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W trakcie systematycznych badań obejmujących układy zawierające pierścień oksolanu
(THF) [1], przeprowadziłem analizę widm J H i 1 3C NMR mieszaniny dwóch, tworzących się
obok siebie [2], diastereoizomerów 2-metoksy-3-metoksykarbonylooksolanu (cis-1 i trans-1)

[1,3]. Niniejszy komunikat przedstawia wyniki podjętej analizy z szerszym omówieniem napot-
kanych problemów, dotyczących zwłaszcza stosowalności w badaniach stereochemicznych tzw.
efektów podstawnikcnvych oraz wiarygodności i użyteczności w tym zakresie, rezultatów obli-

czeń mechaniki molekularnej (MM) [4]

1 R=CO2Me, R' = OMe
2 R = R'=C1
3 R = Cl, R' = OMe
4 R=COJVle, R=H

Standardowe postępowanie w takich przypadkach obejmuje: a) zmianę populacji skład-
ników mieszaniny, np. w trakcie destylacji lub równowagowania; b) interpretację serii widm
NMR (otrzymanych przy zastosowaniu różnych technik eksperymentalnych) głównie z wyko-
rzystaniem: zależności dotyczących stałych sprzężenia aJxy (zwłaszcza H NMR), empirycz-
nych reguł stereochemicznych (8^, 8C) i addytywności inkrementów podstawników (&c); oraz
c) wykonanie, zazwyczaj jako zadanie dodatkowe, obliczeń teoretycznych dla swobodnych
cząsteczek składników mieszanin z zastosowaniem odpowiednich programów MM. Uzyskanie
spójnych rezultatów na etapie b) pozwala uznać, że przypisanie obserwowanych sygnałów
NMR zostało przeprowadzone w sposób jednoznaczny.

Etap c) analizy, tj. modelowanie molekularne prowadzące do uprzywilejowanych ener-
getycznie konformacji statycznych poszczególnych składników mieszanin (odpowiadających, w
sprzyjających przypadkach (!), globalnym minimum hiperpowierzchni energii potencjału), dos-
tarcza, mniej lub bardziej wiarygodnych, informacji strukturalnych niezbędnych pTzy uwzględ-
nianiu korekt konformacyjnych [5] w trakcie szacowania wartości 5C z użyciem inkrementów
podstawników [etap b)]. Z drugiej strony, wartości tzw. całkowitej energii sferycznej E& , obli-
czane dla poszczególnych komponentów mieszaniny, powinny prowadzić do oszacowania (z
użyciem rozkładu Bottzmanna) składu badanej mieszaniny izomerycznej dla stanu równowagi
termodynamicznej, który byłby zgodny z danymi doświadczalnymi [etap a)]. Tak więc etap c),
wspomagając proces analizy stereochemicznej, powinien jednocześnie umożliwiać weryfikację
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Równowagowanie mieszaniny izomerów 1 (48h, « 2 mol/l HC1 w MeOH) doprowadzi-
ło do ustalenia stanu równowagi dla składu A : B » 2 : 1 [1], Porównanie widm I 3 C NMR róż-
nych frakcji produktu 1 wykazało, że bardziej trwały termodynamicznie izomer A ma nieznacz-
nie niższą temperaturę wrzenia, co (przy założeniu słuszności uogólnionej reguły Auwers-Skita
[6] dla analizowanych układów) pozwalało przypisać mu wstępnie konfigurację trans.

Widma 'H NMR ujawniły, z drugiej strony, ze protony H(C2) sprzęgają się z protonami
H(C3) ze stałą 1Jmt równą 1.3 i 5.0 Hz, odpowiednio dla izomeru A i B. Eksperyment COSY
('H^H) wykazał ponadto, istnienie dla protonów H(C2) izomeru A dwóch słabych sprzężeń
dalekiego zasięgu, tj. z protonami H(C4) oraz z bardziej osłanianymi H(C2). W zbliżonym
strukturalnie układzie trans-1 sprzężenie 0.60 Hz ustalono dla stałej 4>/H(C2)H(C4) fl-

