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RECENZJA
rozprawy doktorskiej magistra Osmana Ablialimova
pt. „Indenylidene and Hoveyda-Grubbs-type pre-catalysts with unsymmetricał 7V-heterocyclic carbenes
and their application in olefin metathesis"
Przedstawiona do oceny rozprawa doktorska magistra Osmana Ablialimova została wykonana w zespole
prof. dr hab. Karola Greli na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Została ona napisana w języku
angielskim, co wzbudziło moje obawy, że będę zmuszony wytykać błędy językowe, do czego nie czuję się
uprawniony. Na szczęście okazało się, że język rozprawy jest na ogół poprawny, a drobne niedociągnięcia
nie stanowią przeszkody w czytaniu. Rozprawa liczy ponad 200 stron i składa się z trzech zasadniczych części
- przeglądu literatury (65 stron), wyników badań wraz z dyskusją (80 stron) i części eksperymentalnej
(41 stron). Takie proporcje należy uznać za prawidłowe, chociaż opis badań własnych jest niekiedy rozwlekły
i lepsze byłoby bardziej syntetyczne ujęcie wyników, takie jak w publikacji doktoranta w Organometallics.
Praca ta, zapewne przez skromność, nie znalazła się wśród 279 publikacji zacytowanych w rozprawie
doktorskiej, nie ma też o niej wzmianki w załączonych informacjach o autorze. Do rozprawy doktorskiej
dołączona jest sztywna wkładka z wykazem otrzymanych katalizatorów oraz odpowiednich handlowo
dostępnych katalizatorów drugiej generacji, która jest bardzo pomocna przy czytaniu.
W przeglądzie literatury krótko przedstawiono rozwój badań reakcji metatezy olefin w ujęciu
historycznym, pierwsze katalizatory metatezy o zdefiniowanej strukturze oraz typy reakcji metatezy. Bardziej
szczegółowo omówione zostało zagadnienie JV-heterocyklicznych karbenów (NHC) i ich zastosowanie jako
ligandów w katalizatorach metatezy. Przedstawiono metody syntezy niesymetrycznych soli imidazoliniowych
i innych prekursorów NHC, a także metody generowania z nich wolnych NHC i syntezy ich kompleksów
z metalami. W kolejnym podrozdziale doktorant omówił alkilidenowe kompleksy rutenu stosowane jako
prekatalizatory metatezy olefin, w tym handlowo dostępne kompleksy Grubbsa, Hoveydy i indenylidenowe.

Te ostatnie, chociaż mniej katalitycznie aktywne, szczególnie zainteresowały doktoranta, m.in. z powodu ich
stosunkowo znacznej trwałości termicznej, dobrej tolerancji grup funkcyjnych, a zapewne również niższej
ceny. Dyskusja na temat mechanizmu ich działania znalazła się, z niewiadomych powodów, w części pracy
omawiającej wyniki badań własnych doktoranta. Powołując się na stosunkowo stare prace Grubbsa sugeruje
On, że reakcje z udziałem katalizatorów indenylidenowych zachodzą według mechanizmu dysocjacyjnego.
Z najnowszej pracy poświęconej temu zagadnieniu (Nolan, JACS 2013,135, 7073) wynika jednak, że sprawa
nie jest taka jednoznaczna. Oprócz dwóch mechanizmów przedstawionej w pracy doktorskiej (dysocjacyjny
i asocjacyjny) brany jest pod uwagę również mechanizm typu „concerted". W konkluzji Nolan stwierdza,
że reakcje z udziałem katalizatorów indenylidenowych mogą przebiegać w różny sposób w zależności od
szczegółowej budowy kompleksu.
Przedstawiony przegląd literatury jest dobrze przemyślany i daje wyobrażenie o aktualnym stanie badań
w tematyce pracy. Stanowi też dobre uzasadnienie celowości podjęcia zamierzonych badań. Niestety
doktorant nie ustrzegł się błędów edytorskich, które utrudniają czytanie niektórych fragmentów. Dotyczy to
zwłaszcza numeracji wzorów na stronach 45-48 (numery w tekście nie odpowiadają numerom wzorów na
rysunkach). Występują również błędy we wzorach (np. alkilowanie imidazolu aminą na Schemacie 5;
uwodornienie soli 131 w czasie tworzenia adduktu z CHCls na Schemacie 26; związek 202d na Schemacie 44
jest eterem TBS, zaś na Schemacie 45 wolnym alkoholem) i w tekście (np. na str. 15 jest odwołanie do
Schematu 13d; Schemat 13 pojawia się co prawda w pracy na str. 20, ale nie ma w nim podpunktu d;
porównanie na str. 49 enancjoselektywności reakcji chiralnego katalizatora 189 z symetrycznym
katalizatorem Grubbsa II nie bardzo ma sens).
Badania własne doktoranta miały na celu syntezę zmodyfikowanych katalizatorów indenylidenowych
i Hoveydy-Grubbsa zawierających niesymetryczny ligand NHC i ich wykorzystanie w metatezie olefin.
Doktorantowi udało się otrzymać siedem katalizatorów indenylidenowych, w których jeden z podstawników
mezytylowych w Ugandzie NHC handlowo dostępnego katalizatora M2 został zamieniony na benzyl,
2-metoksybenzyl, 2-(A^-dimetyloamino)benzyl, 2-jodobenzyl, 2-metylotiobenzyl, 2-izopropylotiobenzyl lub
pentafluorobenzyl. Otrzymane zostały również nowe katalizatory typu Hoveydy-Grubbsa posiadające trzy
pierwsze, spośród w/w modyfikacji w Ugandzie NHC. Synteza tych katalizatorów polegała na wymianie
Uganda fosfinowego w handlowo dostępnych katalizatorach pierwszej generacji (indenylidenowy lub
Hoveydy-Grubbsa) na odpowiedni niesymetryczny JV-heterocykliczny karben. Te ostatnie generowane były za
pomocą silnych zasad z soli imidazoliniowych przygotowanych przez doktoranta. Katalizatory typu HoveydyGrubbsa były również otrzymywane z analogicznych kompleksów indenylidenowych przez wymianę Uganda
karbenowego w reakcji z l-izopropoksy-2-propenylobenzenem. Budowa sześciu otrzymanych kompleksów
(trzech indenylidenowych i trzech Hoveydy-Grubbsa) została potwierdzona za pomocą strukturalnej analizy
rentgenowskiej. Aktywność katalityczna wszystkich otrzymanych kompleksów została szczegółowo zbadana

