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Abstrakt 

Bolmov ligand patrí do skupiny 2,2'-bipyridínov, ktorá reprezentuje triedu C2 symetrických 

ligandov. Tieto ligandy tvoria komplexy s Lewisovými kyselinami, ktoré môžu byť použité 

v asymetrickej katalýze, napríklad pri otváraní epoxidov.  

 V rámci tejto bakalárskej práce bol pripravený analóg Bolmovho ligandu a bola študovaná 

enantioselektivita reakcie otvárania cis-stilbén oxidu anilínom a rôzne subtituovanými 

benzylalkoholmi katalyzovaná triflátom skanditým. Bola porovnaná enantioselektivita tejto reakcie 

s použitím Bolmovho ligandu a s jeho analógom.  

 

Kľúčové slova: syntéza, katalýza, bipyridíny 
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Abstract 

 Bolm`s ligand belongs to the group of 2,2'-bipyridines, which represents a class of C2 

symmetric ligands. These ligands form complexes with Lewis acids, which could be used in 

asymmetric catalysis, for example in the ring-opening of epoxides. 

 Bolm`s ligand analogue was prepared and the enantioselectivity of the ring-opening 

reaction of cis-stilben oxide with aniline and variety of substituted benzyl alcohols catalyzed by 

scandium(III) triflate was studied as a part of this bachelor thesis. The enantioselectivity of the 

reaction using Bolm's ligand analogue was compared to that of Bolm`s ligand. 

Key words: synthesis, catalysis, bipyridines 
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1. Zoznam použitých skratiek 

Ac   acetyl 

atď.   a tak ďalej 

Bn   benzyl 

brs   široký singlet 

cod   cyklooktadién 

δ   chemický posun 

DC   Daicel Chiralpak® 

DCE   dichlóretán 

DCM   dichlórmetán 

DME   dimetoxyetán 

DMF   N,N-dimetylformamid 

DS   dodecylsulfát 

ee   enantiomérny nadbytok 

ekv.   ekvivalent 

ESI   elektro-sprejová ionizácia 

Et   etyl 

h   hodina 

HMDS   hexametyldisilazán 

HPLC   vysokoúčinná kvapalinová chromatografia 

HRMS   hmotnostná spektroskopia s vysokým rozlíšením 

IR   infračervená spektroskopia 

J   interakčná konštanta 

LK   Lewisova kyselina 

LRMS   hmotnostná spektroskopia s nízkym rozlíšením 

l.t.   laboratórna teplota 

m   multiplet 

m-CPBA  kyselina meta-chlórperoxybenzoová 

MAR   Mukaiyamova aldolová reakcia  

Me   metyl 

NBS   N-brómsukcinimid 

NMR   nukleárna magnetická rezonancia 

NU   nie je uvedené 
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Nu   nukleofil 

p   pentet 

Ph   fenyl 

pin   pinakolát 

p-MBOH  para-metoxybenzylalkohol 

ppm   jedna milióntina 

Rf   retenčný faktor 

RTG   röntgenové žiarenia 

RVO   rotačná vákuová odparka 

s   singlet 

SDS   dodecylsulfát sodný 

t   triplet 

TBAF   fluorid tetra-n-butylamónny 

td   triplet dubletu 

TDAE   tetrakis(dimetylamino)etylén 

Tf   triflát (trifluorometánsulfonát) 

THF   tetrahydrofurán 

TLC   tenkovrstvová chromatografia 

TMS   trimetylsilyl 

TsDPEN   N-tosyl-1,2-difenyletán-1,2-diamín 
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2. Úvod do problematiky 

 
Niektoré chemické látky majú viaceré izoméry, ktorých molekuly sa líšia iba usporiadaním 

v priestore. Tieto molekuly nazývame chirálne (z gréckeho slova χειρ (kheir), čo znamená ruky). 

Molekula je chirálna práve vtedy, ak sa nedá prekryť s jej zrkadlovým obrazom (podobne, ako sa 

nedá stotožniť ľavá a pravá ruka, obrázok 1). Chirálna molekula s centrálnou chiralitou obsahuje 

najmenej jeden uhlíkový atóm, ktorý nesie štyri rôzne substituenty. Takýto uhlík sa nazýva centrum 

chirality alebo stereogénne centrum. Látky, ktoré sa líšia v konfigurácii chirálneho centra, sa 

nazývajú enantioméry.  

 

Obrázok 1: Ľavá a pravá ruka a ich prekryv. 

Chiralita je neodmysliteľnou súčasťou sveta, pretože väčšina látok živých štruktúr sú chirálne: 

aminokyseliny (okrem glycínu), sacharidy, nukleové kyseliny, atď. Kvôli špecifickému usporiadaniu 

receptorov je nutná chiralita u mnoho liečiv. Jednotlivé enantioméry môžu mať rozdielnu vôňu, 

chuť alebo účinnosť. 

Konfigurácia chirálneho centra môže ovplyvniť nie len intenzitu, ale aj druh vône.1 

Enantioméry ľaliového aldehydu 1 (obrázok 2) majú rovnakú vôňu, rozdiel však nájdeme v intenzite 

vône. Obidva enantioméry majú čerstvú kvetovú vôňu, ale vôňa izoméru (R)-1a je oveľa 

intenzívnejšia. 

 

Obrázok 2: (R)-Ľaliový aldehyd 1a a (S)-ľaliový aldehyd 1b. 

Karvón 2 (obrázok 3), ktorý patrí do rodiny zvanej terpény, existuje v dvoch zrkadlových 

formách: R-(–)-karvón 2a má sladkú mätovú vôňu, naproti tomu vôňa S-(+)-karvónu 2b pripomína 

vôňu rascových semienok.  
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Obrázok 3: (R)-Karvón 2a a (S)-karvón 2b. 

L-formy a D-formy aminokyselín sa líšia nielen priestorovým usporiadaním, ale v niektorých 

prípadoch aj v chuti. L-leucín, L-fenylalanín, L-tryptofán a L-tyrozín chutia horko, naopak D-formy 

týchto aminokyselín chutia sladšie, dokonca sladšie ako samotná sacharóza.2 

Bohužiaľ, najznámejším príkladom chirálnej látky, ktorej enantioméry majú rozdielnu 

účinnosť, je talidomid 3 (obrázok 4).3 Talidomid 3, ktorý bol prvýkrát uvedený na trh v roku 1957 

pod komerčným názvom Contergan nemeckou firmou Chemie  Grünenthal, bol primárne 

predpisovaný ako sedatívum a hypnotikum pre tehotné ženy. Neskôr sa zistilo, že ide aj o silný 

teratogén, ktorý postihol viac ako 10 000 prípadov. Problém bol, že talidomid bol podávaný ako 

racemát, kde iba R-forma 3a má biologické účinky a S-forma 3b je teratogénna. Zistilo sa, že v živom 

médiu izoméry racemizujú, takže ani separácia izomérov pred podaním by problém nevyriešila. 

 

Obrázok 4: (R)-Talidomid 3a a (S)-talidomid 3b. 

 Kľúčovým procesom v modernej chémii je teda príprava enantioselektívne čistých látok, 

pretože rôzne enantioméry alebo diastereoizoméry jednej molekuly môžu mať rôznu biologickú 

aktivitu. Jedným zo spôsobov ako pripraviť enantioselektívne čisté látky je použitie katalýzy 

komplexu kovu s chirálnym ligandom. Chirálny ligand je enantiomérne čistá látka, ktorá sa môže 

koordinovať na kov napríklad pomocou atómov, ktoré majú voľné elektrónové páry.  

Z prieskumu štruktúr chirálnych ligandov vyplýva, že prekvapivo veľké množstvo z nich má 

C2 symetriu. C2 symetrie má veľmi priaznivý účinok na enantioselektívnosť produktu katalytické 

reakcie, pretože konkurenčné dráhy sú danou symetriou eliminované a tak tiež znižujú počet 

možných izomérnych kovových komplexov.4 Takúto C2 symetriu vykazujú napríklad deriváty 2,2'-
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bipyridínov, ktoré sa uplatnili vďaka svojej schopnosti viazať sa ako ligand na rôzne kovy. Jeden 

z najznámejších 2,2'-bipyridínov je tzv. Bolmov ligand 4 (obrázok 5).  

 

Obrázok 5: Štruktúra Bolmovho ligandu 4. 
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2.1 Bolmov ligand a jeho využitie 

 
Syntéza Bolmovho ligandu bola prvýkrát opísaná v roku 1990.5 Cielený ligand 4 bol ľahko 

dosiahnutý v troch krokoch, začínajúc z komerčne dostupného 2,6-dibrómpyridínu 5, ktorý v prvom 

kroku podstupuje monoacyláciu za vzniku žiadaného ketónu 6. Kľúčovým krokom je asymetrická 

redukcia ketónu 6 s použitím chirálneho boránového katalyzátora, ktorá poskytla žiadaný alkohol 

(R)-7 v 61% výťažku a s 90% ee. Bolmov ligand (R,R)-4 bol získaný v 50–60% výťažkoch, spojením 

dvoch molekúl (R)-7 ako opticky čistá látka. 

 

Schéma 1: Syntéza (R,R)-4 podľa Bolma.5 

Syntéza Bolmovho ligandu 4 bola v roku 2005 vylepšená Kobayashiho skupinou.6 Za 

použitia ruténiového katalyzátora v prostredí kyseliny mravčej a trietylamínu skupina pripravila 

žiadaný alkohol (S)-7 v 95% výťažku s 91% ee. Homokapling alkoholu 7 za použitia katalyzátoru na 

báze paládia prebehol bez problémov poskytujúc 93 % opticky čistého bipyridínu (S,S)-4. 

 

Schéma 2: Syntéza (S,S)-4 podľa Kobayashiho.6 

Ligand 4 obsahuje dva pyridínové dusíky a dva alkoholové kyslíky, ktorými sa môže 

koordinovať na rôzne kovy za vzniku asymetrického komplexu schopného katalyzovať rozličné 

reakcie. Tieto kovy, ktoré plnia funkciu Lewisových kyselín (LK), sú súčasťou všakovakých zlúčenín. 

Príkladom takýchto zlúčenín môžu byť rozličné skandité soli. Skandium má voľné orbitály, ktorými 

sa môže koordinovať k Bolmovmu ligandu 4 (obrázok 6). Bolmov ligand obsahuje terc-butylové 
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reťazce, ktoré vytvárajú tzv. chirálny plot. Tento chirálny plot vytvára bariéru v priestore, ktorou sa 

zatvorí jeden z dvoch možných prístupov reaktantov a tým je možný preferenčný vznik jedného 

enantioméru.  

Obrázok 6: RTG štruktúra [ScBr2·H2O·4]+, vodíky sú odstránené z dôvodu priehľadnosti.7 

 

Bolmov ligand našiel využite v mnohých asymetrických reakciách napríklad alkylácia a 

alylácia aldehydov, α-aminácia, Dielsova-Alderova reakcia, Mukaiyamaova aldolová reakcia, 

hydroxymetylácia, cyklopropanácia, C-H aktivácia, Michaelova adícia a otváranie epoxidov.  

Niektoré z týchto reakcií boli prevedené za podmienok šetrnými k životnému prostrediu, 

ktoré spočívajú v práci s environmentálne vhodnými látkami (netoxickými kovmi) a rozpúšťadlami, 

ktorým je napríklad voda. Nevýhodou vodného prostredia pre katalýzu pomocou LK je, že väčšina 

LK je v ňom nestabilná. Koordináciou LK k ligandu 4 sa zvýši jej stabilita, a tak sa zabráni aj jej 

rozkladu. Ďalším problémom je nízka rozpustnosť organických látok v čistej vode, a tak je často 

nutné používať jej zmesi s organickými rozpúšťadlami. Dodecylsulfáty a im podobné látky patria 

medzi tzv. povrchové katalyzátory, ktoré sú stabilné vo vode a nepotrebujú prídavok žiadneho 

organického rozpúšťadla. Za touto kľúčovou vlastnosťou takýchto LK stojí ich hydrofobicita, ktorá 

spôsobuje, že LK majú tendenciu sa vo vodnom prostredí zhlukovať do tzv. micél (znížením kontaktu 

s vodou sa zníži celková entropia systému). Vo vnútri týchto micél je teda vhodné prostredie pre 

rozpustenie východiskových organických látok katalytickej reakcie.  

Ďalej nasledujú kapitoly, v ktorých sú opísané reakcie s použitím Bolmovho ligandu 4. Nejde 

samozrejme o plný výpis všetkých reakcií, ale iba o typické príklady. 
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2.1.1 Alkylácia a alylácia aldehydov 

 
Asymetrická alkylácia a alylácia aldehydov poskytuje opticky aktívne alkoholy, ktoré sú 

veľmi užitočnými intermediátmi v syntéze prírodných a biologických aktívnych látok.8 Preto je 

vysoká enantioselektivita v reakciách, pri ktorých sa tvorí väzba uhlík-uhlík veľmi dôležitá. 

