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ABSTRAKT 

 

Univerzita Karlova 

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové  

Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy 

 

Kandidát: Mgr. Marek Kolenič 

Konzultant: doc. PharmDr. Petr Zimčík, Ph.D. 

Název rigorózní práce: Studie transalkylace u aromatických terc-butylsulfidů 

 

Při přípravě nových, bohatě substituovaných ftalocyaninů byla pozorována atypická, 

neočekávaná transalkylační reakce. Tato práce navazuje na předchozí výzkum a zkoumá vliv 

periferní substituce na průběh této transalkylační reakce u aromatických terc-butylsulfidů.  

Pro studium reakce bylo připraveno a použito šest derivátů s elektrondonorovými i 

elektronakceptorovými skupinami, látky s pyrazinovým skeletem i látky bez periferní 

substituce. Hodnocen byl poměr konverze na aromatický methylsulfid po reakci 

s methyljodidem určený 1H NMR spektroskopií integrací alifatických signálů výchozí látky a 

produktu. 

Látky s elektrondonorovými skupinami poskytovaly produkt rychleji a snáze, naopak 

elektronakceptororové skupiny průběh znesnadňovaly, v krajních případech k reakci vůbec 

nedocházelo. Jedna ze zkoumaných látek s pyrazinovým jádrem neposkytovala transalkylační 

reakci, nýbrž přímou N-alkylaci pyrazinu za vzniku doposud nepopsané látky. 
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ABSTRACT 

 

Charles University 

Faculty of Pharmacy in Hradec Králové 

Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis 

 

Candidate: Mgr. Marek Kolenič 

Consultant: assoc. prof. PharmDr. Petr Zimčík, Ph.D. 

Title of Thesis: Study of transalkylation of tert-butylsulfides  

 

Novel, atypical and unexpected transalkylation reaction was discovered during the 

synthesis of highly substituted phthalocyanines. This thesis follows up with previous research 

and examines effect of peripheral substitution on the course of above-mentioned transalkylation 

reaction at tert-butysulfides. 

For this purpose, total six derivatives with both electrondonating and electronaccepting 

groups, with pyrazine core and also without any substitution, were synthesised and used. 

Conversion ratio to corresponding aromatic methylsulfides after reaction with methyliodide 

was analyzed and evaluated by 1H NMR spectroscopy (via aliphatic signals integration). 

Compounds with electrodonating groups gave higher reaction rates, on the other hand 

electronaccepting groups made reaction slower, in extreme cases no product was even observed. 

One pyrazine derivative gave us new, unpublished molecule via direct N-alkylation of pyrazine 

instead of transalkylation reaction.  



- 5 - 

 

POUŽITÉ ZKRATKY 

Ac  acetyl 

ATR  attenuated total reflectance 

BHA  terc-butylhydroxyanisol 

BHT  di(terc-butyl)hydroxytoluen 

bpy  2,2‘-bipyridin 

Bz  benzyl 

COSY  correlated spectroscopy 

DCM  dichlormethan 

DMC  dimethylester kyseliny uhličité 

DMF  dimethylformamid 

DMS  dimethylsulfid 

DMSO  dimethylsulfoxid 

Et  ethyl 

Et2O  diethylether 

EtOAc  ethyl-acetát 

HMBC heteronuclear multiple bond coherence 

HSQC  heteronuclear single quantum coherence 

HRMS  hmotnostní spektrometrie s vysokým rozlišením 

IR/IČ  infračervené 

KHMDS bis(trimethylsilyl)amid draselný 

Mc  methoxykarbonyl 

Me  methyl 

NCS  N-chlorosukcinimid 

NMP  N-methyl-2-pyrrolidon 

NMR  nukleární magnetická rezonance 

ppm  parts per million 

Py  pyridin 

TBS  terc-butyldimethylsilyl 
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t-Bu  terc-butyl 