zarówno na reakcjach modelowych tworzenia dwu-, trój- i czteropodstawionych wiązań podwójnych, jak
i wybranych przykładach reakcji organicznych (w tym reakcji produktów naturalnych). Ta część pracy
zasługuje na najwyższe uznanie, gdyż badania zostały wykonane z dużym profesjonalizmem, podobnie jak
wszystkie prace z zespołu prof. Greli. Zbadano wpływ rozpuszczalnika i temperatury (w przypadku mniej
aktywnych katalizatorów) na przebieg reakcji metatezy. Przeprowadzone zostały również testy trwałości
otrzymanych kompleksów w dichlorometanie w temperaturze 30 °C na powietrzu. Okazało się, że
z wyjątkiem kompleksu z podstawnikiem 2-jodobenzylowym, pozostałe kompleksy są stosunkowo stabilne,
chociaż ich trwałość jest mniejsza od analogicznego handlowo dostępnego katalizatora drugiej generacji.
Większość otrzymanych przez doktoranta kompleksów indenylidenowych (z wyjątkiem

związków

z podstawnikiem alkilotiobenzylowym w NHC) wykazywała lepsze właściwości katalityczne od handlowego
katalizatora w modelowych reakcjach RCM tworzenia dwu- i trójpostawionych wiązań podwójnych.
W reakcji tworzenia czteropodstawionej oleimy też początkowo produkt powstawał szybciej, chociaż tylko do
pewnego momentu. Natomiast otrzymane przez doktoranta kompleksy typu Hoveydy-Grubbsa okazały się
mniej katalitycznie aktywne od handlowo dostępnego katalizatora drugiej generacji. Odmienny wpływ
zamiany jednego z podstawników mezytylowych w NHC na podstawiony benzyl na aktywność katalityczną
kompleksów indenyłidenowych i typu Hoveydy-Grubbsa doktorant tłumaczy, zapewne słusznie, różnym
mechanizmem działania tych katalizatorów. W przypadku tych ostatnich dominuje prawdopodobnie
mechanizm asocjacyjny, w którym dostęp substratu do rdzenia metalicznego może być utrudniony przez
rolujący podstawnik benzylowy w NHC.
Bardzo ciekawe rezultaty uzyskał doktorant w badaniach reakcji metatezy z diastereoselektywnym
przegrupowaniem pierścienia przy użyciu otrzymanych przez siebie katalizatorów (DRRM). Okazało się, że
diastereosektywność katalizowanych przez nie reakcji jest znacznie wyższa w porównaniu z handlowo
dostępnymi katalizatorami. W przypadku zmodyfikowanych katalizatorów indenylidenowych stosunek
izomerów

wynosił 3,5-4,7:1, zaś

dla nowych katalizatorów

typu Hoveydy-Grubbsa nawet

5:1

(dla katalizatorów indenylidenowego i Hoveydy-Grubbsa z symetrycznym NHC wynosił on odpowiednio
1,8:112:1).
Czytając rozprawę doktorską można mgr Osmana Ablialimova daje się zauważyć ogrom włożonej
pracy. Jednak doktorant niepotrzebnie stara się spotęgować to wrażenie przez wielokrotne powtarzanie
analogicznych syntez i identycznych schematów. Np. schematy 52, 56, 60, 63, 64, 74, 75 i S l na str. 176
przedstawiające reakcję modelową RCM tworzenia dwupodstawionego wiązania podwójnego niczym się nie
różnią. Podobnie jest dla modelowych reakcji tworzenia wiązań podwójnych trój- i czteropodstawionych.
Chociaż cała praca napisana jest inteligentnie, to jednak brak jest koncepcji przy opisie badań własnych.
Wydaje się, że część ta napisana jest w pośpiechu, stylem kronikarskim, bez próby uporządkowania wyników
i ich głębszego przemyślenia. Jest w niej też trochę błędów, np.: związek 247 na str. 86 to katalizator, zaś na