Asymetrické zavedenie etylovej skupiny pomocou dietylzinku 9 do aldehydov za použitia 

Bolmovho ligandu 4 ako katalyzátoru sa podarilo Bolmovi v roku 1992.9 Je známe, že dialkylzinkové 

zlúčeniny nereagujú s karbonylovými zlúčeninami ochotne. Zvýšiť reaktivitu je možné koordináciou 

k ligandu 4. Použitie 5 mol% ligandu (R,R)-4 viedlo k vzniku žiadaného sekundárneho alkoholu 10 

v 97% výťažku s vyše 94% ee (schéma 3). Zvýšenie množstva ligandu z 5 na 10 mol% nemalo žiadny 

vplyv na enantioselektivitu, naopak zníženie na 1 mol% malo za následok zníženie enantioselektivity 

na 56 % ee. 

 

Schéma 3: Alkylácia benzaldehydu 8. 

Pre zavedenie alylovej skupiny do aldehydov sa najčastejšie používajú alylsilány, 

alylstanány a alylborány, z ktorých najviac reaktívne sú alylborány, ktoré reagujú s aldehydmi 

spontánne. Ďalšia výhoda ich použitia je ich nízka toxicita. Kobayashimu et al. sa podarilo pripraviť 

α-adičný produkt v reakcii α-substituovaných alylboránov s aldehydmi v prítomnosti katalytického 

množstva hydroxidu zinočnatého a ligandu 4 vo vodnom prostredí.10 Hoci reakciou benzaldehydu 8 

s alylboránom 11a v zmesi voda/acetonitril 1/4 vznikol preferenčne γ-adičný produkt 12b (tabuľka 

1, reakcia 1), prítomnosť hydroxidu zinočnatého poskytla zmes α-adičného produktu 12a a  

γ-adičného produktu 12b (tabuľka 1, reakcia 2). V prítomnosti ligandu (S,S)-4 vznikali alkoholy 12a 

a 12b v 75% výťažku a takmer ekvimolárnom pomere. Syn-izomér alkoholu 12a bol vytvorený 

preferenčne (syn/anti 97/3) a s 66% ee (tabuľka 1, reakcia 3). Ďalšieho vylepšenia danej syntézy 

dosiahol Kobayashi et al., keď reakciu uskutočnil v zmesi voda/acetonitril 3/7 s použitím alylboránu 

11b, s ktorým získal alkohol 12a v až 92% výťažku s 72% ee pri 0 °C (tabuľka 1, reakcia 4).11 Podarilo 

sa mu dosiahnuť ešte lepší výsledok, ak benzaldehyd 8 nechal prikvapkávať jednu hodinu pri 0 °C, 

92 % výťažok a 71 % ee (syn-produkt; tabuľka 1, reakcia 5). Pri skúmaní rôzne substituovaných 

boránov dosiahol reakciou benzaldehydu 8 s α-chlóralylboránom 11c preferenčnej tvorby syn-

produktu 12a v 93% výťažku a 88% ee (tabuľka 1, reakcia 6).  
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Tabuľka 1: Alylácia benzaldehydu 8. 

 

Reakcia 11 
Zn(OH)2  

(mol%) 

(S,S)-4 

(mol%) 
m/n 

Teplota 

(°C) 

Výťažok 

(%)a 
12a/12b syn/anti 

ee 

(%)b 

110 11a 0 0 1/4 l.t. 77 5/95 - - 

210 11a 10 0 1/4 l.t. 86 45/55 70/30 - 

310 11a 10 12 1/4 l.t. 75 52/48 97/3 66 

411 11b 10 12 3/7 0 92 89/11 16/11 72 

511 11b 10 12 3/7 0 92 >99/<1 10/1 71 

611 11c 10 12 3/7 0 93 >99/<1 99/1 88 

  a izolovaný výťažok, b syn-izoméru. 

Niektoré produkty je možné použiť priamo pre syntézu prírodných látok, napríklad 

alylovaný alkohol 14, ktorý je intermediátom v syntéze prírodnej látky (+)-disparlure.12 Kobayashi 

et al. pripravil daný alkohol 14 v 93% výťažku s 93 % ee (syn, syn/anti 13/1) reakciou aldehydu 13  

s α-chloroalylboránom 11c (schéma 4).7 

 

Schéma 4: Príprava intermediátu 14. 

 

2.1.2 α-Aminácia β-ketoesterov 

 
 Aminácia je veľmi efektívna reakcia ako naviazať dusík do organickej molekuly. Asymetrická 

α-aminácia β-ketoesterov je veľmi jednoduchá metóda ako vybudovať opticky aktívne  

α-aminokarbonylové zlúčeniny nesúce kvartérne centrum, preto si zaslúži táto reakcia veľkú 
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pozornosť. Výhodou α-aminokyselín je ich ľahká manipulácia kvôli nízkej kyslosti α-vodíka, čo 

znemožňuje racemizácie týchto látok.  

Schneider et al. študoval priamu premenu β-ketoesterov na α-aminoestery za použitia 

práve ligandu (R,R)-4 (tabuľka 2).13 Ukázalo sa, že za použitia triflátu meďnatého sa dosahuje 

najvyššej enantioselektivity. Po 12 hodinách miešania pri laboratórnej teplote reakcia poskytla  

84 % žiadaného α-aminoesteru 17a s 94% ee (tabuľka 2, reakcia 1). Po znížení teploty na 0 °C sa 

podarilo dosiahnuť dokonca 97 % ee (tabuľka 2, reakcia 2). Zaujímavé je, že keď teplotu znížili až na 

-55 °C, enantioselektivita poklesla na 85 % ee (tabuľka 2, reakcia 3). Počas skúmania 

najvhodnejšieho substrátu dosiahli pri použití metoxy-deriváte 15b najlepší výsledok, žiadaný 

produkt 17b získali ako opticky čistú látku v 86% výťažku (tabuľka 2, reakcia 4).  

 

Tabuľka 2: α-Aminácia β-ketoesterov 15a,b dietyl-azodikarboxylátom 16. 

 

Reakcia 15 R Teplota (°C) Výťažok (%)a ee (%) 

113 

213 

313 

15a 

15a 

15a 

H 

H 

H 

l.t. 

0 

-55 

84 

81 

NUb 

94 

97  

85 

313 15b OMe 0 86 >99  

  a izolovaný výťažok, bNU – nie je uvedené. 

 

2.1.3 Dielsova-Alderova reakcia 

 
 Dielsova-Alderova reakcia, [4+2] cykloadícia, je reakcia konjugovaného diénu a alkénu. 

Hnacou silou tejto reakcie je tvorba energeticky výhodnejších väzieb. Prvýkrát bola opísaná Dielsom 

a Alderom v roku 1928 a v roku 1950 dostali za ňu aj Nobelovu cenu.14 Táto efektívna a priama 

reakcia našla špeciálne využitie v syntéze organických molekúl pre svoju spoľahlivú a dobrú kontrolu 

nad regio- a stereochemickými vlastnosťami a samozrejme ekonomickosťou pre stavbu chirálneho 

šesťčlenného kruhu.  
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Ollevier et al. vytvoril komplex železa s ligandom (R,R)-4, ktorý použil 

 v katalytickej Dielsovej-Alderovej reakcii.15 Pri optimalizácii reakcie cyklopentadiénu 18 a 3-

akryloyloxazolidín-2-ónu 19 bol najlepší výsledok dosiahnutý v prítomnosti acetonitrilu, 

hexahydrátu chloristanu železitého (2 mol%), Bolmovho ligandu (R,R)-4 (2,4 mol%) pri teplote  

-30 °C (schéma 5). Žiadaný produkt 20 vznikol v 99% výťažku, dobrej diastereoselektivite (endo/exo 

92/8) a s vysokou enantioselektivitou (98 % ee).  

 

Schéma 5: Dielsova-Alderova reakcia za použitia Bolmova ligandu (R,R)-4. 

 

2.1.4 Mukaiyamova aldolová reakcia 

 
 Ďalšou známou reakciou, pri ktorej sa tvorí väzba uhlík-uhlík, je Mukaiyamova aldolová 

reakcia (MAR). Na rozdiel od klasických aldolových reakcií táto aldolová reakcia ponúka skrížený 

aldolový produkt. MAR je dôležitá reakcia nie len preto, že dodáva β-hydroxykarbonylové zlúčeniny, 

ktoré väčšinou sú použiteľné pri syntéze prírodných látok, ale aj kvôli jej možnosti prevedenia vo 

vodnom prostredí, čo je veľmi dôležité z environmentálneho uhla pohľadu.16  

Ollevier et al. použil pri aldolovej reakcii katalytický komplex zložený z Bolmovho ligandu 

(S,S)-4 a zo zlúčenín železa.17 Pri skúmaní optimalizácie reakčných podmienok zistil, že modelová 

reakcia silylenoléteru 21 s benzaldehydom 8 pri použití systému ligand (S,S)-4 (15 mol%) a 

hexahydrát chloristanu železnatého (5 mol%) v prítomnosti dimetoxyetánu a vody poskytuje daný 

produkt 22 v 44% výťažku, nízkej diastereoselektivite (syn/anti 76/24) a s 8% ee (syn) (tabuľka 3, 

reakcia 1). Ak reakciu previedli s prídavkom kyseliny benzoovej (6 mol%) daný produkt 22 získali 

v 98% výťažku, vysokej diastereoselektivite (syn/anti 97/3) a s 97% ee (syn) (tabuľka 3, reakcia 2). 

Rovnaký výsledok poskytol systém ligand (S,S)-4 (15 mol%) a hydrát triflátu železnatého (5 mol%; 

tabuľka 3, reakcia 3). O rok na to Kobayashi et al. publikoval článok, v ktorom študoval použitie 

rôznych kovových triflátov a aditív v reakcii benzaldehydu 8 so silylenoléterom 21.18 Zistil, že reakcia 

beží efektívne pri použití systému ligand (S,S)-4 (3,6 mol%) a hydrát triflátu železnatého (3 mol%) v 

prítomnosti pyridínu (7,2 mol%; tabuľka 3, reakcia 4). Podobný výsledok získal pri použití systému 

ligand (S,S)-4 (3,6 mol%) a hydrát chloristanu železnatého (3 mol%) v prítomnosti kyseliny 

benzoovej (3,6 mol%; tabuľka 3, reakcia 5). Systém ligand (S,S)-4 (9 mol%) a triflát bizmutitý (3 
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mol%) v prítomnosti pyridínu (12 mol%) poskytol stále dobrý výsledok, 84% výťažok syn/anti 98/2 

a 79 % ee (syn; tabuľka 3, reakcia 6).Reakcia bez použitia žiadneho aditíva poskytla horší výsledok 

(tabuľka 3, reakcia 7). 

 
Tabuľka 3: MAR benzaldehydu 8 so silylenoléterom 21. 

 

Reakcia LK (mol%) 
(S,S)-4 

(mol%) 

Aditívum  

(mol%) 
m/n syn/anti 

Výťažok  

(%)a 

ee  

(%)b 

117 Fe(ClO4)2·6H2O (5) 15 - 7/3 76/24 44 8 

217 Fe(ClO4)2·6H2O (5) 15 PhCOOH (6) 7/3 97/3 98 97 

317 Fe(OTf)2·H2O (5) 15 PhCOOH (6) 7/3 97/3 98 97 

418 Fe(OTf)2 (3) 3,6 Pyridín (7,2) 9/1 97/3 90 91 

518 Fe(ClO4)2·6H2O  (3) 3,6 PhCOOH (3,6) 7/3 97/3 85 88 

618 Bi(OTf)3 (3) 9 Pyridín (12)- 9/1 98/2 84 79 

718 Fe(OTf)2 (3) 9 - 9/1 97/3 70 75 

a izolovaný výťažok, b syn-izoméru. 

 

2.1.5 Hydroxymetylácia 

 
 Hydroxymetyláciou sa rozumie zavedenie hydroxymetylovej skupiny do organickej 

molekuly. Najjednoduchším elektrofilným zdrojom pre hydroxymetylovú skupinu je formaldehyd 

23. Aj napriek jeho toxicite je jeho použitie v syntéze časté.  

Kobayashi et al. publikoval použitie komplexu skandia s ligandom (S,S)-4 na asymetrickú 

hydroxymetyláciu silylenolátov formaldehydom 23 vo vodnom prostredí (voda/dimetoxyetán 1/9; 

tabuľka 4, reakcia 1).19 Zistil, že ligand (S,S)-4 je veľmi efektívny a poskytuje vysokú selektívnosť aj 

pri použití iba 5 mol% (tabuľka 4, reakcia 2). O rok neskôr použil v tejto reakcii iba 1 mol% triflátu 

bizmutitého s 3 mol% ligandu (S,S)-4 a 5 mol% 2,2'-bypiridínu, ako aditíva. Táto reakcia poskytla 

produkt 24 vo vysokom výťažku s vysokou enantioselektivitou (tabuľka 4, reakcia 3).20  
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Tabuľka 4: Asymetrická hydroxymetylácia silylenolétoru 21. 

 

Reakcia LK (mol%) (S,S)-4 (mol%) Teplota (°C) Výťažok (%)a ee (%) 

119 

219 

Sc(OTf)3 (10) 

Sc(OTf)3 (5) 

12 

6 

-20 

-20 

80 

67 

90  

86 

320,b Bi(OTf)3 (1) 3 0 93 91 

   a izolovaný výťažok, b použitie 2,2'-bipyridínu (5 mol %) ako aditíva.  

 

2.1.6 C-H aktivácia 

 
 C-H aktivácia je typ reakcie, kde väzba C-H zaniká a namiesto nej vzniká nová C-Y, kde Y 

zvyčajne býva uhlík, kyslík alebo dusík. C-H väzba nie je veľmi reaktívna, môže však byť rozštiepená 

koordináciou na kovový komplex.  

