ Kitermelés fÖsszegképlet MóIsuIt?A vegyület 

száma
R Eleme ceüzís 

számított mért

C 50,50 50,79
8,40t/19/ 67-68 ^94,6-SiKe^Bu с12н23ж3о3з1 285,43 H 6,12 

N 14,72
2

t

\SIC Z-4,42 43,07
7,25

17,42

I/20/ -SiFe CqH17E%03Si 243,З49 A9-50 62,1 H 7,04 

N 17,27
3



IX. Táblázat

Ор/°С/Összegképlet Mólsuly Kitermelés />í/A Tegyület 

száma
R Elemanalizis 

számított mért

C 49,76 

H 7,93 

17 17,41

49,66
8,10

17,07

241,376 51-53
1^:206-207

C10H19N3°2Si 23,5-0H2SiMe2Prn/22/

C 56,70 

H 6,22 

H 15,26

56,70
6,16

15,24
/23/ 36,4G13H17N3°2Si 275,393 104-105-CH2SiMe2Ph

1
C 45,11
H 7,09 

N 19,72

45,39
7,02

VJI

/24/ -CHgSiMe^ 1
°8H15K3°2Si 215’522 8^“85 31,3

0. 51,73
H 8,28 

N 16,45

51,58
8,70

16,65
-CH2SiMe2Bun/25/ CllH21K3°2Si 255,403 57-58

Fpi:207-2 08
58,7

C 49,76 

H 7,93 

N 17,41

51,00
8,77

17,25
/26/ C HtqF^O^Sí 241,376 54-—55

iU ^ * Ppi:205-206
-OH2-CH2-CHpSií,íe3 57,3
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D. Male.i np' vhidrazid származékok:

1/ Monoalkilezctt származékok /27-32 általános leírás/

A maleinsavhidrazidot absz. DMF-ban 80nC-on oldottuk, 

majd kis részlegekben számított mennyiségű 50 $-os NaH-t ada

goltunk hozzá keverés közben. Az adagolás befejezése után még 

4 órát kevértettük a reakcióelegyet, majd jódalkilszilán ekvirao- 

lekiláris mennyiségét csepegtettük hozzá. Hat órás reflux Után 

lehűtottűk,

rel. Az egyesített éteres extraktumokat vízzel mostuk és 

sicc. Na.gSO^-on szárítottuk. Az étert gyorsbepárlón eltávoli- 

tottuk. Sötétbbarna színű, olajos nyersterméket kaptunk /80- 

90 //. Etanolban csontszénnel derítettük, majd az etanol eltá

volítása után n-hexánból átkrístályositottuk. Termelés: 25-35 /•

jeges vízre öntöttük, háromszor extraháltuk éter-

2/ PiaIkllesett sz árra а яéкок /33 általános leírás/

Az 1. recept szerint készített származékot dolgoztuk 

fel. z átalakításhoz 20 órás íefluxra volt szükség, és a nyers

terméket vákuumdesztillációval tisztítottuk.

Az elkészült vegyületeket a VIIT. táblázat tartalmazza.



Z. Táblásat
0

0р/°0/ Termelés />/> vegyülétb 

száras
Elerasnalizis 

saámitott ^srt
R Ks

C 48,45 

H 7,12 

N 14,13

49,^4
7,27

14,91
/27/ 198,306 31,6-CHgSiMe^ 142-143

51,56
7,43

13,38

C 50,91 

H 7,60 

ÍT 13,19
/28/ 29,6-CH2SiMe2Et 212,333 118-119

i
VJl
ОЭ0 53,06 

H , 8,02 

ÍT 12,38

51,90
7,33

11,12
-CH2SiMe2Prn I/29/ . 226,360 66-68 26,8

0 54,96
H 8,39 

ff 11,65

54,70 

8,21 

11, GO
-CH2SiMe2Bun/30/ 55-56240,387 28,9

G 59,97
H 6,19 

IT 10,76

60,10
6,33

11,09
/31/ 260,377-CH„SiMe„?h 100-101 41,82 2

0 53,06
К 8,02 

IT 12,36

53,81 

7,66 

13,44
/32/ 226,360-CH2CH9CH2SiMe, 118-119 4-4,6



XI. Táblázat
I

A vegyület 
száma

Elemanalizis
?p/°C/ Termelés ///MsR

mértszámított

С 64-,66 

H 6,91 

ÍT 6,86

61,01

8,11

5,29

I
130-132/0,lkPa/33/ 408,662 79-CHJ3iMe„Ph ЧЛ2 2

I



/
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E. Etalsavhidraaid származékok /54-39 általános leirás/

A ftálsavhidrazidot 80°0-on absz. DME-ban oldottuk és 

keverés közben kis részletekben ekvimoláris mennyiségű 50 /-os 

NaH-t adtunk hozzá. Ezt követően 4 órán át keverhettük és hűl

ni hagytuk. A klórölkil-szilán hozzáadása után 25 órát refluxál- 

tattuk olajfürdőn, majd hűtés után jeges vizre öntöttük, о vi

zes részt háromszor extraháltuk éterrel. Az egyesitett éteres 

extraktumokat vÍzzel mostuk és sicc.KagSO^-on szárítottuk. Az 

étert gyorsbepárlón eltávolitottuk és a szilárd, barna nyers

terméket /80-85 />/ etanolban csontszénnel derítettük, n-hexán- 

ból kétszer átkristályositottuk.