str. 89 ten sam numer ma 2,3,4,5,6-pentafluorobenzaldehyd; na str. 89 jest informacja, że używany był
NH4BF4, zaś w podpisie do Schematu 58 jest NfUCl; dwa różne schematy na str. 95 i 96 mają ten sam numer
63; podobnie schematy na str. 101 i 110 mają ten sam numer 65; na str. 125 i 128 różne schematy mają ten
sam numer 74; na str. 112 w tekście pod Tabelą 10 powinno być do niej odwołanie (a nie do Tabeli 8);
we wzorze 267 na str. 121 powinno być żPr (a nie Pri). Brak jest objaśnienia skrótu DEDAM w wykazie na
początku pracy; pojawia się ono dopiero na str. 77, chociaż skrót był wielokrotnie używany wcześniej. Skoro
w metodzie syntezy przedstawionej na Schemacie 74 (str. 124) nie było źródła miedzi, to kompleks Cu-NHC
nie mógł się utworzyć, co może przemawiać za tym, że przyczyną niepowodzenia w syntezie kompleksu 269d
jest jego nietrwałość. Z tekstu na str. 145 może wynikać, że w badaniu selektywności E/Z w metatezie
krzyżowej został użyty dla porównania raczej katalizator 147 (a nie 233 jak podano w Tabeli 18). Pomimo
powyższych uwag krytycznych przeprowadzone przez doktoranta badania zasługują na bardzo wysoką ocenę,
czego dowodem jest opublikowanie wyników w prestiżowym czasopiśmie Organometallics.
Najwięcej zastrzeżeń można mieć do części doświadczalnej pracy. Brak jest konsekwencji przy opisach
widm (rosnące lub malejące ustawienie sygnałów w widmach NMR), stałe sprzężenia są różnie podawane
(z dokładnością do liczb całkowitych lub części dziesiętnych). Najbardziej rażące błędy występują przy opisie
multipletów, np. na str. 182 mamy 8 5.74 (t, 2H, J-6.4, 3.2, CH), na str. 183 - 3.09 (t, 2H, .7=16.0, 4.0, CH2),
na str. 184 - 4.04 (q, 2H, J=16.0, 4.0, CHz). We wszystkich tych przypadkach powinna być tylko jedna stała.
Z niewiadomych przyczyn doktorant podaje dwie wartości, z których większa jest wielokrotnością niniejszej.
Drobnym odstępstwem od tej reguły jest opis na str. 170 dwuprotonowego trypletu przy 8 7.42, gdzie .7=15.1,
7.7. Z kolei na str. 153 mamy w widmie kwasu 2-izopropyłotiobenzoesowego (w tytułowej nazwie zabrakło
„tio") trzyprotonowy singlet przy 8 1.38 o stałej sprzężenia J=6! Spodziewam się, że w czasie obrony
doktorant wyjaśni swój sposób opisywania multipletów.
Na str. 152 opisano A^-(2,4,6-trimetylofenylo)-l,2-diaminoetan jako karminowy olej. Moja doktorantka
niedawno otrzymała ten związek i był on bezbarwny (w czasie przechowywania brunatniał). Również
w opisie literaturowym występuje on jako bezbarwny olej. W procedurach na str. 168 są błędy w ilościach
^-amylanu potasu (powinno być 0.598 i 0.561 mmol zamiast 598.4 i 561.0 mmol). Na str. podano błędnie ilość
substratu S21 (196 mg, 0.666 mmoł). Została ona zapewne skopiowana z poprzedniej procedury, w której
jednak użyto substratu S20 o innej masie. Na str. 190 podano dla związku S22 18 sygnałów w widmie
1

C NMR, podczas gdy ma on tylko 17 atomów węgla.
Jestem w pełni przekonany, że oceniana praca z dużym nadmiarem spełnia ustawowe wymagania

stawiane pracom doktorskim. Gdyby nie błędy wytknięte w recenzji, praca zasługiwałaby nawet na
wyróżnienie. W związku z tym wnioskuję do Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
o przyjęcie rozprawy doktorskiej magistra Osmana Ablialimova i dopuszczenie jej do publicznej obrony.
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Recenzja
rozprawy doktorskiej mgr Osmana Abłialimowa
pL: „Indenylidene and Hoveyda-Grubbs-type pre-catalysts with unsymmetrical
/V-hctcrocyclic carbenes and their appłications in olefin synthesis"

