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Samenvatting 
 
Nucleofiele Substitutie op Fosfor Centra 
 
 Het belang van computationele methodes in chemisch onderzoek om fundamentele 
concepten mee te verklaren heeft in de laatste decennia een aanzienlijke groei 
meegemaakt. In dit proefschrift hebben wij een methode gebaseerd op de 
dichtheidsfunctionaaltheorie (DFT) gebruikt om computationeel één van de meest 
fundamentele reacties in de chemie te bestuderen: de bimoleculaire nucleofiele substitutie 
(SN2) reactie. Ondanks de lange historie van bekend zijn en de grote hoeveelheid 
aandacht die zij ontving, zijn er nog altijd gaten in het algemene begrip van deze klasse 
van reacties. De focus in ons onderzoek heeft gelegen op het dichten van enkele van deze 
gaten met betrekking tot SN2-reacties op fosfor centra (SN2@P), welke veel minder 
aandacht hebben gekregen dan de tekstboek voorbeelden van nucleofiele substitutie op 
koolstof en, in mindere mate, silicium centra (SN2@C, Si). We willen voornamelijk een 
uitleg geven voor het fenomeen van de verdwijning van de reactiebarrière wanneer we 
van archetypische SN2@C naar SN2@P (en SN2@Si) reacties gaan en bestuderen hoe 
deze barrière en de vorm van het potentiële-energie-oppervlak gemoduleerd kan worden 
met het type substituenten, nucleofiel, vertrekkende groep en reactiecondities. De 
resultaten geven een overzicht en een beter algemeen begrip van SN2 reacties in het 
algemeen en, met name, van de intrinsieke reactiviteit van fosfor als het centrale atoom 
bij nucleofiele aanval, een interessant soort reactie door het voorkomen ervan in 
verscheidene organische en biologische processen. 
 
 Hoofdstuk 1 geeft een overzicht van de basis, vaak tekstboek concepten van dit type 
reactie en plaatst het beschreven onderzoek in perspectief van wat bekend wordt 
beschouwd. In Hoofdstuk 2 wordt een korte samenvatting gegeven van de theorie achter 
de gebruikte methode om energieën, geometrieën en andere eigenschappen mee te 
berekenen: DFT. Een gevalideerde methode door extensief testen en vergelijken met 
geavanceerde ab initio methodes. Tevens worden enkele andere computationele 
concepten, gebruikt om de oorsprong van barrières mee te verklaren, het activerings-
spannings model, en om oplossingseffecten mee te simuleren, COSMO, kort toegelicht. 
 Hoofdstuk 3 begint met een systematisch onderzoek naar elementaire symmetrische 
SN2@C-, SN2@Si- en SN2@P-reacties, waar wordt getoond hoe het verhogen van het 
coördinatiegetal van het centrale atoom, alsmede de sterische hindering van de 



 

 

substituenten er voor zorgen dat het SN2@P-mechanisme stapsgewijs verschuift van een 
enkel-minimum-potentiaal (met stabiel centraal overgangscomplex), gebruikelijk voor 
substitutie op derde periode atomen, via een drievoudig-minimum-potentiaal (met een 
labiele pre- en post-overgangstoestand voor en na het centrale stabiele 
overgangscomplex), terug naar het dubbel-minimum-potentiaal (waarin pre- en post-
overgangstoestand samensmelten tot één centrale labiele overgangstoestand), welbekend 
van substitutiereacties op koolstof. Grondige analyse middels energiedecompositie langs 
de reactiecoördinaat bevestigt de sterische reden voor het terugkeren van reactiebarrières 
in de intrinsiek barrièreloze SN2@P-reacties. Dit proces kan weer omgekeerd worden, 
met behoud van de mate van sterische hindering, door de bindingscapaciteiten van het 
nucleofiel en de vertrekkende groep te versterken. Deze resultaten benadrukken de 
sterische aard van de SN2-barrière, maar laten ook zien hoe elektronische effecten de 
hoogte van de barrière kunnen moduleren. 
 Hoofdstuk 4 en 5 gaan verder in op de reacties van Hoofdstuk 3 met toevoegingen van 
asymmetrische varianten, dat wil zeggen verschillende nucleofielen en vertrekkende 
groepen, en, in Hoofdstuk 5, een extra type substituent. In Hoofdstuk 4 worden reacties 
met één-atomige substituenten H, F en Cl behandeld, waar de competitie tussen de 
zogenoemde backside en frontside paden in de model systemen is bestudeerd, alsmede 
hun afhankelijkheid van de conformatie van de reactanten. Dit leidt tot verscheidene 
parallelle, sterk gerelateerde paden in competitie met het backside pad zoals besproken in 
Hoofdstuk 3. Tevens is het eerder gevonden drievoudig-minimum-potentiaaloppervlak nu 
ook waargenomen in asymmetrische SN2@P-reacties. Hoofdstuk 5 behandelt reacties met 
meervoudig-atoom substituenten Me, OH en OMe. Wat hier met name erg interessant is, 
is hoe in sommige model reacties de Walden inversie, in tegenstelling tot de gebruikelijke 
vloeiende beweging, kan plaatsvinden op een stapsgewijze manier, waarin de individuele 
substituenten van het ‘parapluutje’ opeenvolgend van de reactant naar de product 
conformatie omklappen via aparte barrières op het reactieprofiel. Verder worden de 
veranderende aard van de pentavalente overgangsstructuur en het bestaan van 
configurationeel verschillende parallele reactiekanalen besproken.  
 