Dla pierścieni piecioczłonowych wartość stałej 3./HH < 2.5 Hz wskazuje ogólnie na (e,e)-

transoidałną relację sprzęgających się protonów [6,8]. Izomer A posiada więc faktycznie kon-
figuracje trans. Dla pochodnych trans-3 i cis-3 wartość stałej 3^H(C2)H(C3) w y n o s i odpowiednio
< 0.1 Hz [7,9] i 4 Hz [9]. Uwzględniając obecność w układach 1-3 efektu anomerycznego moż-
na pTzyjąć, że w cząsteczkach wszystkich par tych izomerów elektroujemny podstawnik R'(C2)
preferuje orientację pseudoaksjalną [6], W konsekwencji obserwowane sprzężenia dotyczą
istotnie oddziaływań H(C2)C, H(C3)e orazH(C2)e, H(C3)0.

Tabela. Dane 13C NMR, 5, ppma

trans-\b

cis-\b

*e [31

5 [10]

Sf [11]

69 [12]

C2

106.53

103.65

70.31

67.90

69.1
108.0

C3

50.90

49.57
43.72
25.80

26.2
74.35

C4

27.52

24.95

29.60

25.80

26.2

70.85

C5

66.92°

66.92 d

68.23

67.90

69.1

82.95

C2-OMe

54.82

54.82

55.3

C(O)-OMe

52.16

51.88

51.99

CfOyOMe

172.63

170.27

174.27

" W CDClj/TMS, * Dla mieszaniny izomerów, 50.29 MHz (Varian, Gemini 200 BB) , c 66 92 ppm (doda-
tek C C l 4 ) ; d 66.84 ppm (dodatek CC14); " 100.61 MHz (Brukcr AM 400 WB); 'wacctonie; 9 W D2O.

Analiza widm 1 3C NMR zrównoważonej mieszaniny cis-lltrans-l, pozwoliła przypisać
Unie przy K 105, » 67 i w 26 ppm odpowiednio jądrom atomów C2, C5 i C4. Jako układy
odniesienia przyjąłem: 3-metoksykarbonylooksolan 4, oksolan 5 oraz Metylo-P-D-rybofurano-
zyd 6 (Tabela). Słuszność takiej interpretacji potwierdziły widma APT. Dodatkowo wykonany
eksperyment DEPT wykazał natomiast, że linie » 50 ppm dotyczą jąder atomów C3.

Pozostał więc problem przypisania sygnałów odpowiadających dwóm rodzajom grup
metoksylowych (-OMe), skomplikowany o tyle, że w rejonie 51.5-55 ppm występują tylko trzy
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7 czterech możliwych linii rezonansowych. Pozwalało to przypuszczać, że równocentiymi che-
micznie są jądra I 3C estrowych grup -OMe, jako dość odległe od centrum chiralnego na atomie
C2. [Podobne rozumowanie tłumaczyłoby praktyczną równocenność jąder atomów C5; zob.
jednak noty e i d do Tabeli, oraz analizę przedstawioną poniżej]. Z drugiej strony, porównanie
wartości S c z danymi dotyczącymi układów 4 i 6 (Tabela) wskazuje, że w badanych izomerach
t równocennymi są jednak jądra 13C ketalowych grup -OMe w pozycji anomeryczaej. Intere-
sującym jest fakt różnicowania się protonów tych grup w widmach lH NMR.