 Indol patrí medzi dôležité heterocyklické molekuly, pretože jeho štruktúru môžeme nájsť 

v mnohých prírodných látkach. Niektoré jeho deriváty naviac vykazujú biologickú aktivitu.21  

Jednou z možných reakcií, pomocou ktorej vieme pripraviť takéto molekuly, je C-H aktivácia 

a práve aj pri tejto reakcii je možné použiť ligand (S,S)-4.22 Modelová reakcia 1-fenylbut-2-én-1-ónu 

25 s indolom 26 katalyzovaná komplexom na báze paládia poskytla žiadaný produkt 27  

v 89% výťažku s 87% ee vo vodnom prostredí za použitia dodecylsulfátu sodného (SDS) ako 

povrchovej aktívnej látky a N,N-difenylanilínu (PhNMe2). 

 

Schéma 6: C-H Aktivácia indolu 26. 
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2.1.7 Cyklopropanácia 

 
 Cyklopropanácia je reakcia, pri ktorej vzniká cyklopropánový kruh. Kvôli prítomnosti 

kruhového pnutia je ich veľmi ťažké pripraviť, preto si často vyžadujú vysoko reaktívne substráty, 

napríklad príslušné alkény. Na rozdiel od nesubstituovaných, resp. symetricky substituovaných 

cyklopropánov, nesymetricky substituované cyklopropány vyžadujú zložitejšiu, enantioselektívnu 

syntézu. 

Kwong et al. sa venoval stavbe chirálneho cyklopropánového cyklu.23 Cyklopropanácia 

styrénu 28 s etyldiazoacetátom 29 v prítomnosti ligandu (R,R)-4 a triflátu meďnatého poskytla  

92% výťažok esteru 30 so zastúpením izomérov 74 % trans-30a (1R,2R; 73 % ee) a 26 % cis-30b 

(1R,2S; 38 % ee).  

 

Schéma 7: Cyklopropanácia styrénu 28. 

 

2.1.8 Michaelova adícia 

 
Nukleofilná adícia karbaniónu na α,β-nenasýtenú karbonylovú zlúčeninu je reakcia známa 

pod názvom Michaelova adícia. Michaelova adícia patrí medzi najdôležitejšie enantioselektívne 

reakcie pre tvorbu väzieb uhlík-uhlík, uhlík-kyslík, uhlík-dusík, uhlík-síra, uhlík-bór, atď. 

Kobayashi et al. publikoval v roku 2006 štúdiu, v ktorej sa zamerali na chirálnu, komplexmi 

skandia katalyzovanú, Michaelovu reakciu β-ketoesterov s α,β-nenasýtenými ketónmi.24 Na základe 

minulých úspešných výsledkov, v ktorých použil kombináciu triflátu skanditého a chirálneho ligandu 

(S,S)-4, neváhal ho aj použiť v tejto reakcii. Po zoptimalizovaní reakčných podmienok najlepší 

výsledok reakcie β-ketoesteru 15a s metylvinylketónom 31 dosiahol pri použití 5 mol% Sc(OTf)3 a  

6 mol% chirálneho ligandu (S,S)-4 pri teplote 40 °C v dichlóretáne (DCE). Po 50 hodinách táto reakcia 

poskytla 94 % žiadaného produktu (R)-32 s 92% ee (schéma 8). Adícia rôznych β-ketoesterov na  

α,β-nenasýtené ketóny poskytla príslušné produkty v dobrých výťažkoch (54–98 %) s vysokými 

enantioselektivitami (61–95 % ee). 
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Schéma 8: Michaelova adícia β-ketoesteru 15a na ketón 31. 

 V roku 2011 dve skupiny pod vedením Kobayashiho a Vaccara publikovali nezávisle na sebe 

štúdium reakcie α,β-nenasýtených ketónov s tiolmi vo vodnom prostredí (tabuľka 5).25,26 Obidve 

skupiny použili pri optimalizácii reakčných podmienok rovnaké modelové reakcie a dosiahli 

približne rovnakých výsledkov. Pri prevedení reakcie bez pridania aditív vznikol žiadaný produkt 35 

v nízkych výťažkoch a tak isto aj v nízkej enantioslektivite (tabuľka 5, reakcie 1 a 3). Obidva tímy 

zistili, že reakciu ovplyvňuje pH. Všimli si, že pH reakčnej zmesi je kyslé a preto sa rozhodli 

uskutočniť reakciu s prídavkom katalytického množstva bázy, čo prinieslo lepšie výsledky  

(tabuľka 5, reakcie 2 a 4).  

Tabuľka 5: Michaelova adícia tiolu 34 na ketón 33. 

 

Reakcia 
Sc(OTf)3 

(mol%) 
4 (mol%) Báza (mol%) Teplota (°C) Výťažok (%)a ee (%) 

126 
 10 (S,S)-4 (12) - l.t. 34a 57 (S) 

226 1 (S,S)-4 (1,2) Pyridín (10) l.t. 92a 93 (S) 

327 2 (R,R)-4 (5) - 30 46b 57 (R) 

427 1 (R,R)-4 (2) NaOH (3) 30 85b 91 (R) 

         a izolovaný výťažok, b zaznamenané pomocou GC analýzy. 

Okrem vyššie uvedených Michaelových adícii enolátov a tiolov sa Kobayashi et al. venoval 

tejto reakcii s použitím boronátov, pri ktorej vzniká väzba uhlík-bór, ktorá je naviac ľahko 

premeniteľná na väzbu uhlík-kyslík, uhlík-dusík alebo uhlík-uhlík. Kobayashi et al. publikoval 

enantioselektívnu boronáciu α,β-nenasýtených ketónov27, α,β,γ,δ-nenasýtených karbonylových 

zlúčenín28, α,β-nenasýtených imínov29 a taktiež α,β-nenasýtených nitrilov30. 
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2.2 Úvod do otvárania epoxidov 

 
 Cyklické étery s trojčlenným kruhom sa nazývajú epoxidy. Epoxidy našli v organickej 

syntéze veľké využitie vďaka svojej vysokej reaktivite. Typickou reakciou pre prípravu epoxidov 

v laboratóriách je Prilezhaevova reakcia, ktorá vyžaduje oxidáciu príslušného alkénu 

s peroxykyselinou, napríklad meta-chlórperoxybenzoovou (m-CPBA) 37 za vzniku príslušného 

epoxidu a kyseliny. Tranzitný stav 38, ktorý vznikne pri ataku elektrónov z dvojitej väzby na kyslík 

v m-CPBA, sa veľmi podobá motýľu, preto je tento mechanizmus známy ako „motýľový“ (schéma 

9).31 

 

Schéma 9: Mechanizmus epoxidácie cis-stilbénu 36. 

Oxiránový kruh môže byť otvorený rôznymi nukleofilnými činidlami ako napríklad amínmi, 

alkoholmi, tiolmi alebo zlúčeninami so selénom. Otvorenie oxiránovho kruhu prebieha 

pravdepodobne naviazaním LK na 40 za vzniku intermediátu 41. V druhom kroku dochádza k ataku 

nukleofilu za vzniku intermediátu 42, ktorý po výmene protónov a odstúpení LK poskytne žiadaný 

produkt 43 (schéma 10). 

  

Schéma 10: Pravdepodobný mechanizmus otvárania oxiránovho kruhu 40. 

 

2.2.1 Otváranie epoxidov amínmi 

 
 Otvorenie oxiránovho kruhu pomocou amínov vedie k vzniku β-aminoalkoholov, ktoré sú 

všestranné intermediáty v syntéze rôznych významných biologicky aktívnych látok.32 Táto 

syntetická cesta má niekoľko nevýhod ako napríklad pomalá reakčná rýchlosť, ktorá je spôsobená 
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slabou nukleofilitou amínov. Reakcia cis-stilbén oxidu 40 s anilínom 44 v prítomnosti triflátu 

skanditého s chirálnym bipyridínom (R,R)-4 poskytla 1,2-aminoalkohol 45 v 95% výťažku (93 % ee, 

tabuľka 6, reakcia 1).33 Kobayashi et al. publikoval túto reakciu vo vodnom prostredí s použitím  

1 mol% dodecylsulfátu skanditého za vzniku produktu 45 v 89% výťažku s 91% ee (tabuľka 6, reakcia 

2).34  Schneider et al. skúmal reakciu cis-stilbén oxidu s anilínom 44 katalyzovanú komplexom na 

báze india.35 Reakcia s triflátom inditým poskytla 69 % žiadaného 1,2-aminoalkoholu 45 s 87% ee 

(tabuľka 6, reakcia 3). Pri použití triflátu zinočnatého, bipyridínu (R,R)-4 a SDS vo vode reakcia 

poskytla 97 % 1,2-aminoalkoholu (S,S)-45 (90 % ee, tabuľka 6, reakcia 4).36 V tejto reakcii je veľmi 

dôležitá prítomnosť SDS, pretože bez tejto látky táto reakcia neprebieha, zatiaľ čo pri aplikovaní 

iného zinočnatého katalyzátora a bipyridínu (S,S)-4 reakcia poskytla 97 % 1,2-aminoalkoholu (R,R)-

45 s 92% ee bez použitia SDS (tabuľka 6, reakcia 5).37 Je zaujímavé poznamenať, že 

enantioselektivita reakcie je opačná v porovnaní s reakciou katalyzovanou komplexom na báze 

skandia. Ollevier et al. publikovali tú istú reakciu za použitia železnatého katalyzátoru za vzniku 

produktu 45 s excelentnou enantioselektivitou (tabuľka 6, reakcia 6).38  

Tabuľka 6: Aminolýza cis-stilbén oxidu 40 anilínom 44. 

 

Reakcia LK (mol%) 4 (mol%) 
Rozpúš- 

ťadlo 
Konc. (M) 

Výťažok 

(%)a 
ee (%) 

133 Sc(OTf)3 (10) (R,R)-4 (10) DCM 0,25 95 93 (1R,2R) 

234 Sc(DS)3 (1) (S,S)-4 (1,2) H2O 1 89 91 (1S,2S) 

335 In(OTf)3 (10) (R,R)-4 (10) DCM 0,5 69 87 (1R,2R) 

436,b Zn(OTf)2 (5) (R,R)-4 (5) H2O 0,25 97 90 (1S,2S) 

537 Zn(O3S(CH2)11CH3)2 (10) (S,S)-4 (12) H2O 1 97 92 (1R,2R) 

638 Fe(ClO4)2·6H2O (5) (S,S)-4 (6) DCM 1 90 95 (1S,2S) 

 a izolovaný výťažok, b prídavok SDS (5 mol %).  
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2.2.2 Otváranie epoxidov alkoholmi 

 
 Chirálne 2-hydroxyétery je možné získať alkoholýzou epoxidov katalyzovanú bipyridínovým 

komplexom s rôznymi alkoholmi. Hlbšiu štúdiu tejto reakcie publikoval Schneider et al. v rokoch 

2004 a 2007, v ktorých skúmal vplyv rôznych kovových triflátov, rozpúšťadla, teploty, štruktúry 

ligandu a taktiež aj množstvo katalyzátora.33,39 Reakcia cis-stilbén oxidu 40  

s para-metoxybenzylalkoholom 46 s použitím triflátu skanditého a bypiridínu (R,R)-4 po 16 

hodinách poskytla 82 % produktu 47 s 97% ee (tabuľka 7, reakcia 1). Zistil taktiež, že dipolárne 

rozpúšťadla (N,N-dimetylformamid, acetonitril, tetrahydrofurám, atď.) znižujú katalytickú činnosť 

triflátu skanditého pravdepobodne kvôli možnej koordinácii molekúl rozpúšťadla na skandium. 

Rozpúšťadla ako napríklad toluén a dietyléter poskytli iba racemické produkty, avšak najlepších 

výťažkov a enantioselektivít dosiahli v dichlórmetáne. Vyšetrovanie rozmanitých štruktúr ligandov 

ukázalo, že reakcia s použitím práve Bolmovho ligandu 4 poskytuje najvyšší výťažok i 

enantioselektivitu. Aj napriek použitiu iba 2 mol% katalyzátoru žiadaný produkt 47 bol získaný 

s vysokou enantioselektivitou (tabuľka 7, reakcia 2). 

Tabuľka 7: Otváranie cis-stilbén oxidu 40 alkoholom 46. 

 

Reakcia Katalyzátor (mol%) Výťažok (%)a ee (%) 

133 10 82 97 

239 2 75 90 

  a izolovaný výťažok. 

 

2.2.3 Otváranie epoxidov indolom 

 
 Syntézu indolových derivátov študuje veľké množstvo výskumných skupín vďaka širokej 

prítomnosti v prírodných látkach ako aj ich biologickej aktivite.21 Zavedenie indolového jadra do 

organických molekúl je možné reakciou s epoxidmi, ktorej sa venovali Kobayashi a Ollevier.40,41,42 

Reakcia cis-stilbén oxidu 40 s indolom 26 katalyzovaná dodecylsulfátom skanditým vo vode 

poskytla indolový derivát 48 v 85% výťažku (tabuľka 8, reakcia 1).40 Pri použití katalytického 

komplexu na báze skandia bol získaný alkohol (S,S)-48, ale pri použití toho istého katalytického 
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komplexu avšak na báze medi bol pozorovaný vznik alkoholu (R,R)-48 (tabuľka 8, reakcia 2 a 3).41 

V prítomnosti železnatej soli bol žiadaný indolový derivát 48 získaný v 91% výťažku ako opticky čistá 

látka (tabuľka 8, reakcia 4).42 

 

Tabuľka 8: Otváranie cis-stilbén oxidu 40 indolom 26. 