TEA  triethylamin 

THF  tetrahydrofuran 

TLC  tenkovrstvá chromatografie 

TMS  tetramethylsilan 

Ts  tosyl 

UV  ultrafialové 

VIS  viditelné  
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1. ÚVOD 

1.1. Síra ve farmacii 

Síra patří k základním prvkům živé hmoty, je součástí několika aminokyselin a 

vitamínů, významnou měrou přispívá k funkci mnoha fyziologických pochodů, neboť se často 

nachází v aktivních místech enzymů či zprostředkovává vazbu kofaktorů. V proteinech se též 

svými disulfidickými můstky podílí na kvartérní struktuře.[1] Její reaktivita odpovídá postavení 

v periodické soustavě prvků a význačná je její vysoká nukleofilita. Běžně ji nalézáme i 

ve strukturách léčiv, jako součást heterocyklických útvarů (např. β-laktámová antibiotika). 

V některých skupinách je pro účinek nezbytná její vysoce oxidovaná forma, např. 

u sulfonamidových chemoterapeutik, perorálních antidiabetik či diuretik. Vzácněji pak aktivní 

forma léčiva interaguje s cílovým místem volnou thiolovou skupinou (např. inhibitory 

protonové pumpy, acetylcystein, dimerkaprol).[2-4] 

 

 

 

omeprazol hydrochlorothiazid fenoxymethylpenicilin 

 

Atom síry však můžeme nalézt i u mnoha dalších farmaceuticky důležitých substancí 

(např. rufloxacin, tikagrelor, albendazol, nelfinavir, diltiazem) napříč všemi terapeutickými i 

chemickými skupinami léčiv, často se podílí na unikátních skeletech a dává tak vzniku 

jedinečným strukturním motivům (jm. oxikamy). Isosterní náhrada benzenu za thiofen naskýtá 

snadné možnosti obměny molekuly farmak a často vede k látkám s lepšími 

farmakoterapeutickými vlastnostmi (např. artikain, lornoxikam).[2-6] 
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rufloxacin tikagrelor albendazol 

   

 
 

nelfinavir diltiazem 

 

Terc-butylsulfanylová skupina či obecně alkylsulfanylová skupina však není v chemii 

léčiv nikterak častým úkazem, jelikož propůjčuje matečné látce až nežádoucí lipofilitu a tudíž 

i nevhodné farmakokinetické vlastnosti, jen výjimečně se vyskytuje u látek, u kterých je tak 

vysoká lipofilita žádoucí, zejména pak u antimykotik či centrálně působících látek.[2-6] 

 

 

 

butokonazol oxyprothepin thiethylperazin 
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Specifickou oblastí použití objemných terc-butylových skupin je sterické bránění, což 

představuje často využívaný postup v organické syntéze při směrování reagentů do méně 

preferované polohy.[7] Ve farmaceutické technologii je pak toto uskupení patrné u lipofilních 

antioxidantů (např. BHT, BHA), které terminují radikály a chrání tak ostatní látky před dalším 

průběhem oxidačních reakcí.[8] 

  

BHT BHA 

 

Obdobně lze však zabránit i shlukování aromatických planárních makrocyklů 

na základě interakce π-π elektronů. Takovéto molekuly nalézají své uplatnění v rozličných 

sférách lidského vědění, od barviv,[9] polovodičových optosoučástek,[10] tekutých krystalů, 

katalyzátorů,[11] indikátorů[12] až po léčivé látky fotodynamické terapie.[13] Agregace se v těchto 

aplikacích projevuje negativně, ať již poklesem biologické aktivity, změnou rozpustnosti,[14] 

snížením selektivity indikátoru či snížením účinnosti katalyzátoru. A právě studium těchto látek 

poodhalilo novou reaktivitu terc-butylsulfanylových derivátů, o které pojednává tato práce. 

