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Modelowanie kwantowo-mechaniczne potencjalnych modyfikatorów

w³aœciwoœci zwi¹zków wielkocz¹steczkowych na przyk³adzie pochodnych

chinazoliny

Streszczenie. W pracy przedstawiono wyniki badañ maj¹cych na celu wyjaœnienie przyczyn powstawania mono-
hydroksyalkilowych pochodnych 1-fenylo-2H,6H-imidazo[1,5-c]chinazolino-3,5-dionu podstawionych przy ato-
mie azotu nr 2, w stosunku do doœwiadczalnie stwierdzonego braku pochodnych podstawionych przy atomie azotu
nr 6. Reakcja syntezy potencjalnego modyfikatora, o wspó³czynniku regioselektywnoœci przekraczaj¹cym 99% przy
braku efektu skierowuj¹cego podstawnika, zdarza siê doœæ rzadko – wyjaœnienie tego faktu by³o mo¿liwe dziêki
zastosowaniu obliczeñ kwantowo-mechanicznych.

THE QUANTUM-MECHANICAL MODELING OF THE POTENTIAL MODIFIERS OF POLYMER PRO-
PERTIES ON THE EXAMPLE OF QUINAZOLINE DERIVATIVES
Summary. The present paper aims to present the results of research to clarify the reasons for dominance of synthe-
sized monohydroxyalkyl derivatives of 1-phenyl-2H,6H-imidazo[1,5c]quinazoline-3,5-dione substituted at the ni-
trogen atom No. 2, against the based on the experimentally proven absence of derivatives substituted at the nitrogen
atom No. 6. The synthesis of potential modifiers, with regioselectivity over 99% without control substituent effect
happens very rarely – explanation for this fact was possible due to the use of quantum-mechanical calculations.

1. WSTÊP

Zarówno zwi¹zki zawieraj¹ce ugrupowanie imidazo-
chinolinowe, jak i imidazochinazo-linowe wykazuj¹ inte-
resuj¹ce w³aœciwoœci. W literaturze zosta³o opisane po-
nad 100 pochodnych imidazo[4,5-c]chinolin-2-onów,
przy czym po³owa z nich wykazuje aktywnoœæ biologicz-
n¹ w ró¿nych aspektach. W ostatnim czasie zauwa¿a siê
du¿e zainteresowanie 3,3-dwupodstawionymi chinoli-
no-2,4-dionami w³aœnie ze wzglêdu na ich biologiczne
w³aœciwoœci. Przyk³adem takich zwi¹zków s¹ 3,3-diazy-
dochinolino-2,4-dion, który pe³ni rolê inhibitora agregacji
p³ytek krwi oraz 3-hydroksy-3-alkilochinolino-2,4-dion,
który wystêpuje w organizmach bakteryjnych i ma w³aœ-
ciwoœci antybiotyczne [1]. Po³¹czenie pierœcienia imida-
zolowego i chinazolinowego prowadzi do powstania imi-
dazochinazolin, które znalaz³y szerokie zastosowanie
w medycynie i farmacji ze wzglêdu na ich aktywnoœæ
przeciwnowotworow¹, przeciwwirusow¹, przeciwbakte-
ryjn¹ czy przeciwdrgawkow¹. Obecnie na rynku s¹ dos-
têpne leki zawieraj¹ce substancje z powy¿szym ugrupo-
waniem [2].

Zwi¹zki zawieraj¹ce ugrupowanie imidazochinazoli-
nowe mog¹ byæ wykorzystane tak¿e jako substancje neu-
tralizuj¹ce wolne rodniki, a co za tym idzie zapobiegaj¹ce
peroksydacji lipidów i uszkodzeniom komórek [3].

Zwi¹zki zawieraj¹ce pierœcieñ imidazochinazolinowy
wykazuj¹ równie¿ du¿¹ termoodpornoœæ, np. temperatu-
ra rozk³adu 1-fenylo-2H,6H-imidazo[1,5-c]chinazoli-
no-3,5-dionuprzedstawionego na rysunku 1 przekracza
400°C [4].

Bior¹c pod uwagê fakt, ¿e istnieje du¿e zapotrzebo-
wanie na polimery termoodporne, coraz czêœciej prowa-

dzone s¹ prace dotycz¹ce syntezy i badania w³aœciwoœci
odpornych termicznie materia³ów.