 

Reakcia 26 (ekv.) LK (mol%) (S,S)-4 (mol%) 
Rozpúš-

ťadlo 

Výťažok 

(%)a 
ee (%) 

140 1,1 Sc(DS)3 (5) 6 H2O 85 93 (S,S)  

241 

341 

1,2 

1,2 

Sc(O3S(CH2)10CH3)2 (10) 12 

12 

H2O 

H2O 

69 92 (S,S) 

Cu(O3S(CH2)10CH3)3 (10) 80 96 (R,R) 

442 1,2 Fe(ClO4)2·6H2O (10) 12 DCM 91 >99 (S,S) 

a izolovaný výťažok. 

 

2.2.4 Otváranie epoxidov tiolmi 
 

 Ďalším vhodným nukleofilným činidlom pre otváranie epoxidového kruhu môžu byť tioly, 

ktoré majú dokonca vyššiu nukleofilitu oproti kyslíku alebo dusíku. V roku 2007 boli nezávisle na 

sebe publikované dve štúdie, v ktorých sú používané chirálne komplexy tvorené ligandom 4 a 

triflátom skanditým alebo bromidom inditým.43,44 Obe výskumné skupiny dosiahli skvelých 

výsledkov pri skúmaní rôznych epoxidov. Reakcia katalyzovaná triflátom skanditým poskytla  

2-hydroxysulfid 49 v 68% výťažku s 96% ee (tabuľka 9, reakcia 1).43 Pri použití katalyzátora na báze 

india bolo dosiahnutého vyššieho výťažku avšak nižšej enantioselektivity (tabuľka 9, reakcia 2).44 

  



26 
 

Tabuľka 9: Tiolýza cis-stilbén oxidu 40 pomocou tiolu 34. 

 

Reakcia 34 (ekv.) LK (mol%) 4 (mol%) Výťažok (%)a ee (%) 

143 3 Sc(OTf)3 (10) (S,S)-4 (12)  68 96 (1S,2S)  

244 1,5 InBr3 (10) (R,R)-4 (11) 80 92 (1R,2R) 

     a izolovaný výťažok. 

 

2.2.5 Otváranie epoxidov selenidmi 

 
 Chirálne 1,2-selenoalkoholy je možné získať selenolýzou epoxidov katalyzovanú 

bipyridínovým komplexom s rôznymi selenolmi. Štúdia pod Schneidrovým vedením sa zaoberala 

reakciou cis-stilbén oxidu 40 so selenolom 50 v dichlórmetáne katalyzovanú komplexom skanditých 

solí s bipyridínovým ligandom 4.45 Produkt selenolýzy 51 bol získaný po 12h v 60% výťažku s 93% 

ee, avšak bol pozorovaný aj vznik deselénovaného karbinolu 52 v 20% výťažku s 92% ee (tabuľka 

10, reakcia 1). Je známe, že deselenácie prebiehajú radikálovo, preto po odstránení kyslíka  

z rozpúšťadla a zamedzení prístupu denného svetla bol získaný produkt 51 v 77% výťažku 

s nezmenenými 93% ee a iba stopové množstvo produktu 52 (tabuľka 10, reakcia 2). Pre selektívny 

vznik deselénovaného produkt 52 bolo potrebné navýšiť reakčný čas na 48 h a za stáleho prístupu 

svetla. Produkt 52 bol získaný v 63% výťažku s 90% ee (tabuľka 10, reakcia 3). 

Tabuľka 10: Otváranie cis-stilbénu oxidu 40 selenolom 50. 

 

Reakcia Reakčný čas (h) Výťažok 51 (%)a ee 51 (%) Výťažok 52 (%)a ee 52 (%) 

145 12 60 93 20 92 

245 

345 

8 

48 

77 

7 

93 

94 

<5 

63 

92 

90 

          a izolovaný výťažok. 
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2.3 Analóg Bolmovho ligandu 

2.3.1 Návrh štruktúry analógu Bolmovho ligandu (S,S)-53 

 
 Modifikácia jednoduchej štruktúry Bolmovho ligandu 4 by mohla ovplyvniť  

enantioselektivitu produktov v asymetrických reakciách. V našej skupine sme sa rozhodli pre 

modifikáciu ligandu 4 pridaním cyklopentánových kruhov k pyridínovým jadrám, ktoré by mohli 

potlačiť rotáciu väzby uhlík-uhlík spájajúcich dva pyridíny. Taktiež by donácia elektrónov od 

cyklopentánových kruhov mohla zvýšiť elektrónovú hustotu na pyridínových dusíkoch, a tým by sa 

mohla zväčšiť stabilita komplexu s Lewisovými kyselinami. Príprava takéhoto ligandu 53 bola 

publikovaná našou skupinou.46 

 

Obrázok 7: Analóg Bolmovho ligandu (S,S)-53. 

 

2.3.2 Syntéza analógu Bolmovho ligandu (S,S)-53 

 
 Syntéza ligandu 53 vychádza z hepta-1,6-diínu 54, po ktorého deprotonácii lítiom 

bis(trimetylsilyl)amidom nasledovala reakcia s trimetylsilyl chloridom za vzniku monosilylového 

diínu 55a. Ten bol následne nabrómovaný N-brómsukcinimidom. Reakcia poskytla brómovaný diín 

56 v 52% výťažku po dvoch krokoch. Cyklotrimerizácia diínu 56 s pivaloylkyanidom 57 katalyzovaná 

komplexom na báze ruténia poskytla zmes regioizomérov 58a (56 %) a 58b (15 %), v ktorej sa 

prednostne tvoril regioizomér 58a.47 Dôvodom prítomnosti trimetylsilylovej skupiny je zamedzenie 

vzniku nežiadúceho homocyklotrimerizačného produktu. V prostredí fluorid tetrabutylamónia  

v tetrahydrofuráne bola trimetylsilylová skupina odstránená poskytujúc ketón 59 (92 %). Redukcia, 

na ktorú bol použitý katalyzátor RuCl[(S,S)-TsDPEN](p-cymene) (5 mol%), poskytla žiadaný alkohol 

(S)-60 v 98% výťažku s 93% ee. Kľúčovým krokom celej syntézy je dimerizácia alkoholu (S)-60, avšak 

napriek použitiu rôznych podmienok bol žiadaný dimerizačný produkt získaný v malých výťažkoch, 

pretože bol pozorovaný vznik nežiadúceho dehalogénovaného alkoholu. Ani dimerizácia ketónu 59 

nepriniesla uspokojivý výsledok, pretože následná redukcia za použitia 10 mol% RuCl[(S,S)-

Tsdpen](p-cymene), kyseliny mravčej a trietylamínu pri 60 °C poskytla iba 48 % žiadaného ligandu 

(S,S)-53 (97 % ee). Bolo zistené, že pred samotnou dimerizáciou je potrebné ochrániť  
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hydroxy-skupinu. Alkohol (S)-60 bol ochránený acetylovou skupinou a produkt 61 bol získaný 

takmer v kvantitatívnom výťažku. Následná reduktívna dimerizácia látky 61 v prítomnosti chloridu 

nikelnatého, zinku, trifenylfosfínu a N,N-dimetylformamidu poskytla dimerizačný produkt 62 (68 %). 

Posledný krok, odchránenie hydroxylových skupín, poskytol žiadaný ligand (S,S)-53 v prostredí 

uhličitanu draselného v metanole, ktorý bol izolovaný v 99% výťažku ako opticky čistá látka. 

 

Schéma 11: Syntéza ligandu (S,S)-53. 

 

2.3.3 Využitie analógu Bolmovho ligandu (S,S)-53 v syntéze 

 
 V našej skupine bola skúmaná aktivita analógu Bolmovho ligandu (S,S)-53 v piatich 

reakciách, v ktorých Bolmov ligand 4 poskytol sľubné výsledky a bola porovnaná aktivita s analógom 

Bolmovho ligandu (S,S)-53.46 Vo všetkých prípadoch boli použité podmienky, aké boli uvedené 

v literatúre. Pre MAR bol ako vhodný substrát vybraný benzaldehyd 8, ktorý reagoval s enolátom 

21. Podmienky, ktoré boli použité, boli publikované Kobayashim et al. (tabuľka 11, reakcia 1 a 3).18 
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Pri použití triflátu železnatého reakcia poskytla aldol 22 v kvantitatívnom výťažku s vysokou 

diastereoselektivitou (99/1) a dobrou enatioselektivitou (92 % ee; tabuľka 11, reakcia 2).46 Vysoký 

výťažok aldolu 22 bol získaný pri katalýze chloristanom železnatým (viac ako 96 %) s vysokou 

diastereoselektivitou (98/2) a dobrou enantioselektivitou (90 % ee; tabuľka 11, reakcia 4).46 

Tabuľka 11: MAR benzaldehydu 8 v prítomnosti ligandov (S,S)-4 a (S,S)-53. 

 

Reakcia LK (mol%) 
Ligand 

(mol%) 

Aditívum 

(mol%) 
m/n syn/anti 

Výťažok 

(%)a 

ee 

(%)b 

118 Fe(OTf)2 (3) 4 (3,6) Pyridín (7,2) 9/1 97/3 90 91 

246 Fe(OTf)2 (3) 53 (3,6) Pyridín (7,2) 9/1 99/1 >96 92 

318 Fe(ClO4)2·6H2O (3) 4 (3,6) PhCOOH (3,6) 7/3 97/3 85 88 

446 Fe(ClO4)2·6H2O (3) 53 (3,6) PhCOOH (3,6) 7/3 98/2 >96 90 

a izolovaný výťažok, b syn-izoméru. 

 

Hydroxymetylácia enolátu 21 formaldehydom 23 za podmienok uvedených v literatúre 

poskytla 93 % produktu 24 s 91% ee (tabuľka 12, reakcia 1).20 Pri použití analógu (S,S)-53 bol produkt 

24 získaný v kvantitatívnom výťažku s 86% ee (tabuľka 12, reakcia 2).46 

Tabuľka 12: Hydroxymetylácia enolátu 21 v prítomnosti ligandov (S,S)-4 a (S,S)-53. 

 

Reakcia ligand Výťažok (%)a ee (%) 

120 4 93 91 

246 53 >96 86 

           a izolovaný výťažok. 
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V prípade C-H aktivácie indolu 26 katalyzovanej komplexom na báze paládia poskytla 

reakcia nižšie ee pri použití analógu (S,S)-53, avšak produkt 27 bol získaný v kvantitatívnom výťažku 

(tabuľka 13, reakcia 2).46 

Tabuľka 13: C-H aktivácia indolu 26 v prítomnosti ligandov (S,S)-4 a (S,S)-53. 

 

Reakcia ligand Výťažok (%)a ee (%) 

122 4 94 92 

246 53 >96 72 

           a izolovaný výťažok. 

 

Michaelova adícia β-ketoesteru 15a na metylvinylketón 31 poskytla adukt 32 v 94% výťažku 

s 90% ee s použitím Bolmovho ligandu (S,S)-4 (tabuľka 14, reakcia 2), avšak pri použití analógu  

(S,S)-53 enantioselektivita klesla na 81 % ee (tabuľka 14, reakcia 3).46 Zaujímavé je, že bez 

prečistenia ketónu 31 a sušenia triflátu skanditého reakcia s ligandom (S,S)-4 poskytla nižšie ee 

(tabuľka 14, reakcia 4) ako pri použití ligandu (S,S)-53 (tabuľka 14, reakcia 5). 

Tabuľka 14: Michaelova adícia 15a na ketón 31 v prítomnosti ligandov (S,S)-4 a (S,S)-53. 

 

Reakcia ligand Výťažok (%) ee (%) 

124 4 94a 92 

246 

346 

446 

546 

4 

53 

4 

53 

94b 

>96a 

>96a 

>96a 

90 

81 

67 

81 

            a izolovaný výťažok, b 1H NMR výťažok. 
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3. Ciele bakalárskej práce 

 
Na základe výsledkov našej skupiny pri použití ligandu (S,S)-53 v komplexom kovom 

katalyzovaných reakciách je v rámci tejto bakalárskej práce študovaná reakcia otvárania cis-stilbén 

oxidu 40 s použitím ligandu (S,S)-53. Ciele bakalárskej práce sú teda nasledovné: 

a) Syntéza analógu Bolmovho ligandu (S,S)-53. 

b) Študovanie reakcie oxidu 40 s alkoholom 46 pri použití ligandu (S,S)-4 a ligandu (S,S)-53 

a vplyvu množstva katalyzátora v tejto reakcii. 

c) Skúmanie aktivity ligandu (S,S)-53 v reakcii oxidu 40 s rôznymi benzylalkoholmi. 

d) Študovanie reakcie oxidu 40 s anilínom 44 pri použití ligandu (S,S)-4 a ligandu (S,S)-53 a 

vplyvu množstva katalyzátora v tejto reakcii. 
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4. Výsledky a diskusia 

4.1 Syntéza analógu Bolmovho ligandu (S,S)-53 

 Syntéza ligandu 53 vychádza z hepta-1,6-diínu 54, ktorý som deprotonoval s lítium 

bis(trimetylsilyl)amidom za vzniku acetylidu, ktorý následne s trimetylsilyl chloridom poskytol 

monosilylovaný diín 55a a disilylovaný diín 55b. Prítomnosť TMS-skupiny má dôležitú funkciu, 

pretože znižuje pravdepodobnosť vzniku nežiadúceho homocyklotrimerizačného produktu 

v cyklotrimerizačnej reakcii. Izolácia monosilylového diínu 55a je náročná kvôli podobnému Rf 

s diínom 55b. Keďže v ďalšom kroku reaguje iba diín 55a, reakčnú zmes som prečistil iba cez krátky 

silikagélový stĺpec od možných iných nečistôt, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť následnú reakciu. 