   

Obrázek 1. Již popsané azaftalocyaniny s objemnými periferními skupinami[15] 
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1.2. Transalkylační reakce a štěpení sulfoniových solí 

Transalkylační reakce jsou charakteristické výměnou alkylových zbytků mezi 

molekulami reagentů, takové reakce jsou časté v chemickém průmyslu, např. při výrobě  

p-xylenu.[16] V širším kontextu zde můžeme zařadit i transesterifikační reakce či některé 

přesmyky, které obvykle probíhají za kyselé katalýzy, ať protickou či Lewisovou kyselinou.[7] 

Mgr. Kostelanský ve své diplomové práci poprvé poukázal na zvláštní transalkylační 

reakci, která kromě žádané methylace na periferních imidazolových cyklech poskytla též 

výměnu objemného terc-butylového zbytku za zbytek methylový (Schéma 1).[17] Taková 

výměna alkylové substituce v periferní části cyklu není pro zamýšlený účinek žádoucí, nicméně 

chemicky se jedná o neočekávaný a dosud málo probádaný fenomén.[18-19] 

 

Schéma 1: Transalkylace na ftalocyaninovém makrocyklu[17] 

 Obdobnou, již popsanou reakci popisuje článek zabývající se syntézou  

2,2‘-bipyridiniových solí; reakce probíhá na rozdílném substrátu a za odlišných podmínek 

(Schéma 2). Z hlediska mechanismu zde dochází k přechodné tvorbě sulfoniové soli, jejímu 

následnému rozštěpení a nakonec k uzavření pětičlenného kruhu.[18-19] 

 

Schéma 2: Transalkylační reakce popsaná na 2,2‘-bipyridinech[18] 
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Reakce probíhá za vysokých teplot 140 °C v nadbytku činidla po dobu 25 h s výtěžkem 

69 %.[18-19] Pro srovnání – reakce pozorovaná výzkumnou skupinou doc. Zimčíka probíhá 

oproti postupu popsanému výše při nižších teplotách, s menším množství použitého alkylačního 

činidla a v kratším čase (Schéma 3), s vhodnými substráty takřka kvantitativně.  

 

Schéma 3: Předpokládaný mechanismus námi pozorované transalkylace 

Publikovány byly také práce zabývající se přenosem alkylových zbytků mezi 

alkylsulfoniovou solí a jiným alkylsulfidem. Takovéto reakce nacházejí uplatnění v materiálové 

chemii[20] i organické syntéze asymetrických sulfidů (Schéma 4).[21]  

 

Schéma 4: Využití transalkylace při syntéze asymetrického sulfidu[21] 

Na schopnost síry podílet se na transalkylačních reakcích upozornila též práce 

zabývající se přesmykem specificky substituovaných dialkylsulfidů pozorovaným při 

deprotekci tosylové chránící skupiny (Schéma 5).[22] Zajímavostí pro tuto reakci je typická 

dimethylová substituce na kvarterním uhlíku; stericky objemné methylové zbytky na sebe 

navzájem odpudivě působí a způsobují prostorovou deformaci jinak pravidelného čtyřstěnného 

uspořádání, čímž posouvají reakční místa blíže k sobě (více viz Thorpe-Ingoldův jev).[23] 

 

Schéma 5: Přesmyk následující deprotekci tosylové skupiny[22] 
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Analogicky pak dochází k přesmyku i u dalšího typu látek, finálním produktem je zde 

substituovaný allylalkohol (Schéma 6);[24-25] všechny tyto reakce jsou důležitým důkazem 

schopnosti síry podílet se na transalkylačních intramolekulárních i intermolekulárních dějích.  

 

Schéma 6: Přesmyk vedoucí k derivátům cyklohexenu[24] 

V organické syntéze se podobné jevy využívají např. při selektivních O-alkylacích 

močoviny či amidů, kdy je použito S-alkyldifenylsulfonium,[26] či při homologaci primárních 

halidů (Schéma 7).[27] Poslední jmenovaná syntéza probíhá v klíčovém kroku za takřka 

identických podmínek jako námi pozorovaná reakce (Schéma 3) a též vede k rozpadu nestabilní 

sulfoniové soli. U těchto reakcí však obecně záleží na vhodně zvolených podmínkách, tyto 

vratné děje preferují směr vedoucí k tvorbě či zachování trialkylsulfoniové soli, obzvláště 

v podmínkách nadbytku jiného alkylačního činidla.[7] Kromě alkylací byly popsány i 

analogické acylace.[28] 

Schéma 7: Homologace primárních halidů dle Coreyho[27] 

Schopnost trialkylsulfoniových solí uvolňovat alkylový zbytek[29] není výsadou jen 

organické syntézy, je známá i z živých systémů, příkladem může být S-adenosylmethionin 

jakožto kofaktor methyltransferas.[30] 

 

S-adenosylmethionin 
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Mezi další, méně známé a v našich laboratořích jen minoritně využívané metody štěpení 

trialkylsulfoniových solí na alkylsulfidy patří metody fotochemické[31] či elektrochemické[32-35] 

(Schéma 8). 