Rozprawa doktorska mgr Osmana Abłialimowa wykonana została pod kierunkiem prof.
dr hab. Karola Greli w Laboratorium Syntezy Metaloorganicznej, w ramach studiów
doktoranckich Wydziału Chemii UW. Przedstawiona mi do recenzji dysertacja liczy 207
ponumerowanych stron, w tym wstęp oraz przegląd literaturowy zajmują 65 stron, opis badań
własnych 80 stron i końcowa część eksperymentalna 42 strony. Ponadto zamieszczony jest spis
279 pozycji literaturowych odnoszących się do omawianych w pracy zagadnień. Rozprawa,
posiadająca układ typowy dla prac doktorskich związanych z syntetycznymi aspektami chemii
organicznej, a przy tym - co warto podkreślić - nienaganną szatę graficzną, dotyczy
otrzymywania nieznanych dotąd kompleksów indenylidenowych oraz nowych kompleksów
drugiej generacji typu Hoveydy-Grubbsa, a także badania ich trwałości oraz użyteczności w
syntezie organicznej.
Tak więc, opisane w recenzowanej pracy badania mgr Osmana Abliamowa pozostają w
ścisłym związku z tematyką badawczą, realizowaną od szeregu lat przez zespół Jego promotora.
Grupa badawcza prof. Karola Greli bez wątpienia należy do wiodących w świecie ośrodków
zajmujących się tą fascynującą tematyką. Z uwagi na niezwykłą wagę i możliwości aplikacyjne
metatezy olefin, Yves Chauvin, Robert Grubbs ł Richard Schrock otrzymali w październiku
2005 r. nagrodę Nobla za badania nad tymi procesami, ocenionymi przez środowisko naukowe
jako jedne z najważniejszych reakcji chemii organicznej.
Przedstawię teraz moją opinię o kolejnych częściach recenzowanej pracy. Na samym
początku tekstu znajduje się zestaw skrótów stosowanych w tekście dysertacji, po którym
Doktorant przystąpił do opisu najważniejszych wyników opublikowanych w literaturze
chemicznej prac dotyczących syntezy prekatalizatorów metatezy, zawierających niesymetryczne,
7V-heterocykliczne ugrupowanie karbenowe. W tekście mojej recenzji będę dla uproszczenia
nazywał „prekatalizatory" katalizatorami (trzeba oczywiście pamiętać o tym, że właściwe
katalizatory tworzą się z nich in situ podczas reakcji), a dla A/-heterocyklicznych karbenów

stosować będę angielski skrót „NHC". Doktorant, we wstępie do części literaturowej zwięźle
przedstawił historię odkrycia metatezy i wczesne badania nad tymi reakcjami, obejmujące
również ustalenie ich mechanizmu. Omówione następnie zostały pierwsze katalizatory oparte na
wanadzie i molibdenie, wraz z uwypukleniem problemów związanych z użyciem tych metali i
wyjaśnieniem, dlaczego katalizatory rutenowe znalazły nieporównywanie większe zastosowanie.
Przy tej okazji Autor omówił katalizatory Grubbsa ł Hoveydy pierwszej generacji, a następnie
dokładnie scharakteryzował różnorodne typy reakcji metatezy, takie jak np. (wymieniam badane
w pracy warianty): metatezę z zamknięciem pierścienia (RCM), metatezę krzyżową (CM),
metatezę enynową z zamknięciem pierścienia (RCEYM) oraz metatezę z przegrupowaniem
pierścienia (RRM). Podane angielskie skróty tych procesów będę stosował w niniejszej recenzji.
Po przedstawieniu tych wstępnych informacji Autor omówił ^/-heterocykliczne karbeny,
zarówno pod kątem ich trwałości, jak i wyczerpująco przedstawionych dróg syntetycznych
prowadzących do tych interesujących imidazolidynylidenowych oraz imłdazoliłidenowych
związków, symetrycznie lub niesymetrycznie podstawionych na atoniach azotu N-1 i N-3.
W ostatnim rozdziale części literaturowej Autor przeszedł do katalizatorów Grubbsa i
Hoveydy drugiej generacji dyskutując czynniki wpływające na ich trwałość i reaktywność.
Bardzo słusznie skoncentrował się tu na strukturze i charakterze podstawników przy azotach w
pięcioczłonowym pierścieniu heterocyklicznym, rozważając osobno związki z podstawnikami
posiadającymi jedynie ugrupowania alkilowe lub ary Iowę (czynnik steryczny) oraz związki z
podstawnikami zawierającymi heteroatomy. W obu przypadkach Doktorant zwracał szczególną
uwagę na chiralne katalizatory, które można stosować do wariantów asymetrycznych reakcji
metatezy, np. do enancjoselektywnych procesów RCM. W końcowej części tego interesująco
napisanego rozdziału omawiane były katalizatory, których heteroatomy (N, O, fluorowce)
zawarte w podstawnikach atomów azotu mogły potencjalnie oddziaływać z centralnym atomem
rutenu.
W kolejnym rozdziale swej pracy Autor przeszedł do opisu badań własnych i już w
krótkim wprowadzeniu widać, że właśnie omawiane pod koniec przeglądu literaturowego
modyfikacje niesymetrycznych ligandów NHC zwróciły jego uwagę i wpłynęły na dobór
zaplanowanych do syntezy katalizatorów. Chociaż opisano w literaturze wiele katalizatorów
Grubbsa, a nawet Hoveydy, posiadających heteroatomy w podstawnikach łłgandów NHC, to
podobne

modyfikacje

niesymetrycznymi
właściwości

oraz

indenylidenowych

podstawnikami
zastosowanie

są

związków

rzadkie.