Množstvo diínu 55a (56 %) a diínu 55b (20 %) som zistil pomocou 1H NMR, čo je potrebné pre 

výpočet presného množstva pridaných reagentov v ďalšom kroku syntézy. Ďalej som 

monosilylovaný diín 55a (vo zmesi s 55b z predchádzajúcej reakcie) deprotonoval n-butyllítiom 

a následne som ho nabrómoval N-brómsukcinimidom. Reakcia poskytla brómovaný diín 56  

v 34% výťažku po dvoch krokoch. Reakciu som previedol ešte raz s približne rovnakým výťažkom, 

pretože som nepripravil očakávané množstvo brómovaného diínu 56 potrebného pre syntézu 

dostatočného množstva ligandu (S,S)-53. Vystupujúce látky v tejto reakcii si vyžadujú veľmi opatrnú 

manipuláciu, pretože sú veľmi prchavé, preto je možné, že som pri spracovaní časť produktu stratil.  

 

Schéma 12: Príprava brómovaného diínu 56. 

 Cyklotrimerizácia brómovaného diínu 56 s nadbytkom pivaloylkyanidu 57 katalyzovaná 

Cp*RuCl(cod) poskytla zmes regioizomérov 58a (51 %) a 58b (13 %), v ktorej sa prednostne tvorí 

regioizomér 58a. Pri tejto reakcii som použil striekačkovú pumpu, pomocou ktorej bol brómovaný 

diín 56 pridávaný päť hodín. Pomalým pridávaním brómovaného diínu 56 je možné znížiť množstvo 

vzniku nežiadúceho homocyklotrimerizačného produktu. Pivaloylkyanid 57 som pripravil 

efektívnou reakciou pivaloylchloridu 63 s kyanidom meďným 64. Po zahrievaní chloridu 63 

s kyanidom 64 pri 135 °C po dobu približne 48 hodín som získal pivaloykyanid 57, ktorý som 

vydestiloval z reakčnej zmesi. Čistotu destilačného produktu som zistil pomocou 1H  NMR. Destilát 
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obsahoval 95 % kyanidu 57 a 5 % chloridu 63, ktorý som ďalej neodstraňoval, keďže v následnej 

cyklotrimerizácii nereaguje.  

 

Schéma 13: Cyklotrimerizácia diínu 56 s kyadniom 57 a jeho príprava. 

 V prostredí fluoridu tetrabutylamónia v tetrahydrofuráne som odstránil TMS-skupinu 

ketónu 58 bez žiadnych problémov za vzniku produktu 59 (96 %). Zo skúseností z našej skupiny je 

potrebné túto reakciu urobiť čo najskôr po príprave látky 58a kvôli jej nestabilite. Na redukciu 

ketónu 59 som použil katalyzátor na báze ruténia a zmes kyseliny mravčej a trietylamínu ako zdroj 

vodíka. Túto zmes som si pripravil vopred jednoduchým zmiešaním kyseliny a amínu vo vialke, čo 

bolo nutné kvôli exotermickej reakcii kyseliny s bázou. Vyššia teplota by mohla znížiť 

enantioselektivitu redukcie ketónu 59. Pre zníženie viskozity reakčnej zmesi som tiež pridal malé 

množstvo dichlórmetánu. Redukcia ketónu 59 poskytla bez problémov žiadaný alkohol (S)-60 v 92% 

výťažku s 94% ee. Enantioselektivitu som stanovil pomocou HPLC s chirálnou stacionárnou fázou.  

 

Schéma 14: Príprava alkoholu (S)-60. 

 Alkohol (S)-60 som v prítomnosti anhydridu kyseliny octovej a pyridínu ochránil bez 

problémov acetylovou skupinou. Acetylovaný produkt 61 som získal v 98% výťažku. Na následnú 

dimerizáciu som potreboval pripraviť katalyzátor na báze niklu. Oranžovú zmes chloridu 

nikelnatého v N,N-dimetylformamidu som zahrial na 70 °C. Po ohriatí na 70 °C (roztok zmenil farbu 

na zelenú) som k zmesi pridal zinok a trifenylfosfín. Rozpustený kyslík v rozpúšťadle môže negatívne 

ovplyvniť dimerizáciu, preto som rozpúšťadlo odplynil pomocou ultrazvuku a prebublávaním 

prúdom argónu. Vzniknutú krvavo červenú zmes som následne nechal miešať jednu hodinu pri  

70 °C. Následne som do tejto zmesi pridal roztok acetylovaného alkoholu 61 v DMF. Zo skúseností 

našej skupiny som túto reakciu previedol trikrát (rozdelenie množstva východiskovej látky 61 na tri 
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časti), pretože aj napriek rovnakej príprave katalyzátora môže byť táto reakcia neúspešná. Reakcia 

poskytla dimerizačný produkt 62 v 38-40% výťažkoch. Pre úplnú separáciu produktu 62 som musel 

previesť dlhšiu kolónovú chromatografiu, kvôli vedľajším produktom reakcie, ktoré majú blízky Rf 

žiadanému produktu 68 a tak tiež kvôli prítomnosti veľkého množstva trifenylfosfínu a prípadne 

trifenylfosfín oxidu. 

 

Schéma 15: Príprava diméru 62. 

Posledný krok, odchránenie hydroxylových skupín, poskytol žiadaný ligand (S,S)-53 v prostredí 

uhličitanu draselného v metanole, ktorý som izoloval v 96% výťažku ako opticky čistú látku. V tomto 

prípade by som mohol ligand (S,S)-53 izolovať iba extrakciou, avšak aj nepatrné nečistoty by mohli 

ovplyvniť výsledky katalytických reakcií, v ktorých by bol použitý. Preto pre získanie skutočne 

analyticky čistej látky som ligand (S,S)-53 prečistil pomocou stĺpcovej chromatografie. 

 

Schéma 16: Príprava ligandu (S,S)-53. 

 Výťažky intermediátov syntézy (S,S)-53 sa približne zhodujú s výsledkami uvedenými 

v literatúre.47 Nižšie výťažky pri príprave brómovaného diínu 56 a bipyridínu 62 mohli byť 

spôsobené neopatrnou manipuláciou s východiskovými substrátmi a taktiež pri spracovaní. 
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4.2 Príprava východiskového epoxidu 

 Ako vhodný substrát pre otváranie epoxidového kruhu bol zvolený cis-stilbén oxid 40, 

ktorý som jednoducho pripravil z príslušného cis-stilbénu 36. Oxidácia je exotermická reakcia, preto 

z opatrnosti som zmes cis-stilbénu 36 v dichlórmetáne počas pridávania meta-chlórperbenzoovej 

kyseliny 37 chladil pomocou ľadového kúpeľa. Oxidácia poskytla žiadaný epoxid 40 vo výťažkoch, 

ktoré sa pohybovali od 78 % do 83 %. 

 

Schéma 17: Príprava cis-stilbén oxidu 40. 
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4.3 Otváranie cis-stilbén oxidu 40 alkoholmi 

 
 Otváranie cis-stilbén oxidu 40 pomocou para-metoxybenzylalkoholu (p-MBOH) 46 bolo 

vybrané ako vhodná reakcia pre ďalšie skúmanie pri použití podmienok z literatúry.33 Pri príprave 

racemického 2-hydroxyéteru 47 reakciou cis-stilbén oxidu 40 s p-MBOH 46 som ako katalyzátor 

použil iba triflát skanditý bez použitia žiadneho ligandu. Táto reakcia neposkytla žiadaný  

2-hydroxyéter 47, pozoroval som však vznik nežiadúceho aldehydu 68 a stopové množstvo ketónu 

70, ktorých vznik je možný reakciou znázornenou v schéme 18.48 Z výpočtov uvedených v publikácii 

je zrejmé, že preferenčne je tvorení aldehyd 68 kvôli jeho nižšej energetickej hladine.48 Prednostnú 

tvorbu aldehydu 68 som pozoroval aj v mojom prípade. Vznik týchto molekúl som potvrdil 

porovnaním 1H NMR spektier v literatúre, HRMS a LRMS.48 

 

Schéma 18: Pravdepodobný mechanizmus vzniku aldehydu 68 a ketónu 70.48 

 Aby som sa vyhol vzniku nežiadúceho aldehydu 68 a ketónu 70, použil som pri príprave 

racemického 2-hydroxyéteru 47 predestilovaný p-MBOH 46, vysušený triflát skanditý (10 mol%) 

a racemický Bolmov ligand 4 (10 mol%). Tento postup sa ukázal byť úspešný a žiadaný racemický  

2-hydroxyéter 47 som získal v 85% výťažku (zistené pomocou 1H NMR  

s 1,2,4,5-tetrametylbenzénom ako interným štandardom).  

 Po úspešnej príprave racemického 2-hydroxyéteru 47 som následne pripravil chirálny 

produkt 47 za použitia chirálneho Bolmovho ligandu (S,S)-4 v 90% 1H NMR výťažku s 95% ee 

(tabuľka 16, reakcia 2). Kvôli zachovaniu rovnakých podmienok som následne previedol reakciu  

s chirálnym ligandom (S,S)-4 ešte raz paralelne s ligandom (S,S)-53. Reakcia s ligandom (S,S)-4 

prebehla bez problémov s rovnakým 90% 1H NMR výťažkom a s približne rovnakou 

enantioselektivitou, 94 % ee (tabuľka 16, reakcia 3). Rovnaký výsledok tejto reakcie potvrdil jej 

reprodukovateľnosť. Pri použití chirálneho ligandu (S,S)-53 som získal 2-hydroxyéter 47 v 82% 

izolovanom výťažku a s excelentnou enantioselektivitou, 97 % ee (tabuľka 16, reakcia 4). 
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Tabuľka 15: Otváranie cis-stilbén oxidu 40 p-MBOH 52 pomocou ligandu (S,S)-4 a (S,S)-53. 

 

Reakcia Ligand Výťažok (%) (1H NMR) ee (%) 

133 (R,R)-4 82 (-) 97 (R,R) 

2 

3 

(S,S)-4 

(S,S)-4 

- (90) 

- (90) 

95 (S,S) 

94 (S,S) 

4 (S,S)-53 82 (90) 97 (S,S) 

 

 Meranie ee bolo uskutočnené pomocou HPLC s chirálnou stacionárnou fázou na Daicel 

Chiralpak® IB kolóne. Pri použití podmienok uvedených v literatúre (OD-H kolóna) nebola 

dosiahnutá úplná separácia produktov.33 Preto pre ďalšie merania som používal IB kolónu. 

 Ďalej som študoval vplyv množstva katalyzátoru na katalytickú indukciu. Pri použití 5 mol% 

komplexu Sc(OTf)3/(S,S)-53 poskytla reakcia prekvapivo lepší výťažok (86% izolovaný výťažok) 

s rovnakou enantioselektivitou (97 % ee), avšak došlo k zdvojnásobeniu reakčného času (tabuľka 

17, reakcia 2). Po znížení množstva na 2 mol% komplexu poskytla reakcia približne rovnaký 

výsledok, 83 % 2-hydroxyéteru 53 s 97% ee (tabuľka 17, reakcia 3). Pri použití 1 mol% komplexu 

Sc(OTf)3/(S,S)-53 došlo k zníženiu enantioselektivity na 96 % ee a samozrejme reakčná doba narástla 

na 5 dní (tabuľka 17, reakcia 4). Lež z 1H NMR reakčnej zmesi som zistil, že reakcia neprebehla 

s plnou konverziou, pretože 14 % východiskového oxidu 40 nezreagovalo. Z hľadiska časovej 

náročnosti pri použití 1 mol% katalyzátoru som pre ďalšie skúmanie otvárania cis-stilbén oxidu 40 

vybral reakciu s použitím 2 mol% Sc(OTf)3 a ligandu (S,S)-53. 
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Tabuľka 16: Skúmanie vplyvu množstva katalyzátoru. 

 

Reakcia  Katalyzátor (mol%) Čas Výťažok (%) (1H  NMR) ee (%) 

1 10 24 h 82 (90) 97  

2 5 48 h 86 (92) 97  

3 2 68 h 83 (90) 97  

4 1 116 h - (86) 96  

 

 Po zoptimalizovaní množstva katalyzátoru som ďalej skúmal, aký vplyv má prítomnosť 

elektrodonorných alebo elektroakceptorných skupín na enantioselektivitu danej reakcie.  

