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őször kiszámítjuk a B-t (a bCH2 ismeretében), majd az A-t (az aCOOH és a c ismeretében). A
Először kiszámítjuk a B-t (a bCH2 ismeretében), majd
dimetil1+2
edék-értékek homológsorok
adódnak.A töredék-értékek
az A-t (az atanulmányozásából
és a c ismeretében).
malonsav
COOH
homológsorok
tanulmányozásából
adódnak.
dikarbonsav homológ sorfumársav
kapcsán (1. 2(CH)
zsgáljuk meg az elmondottakat a HOOC-(CH2)n-COOH
Vizsgáljuk meg az elmondottakat a HOOC-(CH₂)n-COOH
maleinsav 7 2(CH)
lázat).
dikarbonsav homológ sor kapcsán (1. táblázat).
Az egyenesláncú tagok (K₁, n) korrelációját vizsgáltuk
egyenesláncú tagok (K1, n) korrelációját vizsgáltuk. (1. ábra)
120
(
1. ábra).
táblázat. Dikarboxi-savak β-ciklodextrinnel képzett stabilitási állandói semleges (K1) illetve
kísérletileg maghatározott
értékekhez
legjobban
simulólegjobban
görbe egy
másodfokú100 parabola
A
kísérletileg
maghatározott
értékekhez
simuló
szociált állapotban (K2, K3)
enletével írhatógörbe
le: egy másodfokú parabola egyenletével írható le:

- 9,821 n2 – 12,876 n + 6,263
-(CHK2)n=
1
n
K1
K2
K3
r4,2
= 0,998, n = 5
0

54,2

10,5

1,73

0,106

2,05

0,552

113,2

33,2

9,6

324,3

127,0

5,5

0,108

53,6

12,3

9,2

- 0,604

18,2

31,5

7,1

- 0,604
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logKOW 60
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- 1,232 40
oxálsav
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megfelelően,
elsősorban a linearizált (lg 0,91
K1, n) regressziós
1
8,1
- 0,786 20 egyenlet
malonsav
A vázolt gondolatmenetnek megfelelően, elsősorban
2(lg
6,6
1,24
0,340
lmezhetőszukcinsav
(1. táblázat).
Az így
kapott
korrelációs
egyenletet
kitűnő
linearitás- jellemzi:
a linearizált
K₁, 17,5
n)
regressziós
egyenlet
értelmezhető
0

0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
(1. táblázat). 3Az így
korrelációs
n + 0,570 egyenletet
lg Kkapott
1 = 0,369
54,2
10,5
1,73kitűnő0,106
glutársav
n
linearitás jellemzi:
r = 0,996, n = 5
1. ábra. Az egyenesláncú dikarbonsavak (K₁, n) korrelációja
4
113,2
33,2
9,6
2,05
0,552
adipinsav
ható, hogy a (lg K1, n), azaz a (lg Kst, lg KOW) lineáris korrelációs egyenlet, a dikarbonsavak
dimetil1+2 a kísérleti
324,3 adatok
127,0 feldolgozásából
5,5
0,108 érvényes.
én mind malonsav
elvileg,
egyértelműen
40 mind pedig