takich

oraz

Wskazując

katalizatorów

kompleksów
na potencjalne

(zwiększona

Hoveydy

z

interesujące

trwałość,

synteza

czteropodstawionych ałkenów) Autor jako cel swych syntez przedstawił kompleksy rutenowe
posiadające ugrupowanie indenyłidenowe oraz kompleksy typu Hoveydy. Katalizatory te rmaty
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być niesymetrycznie podstawione przy pierścieniu heterocyklicznym, a mianowicie posiadać
ugrupowania mezytylowe i oraz benzylowe z orto-podstawnikiem. Następnie Autor pokazał na
dwóch schematach mechanizmy działania katalizatorów indelidynowych oraz typu Grubbsa. O
ile nie mam zastrzeżeń do Scheme 49, to następny zawiera wskazane przeze mnie w dalszej
części recenzji błędy we fragmencie ilustrującym propagację. Potem następuje już opis syntezy
pierwszego otrzymanego przez Autora katalizatora 233 z podstawnikiem o-metoksybenzyłowym
na azocie. Przeprowadzone eksperymenty opisane są tu z takimi szczegółami, które na ogół
zamieszcza się w części eksperymentalnej pracy, rozumiem jednak, że Doktorant chciał
podkreślić, że sposób wykonania tych reakcji odgrywał w tym przypadku bardzo dużą rolę. W
wyniku kilkuetapowej syntezy, wychodząc z handlowo dostępnego 2-metoksybenzaldehydu, z
dość dobrą wydajnością udało się Doktorantowi nie tylko otrzymać pierwszy zaplanowany
kompleks 233 ale również przeprowadzić jego krystalizację, co umożliwiło przeprowadzenie
rentgenowskiej analizy strukturalnej uzyskanego monokryształu. Autor przedstawił co prawda
projekcję ORTEP związku (Figurę 40) oraz podał wybrane długości wiązań, nie komentował
jednak widocznego braku oddziaływania tlenu z grupy metoksylowej z rutenem. Autor porównał
następnie w reakcji RCM diallilomalonianu dietylu aktywność kompleksu 233 z działaniem jego
handlowo dostępnego analogu M2, symetrycznie podstawionego

przy azotach grupami

mezytylowymi, wykazując wyższość uzyskanego przez siebie związku. Wynik ten zachęcił
Autora do wykonania syntezy trzech kompleksów 242a-c o bardzo zbliżonej budowie do
związku 233, a mianowicie różniącymi się jedynie orto-podstawnikami w ugrupowaniu
benzylowym. I tak, wychodząc z benzaldehydów podstawionych w pozycji orto grupą
dimetyloaminową lub jodem, uzyskał w wyniku analogicznych do zastosowanych poprzednio
przejść,

odpowiednie

niesymetrycznie

podstawione

heterocykliczne

fragmenty,

które

przeprowadził następnie w kompleksy 242a i 242b. Synteza fragmentu heterocyklicznego,
potrzebnego do uzyskania kompleksu 242c z ugrupowaniem tiometylowym zaczynała się od
odpowiednio podstawionego kwasu benzoesowego 238 i otrzymania amidu 239, w którym
grupę karbonylową

zredukowano

LiAlH4. Próby krystalizacji uzyskanych

kompleksów

zakończyły się powodzeniem jedynie w przypadku związku 242b. I tym razem przedstawiona
projekcja ORTEP tego katalizatora nie wskazywała na możliwość oddziaływania jodu z
rutenem. Porównanie, w reakcji RCM diallilomalonianu dietylu, aktywności otrzymanych przez
siebie kompleksów 242a-c z handlowym kompleksem M2 wykazało, że katalizatory z
podstawnikami o-dimetyłoaminobenzyłowym (242a) i o-jodobenzyłowym (242b) znacznie
szybciej i ze znacznie większą wydajnością prowadziły do pożądanego cyklicznego produktu
P3. Dość nieoczekiwanie, kompleks 242c z tiometylowym podstawnikiem ugrupowania
benzylowego okazał się znacznie mniej aktywny w badanej reakcji metatezy. Użyteczność
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trzech aktywnych kompleksów (233 oraz 242a-b) Autor postanowił przebadać również w reakcji
RCM prowadzącej do cyklopentenu z trójpodstawionym wiązaniem podwójnym (P13). I tym
razem szybkość procesu i wydajność produktu była znacznie wyższa dla otrzymanych przez
niego katalizatorów niż dla handlowo dostępnego analogu z dwoma

