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Prezentowane badania efektu podstawnikowego (SE) oparto na analizie serii  meta- i

para-  X-podstawionych  pochodnych  nitrowych  dla  trzech  różnych  układów  cyklicznych:
aromatycznego  benzenu,  olefinowego  cykloheksa-1,3-dienu  oraz  alifatycznego
bicyklo[2,2,2]oktanu, z 16 różnymi podstawnikami (X = NMe2, NH2, OH, OMe, CH3, H, F,
Cl, CF3, CN, CHO, COMe, CONH2, COOH, NO2, NO). Wpływ podstawnika X określono w
oparciu  stałe  Hammetta  oraz  modele  kwantowo-chemiczne:  cSAR oraz  SESE.  Do  opisu
zmian  struktury  elektronowej  grupy  nitrowej  wykorzystano  model  pEDA/sEDA  (indeksy
elektronów π i 𝜎), cSAR(NO2) oraz wartości parametrów strukturalnych.

Analizowano  wpływ  podstawnika  na  właściwości  grupy  nitrowej  (klasyczny  efekt
podstawnikowy)  oraz  wpływ  grupy  nitrowej  na  zmiany  właściwości  elektronowych
podstawnika (odwrotny efekt podstawnikowy). [1,2,3] Porównano siłę efektu podstawniko-
wego  w  zależności  od  rodzaju  układu  transmitującego.  Ponadto  zastosowanie  koncepcji
cSAR(CH2)/cSAR(X) oraz  SESE  do  opisu  SEs  w  para podstawionych  pochodnych
bicyklo[2,2,2]oktanu  i benzenu pozwoliło  na  analizę  natury  oddziaływań  wewnątrz-
cząsteczkowych między podstawnikiem X i stałą grupą NO2, tj. udziału indukcji i rezonansu.
[4] Dla badanych układów określono wpływ rozpuszczalnika na efekt podstawnikowy. [5]

Analiza przepływu ładunku między podstawnikiem a grupą nitrową wyraźnie wskazuje,
że  siła  efektu  podstawnikowego  zależy  od  rodzaju  układu  transmitującego  i  maleje  w
sekwencji  od  cykloheksa-1,3-dienu  (CHD),  przez  benzen  (BEN)  do  bicyklo[2.2.2]oktanu
(BCO). Otrzymane wyniki dokumentują odmienny charakter oddziaływań między NO2 i X w
układach aromatycznych i  olefinowych (współistnienie  rezonansu i efektów indukcyjnych)
niż  w  przypadku  układów  alifatycznych  (tylko  efekt  indukcyjny).  Porównanie  efektów
podstawnikowych  dla  analizowanych  układów  w  wodzie  i  próżni  wskazują  na  wyraźne
wzmocnienie efektu podstawnikowego przez wodę.
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