vethető, hogy
a kísérleti adatokból
kiszámított
linearitás 9,2
még nem bizonyítéka
annak, hogy a
2(CH)
53,6
12,3
- 0,604
fumársav
KOW (illetve lg Kst) értékek a ciklodextrinek belvilága (kavitása) és a környezetük közötti
2(CH)
18,2
31,5
7,1
- 0,604
maleinsav
goszlást jellemzi, lehetséges ugyanis, Collander egyenletével összhangban, hogy a (lg Kst, lg
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Az 1. és 2. táblázatokban közölt stabilitási állandók közötti különbségeket az eltérő módszerek
Az 1. és 2. táblázatokban közölt stabilitási állandók közötti különbségeket az eltérő módszerek
illetve kísérleti körülményekkel magyarázzuk.
illetve
kísérleti körülményekkel magyarázzuk.
Zárványkomplex-mikroegyensúlyokIII.
A lineáris szabadenergia-összefüggések különleges esete
3.
táblázat. 3.
Metilén-csoportra
vonatkoztatott
inkrementumok
α- és
2. táblázat. Dikarboxisavak α-CD-nel képezett zárványkomplexeinek
táblázat. Metilén-csoportra
vonatkoztatott inkrementumok
α- és β-CD-es
3.
táblázat. Metilén-csoportra
vonatkoztatott
inkrementumok
α- és
zárványkomplexeknél
(kJ/mol)
termodinamikai paraméterei (T = 298 K, az energiákat kJ/mol-ban
fejeztük zárványkomplexeknél
(kJ/mol)
zárványkomplexeknél
(kJ/mol)
ki)
Vendég
β-CD
α-CD α-CD
β-CD
α-CD
β-CD
lg K
Sav
log Kst
ΔG⁰
ΔH⁰
T ΔS⁰Vendég
0
0 ΔΔH⁰
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ΔΔG⁰
ΔΔG⁰
ΔΔH⁰
Vendég
ΔΔH0
ΔΔG0
ΔΔH00
ΔΔG0
ΔΔH
ΔΔG
ΔΔH
fumársav
3,24
- 18,5
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- 0,604 ΔΔGalkanát
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- 3,3
- 6,2
alkanát
3,2
2,6
3,3
- 6,2
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alkanát- 0,604 - 3,2alkánsav
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- 2,3 - 2,6 - 6,0
- 2,2
- 1,3
alkánsav
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0,738
- 2,8 - 6,0 - 3,0
alkánsav
- 2,3alkándiát
- 2,2
- 1,3
oxálsav
1,40
- 8,0
- 29,3
- 20,3
- 1,232 - 2,8
alkándiát
- 3,0- 12,2
alkándisav
0,8
alkándiát
- 2,8
- 3,0
malonsav
1,19
- 6,8
- 23,6
- 16,8
- 0,786
alkándisav
- 0,8
- 12,2
alkándisav
- 12,2
hidrogénmalonát
1,51
- 8,6
- 26,8
- 18,2
- 0,920 - 0,8