S nesubstituovaným benzylalkoholom 71a reakcia cis-stilbén oxidu 40 poskytla žiadaný produkt 72a 

s 84% ee a v 85% 1H NMR výťažku, ale len v 66% izolovanom výťažku (tabuľka 18, reakcia 1). Rozdiel 

bol pravdepodobne spôsobený nesprávnou prípravu vzorku na 1H NMR meranie alebo pri izolácii 

produktu. Ďalej som previedol alkoholýzu cis-stilbén oxidu 40 so substituovanými benzylalkoholmi 

71b-c. Alkoholýza 4-brómbenzylalkoholom 71b prebehla bez problémov a žiadaný produkt 72b som 

získal v 78% izolovanom výťažku (80% 1H NMR výťažku) s 93% ee (tabuľka 18, reakcia 2). Skúmal 

som tiež, aký má vplyv elektróndonorná metoxy-skupina umiestnená v meta polohe. Reakciou 

oxidu 40 s alkoholom 71c som získal žiadaný 2-hydroxyéter 72c v 43% izolovanom výťažku (50 % 1H 

NMR výťažok) s nízkou enantioselektivitou (62 % ee, tabuľka 18, reakcia 3). Pozoroval som vznik 

nežiadúceho aldehydu 68 a ketónu 70 (27 % podľa 1H NMR), ktoré pravdepodobne vznikli 

prešmykom znázornenom v schéme 28.  
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Tabuľka 17: Otváranie cis-stilbén oxidu 40 s benzylalkoholmi 71a-c. 

 

Reakcia 71 R1 R2 Čas Výťažok (%) (1H NMR) ee (%) 

1 71a H H 69 h 66 (85) 84 

2 71b H Br 69 h 78 (80) 93 

3 71c OCH3 H 39 h 43 (50) 62 

 

 Prekvapujúci výsledok som zistil pri racemickej reakcii cis-stilbén oxidu 40 s alkoholom 73 

v prítomnosti triflátu skanditého a racemického Bolmovho ligandu 4. Pozoroval som 

pravdepodobne vznik dvoch diastereoizomérov (syn/anti) v pomere 1/4 (podľa 1H NMR). Keď som 

použil chirálny ligand (S,S)-53, získal som tiež dva diastereoizoméry tentokrát v pomere 1/10 (podľa 

1H NMR). Anti-izomér 74a bol vytvorený v 40% 1H NMR výťažku s 81% ee a syn-izomér 74b v 6% 1H 

NMR výťažku ako racemát (schéma 19). Pri izolácii produktu 74a sa mi ho nepodarilo odseparovať 

od jeho syn-izoméru 74b aj napriek vyskúšaní rôznych elučných zmesí. Tento výsledok vzniku dvoch 

diastereoizomérov môže byť vysvetlený pomocou pravdepodobného mechanizmu otvárania 

oxiránovho kruhu ešte pred atakom nukleofilu. Všeobecne asymetrické otváranie oxiránovho kruhu 

katalyzované Lewisovými kyselinami vo väčšine prípadov prebieha ako SN2 reakcia (schéma 10). 

V prítomnosti slabého nukleofilu, ako je v našom prípade alkohol 73, môže nukleofilný atak 

prebiehať aj po vzniku intermediátu 66 (schéma 18). Ide o tzv. SN1 reakciu, v ktorej kvôli dlhej 

vzdialenosti chirálneho kovového komplexu viazaného na epoxidový kyslík je riadiaci efekt menej 

účinný a vedie k veľmi nízkej enantioselektivite. Takže syn-izomér by mal vznikať SN1 reakciou, kým 

anti-izomér môže vzniknúť SN2 a ako aj SN1. Podobný vznik dvoch izomérov pri otváraní oxiránovho 

kruhu pozoroval Bruns et al.49 Ďalším problémom bol vznik taktiež nežiadúceho aldehydu 68 

a ketónu 70 (31 % podľa 1H NMR), ktoré pravdepodobne vznikli reakciou znázornenou v schéme 18.  
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Schéma 19: Alkoholýza oxidu 40 s alkoholom 73. 
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4.4 Aminolýza epoxidov 

 Otváranie cis-stilbén oxidu 40 pomocou anilínu 44 (PhNH2) bolo vybrané ako vhodná 

reakcia pre ďalšie skúmanie. Výsledky reakcií s ligandom (S,S)-4 som porovnal s výsledkami  

s ligandom (S,S)-53 pri použití podmienok z literatúry.33 Kvôli zamedzeniu vzniku nežiadúcich 

produktov som anilín pred každou reakciou predestiloval a triflát skanditý vysušil. Produkt 45 

reakcie anilínu 44 (1 ekv.) s cis-stilbén oxidom 40 v prítomnosti triflátu skanditého (10 mol%) a 

ligandu (S,S)-4 (10 mol%) v dichlómetáne (0,25 M) som získal v 86% 1H NMR výťažku s 94% ee 

(tabuľka 19, reakcia 2). Výťažok sa však nezhodoval s výťažkom uvedenom v literatúre (tabuľka 19, 

reakcia 1), preto som skúsil zvýšiť množstvo anilínu 44 (1,5 ekv.), čo ale prinieslo ešte horší výsledok 

a daný 1,2-aminoalkohol 45 som získal v 70% 1H NMR výťažku s 90% ee (tabuľka 19, reakcia 3). Nižší 

výťažok a enantioselektivita bola pravdepodobne spôsobená vďaka možnosti koordinácie anilínu 

na skanditú soľ. Ďalej som skúmal reakciu s chirálnym ligandom (S,S)-53 so zvýšeným množstvom 

anilínu 44 (1,5 ekv.). Žiadaný produkt 45 som získal v 60% 1H NMR výťažku s 91% ee (tabuľka 19, 

reakcia 4). Pri použití 1 ekvivalentu anilínu 44 som získal 66% 1H NMR výťažku s excelentnou 

enantioselektivitou,  98 % ee (tabuľka 19, reakcia 5). Reakcia bola ukončená po 24 hodinách, avšak 

stále 27 % východiskového oxidu 40 nezreagovalo (podľa 1H NMR). Navýšenie reakčného času 

prinieslo pozitívny výsledok a získal som 82% žiadaného 1,2-aminoalkoholu 45 (izolovaný výťažok, 

86 % podľa 1H NMR) s rovnako excelentnou enantioselektivitou (98% ee, tabuľka 19, reakcia 6). 

Napokon som skúmal možnosť zníženia množstva katalyzátoru. Pri znížení na 5 mol% som získal 

produkt 45 v 63% 1H NMR výťažku s nezmenenou excelentnou enantioselektivitou (98 % ee,  

tabuľka 19, reakcia 7). 
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Tabuľka 18: Aminolýza cis-stilbén oxiránu 40 anilínom 44. 

 

Reakcia 44 Sc(OTf)3 (mol%) Ligand (mol%) Čas (h) 
Výťažok (%)  

(1H NMR) 
ee (%) 

133 1,0 ekv. 10 (R,R)-4 (10) 24 95 (NU)a 93 (R,R) 

2 1,0 ekv. 10 (S,S)-4 (10) 24 - (86) 94 (S,S) 

3 1,5 ekv. 10 (S,S)-4 (10) 24 - (70) 90 (S,S) 

4 1,5 ekv. 10 (S,S)-53 (10) 24 - (60) 91 (S,S) 

5 1,0 ekv. 10 (S,S)-53 (10) 24 - (66) 98 (S,S) 

6 1,0 ekv. 10 (S,S)-53 (10) 48 82 (86) 98 (S,S) 

7 1,0 ekv. 5 (S,S)-53 (5) 96 - (63) 98 (S,S) 

       a NU – nie je uvedené. 
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5. Experimentálna časť 

5.1 Všeobecné metódy 

 
Všetky používané chemikálie boli zakúpené z bežne dostupných zdrojov: Sigma Aldrich, Acros 

Organics, Alfa Aesar, Strem Chemicals a PENTA. Suché rozpúšťadlá použité v reakciách boli 

prečistené a sušené pomocou systému sodík/benzofenón (THF), hydridom vápenatým (DCM) alebo 

státím v prítomnosti molekulových sít (DMF). Na odplynenie DMF bol použitý ultrazvuk 

s prebublávaním prúdom argónu. Ostatné rozpúšťadlá používané pri kolónovej chromatografii boli 

pred použitím predestilované. Anilín, benzylalkohol, p-metoxybenzylalkohol a m-

metoxybenzylalkohol boli prečistené destiláciou za zníženého tlaku. Bolmov ligand (S,S)-4, 

racemický Bolmov ligand 4, racemický alkohol 60, racemický bipyridín 53 mi boli poskytnuté zo 

zásob nášho laboratória. Ostatné chemikálie alebo rozpúšťadlá boli použité bez žiadneho čistenia. 

Ako zdroj inertnej atmosféry bol použitý argón. 

 Pre sledovanie priebehu reakcií boli použité tenkovrstvové hlínikové silikagélové platničky 

TLC 60 F254 (MERCK). Na vizualizáciu bola použitá UV lampa (254 nm) a roztok manganistanu 

draselného. Pre kolónovú chromatografiu bol použitý silikagél 60 (0,040–0,063 mm, MERCK). 

NMR spektrá boli namerané na NMR spektrometri Bruker Avance III (400,13 MHz pre 1H, 

resp. 100,61 MHz pre 13C). Merania boli uskutočnené pri 25 °C. Chemické posuny (δ) sú uvedené 

v ppm vzhľadom na interný štandard CDCl3 pri 7,26 ppm pre 1H, resp. 77,16 ppm pre 13C. Získané 

dáta boli spracované softvérom MestReNova. Ako štandard pre 1H NMR výťažok bol používaný 

1,2,4,5-tetrametylbenzén. 

Infračervené spektrá boli merané v KBr na spektrometri Herno Nicolet AVATAR 370 FT-IR. 

Hmotnostné spektrá boli získané na prístroji VG-Analytical ZAB-SEQ. Optická otáčavosť bola 

nameraná na automatickom polarimetri Autopol III a uvedené v deg·ml·g-1·dm-1 s odchýlkou ±2 

a s hmotnostnou koncentráciou v g/100 ml. HPLC analýzy boli namerané pomocou Shimadzu 

chromatografu s Daicel Chiralpak® kolónou. 
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5.2 Príprava ligandu (S,S)-53 

 
(7-Bromohepta-1,6-diín-1-yl)trimetylsilán (56) 

Suchá a argónom naplnená 250 ml banka s hepta-1,6-diínom 54 (898 mg; 9,5 mmol) 

a  THF (40 ml) bola schladená na -78 °C. Po kvapkách bol pridaný roztok LiHMDS  

(1M roztok v THF; 9,5 ml; 9,5 mmol). Po hodine miešania pri teplote -78 °C bol pridaný TMSCl  

(1,2 ml; 9,5 mmol). Po hodine miešania pri teplote -78 °C bola reakcia ukončená pridaním  NH4Cl 

(50 ml; nasýtený vodný roztok). Po vytemperovaní na laboratórnu teplotu bola reakčná zmes 

extrahovaná Et2O (3×100 ml). Spojené organické fázy boli sušené bezvodým MgSO4. Po odfiltrovaní 

sušidla bola zmes zakoncentrovaná na RVO a prefiltrovaná cez krátky silikagélový stĺpec (hexány). 

Po odparení bolo získaných 5,5 g zmesi, ktorá obsahovala 873 mg 55a (5,3 mmol; zistené pomocou 

1H NMR). Odparok bol použitý do následnej reakcie bez ďalšieho čistenia. 

250 ml banka so zmesou 55a a 55b z prvého kroku bola napustená argónom. Po pridaní THF (10 ml) 

bola reakčná zmes ochladená na -78 °C. Po kvapkách bolo pridané n-BuLi (1,1 M roztok v THF;  

5,6 ml; 5,3 mmol). Po 30 minútach bolo pridané NBS (1,13 g; 6,36 mmol) a reakčná zmes bola 

ponechaná do ďalšieho dňa pri laboratórnej teplote (20–25 °C). Po plnom spotrebovaní 

východiskového diínu 55a (zmiznutí škrny na TLC) bola reakcia ukončená prídavkom NH4Cl (50 ml; 

nasýtený vodný roztok) a potom extrahovaná Et2O (3×80 ml). Spojené organické fázy boli premyté 

NaCl (50 ml; nasýtený vodný roztok) a sušené bezvodým MgSO4. Po odfiltrovaní sušidla bola zmes 

zakoncentrovaná na RVO. Kolónová chromatografia odparku na silikagéli (gradient 200/1→100/1 

hexány/DCM) poskytla 749 mg brómovaného diínu 56 (34 % po dvoch krokoch) ako bezfarebný olej. 

1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 2,33 (m, 4H); 1,73 (p, J = 7,0 Hz, 2H); 0,15 (s, 9H). 

13C NMR (101 MHz, CDCl3) δ 106,15; 85,52, 79,50; 38,50; 27,55; 19,15; 18,99; 0,25. 

Zaznamenané dáta sa zhodujú s literatúrou.46 

Pivaloylkyanid (57) 

Do suchej 25 ml banky s pivaloylchloridom 63 (5,8 g; 48 mmol) bolo pridaný kyanid 

meďný 64 (4,8 g; 53 mmol). Reakčná zmes bola zahrievaná na 135 °C po dobu 48 hodín 

pod spätným chladičom. Destilácia reakčnej zmesi poskytla 1,5 g zmesi produktu 57 

a pivaloylchloridu 63 (30%, 95/5). Táto zmes bola ďalej použitá bez ďalšieho čistenia. 