Polimery termoodporne to zwi¹zki, które podczas
d³ugotrwa³ej eksploatacji (do 25000 godzin) w temperatu-
rze ni¿szej ni¿ 300°C nie ulegaj¹ termicznej degradacji,
a podczas krótkotrwa³ego ogrzewania (do 300 godzin)
w temperaturze 500°C nie zmieniaj¹ kszta³tu i nie ulegaj¹
stopieniu. W strukturze wiêkszoœci takich polimerów
o zwiêkszonej odpornoœci termicznej wystêpuj¹ pierœcie-
nie aromatyczne lub heterocykliczne [5].

W zwi¹zku z wysok¹ temperatur¹ rozk³adu,1-feny-
lo-2H,6H-imidazo[1,5-c]chinazolino-3,5-dion mo¿e byæ
potencjalnym substratem do syntezy polimerów o zwiêk-
szonej odpornoœci termicznej.
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Rys. 1. Wzór pó³strukturalny 1-fenylo-2H,6H-imidazo[1,5-c]chinazo-

lino-3,5-dionu



2. CZÊŒÆ DOŒWIADCZALNA

2.1. SYNTEZY

2.1.1. Synteza 1-fenylo-2h,6h-imidazo[1,5-c]chinazo-
lino-3,5-dionu

1-fenylo-2H,6H-imidazo[1,5-c]chinazolino-3,5-dion
otrzymano wg przepisu [4].

2.1.2. Otrzymywanie monohydroksyalkilowych
pochodnych 1-fenylo-2h,6h-imidazo[1,5-c]chinazoli-
no-3,5-dionu

W reaktorze ciœnieniowym o pojemnoœci 100 cm3

umieszczano 2,77 g (1 mmol) 1-fenylo-2H,6H-imida-
zo[1,5-c]chinazolino-3,5-dionu, 20 cm3 sulfotlenku dime-
tylu (DMSO), 0,1 g (1 mmol) trietyloaminy (TEA) i 0,44 g
(1 mmol) tlenku etylenu (TE) lub 0,58 g (1 mmol) tlenku
propylenu (TP). Mieszaninê reakcyjn¹ mieszano mie-
szad³em magnetycznym i ogrzewano do temperatury
70°C w wypadku TE lub 90°C w wypadku TP. Reakcjê
koñczono, gdy pobrana próbka mieszaniny reakcyjnej nie
wykazywa³a ubytku masy na wadze analitycznej, a jej
liczba epoksydowa wynosi³a zero. DMSO oddestylowy-
wano pod zmniejszonym ciœnieniem (p = 7 mm Hg, tem-
peratura cieczy 65 – 110°C, temperatura par 68 – 72°C).
Uzyskane produkty wytr¹cano acetonem i oczyszczano
przez krystalizacjê z alkoholu etylowego. Sk³ad i struktu-
rê produktów ustalono na podstawie badañ spektrosko-
powych takich jak: analiza elementarna, spektroskopia
IR, 1H- i 13C-NMR.

2.2. STOSOWANE METODY BADAWCZE

Liczbê epoksydow¹ (LE, stanowi¹c¹ liczbê grup epo-
ksydowych przypadaj¹cych na 100 g ¿ywicy) mieszanin
reakcyjnych oznaczano zgodnie z norm¹ [6].

Analizê termograwimetryczn¹ 1-fenylo-2H,6H-imi-
dazo[1,5-c]chinazolino-3,5-dionu wykonano z u¿yciem
mikrotermograwimetru TGA/SDTA 851e firmy Mettler
Toledo przy nastêpuj¹cych warunkach rejestracji: zakres
temperatury 20 – 800°C, szybkoœæ grzania 10°C/min,
masa próbki 2 – 10 mg, atmosfera: argon. Wyniki rejestro-
wano w postaci krzywych TG.

Widma 1H- i 13C-NMR otrzymanych produktów wy-
konano przy u¿yciu spektrometru NMR o czêstotliwoœci
roboczej 500 MHz firmy Bruker. Jako rozpuszczalnik sto-
sowano d6-DMSO, a jako wzorzec wewnêtrzny odpo-
wiednio heksametylodisiloksan (HMDS) lub tetrametylo-
silan (TMS).