Przejdźmy teraz, w świetle faktów przedstawionych powyżej, do omówienia wyników
wykonanych równolegle obliczeń MM. Ponieważ układy 1 wykazują znaczną swobodę konfor-
macyjną z uwagi na możliwość rotacji wokół wielu różnych wiązań, za właściwy punkt wyjścia
uznałem uprzywilejowane energetycznie konformery obydwu izomerów znalezione (przy uży-
ciu programu PCMODEL ver. 3.2 [13]) w trakcie szerokich poszukiwali (metodą Monte Carlo)
minimów globalnych potencjału dla pola siłowego MMX. Dodatkową optymalizację otrzyma-
nych modeli cząsteczek 1, przeprowadziłem następnie z użyciem standardowych programów
(lub pól): MMP2(82) [4a], MMX (ver. 86.100) [13], MMX (zaimplementowanego w prog-
ramie PCMODEL) oraz MM2' (zoptymalizowanego dodatkowo dla eterów) [14], otrzymując
następujące wartości różnicy energii, AES = EJtrans) - Es(cis), 0.16, 0.63, 0.01 oraz -0.33
kcal/mol. Tak więc jedynie pole MM2' oddaje prawidłowo stosunek trans-l : cis-1 » 2 : 1, a
pole MMX-PCMODEL jest trochę gorsze, przynajmniej dla układów tego typu. Dalsza dyskus-
ja dotyczy więc struktur uzyskanych tylko dla tych pól siłowych. Konieczność reparainetryzacji
standardowego pola MM2 w celu prawidłowego odtwarzania składu mieszanin zrównoważo-
nych termodynamicznie wykazano poprzednio, np. dla cyklicznych dionów [15].

Rozpatrzenie relacji stereochemicznych występujących w rzutach Newmana kolejnych
wiązań endocyklicznych obydwu cząsteczek 1, powinno prowadzić do oszacowania takich war-
tości efektów (korekt) konformacyjnych [5], które umożliwiałyby zróżnicowanie wartości prze-
sunięć chemicznych, A6Q = §c(trans) - 8c(cis), zgodnego z obserwowanym doświadczalnie. Dla
jąder atomów C2-C5 cząsteczek, zmodelowanych w polach MM2' i (MMX-PCMODEL),
otrzymałem odpowiednio A8C * 2.0 (1.6), 0.5 (0.1), 1.7 (1.6) oraz -0.5 (-0.5) ppm, wobec
wartości 2.9, 1.3, 2.6 i 0.0 (lub 0.1 ppm; zob. Tabela, noty c i d) z eksperymentu. Dane te
wskazują, że obserwowana doświadczalnie równocenność jąder C5 obydwu izomerów 1 (w
CDClj) wynika z ich analogicznego otoczenia chemicznego.

Uzyskany wynik jest w pełni poprawny uwzględniając fakt, że wartości korekt szaco-
wane były tylko dla dwóch konformacji reprezentujących minima globalne potencjału, tj. po
jednej dla każdego izomeru 1, a nie ich całych rodzin konformacyjnych. Podobnie jak wcześ-
niej, bardziej rzetelne rezultaty uzyskane są dla pola MM2'.

Z drugiej strony powyższy wynik wskazuje, że w przypadku układów molekularnych
wysoce konformacyjnie giętkich, jakimi są nasycone pierścienie pięcioczłonowe, stosowanie
reguł addytywności inkrementów podstawników (a więc i korekt konformacyjnych) dla celów
analizy stereochemiczaej, ma sens tylko wtedy gdy dysponuje się wiarygodnym polem siłowym
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MM oraz zna wartości Sc dotyczące obydwu izomerów badanego obiektu. Ponadto, w prowa-
dzonej analizie wskazane jest rozważanie wyłącznie obydwu izomerów. Uwzględnianie danych
dotyczących innych, strukturalnie bliskich układów, podyktowane musi być ich podobieiistwem

konfnrmacyjnym a nie wyłącznie konstytucyjnym.

Powyższe uogólnienie znalazło potwierdzenie w początkowych, nieudanych próbach [1]
oszacowania wartości 8C dla izomerów 1 wychodząc z danych 8C dotyczących pochodnej 4, a
więc wydawałoby się dobrego modehi. Układ 4 okazał się jednak być cząsteczką wysoce mo-
bilną konformacyjnic (6.05 < V ^ < 9.3 Hz [3], z pełnej analizy 400.1 MHz widma 'H NMR
przy użyciu lokalnej, zmodyfikowanej wersji programu LAOCN3 [3,16]) w przeciwieństwie do
cząsteczek izomerów 1, w pewnym stopniu usztywnionych z powodu efektu anomerycznego.
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