Schéma 8: Fotoredukce sulfoniové soli katalyzovaná ruthenatým katalyzátorem[31] 

Další možností štěpení je pak redukce silným redukčním činidlem (např. draslíkem 

na grafitu,[36] Grignardovým činidlem,[37] NaBH4
[38] či SmI2

[39]) či použitím vhodného 

katalyzátoru[40] (Schéma 9).  

 

Schéma 9: Redukce sulfoniové soli Kaganovým činidlem[39] 

Reaktivitou jsou sulfoniové soli podobné kvarterním amoniovým solím, což se 

projevuje častými variacemi známých reakcí, např. vhodně substituované trialkylsulfoniové 

soli podstupují Hofmannovu degradaci, tj. reakci se silnou bazí, obzvláště za vyšších teplot 

vedoucí k eliminačnímu produktu s méně substituovanou vazbou (Schéma 10).[7,41] 

 

Schéma 10: Hofmannova degradace trialkylsulfoniových solí[41] 

Další reakcí typickou pro sulfoniové soli je Stevensův[7,42] či Sommeletův přesmyk 

(Schéma 11).[7,43,44] V těchto případech působením silné báze dochází k deprotonaci uhlíku 

sousedícího s nabitým atomem síry, následným rozštěpení soli a vzniku stabilního produktu. 
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Schéma 11: Thia-Sommelet-Hauserův přesmyk[43] 

Významná je též podoba mezi sulfoniovými a fosfoniovými solemi, zejména díky 

schopnosti tvořit ylidy.[45] Ty patří mezi významné reagenty při výstavbě složitých uhlíkatých 

skeletů a poskytují jednu z mála možností vzniku vazby C – C v organické chemii bez použití 

organokovových katalyzátorů.  

 

Johnson-Corey reagent, nejjednodušší ylid sulfonia[46] 

Praktickou ukázkou je Johnson-Corey-Chaykovskeho reakce,[46,47] umožňující 

především tvorbu chirálních oxiranů, aziridinů či cyklopropanů, která je součástí mnoha 

totálních syntéz, např. totální syntézy taxolu podle Danishefského (Schéma 12)[48] či strychninu 

podle Kuehneho.[49] 

Schéma 12: Johnson-Corey-Chaykovskeho reakce použitá v totální syntéze taxolu dle 

Danishefského[48] 

Velmi obdobných chemických vlastností je využito i při variaci Feist-Bénaryho syntézy 

trisubstituovaných furanů (Schéma 13).[50] 

 

Schéma 13: Feist-Bénaryho syntéza s využitím alkylsulfoniové soli[50] 
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Sulfoniové soli se také využívají v oxidačních reakcích pro svou schopnost přijímat 

elektrony, díky které mohou vystupovat jako slabá oxidační činidla. Samotná trialkylsulfoniová 

sůl však není dostatečně reaktivní, proto se využívají alkoxy- a halogensulfoniové soli, které se 

po přijetí elektronu snáze stabilizují odštěpením stálého nukleofilu. Příkladem takové reakce je 

Swernova[7,51] či Corey-Kimova[52] oxidace (Schéma 14). 