Widma IR produktów wykonano w postaci pastylki
KBr przy u¿yciu aparatu ALPHA FT-IR firmy BRUKER.

Analizê elementarn¹ (C, H, N) produktów wykonano
przy u¿yciu analizatora elementarnego Vario EL III C, H,
N, S i O firmy Elementar.

Obliczenia kwantowo-mechaniczne wykonano stosu-
j¹c metodê funkcjona³u gêstoœci (DFT) przy wykorzystaniu
programu Gaussian 09 [7] udostêpnionego w Interdyscyp-
linarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Kom-
puterowego w ramach grantu G49-12. Do obliczeñ zosta³
u¿yty potencja³ korelacyjno-wymienny B3LYP [8,9]
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oraz baza funkcyjna 6-31G (d,p) [10]. Zestawienie poten-
cja³u hybrydowego B3LYP z t¹ baz¹ jest czêsto stosowane
jako najbardziej odpowiednie narzêdzie do optymalizacji
struktur zwi¹zków organicznych [11].

3. DYSKUSJA WYNIKÓW

Analiza termiczna potwierdzi³a du¿¹ termoodpor-
noœæ 1-fenylo-2H,6H-imidazo[1,5-c]chinazolino-3,5-dion
(Rys. 2). 1% ubytek masy ma miejsce w temperaturze
390°C, a 5% w temperaturze 420°C. Na krzywej DTG ob-
serwuje siê jeden pik z extremum w temperaturze 460°C,
a na krzywej DTA w tej samej temperaturze wyraŸny en-
dotermiczny pik, pochodz¹cy od ca³kowitego rozk³adu
zwi¹zku.

1-fenylo-2H,6H-imidazo[1,5-c]chinazolino-3,5-dion
jest trudno rozpuszczaln¹ substancj¹, która nie rozpusz-
cza siê w wodzie i typowych rozpuszczalnikach organicz-
nych. Rozpuszcza siê on s³abo w gor¹cym N,N-dimetylo-
formamidzie (DMF) (0,3g/100g) i DMSO (1,5g/100g). Dla-
tego wa¿ne jest aby uzyskaæ jego pochodne wykazuj¹ce
lepsz¹ rozpuszczalnoœæ, co znacznie u³atwi³oby wprowa-
dzanie pierœcienia imidazochinazolinowego do ³añcu-
chów polimerowych.

W celu uzyskania takich pochodnych,1-feny-
lo-2H,6H-imidazo[1,5-c]chinazolino-3,5-dion poddano
reakcjom hydroksyalkilowania z wykorzystaniem oksira-
nów. Przeprowadzono reakcje tego zwi¹zku z tlenkiem
etylenu i tlenkiem propylenu w obecnoœci trietyloaminy

PRZETWÓRSTWO TWORZYW 3 (maj – czerwiec) 2015

230 Karol HÊCLIK, Barbara DÊBSKA, Agnieszka SZYSZKOWSKA, Iwona ZARZYKA

Rys. 2. Analiza termiczna 1-fenylo-2H,6H-imidazo[1,5-c]chinazoli-

no-3,5-dionu



jako katalizatora, w œrodowisku DMSO w temperaturze
70–90°C (Tab. 1).

Tabela 1. Warunki reakcji 1-fenylo-2H,6H-imidazo[1,5-c]china-
zolino-3,5-dionu z oksiranami

Lp. Rodzaj
oksiranu

Wyjœciowy
stos. mol.

reagentów

Iloœæ TEA
[mol/mol FIC]

Temp.
reakcji

[°C]

Czas
reakcji

[h]

1 TE 1: 1 0,08 60 – 70 70

2 TP 1: 1 0,08 70 – 90 78

W reakcji równomolowych iloœci 1-fenylo-2H,6H-imi-
dazo[1,5-c]chinazolino-3,5-dionuz TE uzyskano mono-
hydroksyetylow¹ pochodn¹, podstawion¹ przy atomie

azotu nr 2.1-fenylo-2-(hydroksyetylo)-6H-imida-
zo[1,5-c]chinazolino-3,5-dion jest to bia³e, krystaliczne
cia³o sta³e o temperaturze topnienia 320–321°C (równ. 2).
Ten nowy zwi¹zek zosta³ scharakteryzowany metodami
instrumentalnymi (pkt. 2.1.2.).