ugrupowaniami

mezytylenowymi na atomach azotu. Okazało się również, że rodzaj podstawnika ugrupowania
benzylowego (metoksyl, grupa Me2N, jod) nie odgrywał większej roli. Ta obserwacja zachęciła
Doktoranta do syntezy kolejnych kompleksów - związku 247 posiadającego niepodstawione
ugrupowanie benzylowe oraz pochodnej 252 - analogu z perfluorowanym pierścieniem
fenylowym. Synteza pierwszego z nich rozpoczynała się od benzaldehydu i po analogicznych,
do poprzednio stosowanych, przejściach uzyskano kompleks 247, który udało się również
wykrystalizować. Tym razem Doktorant zdecydował się poświęcić więcej uwagi strukturom
krystalicznym kompleksów, nałożył je (związki 233, 242b i 247) na siebie i porównał kluczowe
parametry (długości wiązań i kąty) w tabeli (Table 5), niestety zupełnie nie komentując tych
danych. Kolejnym zaplanowanym obiektem syntezy był katalizator 252 z perfluorowanym
fenylem w ugrupowaniu benzylowym. Ponieważ odpowiednio podstawiony benzaldehyd był
handlowo dostępny, wykonany cykl przemian był analogiczny do poprzednio opisanych.
Podczas kondensacji prowadzącej do pierścienia heterocyklicznego Doktorant zauważył
powstawanie niewielkich ilości ubocznego produktu 251. Na uznanie zasługuje fakt ustalenia
budowy tego związku i wykorzystania go do syntezy finalnego kompleksu 252. Tym razem
porównanie, w reakcji RCM dialliłomałonianu dietylu, aktywności otrzymanych kompleksów z
handlowym kompleksem M2 wykazało, że kompleks 247 z niepodstawionym benzylem był
tylko nieco mniej aktywny od związków 233 i 242b, obecność natomiast perfluorowanego
fenylu w kompleksie 252 spowodowała wyraźne obniżenie jego aktywności. Niestety śledzenie
tych relacji (Figurę 48) jest utrudniona z powodu zawartych tam błędów. W przypadku reakcji
RCM, prowadzącej do cyklopentenu z trójpodstawionym wiązaniem podwójnym (P13),
kompleks 247 z niepodstawionym benzylem okazał się nieco mniej wydajny od jego analogów z
podstawnikami: metoksylowym, dimetyloaminowym oraz jodem. Kolejnym kompleksem
zaplanowanym i otrzymanym przez Doktoranta był związek 257 posiadający w ugrupowaniu
benzylowym orto podstawnik tioizopropylowy. Recenzent ma w tym przypadku pewne
wątpliwości, czy zamiast takiego analogu, niewiele różniącego się od najmniej aktywnego
kompleksu z grupą tiometylową, nie warto byłoby skoncentrować się na innym celu syntezy.
Doktorant uzyskał jednak zaplanowany kompleks i okazało się, że charakteryzuje się on w 30 °C
2.5 rażą większą aktywnością w reakcji RCM dialliłomałonianu dietylu od swego analogu 242c
z tiometylowym podstawnikiem (wydajność 15% w porównaniu z 6%), w podwyższonej
temperaturze wydajności produktu były wyższe (odpowiednio 27% i 51%). Jak się okazało,
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termiczna aktywacja możliwa była również w przypadku mniej aktywnego katalizatora 252 z
perfluorowanym pierścieniem fenylowym, i tym razem jednak śledzenie wydajności badanej
reakcji RCM na wykresie (Figurę 51) było utrudnione z uwagi na błędne oznaczenie krzywych.
Po ustaleniu, że otrzymane przez Doktoranta kompleksy 233, 242a-b i 247 nie wykazują, mimo
szybszej

aktywacji,

otrzymywaniu

lepszych

wyników

czteropodstawionych

od handlowo

alkenów

na

dostępnego

drodze

RCM,

katalizatora M2
Autor

zajął

w
się

przeprowadzaniem testów termicznej trwałości otrzymanych przez siebie indenylidenowych
kompleksów monitorując ich postępującą degradację za pomocą widm NMR. Okazało się, że
kompleksy te charakteryzowały się niższą trwałością od handlowego M2; najmniej trwałe
okazały się związki zawierające siarkę. Kolejna część pracy wyraźnie jednak wskazuje, że
niezależnie od nieco mniejszej trwałości otrzymanych przez Doktoranta

kompleksów,

znakomicie działają one w przypadku prowadzonych w skali preparatywnej reakcjach metatezy
(warianty RCM i RCEYM). Testowane w tych procesach kompleksy 233 i 242a we wszystkich
wypadkach działały wyraźnie lub znacznie szybciej od handlowego związku M2, przy czym
wydajności pożądanych produktów były albo podobne albo wyższe. Również w reakcji
makrocyklizacji oba te kompleksy działały znakomicie, zapewniając powstanie 16-członowego
nienasyconego laktonu P27 z bardzo dobrymi wydąjnościami; szkoda, że w tym przypadku nie
był też testowany związek „referencyjny" M2. Zastosowanie trzech wspomnianych wyżej
związków przebadano także w krzyżowej metatezie allilobenzenu i l,4-diacetoksy-2-butenu, w
reakcji CM jednak ich aktywności były zbliżone. Następnie wybrane kompleksy, a mianowicie
233, 242a i 247 przetestowano w procesie metatezy z przegrupowaniem pierścienia (RRM) i
okazało się, że wszystkie one dają prawidłowe produkty z niemal ilościową wydajnością i ze
znacznie większą - w porównaniu z handlowym związkiem M2 - diastereoselektywnością.
Po zwięzłym podsumowaniu wyników i interesująco przedstawionymi perspektywami
dalszych badań nad kompleksami zawierającymi ugrupowanie indelidynowe, Autor w kolejnym
rozdziale opisał swe badania nad kompleksami Hoveydy z niesymetrycznie podstawionymi
Ugandami NHC. Planując struktury katalizatorów Doktorant wziął pod uwagę wyniki uzyskane z
analogami indenylidenowymi i zdecydował się na syntezę kompleksów Hoveydy 269a-c,
posiadających niesymetrycznie podstawione Ugandy NHC: na jednym azocie podstawnikiem
mezytylowym, a na drugim o-metoksy-benzylowym, o-dimetyloamino-benzylowym lub
benzylowym. Otrzymanie tych związków