1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 1,27 (s, 9H). 

13C NMR (101 MHz, CDCl3) δ 183,25; 112,23; 45,15; 24,60. 

Zaznamenané dáta sa zhodujú s literatúrou.46 
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1-(1-Bromo-4-(trimetylsilyl)-6,7-dihydro-5H-cyklopenta[c]pyridín-3-yl)-2,2-dimetylpropán-1-ón 

(58a) a 1-(4-bromo-1-(trimetylsilyl)-6,7-dihydro-5H-cyklopenta[c]pyridín-3-yl)-2,2-

dimetylpropán-1-ón (58b) 

Do suchej a argónom naplnenej 50 ml banky 

s Cp*RuCl(cod) (96 mg; 0,25 mmol) a DCE (13 ml) bol 

pridaný kyanid 57 (564 mg; 5,08 mmol). Následne bol počas 

5 hodín pomocou striekačkovej pumpy pridávaný 

brómovaný diín 56 (0,615 g; 0,254 mmol) rozpustený v DCE (16 ml) . Reakčná zmes bola miešaná 

pri laboratórnej teplote (18 h). Po úplnom spotrebovaní východiskového diínu 56 (zmiznutí škvrny  

na TLC) bolo rozpúšťadlo odparené na RVO. Kolónová chromatografia odparku na silikagéli 

(gradient 10/1→2/1 hexány/DCM) poskytla 458 mg produktu 58a (51 %) a 116 mg produktu 58b 

(13 %) ako bezfarebné kryštály. 

58a: 1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 3,09 (t, J = 7,5 Hz, 2H); 2,92 (t, J = 7,6 Hz, 2H); 2,07 (p, J = 7,5 Hz 

2H); 1.41 (s, 9H); 0,26 (s, 9H). 

13C NMR (101 MHz, CDCl3) δ 210,62; 162,76; 161,12; 141,90; 137,82; 130,33; 44,19; 36,93; 32,80; 

28,32; 23,66; 1,70. 

58b: 1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 3,11 (t, J = 7,6 Hz, 2H); 2,94 (t, J = 7,6 Hz, 2H); 2,11 (p, J = 7,6, 2H); 

1,32 (s, 9H); 0,30 (s, 9H). 

13C NMR (101 MHz, CDCl3) δ 210,51; 159,62; 154,88; 152,83; 147,55; 114,39; 44,45; 34,18; 33,11; 

27,68; 23,64; 1,17. 

Zaznamenané dáta sa zhodujú s literatúrou.46 

1-(1-Bromo-6,7-dihydro-5H-cyklopenta[c]pyridín-3-yl)-2,2-dimetylpropan-1-ón (59) 

Do 25 ml banky s 58a (464 mg; 1,3 mmol) a THF (7 ml) bol pridaný po kvapkách 

TBAF (1M roztok v THF; 1,5 ml; 1,5 mmol). Po hodine miešania bola reakcia 

ukončená prídavkom destilovanej vody (5 ml) a zmes bola extrahovaná EtOAc 

(3×30 ml). Spojené organické fázy boli sušené bezvodým Na2SO4. Po odfiltrovaní sušidla bola zmes 

zakoncentrovaná na RVO. Kolónová chromatografia odparku na silikagéli (30/1 hexány/EtOAc) 

poskytla 358 mg ketónu 59 (96 %) ako bezfarebné kryštály. 

1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 7,74 (s, 1H); 3,05 (t, J = 7,4 Hz, 2H); 2,98 (t, J = 7,7 Hz, 2H); 2,15 (p, J = 

7,7 Hz, 2H); 1,43 (s, 9H). 

13C NMR (101 MHz, CDCl3) δ 205,54; 156,58; 153,13; 144,97; 136,86; 119,59; 44,40; 34,01; 33,39; 

27,69; 23,52. 

Zaznamenané dáta sa zhodujú s literatúrou.46 
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(S)-1-(1-Bromo-6,7-dihydro-5H-cyklopenta[c]pyridín-3-yl)-2,2-dimetylpropan-1-ol (60) 

Do argónom naplnenej 25 ml slzovitej banky s ketónom 59 (649 mg; 2,3 mmol) 

bol pridaný RuCl[(S,S)-TsDPEN](p-cymene) (81 mg; 0,16 mmol), DCM (1,8 ml) a 

roztok Et3N/HCOOH (2/1). Po úplnom spotrebovaní ketónu 59 (zmiznutí škvrny na 

TLC (22 hodín)) bola reakcia ukončená prídavkom destilovanej vody (5 ml) a zmes 

bola extrahovaná EtOAc (3×50 ml). Spojené organické fázy boli sušené bezvodým MgSO4. Po 

odfiltrovaní sušidla bola zmes zakoncentrovaná na RVO. Kolónová chromatografia odparku na 

silikagéli (gradient 10/1 → 7/1 hexány/ EtOAc) poskytla 605 mg 60 (92 %; 94 % ee) ako bezfarebné 

kryštály. 

1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 7,03 (s, 1H); 4,30 (s, 1H); 3,45 (brs, 1H); 3,01 (t, J = 7,7 Hz, 2H); 2,93 (t, 

J = 7,6 Hz, 2H); 2,14 (p, J = 7,6 Hz, 2H); 0,91 (s, 9H). 

13C NMR (101 MHz, CDCl3) δ 159,78; 156,07; 140,78; 137,42; 118,45; 80,40; 36,40; 33,96; 32,86; 

26,03; 23,77. 

HPLC: DC IA; n-heptán/izopropanol 95/5; 1 ml/min; (rac)-60: tS = 7,7 min; tR = 12,9 min; 60: tS = 7,7 

min; tR = 12,7 min. 

Zaznamenané dáta sa zhodujú s literatúrou.46 

(S)-1-(1-Bromo-6,7-dihydro-5H-cyklopenta[c]pyridín-3-yl)-2,2-dimetylpropyl acetát (61) 

Zmes alkoholu 60 (576 mg; 2 mmol) v pyridíne (0,5 ml; 5,4 mmol) bola schladená 

pomocou ľadového kúpeľa. Potom bol po kvapkách pridaný anhydrid kyseliny 

octovej (0,6 ml; 5,4 mmol). Po hodine miešania pri 0 °C bola reakčná zmes ohriata 

na laboratórnu teplotu a miešaná do druhého dňa (20 hodín). Po zmiznutí škvrny východiskového 

alkoholu 60 (zmiznutí škvrny na TLC) bola reakcia ukončená prídavkom NaHCO3 (nasýtený vodný 

roztok, 10 ml) a extrahovaná DCM (3×50 ml). Spojené organické fázy boli sušené bezvodým MgSO4. 

Po odfiltrovaní sušidla bola zmes zakoncentrovaná na RVO. Kolónová chromatografia odparku na 

silikagéli (gradient 10/1 → 7/1 hexány/ EtOAc) poskytla 645 mg 61 (98 %) ako bezfarebné kryštály. 

1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 7,06 (s, 1H); 5,48 (s, 1H); 2,99 (t, J = 7,5 Hz, 2H); 2,91 (t, J = 7,5 Hz, 2H); 

2,14–2,07 (m, 5H); 0,93 (s, 9H). 

13C NMR (101 MHz, CDCl3) δ 170,39; 157,56; 155,82; 140,76; 137,94; 117,67; 83,01; 35,12; 34,04; 

32,99; 26,26; 23,66; 21,24. 

Zaznamenané dáta sa zhodujú s literatúrou.46 
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(1S, 1S)-(6,6',7,7'-Tetrahydro-5H,5'H-[1,1' -bis(cyklopenta[c]pyridín]-3,3'diyl)bis(2,2'-

dimetylpropán-1,1-diyl) diacetát (62) 

Do suchej a argónom naplnenej 20 ml mikrovlnnej vialky bol pridaný NiCl2 

(93 mg; 0,72 mmol) a DMF (odplynený; 3,5 ml). Po ohriatí na 70 °C bol 

pridaný PPh3 (756 mg; 2,88 mmol) a Zn (51 mg; 0,78 mmol). Po hodine 

miešania pri teplote 70 °C bol pridaný acetát 61 (196 mg; 0,6 mmol) 

rozpustený v DMF (odplynený; 3,5 ml). Reakčná zmes bola potom miešaná pri teplote 70 °C do 

druhého dňa. Po úplnom spotrebovaní východiskovej látky 61 (zmiznutí škvrny na TLC) bola reakcia 

ukončená prídavkom destilovanej vody (10 ml). Reakčná zmes bola prefiltrovaná cez kremelinu a 

extrahovaná Et2O (3×40 ml). Spojené organické fázy boli premyté NaCl (30 ml, nasýtený vodný 

vodný roztok) a sušené bezvodým MgSO4. Po odfiltrovaní sušidla bola zmes zakoncentrovaná na 

RVO. Kolónová chromatografia odparku na silikagéli (gradient 20/1 → 5/1 hexány/ EtOAc) poskytla 

59 mg diacetátu 62 (40 %) ako bezfarebné kryštály. 

1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 7,11 (s, 2H); 5,56 (s, 2H); 3,50–3,37 (m, 2H); 3,15–3,03 (m, 2H); 2,93 

(t, J = 7,6 Hz, 4H); 2,16–1,94 (m, 10 H); 1,00 (s, 18H). 

13C NMR (101 MHz, CDCl3) δ 170,44; 155,02; 154,64; 152,29; 138,92; 117,78; 84,07; 35,17; 33,03; 

32,99; 26,26; 25,00; 21,33. 

Zaznamenané dáta sa zhodujú s literatúrou.46 

(S,S)-1,1'-(6,6',7,7'-Tetrahydro-5H,5'H-[1,1' -bis(cyklopenta[c]pyridín]-3,3'diyl)bis(2,2'-

dimetylpropán-1-ol) (53) 

V 25 ml slzovitej banke bol rozpustený diacetát 62 (168 mg; 0,25 mmol) 

v MeOH (10 ml). Potom bol pridaný K2CO3 (360 mg; 1,9 mmol) a po 5 

hodinách miešania pri 20 °C bola reakcia ukončená prídavkom 

destilovanej vody (5 ml) a extrahovaná DCM (3×50 ml). Spojené 

organické fázy boli sušené bezvodým MgSO4. Po odfiltrovaní sušidla bola zmes zakoncentrovaná na 

RVO. Kolónová chromatografia odparku na silikagéli (gradient 5/1 → 3/1 hexány/EtOAc) poskytla 

136 mg 53 (96 %, >99 % ee) ako bezfarebné kryštály. 

1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 7,09 (s, 2H); 4,70 (brs, 2H); 4,38 (s, 2H); 3,38–3,27 (m, 2H); 3,25–3,15 

(m, 2H); 2,97 (t, J = 7,6 Hz, 4H); 2,15–2,04 (m, 4H); 0,97 (s, 18H). 

13C NMR (101 MHz, CDCl3) δ 156,34; 155,51; 150,93; 138,62; 118,60; 80,36; 36,53; 32,97; 32,76; 

26,15; 25,27. 

HPLC: DC IA; n-heptán/izopropanol 80/20; 1 ml/min; (rac)-53: tR,R = 6,1 min; tS,S = 8,0 min;  

53: tR,R = 6,2 min; tS,S = 8,1 min. 

Zaznamenané dáta sa zhodujú s literatúrou.46 
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5.3 Príprava východiskového epoxidu 

cis-Stilbén oxid (40) 

Do suchej a argónom naplnenej 250 ml banky s cis-stilbénom 36 (1,87 g;  

10 mmol) a DCM (50 ml) bola po malých častiach pridaná m-CPBA (3,45 g; 20 

mmol). Zmes bola počas pridávania chladená ľadovým kúpeľom a potom 

ponechaná miešať pri 20 °C. Po 20 hodinách bola reakcia ukončená prídavkom NaHCO3 (nasýtený 

roztok, 20 ml) a extrahovaná DCM (3×30 ml). Spojené organické fázy boli sušené bezvodým MgSO4. 

Po odfiltrovaní sušidla bola zmes zakoncentrovaná na RVO. Kolónová chromatografia odparku na 

silikagéli (gradient 50/1 → 30/1 hexány/Et2O) poskytla 1,6 g oxidu 40 (83 %) ako bezfarebné 

kryštály. 

1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 7,24–7,10 (m, 10H, prekryv s CDCl3); 4,37 (s, 2H). 

13C NMR (101 MHz, CDCl3) δ 134,51; 127,92; 127,65; 127,01; 59,90.  

Zaznamenané dáta sa zhodujú s literatúrou.50 

5.4 Otváranie cis-stilbén oxidu 40 alkoholmi  

Všeobecný postup pre prípravu 2-hydroxyéterov. Zo suchej a argónom naplnenej 4 ml vialky  

s bipyridínom (S,S)-53 (6 mg; 12 µmol) a DCM (3 ml) bolo odobrané DCM s bipyridínom (S,S)-53  

(1,5 ml s 3 mg; 3 µmol) do suchej a argónom naplnenej 4 ml vialky s Sc(OTf)3 (3 mg; 6 µmol). Po  

30 minútach miešania bol pridaný cis-stibén oxid 40 (59 mg; 0,3 mmol) a príslušný alkohol (0,6 

mmol). Po úplnom spotrebovaní cis-stilbén oxidu 40 (zmiznutí škvrny na TLC) bolo rozpúšťadlo 

odparené na RVO. K odparku bol pridaný 1,2,4,5-tetrametylbenzén (20 mg; 0,15 mmol) 

a deuterovaný chloroform (1 ml). Bolo odobrané malé množstvo (približne 0,1 ml) do NMR kyvety, 

do ktorej bol pridané ďalšie množstvo chloroformu (0,4 ml). Následne bol zistený 1H NMR výťažok. 