β-CD
β-CD

OW, add

leti körülményekkel magyarázzuk.
- 0,340
Összehasonlításképpen,
Buchwald és Bodor
[1] QLOGP
sémája segítségé
Összehasonlításképpen,
Buchwald
és Bodor additív
[1] QLOGP
Összehasonlításképpen,
Buchwald és Bodor [1] QLOGP additív sémája segítségé
glutársav
2,48
- 14,1
- 37,2
- 23,1
0,106
additív
sémája
segítségével,
kiszámítottuk
a
vizsgált
vegyükiszámítottuk a vizsgált vegyületek megoszlásos állandóit. Az egyes csoportok inkrementum
adipinsav
2,51
- 14,3
- 34,7
- 20,2
0,552 a vizsgált
kiszámítottuk
vegyületek megoszlásos
Az egyes
csoportok inkrementum
letek megoszlásos
állandóit. Az állandóit.
egyes csoportok
inkremenaz idézett
dolgozatból
vettük.
heptandisav
2,87
- 16,4
- 35,1
- 18,7
0,998
tumait
az
idézett
dolgozatból
vettük.
az idézett dolgozatból vettük.
Ezek H:
a következők
voltak:-CH‹:
H: 0,086;
-CH‹:
Ezek a 0,944
következők voltak:
0,086; ›C‹: 0,182;
0,314;›C‹:
-CH0,182;
-: 0,446;
-CH : 0,579; -CO
hidrogénheptandiát 2,60
- 14,8
- 31,7
- 17,0
Ezek a következők voltak: H: 0,086; ›C‹: 0,182; -CH‹: 0,314; -CH22-: 0,446; -CH33: 0,579; -CO
0,314; -CH₂-: 0,446; -CH₃: 0,579; -COO-: -0,750: -COOH:
-0,750:0,809
-COOH: -0,616. Az inkrementumok statisztikai számításához felhasznált vegyüle
heptándiát
1,43
- 8,1
- 14,6
- 6,7
-0,750: -COOH: -0,616. Az
Az inkrementumok
inkrementumok statisztikai
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statisztikai számításához
számításáhozfelhasznált
feloktándisav
3,15
- 18,0
- 34,7
- 16,7
1,444
Az így kapott KOW érté
száma n = 145, a kiválasztott
módszer prediktív
képessége
r22 = 0,952. módszer
használt
vegyületek
száma
n
=
145,
a
kiválasztott
száma n = 145, a kiválasztott módszer prediktív képessége r = 0,952. Az így kapott KOW érté
oktándiát
3,18
- 18,2
- 20,9
- 2,7
1,390
= 0,952.
Az így kapott
KOW értékek
és
és a kísérletes Kstprediktív
stabilitásiképessége
állandók r²
között
a következő
regressziós
egyenleteket
kaptuk (a
közöttállandók
a következő
regressziós
egyenleteket
kaptuk (a
és a kísérletes Kstastabilitási
kísérletesállandók
Kst stabilitási
között
a következő
regciklodextrin):
ressziós
egyenleteket
kaptuk
(alfa-ciklodextrin):
ciklodextrin):
log KOW = 1.5255logKst - 3.4117
log KOW = 1.5255logKst - 3.4117
glutársavéhoz viszonyítva (54,2) ugrásszerűen nő. Az első
R = 0.989
N=6
R = 0.989
N=6
két esetben a metilén-csoport hidrogénatomjainak rendre
autóbbiban
log KOW – logK1 közötti korreláció (béta-ciklodextrin):
metil-csoportokkal történő szubsztitúciója, és
az
és a log KOW – logK1 közötti korreláció (béta-ciklodextrin):
láncelágazás következtében. Míg a szubsztitúció aránylag és a log KOW - logK₁ közötti korreláció (béta-ciklodextrin):
kis – bár nem arányos – változásokat okoz, beleértve akár
log KOW = 1.2024logK1 - 1.9151
log KOW = 1.2024logK1 - 1.9151
az adipinsavat is, ahol szubsztituensként egy metilén- és
R = 0.996
N=5
egy etilén-csoportot tekinthetünk, a láncelágazás következR = 0.996
N=5
ménye sokkal szembeötlőbb. Ez más vegyület-sorozatoknál
is észrevehető. Hasonlóképpen jelentős változások lépnek
A korrelációk kitűnően lineárisak.
korrelációk
kitűnően lineárisak.
fel, ha az összehasonlítást a semleges alakokA
és
a
részben
A korrelációk kitűnően lineárisak.
vagy teljesen disszociált savak zárványkomplexeinek a stabilitásai között tesszük. Ez esetben, természetesen,
a stabi- Következtetések
Következtetések
Következtetések
litás ebben az irányban csökken, mivel a vegyületek
polaritása nő. Különösen érdekes következtetésekhez vezet a A megoszlásos állandók és a stabilitási állandók logaritmumaleinsav és a fumársav összehasonlítása, mind a megfelelő sai között lineáris kapcsolat áll fenn. Ez az eredmény egytelített vegyülettel (szukcinsav), mind pedig egymás között, bevetve a Collander-féle egyenlettel azt sugalmazza, hogy
a geometriai izomériára való tekintettel. Míg a cisz-izomer a mikroegyensúlyokra vonatkozó eredeti elképzelésünk
maleinsav semleges alakja (K₁ = 18,2) csak kis mértékben helyes. Az additív felfogás alapján számított megoszlási
különbözik a szukcinsavétól (K₁ = 17,5), a transz-fumársav állandók és a kísérletes stabilitási állandók logaritmusai
zárványkomplexének a stabilitási állandója ennek több- közötti összefüggés ugyancsak lineáris. Az adatok és eredszöröse (53,6). Lényeges eltérés van a disszociált alakok mények értelmezése lehetővé teszi szerkezeti következtetézárványkomplexeinek értékei között (szukcinsav K₂ = 6,6, sek levonását.
maleinsav 31,5, fumársav 12,3). Itt feltételezhető, hogy a
konfigurációs és konformációs különbségek mellett, a térhatás (mezőhatás) is szerepet játszik, elsősorban a maleinsav Irodalom
esetén. A teljesen disszociált alakok megfelelő értékei nem
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