sprowadzało się do „wymiany"

ugrupowania

indelidynowego zrealizowanej reakcją CM otrzymanych poprzednio kompleksów 233, 242a i
247 z odpowiednim oizopropoksy-propenylobenzenem 268. Niepowodzeniem zakończyły się
natomiast próby syntezy katalizatora 269d z podstawnikiem tiometylowym. Co istotne,
doktorantowi powiodła się krystalizacja wszystkich trzech kompleksów 269a-c, przedstawił
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więc projekcje ORTEP tych związków i stabelaryzował istotne parametry uzyskane z analizy
rentgenostrukturałnej. Porównanie, w reakcji RCM diallilomałonianu dietylu, aktywności
kompleksów 269a-c wykazało, że niezależnie od zastosowanej temperatury, otrzymane przez
Doktoranta katalizatory charakteryzowały się podobną, ale obniżoną aktywnością w porównaniu
z handlowo dostępnym kompleksem 147, zawierającym symetrycznie podstawiony NHC.
Analogiczne rezultaty uzyskano w reakcji RCM prowadzącej do cyklicznego związku z
trójpodstawionym wiązaniem podwójnym C-C; próba zastosowania kompleksów 269a-c do
otrzymania cyklicznego związku z czteropodstawionym wiązaniem wykazała ich znacznie
mniejszą aktywność. Na podkreślenie jednak zasługuje to, że otrzymane przez Doktoranta
kompleksy zachowywały

swą aktywność przez długi czas, również w podwyższonych

temperaturach, co w konsekwencji zapewniało bardzo wysokie, często ilościowe wydajności
produktów reakcji RCM. W dalszej części pracy Autor zbadał trwałość swych kompleksów i
przedyskutował jej wpływ na aktywność związków w reakcjach RCM. Następnie, podobnie jak
w przypadku kompleksów łndelidynowych, Doktorant przetestował dwa aktywne kompleksy
Hoveydy 269a,b w reakcjach metatezy (warianty RCM i RCEYM) w skali preparatywnej, aby
zbadać ich użyteczność w syntezie organicznej. Testowane w tych procesach kompleksy działały
z podobną szybkością jak handlowy związek 147, przy czym wydajności pożądanych produktów
były albo podobne albo minimalnie niższe. W reakcji makrocyklizacji i krzyżowej metatezy
kompleks 269b zapewniał powstanie pożądanych produktów z porównywalnymi lub lepszymi
wydajnościami niż 147, lecz niższą selektywnością. Następnie wszystkie otrzymane kompleksy
Hoveydy 269a-c przetestowano w procesie metatezy z przegrupowaniem pierścienia (RRM) i
okazało się, że wszystkie one dają prawidłowe produkty z niemal ilościową wydajnością i ze
znacznie większą - w porównaniu z handlowym związkiem 147 - diastereoselektywnością.
Rozdział ten kończy zwięzłe podsumowanie uzyskanych wyników i interesująca dyskusja nad
wyjaśnieniem obserwowanych

różnic reaktywności otrzymanych katalizatorów procesów

metatezy.
Następnie zaczyna się starannie napisana część eksperymentalna, w której - oprócz
opisów doświadczeń - Doktorant umieścił dane widmowe otrzymanych związków. Z uznaniem
J