Csillogó, fehér kristálylapocskákat kaptunk.

Kitermelés: 20-30 %

A vizsgálatra leadott származékokat а XII. táblázat tor

ta Inja sza .



XII. Tábls'zqt

ElecanolizisA veg3»ület 
száma Op l°c I TermelésMsR szájai tott sért

C 58,03 

H 6,49 

ff 11,28

58,02
6,82

11,13
/21/ 243,366 169-170 27,A-CHpSiMe^

C 59,51 

6,92 

10,62

59,81
/35/ 262,393 115-116 7 "-г/ , - -25,3-CH^SiMe.Et2 p

ЗГ 10 , t 0

IC 60,83 

0 7,20
59,70
7,40
9,37

-CH„SiLIe„Prn/36/ 276,42 106-107 o~ c 
— - ■ , <2 2

ff 10,14

C 62,03 

H 7,64 

N 9,65

62,39
-0HoSiMe^Bur/21/ 290,447 84 28,9 7,88

9,86
2 r\

65,560 65,77
H 5,84 

N 9,02
/38/ 15,6-CH„SiMe«Fh 310,437 214 5,972 2

9,12

C 60,83 

H 7,29 

N 10,14

62,66
7,07

10,40
/39/ 276,42 159-160-CH?CH2CH23iKe, - 31,7



1 számú melléklet

50 cm = 200 ppm

DMSO-dg 
41,4 ppm

143,8 ppm •"'■■
Vjvjkj JVVJ Кл*«/VJ

'^0,5 p^: л 134,7 ppm



2.Q. számú melléklet

CH3

сн3—ch2-ch2-sí -ch350 cm = 200ppm
CH2

37'7 ppmCH3o2n

1ц/у#фPly/||P
CDCI3

V ■-Aivy
2.b



2.b. szama melléklet



З.а számú melléklet

50 cm = 200 ppm

134Л над
2. *.

14M■г , i-

I!

I1
A№;!J h?’\

* I \\
X' iensiV



З.Ь. siómú melléklet

50 cm = 200 ppm

cDci3

Vi
PjI ,

3.c.
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Ph

CH3
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ÖSSZEFOGLALÁS'

Munkám a bioorgsnikus sziliciuravegyületek kutatásának 

négy területéről számol be. Az alábbi szililezett szárma

zékok előállítását -végeztük el:

I/ Trialkilszilil csoporttal szubsztituált f -dialkilamino- 

-propilamino-noftalin származékok.

A szintézisek során a ezililezést követő nitrálási lé

pésben egy "anomális" deszilileződést tapasztaltunk, melynek 

lefutását és mechanizmusát tisztáztuk. Ez a jelenség az ana

lóg bcnzil-rendszernél nen figyelhető meg.

II/ 1-/4’-trimetilszilil-metilénoxi/-fenil-3-dialkilaraino- 
*

-propén-1 származékok

A 4-trimetilszílil-metilénoxi-acetofenon Mannich konden

zációjával készítettük el a megfelelő dialkilamino-propanon 

származékokat. A propanonok redukciójával, majd tionilklori- 

dos eliminációjával jutottunk el a kívánt termékhez.

III/ 1-/2’-hidroxietil/-2metil-5-Ritro-imidazol /Metronidazol/ 

származékok.
s

Közvetlen szilile zéssel az irodalomban más alkoholszór

na sékokra liert módszerekkel szilil-étereket készítettünk. A

metronidazolt jódalkilszilánokkal reagáltatva Hofmann tipusu 

eliminációt észleltünk. A kiindulási vegyület N-hidroxietil 

csoportja eliminálódott és az imidazol váz másik nitrogén atom

ján szubsztituált származékok keletkeztek. A kapott vegyületek 

szerkezetének igazolását

reakció mechanizmusát a melléktermékek izolálásával és azono-

13C-HMR vizsgálatokkal végeztük. A

sitásával igazoltuk.
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IV/ Piridazin és benspiridazin szárraa aékok

A 6-hidroxi-3-pridazon. és а £tálsavhidrazid N-alkilszili- 

lesett, •valamint N,0-dialkilszililezett származékait vizsgál

tuk taeg.

4* elkészített 24 db uj sziliciumvegyület biológiai hatá

sának -vizsgálata s Kőbánjai Gyógyszerárugyárban és. a Nehézvegy

ipart Kutató Intézetben folyik.
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