Kolónová chromatografia odparku na silikagéli poskytla žiadaný 2-hydroxyéter. Podľa rovnakého 

postupu boli pripravené racemické 2-hydroxyétery s použitím racemického Bolmovho ligandu 4. 

Racemický produkt bol izolovaný iba na preparatívnom TLC, ktorý bol použitý na analýzu pomocou 

HPLC s chirálnou stacionárnou fázou. 

(1S,2S)-2-((4-Metoxybenzyl)oxy)-1,2-difenyletan-1-ol (47) 

p-Metoxybenzyl alkohol 46 (75 µl; 0,6 mmol), 68 h. Kolónová 

chromatografia na silikagéli (5/1 hexány/Et2O) poskytla 83 mg alkoholu 47 

(82 %, 97 % ee) ako bezfarebné kryštály. 
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1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 7,26–7,20 (m, 5H, prekryv s CDCl3); 7,19–7,13 (m, 3H); 7,10–6,99 (m, 

4H); 6,92–6,86 (m, 2H); 4,70 (d, J = 8,3 Hz, 1H); 4,47 (d, J = 11,0 Hz, 1H); 4,33 (d, J = 8,3 Hz, 1H); 4,27 

(d, J = 11,0 Hz, 1H); 3,83 (s, 3H); 3,53 (brs, 1H). 

13C NMR (100 MHz, CDCl3) δ 159,51; 139,31; 137,81; 129,93; 129,78; 128,28; 128,20; 128,02; 

127,94; 127,79; 127,41; 11,04; 86,77; 78,72; 70,63; 55,44.  

HPLC: DC IB; n-heptán/izopropanol 98/2; 1 ml/min; (rac)-47: tS,S = 11,3 min; tR,R = 12,5 min;  

47: tS,S = 11,2 min; tR,R = 12,4 min. 

Zaznamenané dáta sa zhodujú s literatúrou.33 

(1S,2S)-2-(Benzyloxy)-1,2-difenyletan-1-ol (72a) 

Benzyl alkohol 71a (62 µl; 0,6 mmol), 69 h. Kolónová chromatografia na 

silikagéli (5/1 hexány/Et2O) poskytla 60 mg alkoholu 72a (66 %, 84 % ee) ako 

bezfarebné kryštály. 

1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 7,41–7,30 (m, 5H); 7,28–7,23 (m, 3H); 7,21–7,15 

(m, 3H); 7,12–7,02 (m, 4H); 4,75 (d, J = 8,2 Hz, 1H); 4,45 (d, J = 11,4 Hz, 1H); 4,37 (t, J = 10,0 Hz, 2H); 

3,55 (brs, 1H). 

13C NMR (100 MHz, CDCl3) δ 139,28; 137,85; 137,68; 128,62; 128,29; 128,25; 128,09; 128,00; 

127,96; 127,81; 127,40; 87,08; 78,74; 70,96.  

HPLC: DC IB; n-heptán/izopropanol 98/2; 1 ml/min; (rac)-72a: tR,R = 10,6 min; tS,S = 11,5 min;  

72a: tR,R = 10,7 min; tS,S = 11,6 min. 

Zaznamenané dáta sa zhodujú s literatúrou.51 

(1S,2S)-2-((4-Bromobenzyl)oxy)-1,2-difenyletan-1-ol (72b) 

4-Bromobenzyl alkohol 71b (112 mg; 0,6 mmol), 69 h. Kolónová 

chromatografia na silikagéli (5/1 hexány/Et2O) poskytla 90 mg alkoholu 72b 

(78 %, 93 % ee) ako bezfarebné kryštály. 

1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 7,51–7,45 (m, 2H); 7,28–7,12 (m, 8H, prekryv 

s CDCl3); 7,10–6,99 (m, 4H); 4,75 (d, J = 8,0 Hz, 1H); 4,48 (d, J = 11,7 Hz, 1H); 4,35 (d, J = 8,0 Hz, 1H); 

4,30 (d, J = 11,7 Hz, 1H); 3,43 (brs, 1H). 

13C NMR (100 MHz, CDCl3) δ 139,22; 137,46; 136,85; 131,71; 129,67; 128,37; 128,35; 128,00; 

127,94; 127,87; 127,33; 121,87; 87,06; 78,65; 78,65; 70,14.  

HPLC: DC IB; n-heptán/izopropanol 98/2; 1 ml/min; (rac)-72b: tS,S = 10,7 min; tR,R = 11,9 min;  

72b: tS,S = 10,7 min; tR,R = 11,9 min. 

Zaznamenané dáta sa zhodujú s literatúrou.40 

  



50 
 

(1S,2S)-2-((3-Metoxybenzyl)oxy)-1,2-difenyletan-1-ol (72c) 

3-Metoxybenzyl alkohol 71c (75 µl; 0,6 mmol), 39 h. Kolónová 

chromatografia na silikagéli (5/1 hexány/Et2O) poskytla 43 mg alkoholu 

72c (43 %, 62 % ee) ako bezfarebný olej. 

1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 7,31–7,23 (m, 4H, prekryv s CDCl3); 7,21–7,14 

(m, 3H); 7,12–7,01 (m, 4H); 6,92-6,84 (m, 3H); 4,75 (d, J = 8,2 Hz, 1H); 4,52 (d, J = 11,5 Hz, 1H); 4,38 

(d, J = 8,2 Hz, 1H); 4,33 (d, J = 11,6 Hz, 1H); 3,82 (s, 3H); 3,61 (brs, 1H). 

13C NMR (100 MHz, CDCl3) δ 159,86; 139,44; 139,22; 137,65; 128,29; 128,00; 127,95; 127,39; 

120,27; 113,52; 113,46; 87,03; 78,71; 70,82; 55,36. 

IR νmax 3539, 3494, 3473, 3028, 2881, 1604, 1452, 1269, 1201, 1159, 1078, 1054, 1018, 701 cm-1. 

HRMS (ESI) m/z napočítané pre C22H23O3 (M+H) 335,1647; namerané 335,1646. 

[𝛼]𝐷
20= +9,8° (CHCl3, 0,28 g/100 ml). 

Rf (5/1 hexány/EtOAc) = 0,39. 

HPLC: DC IB; n-heptán/izopropanol 80/20; 1 ml/min; (rac)-72c: tR,R = 6,1 min; tS,S = 8,9 min;  

72c: tR,R = 6,1 min; tS,S = 9,0 min. 

(1S,2S)-2-((4-Nitrobenzyl)oxy)-1,2-difenyletan-1-ol (74a) 

4-Nitrobenzyl alkohol 73 (92 mg; 0,6 mmol), 24 

h. Kolónová chromatografia na silikagéli (5/1 

hexány/Et2O) poskytla 31 mg zmesi 74a (81 % 

ee) a 74b (0 % ee) ako bezfarebné kryštály.  

74a + 74b: 1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 8,22 (d, 2Ha); 8,11 (d, 2Hb); 7,47 (d, 2Ha); 7,39 (d, 2Hb); 7,37–

7,15 (m, 6Ha, 6Hb, prekryv s CDCl3); 7,14–7,04 (m, 4Ha, 4Hb); 4,90 (d, 1Hb); 4,83 (d, 1Ha); 4,63 (d, 

1Ha); 4,56 (d, 1Hb); 4,49 (d, 1Ha); 4,45 (d, 1Hb); 4,42 (d, 1Ha); 4,33 (d, 1Hb); 3,32 (brs, 1Ha); 2,14 (brs, 

1Hb). 

74a: 13C NMR (100 MHz, CDCl3) δ 147,25; 145,43; 139,14; 137,12; 128,57; 128,50; 128,08; 128,01; 

127,88; 127,27; 132,82; 87,57; 78,61; 69,71. 

74b: Z dôvodu nízkeho obsahu látky 74b vo zmesi nebolo možné odčítať signály v 13C NMR spektre. 

HPLC: DC IB; n-heptán/izopropanol 98/2; 1 ml/min; (rac)-74: tS,S = 30,7 min; tR,R = 36,5 min; tsyn1 = 

39,0 min; tsyn2 = 47,0 min; 74: tS,S = 30,1 min; tR,R = 38,7 min; tsyn1 = 36,1 min; tsyn2 = 48,7 min. 
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5.5 Otváranie cis-stilbén oxidu 40 anilínom 44 

(1S,2S)-1,2-Difenyl-2-(fenylamino)etan-1-ol (45) 

Do suchej a argónom naplnenej 4 ml vialky s Sc(OTf)3 (15 mg; 30 µmol), 

bipyridinem (S,S)-53 (13 mg; 30 µmol) a DCM (1,2 ml) bol po 30 minútach 

miešania pridaný cis-stibén oxirán 40 (59 mg; 0,3 mmol) a anilín 44 (28 µl;  

0,3 mmol). Po úplném spotřebování cis-stilbén oxiránu (zmiznutí škvrny na TLC) 

bolo rozpúšťadlo odparené na RVO. Kolónová chromatografia na silikagéli (5/1 hexány/Et2O) 

poskytla 73 mg aminoalkoholu 45 (84 %, 98 % ee) ako bezfarebné kryštály. 

1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 7,35–7,20 (m, 10H, prekryv s CDCl3); 7,13–7,06 (m, 2H); 6,72–6,66 (m, 

1H); 6,61–6,56 (m, 2H); 4,92 (d, J = 6,0 Hz, 1H); 4,56 (d, J = 6,0 Hz, 1H). 

13C NMR (100 MHz, CDCl3) δ 147,04; 140,63; 140,09; 129,19; 128,69; 128,37; 128,02; 127,69; 

127,47; 126,70; 118,32; 114,52; 78,10; 65,13. 

HPLC: DC OD-H; n-heptán/izopropanol 85/15; 1 ml/min; tR,R = 9,0 min; tS,S = 11,3 min. 

Zaznamenané dáta sa zhodujú s literatúrou.33 

(rac)-1,2-Difenyl-2-(fenylamino)etan-1-ol ((rac)-45) 

Podľa rovnakého postupu bol pripravený racemický aminoalkohol (rac)-45 za 

použitia racemického Bolmovho ligandu. Bolo izolované malé množstvo 

produktu na preparatívnom TLC, ktoré bolo použité na analýzu pomocou HPLC  

s chirálnou stacionárnou fázou. 

HPLC: DC OD-H; n-heptán/izopropanol 85/15; 1 ml/min; tR,R = 9,0 min; tS,S = 11,3 min. 
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6. Záver 

 
a) Bol pripravený analóg Bolmovho ligandu (S,S)-53 za pomoci cyklotrimerizácie (7-

bromohepta-1,6-diín-1yl)trimetylsilánu 56 s pivaloyl kyanidom 57 katalyzovanej 

komplexom na báze ruténia. Ďalším kľúčovým krokom tejto syntézy bola reduktívna 

dimerizácia pomocou komplexu niklu. 

b) Taktiež bola porovnaná enantioselektivita reakcie cis-stilbén oxidu 40  

s para-metoxybenzylalkoholom 46 pri použití Bolmovho ligandu (S,S)-4 a jeho analógu 

(S,S)-53. S použitím Bolmovho ligandu (S,S)-4 reakcia poskytla produkt s 95% ee (97 % ee 

publikovaná hodnota), avšak pri použití analógu Bolmovho ligandu (S,S)-53 bolo dosiahnuté 

vyššej enantioselektivity (97 % ee). Pri znížení množstva katalyzátoru na 1 mol% bol produkt 

získaný stále s vysokou enantioselektivitou (96% ee). 

c) Ďalej bolo preskúmané, aký majú vplyv substituenty benzylalkoholu na enantioselektivitu 

otvárania s cis-stilbén oxidu katalyzovanej triflátom skanditým s použitím analógu 

Bolmovho ligandu (S,S)-53 v dichlórmetáne. Dobré enantioselektivity produktu poskytli 

reakcie s 4-bromobenzylalkoholom 71b (93 % ee), s nesubstituovaným benzylalkoholom 

71a (84 % ee) a s 4-nitrobenzylalkoholom 73 (81 % ee). Reakcia  

s 3-metoxybenzylalkoholom 71c poskytla produkt s 62% ee. 

d) Nakoniec bola porovnaná enantioselektivita reakcie cis-stilbén oxidu 40 s anilínom 44 pri 

použití Bolmovho ligandu (S,S)-4 a jeho analógu (S,S)-53. S použitím Bolmovho ligandu 

(S,S)-4 poskytla reakcia produkt 45 s 94% ee (93 % ee publikovaná hodnota), avšak pri 

použití analógu Bolmovho ligandu (S,S)-53 bolo dosiahnuté vyššej enantioselektivity (98 % 

ee). Pri znížení množstva katalyzátora na 5 mol% bol produkt získaný stále s vysokou 

enantioselektivitou (98 % ee). 
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