należy podkreślić zamieszczenie opisów widm H, a także wysokorozdzielczych

widm

masowych, dowodzących prawidłowości przypisanych struktur. Szkoda jednak, że w opisach
widm protonowego rezonansu magnetycznego pojawiła się dość znaczna ilość błędów, które
wskazuję poniżej.
Praca napisana jest na ogół poprawnym językiem, jednak czytelnik napotyka czasami
wyjątkowo niezgrabne stylistycznie zdania, takie jak np.:
na str. 55, zaczynające się od " i ne same trena or reactwry...
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Z obowiązku recenzenta wymienię teraz pewne usterki omawianego przeze mnie tekstu:
str. 21, Scheme 13: zapis (MeO^CH wydaje się znacznie lepszy od (OMe)sCH
str. 30, Scheme 16: brak liter (a) i (b) na schemacie (na poprzedniej stronie są odniesienia do
Scheme 16a i 16b)
str. 38: na Figurę 10 nie ma atomów wodoru, nie jest również podana numeracja atomów węgla,
co nie ułatwia śledzenia wspomnianego na tej stronie oddziaływania wodoru związanego z
rutenem i węglem 21.
str. 39: przed zdaniem „Interestingly, for..." brakuje krótkiego wprowadzenia do eksperymentu
pokazanego na Scheme 30 i odnośnika do tego schematu
str. 42: Scheme 32 jest identyczny z zamieszczonym na poprzedniej stronie Scheme 31; z takim
niepotrzebnym powtarzaniem schematów, na których są podane identyczne reakcje, którymi
testowano katalizatory, mamy do czynienia również w dalszej części tekstu
str. 45 od zdania „Coperet and..." do str. 48 i zdania „Plenio and..." pomylona numeracja
związków; błędów tych jest tak dużo, że utrudniają nawet zrozumienie tekstu
str. 58, Table 4, entry 4: produkt P19 ma o jedną grupę CH2 za dużo
str. 74, Scheme 50, w strukturze F podstawniki R i R' powinny być wodorami, a w strukturze G
nie powinno być liganda PXs
str. 80: nie sądzę, aby związek 238 należało określać jako „salicyłic acid derivative"
str. 80, Scheme 54, reakcja (a): na schemacie podano l,r-karbonylodiimidazol (CDI), a w
tekście powyżej DCC
str. 81: w zdaniu zaczynającym się od „As an alternative..." sformułowanie „I perfornied a
second short column" jest nie do zaakceptowania
str. 83, Figurę 44: błędna numeracja kompleksów, powinny być numery 242a-c, a nie 243a-c
str. 85: w zdaniu zaczynającym się od „It is worth,,," zły numer (227a) fragmentu diaminowego
str. 92, Figurę 48: zamienione są oznaczenia krzywych odpowiadających związkom 242b i 252
str. 94: w tytule podrozdziału 5.3.9. zamiast „thioisopropoxy" powinno być „thioisopropyl"
str. 94: nie sądzę, aby związek 253 należało określać jako „salicyłic acid derivative"
str. 97, Figurę 51: „Sołid linę" powinna być dla 60 °C, a „dashed linę" dla 30 °C
str. 122, nie sądzę, aby związek 268 należało określać jako „styrene"; z podanej w tekście
nazwie systematycznej tego związku zaznaczona jest konfiguracja E, natomiast na Scheme 70
mamy mieszaninę izomerów
str. 143: w pierwszym zdaniu podrozdziału 6.4.8.1. wspomniane jest testowanie kompleksów
269a i 269b (są również wymienione na Scheme 80) a w tekście mamy tylko omówiony
związek 269b
str. IM: powtórzone zdanie zaczynające się od „apectra arę...
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str. 153: źle narysowana grupa COOH we wzorach
str. 153 i 168: w opisie widm 'H NMR związków 253 i 233 singlety przy 1.38 ppm i 8.42 mają
podane stałe sprzężenia (odpowiednio J=6iJ=lQ Hz)
str. 156: w opisach widma *H NMR związku 239 kwartet przy 3.66 ppm i tryplet przy 3.19 ppm
nie mają podanych stałych sprzężenia
str. 156, 158 i 166: w opisach widm 'H NMR związków 254, 255 i 256 nieprawidłowy opis
sygnałów metyli z grupy izopropylowej połączonej z siarką (nie może to być dublet o J = 4 ani
12 Hz, prawdopodobnie są to dwa dublety nierównocennych magnetycznie metyli)
str. 170, 182 i 183: w opisie widm *H NMR związków 242c, P23 i S26 tryplety przy odpowiednio - 7.42, 5.74 i 3.09 ppm mają podane dwie stałe sprzężenia
str. 184: w opisie widma 'H NMR związku S19 kwartet przy 4.04 ppm ma podane dwie stałe
sprzężenia
str. 187: w opisie widma 'H NMR związku S23 brak sygnału metylu z grupy 17|3-acetylowej
Recenzowana

dysertacja

doktorska

zawiera

bogaty

i

interesujący materiał

eksperymentalny. Na podkreślenie zasługuje duża fachowość Doktoranta w planowaniu
eksperymentów oraz interpretacji uzyskanych wyników. Fakty te wskazują, moim zdaniem,
na pełną dojrzałość naukową Autora. Potwierdzając struktury otrzymywanych związków,
Doktorant posługiwał się zarówno widmami :H, 13C NMR, 19F oraz 31P. Na uznanie zasługuje
wykrystalizowanie dużej ilości związków i otrzymanie kryształów o jakości odpowiedniej do
rentgenowskiej analizy strukturalnej. Jestem przekonany, że otrzymane przez Doktoranta
katalizatory, zawierające interesujące modyfikacje strukturalne, jak

również wyniki

przeprowadzonych z tymi związkami badań i obserwacje podczas nich poczynione,
wzbogacają naszą wiedzę o fascynujących procesach metatezy oraz dostarczają ważnych
informacji dotyczących niedostatecznie jeszcze poznanego zagadnienia zależności pomiędzy
budową katalizatorów i ich reaktywnością.
W konkluzji stwierdzam z całym przekonaniem, że przedstawiona mi do recenzji praca
doktorska spełnia wszystkie wymagania stawiane przez Ustawę o Stopniach ł Tytule Naukowym
z dnia 14 marca 2003 roku oraz wnoszę o dopuszczenie mgr Osmana Ablialimowa do dalszych
etapów przewodu doktorskiego.
Warszawa, 19.05.2014 r.

Frof. dr hab. Rafał R. Siciński
tel. 022 822 02 11, wewn. 216
e-maił: rasici@chem.uw.edu.pl
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