 Tot dusver heeft de focus gelegen op reacties in de gasfase om de intrinsieke 
reactiviteit van deze systemen te achterhalen. In de praktijk vindt de meeste chemie echter 
in oplossing plaats, waarvan bekend is dat het reactieprofielen drastisch kan veranderen. 
In Hoofdstuk 6 hebben we daarom bestudeerd hoe solvatatie de vorm van het potentiële-
energie-oppervlak beïnvloedt van de archetypische Cl-symmetrische nucleofiele 
substitutiereacties op koolstof, silicium en fosfor uit Hoofdstuk 3. Het voornaamste effect 
van solvatatie in water is het omzetten van het potentiële-energie-oppervlak van de 
SN2@C-, maar ook de SN2@Si- en SN2@P-reacties in unimodale reactieprofielen die van 
de reactanten via één enkele barrière naar de producten leiden. De resultaten worden 
besproken in termen van de differentiële solvatatie van reactanten en 
overgangstoestanden. Waar de solvatatie-energie van overgangstoestanden over het 
algemeen zwakker is dan de solvatatie-energie van de reactanten, zijn de variaties in 



 

 

solvatatie-energie van de overgangstoestanden groter dan de variaties in die van de 
reactanten, wat leidt tot veranderingen in de trend van barrières ten opzichte van de 
gasfase.  
 In het laatste Hoofdstuk 7 vergroten we de bestudeerde systemen met twee extra 
fosfaatgroepen tot een biologisch interessante trifosfaatketen welke wordt aangevallen 
door organische nucleofielen in oplossing. We bespreken het effect op het 
potentiaaloppervlak van de protoneringsgraad van nucleofiel en fosfaatketen en hoe 
magnesium tegenionen deze effecten beïnvloeden, geïnspireerd door gesuggereerde 
mechanismes voor biologisch relevante systemen als de DNA-replicatie. Het toevoegen 
van Mg2+ ionen blijkt cruciaal te zijn als de keten gedeprotoneerd wordt. De negatieve 
lading die in de keten ontstaat door het verwijderen van protonen, resulterend in hoge SN2 
reactiebarrières, wordt effectief tegengewerkt door de Mg2+ ionen, waardoor de barrières 
weer verlagen tot overkombare hoogtes. Deze studie laat verder de over het algemeen 
geprefereerde situatie voor geladen, gedeprotoneerd nucleofiel zien en hoe in onze kleine 
systemen de Mg2+ ionen meest effectief zijn wanneer ze de lading in de keten 
neutraliseren en niet de lading van het nucleofiel. Alle onderzochte systemen resulteren in 
een centrale labiele overgangstoestand voor de SN2 aanval. 
 
 Over het geheel genomen heeft dit systematische onderzoek geleid tot een beter 
algemeen begrip van SN2 reactiebarrières en -profielen. Fosfor heeft intrinisiek een enkel-
minimum-potentiële-energie-oppervlak in SN2-reacties, welke een variëteit aan vormen 
kan aannemen met verschillende aantallen barrières door verandering van 
coördinatiegetal, nucleofiel, vertrekkende groep, substituenten en reactiecondities. Deze 
studie laat zien dat, onder fysiologische omstandigheden, SN2@P-reacties verlopen via 
een reactieprofiel met een centrale, labiele overgangstoestand. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