Podobnie przeprowadzono reakcje 1-feny-
lo-2H,6H-imidazo[1,5-c]chinazolino-3,5-dionu z TP.
W reakcji równomolowych iloœci tych reagentów otrzy-
mano równie¿ pochodn¹ podstawion¹ przy atomie azotu
nr 2 – 1-fenylo-2-(2-hydroksypropylo)-6H-imida-
zo[1,5-c]chinazolino-3,5-dion, o temperaturze topnienia
283–284°C (równ. 3), której budowê potwierdzono meto-
dami instrumentalnymi.

W celu wyjaœnienia przyczyn zachodzenia podsta-
wienia przy atomie azotu nr 2 i braku monopochodnych
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Rys. 3. Rozk³ad ³adunku w cz¹steczce 1-fenylo-2H,6H-imidazo[1,5-c]chinazolino-3,5-dionu: a) analiza populacyjna Mullikena, b) analiza popula-

cyjna Natural Bond Orbital



podstawionych przy atomie azotu nr 6 przeprowadzono
obliczenia kwantowo-mechaniczne.

W pierwszym podejœciu sprawdzono rozk³ad gêstoœci
³adunku w cz¹steczce 1-fenylo-2H,6H-imidazo[1,5-c]chi-
nazolino-3,5-dionu, którego wyniki przedstawiono na ry-
sunku 3. Zarówno w analizie wg Mullikena, jak i NBO
(ang. Natural Bond Orbital), nie stwierdzono du¿ych ró¿-
nic miêdzy ³adunkami na atomach azotu nr 2 a nr 6. Co
wiêcej, obliczone niewielkie ró¿nice, sugerowa³yby po-
wstawanie w lekkiej przewadze iloœciowej monopochod-
nych podstawionych przy atomie azotu nr 6, których jed-
nak¿e w praktyce nie zaobserwowano.

Nastêpnie obliczono kszta³t orbitali molekularnych
HOMO (ang. Highest Occupied Molecular Orbital, naj-
wy¿szy obsadzony orbital molekularny) oraz LUMO
(ang. Lowest Unoccupied Molecular Orbital, najni¿szy
nieobsadzony orbital molekularny)w cz¹steczce 1-feny-
lo-2H,6H-imidazo[1,5-c]chinazolino-3,5-dionu z wyko-
rzystaniem teorii funkcjona³u gêstoœci (DFT). Kszta³ty
orbitali molekularnych HOMO oraz LUMO pokazane na
rysunku 4, uto¿samiane s¹ z kszta³tem chmury elektrono-
wej, w której prawdopodobieñstwo wystêpowania elek-
tronu jest bliskie jednoœci. Uzyskane kszta³ty orbitali mo-
lekularnych wskazuj¹ na ewidentny wp³yw pierœcienia
fenylowego, tj. zawieraj¹cego atomy wêgla od 14 do 19,
a po³o¿onego ukoœnie w stosunku do p³aszczyzny pierœ-
cienia imidazochinazolinowego zawieraj¹cego atomy
azotu. Chmura elektronowa atomu azotu nr 2 zajmuje ob-

szar w przestrzeni wiêkszy ni¿ chmura elektronowa ato-
mu azotu nr 6 i siêga dalej poza szkielet narysowanego
schematycznie pierœcienia, co u³atwia dostêp dla reagu-
j¹cej z ni¹ cz¹steczki tlenku etylenu lub tlenku propylenu.

W kolejnym kroku okreœlono cztery stabilne konfor-
mery dla monohydroksyetylowej pochodnej oraz osiem
stabilnych konformacji dla monohydroksypropylowej
pochodnej1-fenylo-2H,6H-imidazo[1,5-c]chinazoli-
no-3,5-dionu. Nastêpnie dokonano optymalizacji geo-
metrii ich struktur, przy uwzglêdnieniu energii ca³kowi-
tej jako kryterium optymalizacyjnego oraz przy za³o¿eniu
braku efektów oddzia³ywania miêdzy poszczególnymi
sk³adnikami mieszaniny poreakcyjnej w warunkach stan-
dardowych. Sk³ady mieszanin uwzglêdniaj¹ce mo¿liwe
izomery pochodnej hydroksyetylowej oraz hydroksypro-
pylowej1-fenylo-2H,6H-imidazo[1,5-c]chinazoli-
no-3,5-dionu, ustalono w oparciu o wartoœci energii (en-
talpii) swobodnej Gibbsa z wykorzystaniem wzoru (4)
i przedstawiono odpowiednio w tabelach 2 i 3.
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gdzie:

Cj – stê¿enie molowe j-tego konformeru,
Gi, Gj, Gmin – energia swobodna Gibbsa dla odpowied-

nio i-tego i j-tego konformeru, oraz konformeru o naj-
mniejszej energii, kcal/mol,

R – sta³a gazowa: 1,987 cal/(K · mol),
T – temperatura: 298,15 K.
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Tabela 2. Udzia³y konformerów monohydroksyetylowej pochodnej1-fenylo-2H,6H-imidazo[1,5-c]-chinazolino-3,5-dionu

Nazwa zwi¹zku Konformer Energia swobodna
Gibbsa [kcal/mol]

Udzia³ konformerów
[% mol]

Udzia³ pochodnych
[% mol]

1-fenylo-2-(hydroksyetylo)-6H-imi-
dazo[1,5-c]chinazolino-3,5-dion

A -1084,686345 44,1707
99,9325

B -1084,686565 55,7618

1-fenylo-6-(hydroksyetylo)-2H-imi-
dazo[1,5-c]chinazolino-3,5-dion

A -1084,679472 0,0304
0,0675

B -1084,679658 0,0371

Rys. 4. Orbitale molekularne cz¹steczki 1-fenylo-2H,6H-imidazo[1,5-c]chinazolino-3,5-dionu



Obliczony sk³ad, teoretycznie mo¿liwych izomerów
monohydroksyetylowych i monohydroksypropylowych
pochodnych 1-fenylo-2H,6H-imidazo[1,5-c]chinazoli-
no-3,5-dionu potwierdza uzyskan¹ doœwiadczalnie
strukturê pochodnych i pozwala zrozumieæ przyczynê
zachodzenia podstawienia przy atomie azotu nr 2. To ni¿-
sza energia swobodna Gibbsa produktów decyduje
o zdecydowanej przewadze ³atwoœci podstawienia przy
atomie azotu nr 2.

4. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Zastosowanie metod modelowania kwantowo-me-
chanicznego pozwoli³o wyjaœniæ strukturê uzyskanych
hydroksyalkilowych pochodnych 2H,6H-imida-
zo[1,5-c]chinazolino-3,5-dionui wskazaæ przyczynê po-
nad 99% regioselektywnoœci reakcji, przy braku wyraŸne-
go wp³ywu skierowuj¹cego podstawnika fenylowego
i obecnoœci specyficznych grup funkcyjnych. O regiose-
lektywnoœci reakcji decyduje kszta³t orbitali molekular-
nych HOMO i LUMO uzyskany w oparciu o obliczon¹
gêstoœæ elektronow¹ w cz¹steczce 2H,6H-imida-
zo[1,5-c]chinazolino-3,5-dionu z wykorzystaniem teorii
funkcjona³u gêstoœci (DFT). Ponadto strukturê otrzyma-
nych pochodnych wyjaœnia analiza populacji izomerów
szkieletowych i przestrzennych tych pochodnych w opar-
ciu o wartoœci ich energii (entalpii) swobodnej Gibbsa.
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Tabela 3. Udzia³y konformerów monohydroksypropylowej pochodnej1-fenylo-2H,6H-imidazo[1,5-c]-chinazolino-3,5-dionu

Nazwa zwi¹zku Konformer Energia swobodna
Gibbsa [kcal/mol]

Udzia³ konformerów
[% mol]

Udzia³ pochodnych
[% mol]

1-fenylo-2-(2-hydroksypro-
pylo)-6H-imidazo[1,5-c]chi-
nazolino-3,5-dion

A -1123,981801 29,9283

99,8341
B -1123,981396 19,4884

C -1123,981857 31,7572

D -1123,981355 18,6602

1-fenylo-6-(2-hydroksypro-
pylo)-2H-imidazo[1,5-c]chi-
nazolino-3,5-dion

A -1123,976442 0,1025

0,1659
B -1123,973225 0,0034

C -1123,975898 0,0576

D -1123,972875 0,0023