 

Schéma 14: Předposlední a poslední krok totální syntézy 4,8-didesmethyltelithromycinu, 

předposlední krok je již zmíněná Corey-Kimova oxidace,[53] v rámečku je zobrazen 

předpokládaný aktivní reagent[52]  
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2. CÍL PRÁCE 

Cílem mé práce bylo studium transalkylační reakce u aromatických terc-butylsulfidů, 

které obsahovaly různě substituované aromatické jádro. Rozdílné substituce na jádře (nebo i 

jiné jádro) měly za cíl ovlivnit elektronovou hustotu na síře a sledovat tak ovlivnění průběhu 

transalkylace. Práce byla rozvržena do několika kroků: 

1. Syntéza vhodně substituovaných aromatických terc-butylsulfidů (Schéma 15). 

 

 X R1 R2 

DN-7 C H OCH3 

DN-8 C H CH3 

DN-9 C 

 

DN-10 N H H 

DN-11 N CN CN 

DN-12 C H CF3 

 

Schéma 15: Obecný vzorec připravovaných látek 

2. Sledování transalkylační reakce derivátů při reakci s MeI (Schéma 16). 

 

Schéma 16: Podmínky transalkylační reakce 

3. Analýza a vyhodnocení vlivu substituce na tyto reakce.  
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3. VÝSLEDKY A DISKUSE 

Námi pozorovaná transalkylační reakce se v mnohém shoduje s reakcemi uvedenými 

v rešeršní části této práce a ačkoliv není znám přesný mechanismus, reakční podmínky (tj. 

nadbytek alkylačního činidla, aprotické polární prostředí stabilizující karbokation a vyšší 

teplota) naznačují, že dochází k přechodnému vzniku nestálé sulfoniové soli, která se následně 

štěpí na finální produkt a terc-butyljodid, který ale za daných podmínek stálý není a snadno se 

eliminuje na methylpropen a jodovodík (ten ale podléhá oxidaci vzdušným kyslíkem, přičemž 

vzniká jód, který charakteristicky zabarvuje reakční směs), viz Schéma 17.  

 

Schéma 17: Předpokládaný mechanismus transalkylační reakce 

Z navrženého mechanismu vyplývá, že ochota zkoumaných látek podstupovat tuto 

transalkylační reakci je přímo úměrná schopnosti síry vázat kladně nabitý methylový zbytek; 

ta je za daných okolností závislá především na elektronové hustotě kolem atomu síry, a tudíž 

přímo ovlivnitelná navázanými substituenty. Vzhledem k aromatické povaze připravovaných 

látek lze k ovlivnění elektronové hustoty s úspěchem využít mezomerního efektu, ať již 

kladného pro její zvýšení, či záporného pro snížení. Mezi využité aktivující substituenty patří 

methyl- (DN-8) a methoxy- (DN-7) skupina, mezi inaktivující trifluormethyl- (DN-12) a 

karbonitrilová (DN-11) skupina (Schéma 18); pro srovnání byly pro studium transalkylace 

použité i látky bez substituce, terc-butylsulfanylbenzen (DN-1) a 2-terc-butylsulfanylnaftalen 

(DN-9). Mezi inaktivovaná jádra lze též zařadit i pyrazinový skelet, použitý u látek DN-10 a 

DN-11, kde vlivem vyšší elektronegativity dusíku dochází k odčerpávání elektronu 

z aromatického jádra a jejich přesunu směrem k volným elektronovým párům (viz Schéma 18). 
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Schéma 18: Naznačení indukčních a mezomerních efektů u zkoumaných látek a jejich vlivu 

na elektronovou hustotu síry 

Volba para pozice vůči terc-butylsulfanylové skupině není náhodná, v této pozici se 

nejlépe uplatňuje aktivující kladný mezomerní efekt výše jmenovaných skupin, oproti podobně 

působící orto pozici se zde však neuplatňuje sterický efekt, který by vzhledem k již tak objemné 

substituci na síře významně zkresloval průběh reakce. Meta pozice aktivujících substituentů 

vůči terc-butylsulfanylové skupině zvyšuje elektronovou hustotu jen nevýznamně. Inaktivující 

substituenty odčerpávají elektrony z aromatického jádra (a tím i ze síry) jak pomocí indukčních, 

tak i mezomerních efektů ve všech pozicích, nejsilněji však ovlivňují elektronovou hustotu 

v pozicích orto a para, kde významně narůstá elektrofilní charakter uhlíkových atomů (čímž 

tyto pozice otevírá možnosti nukleofilního ataku). 

3.1. Příprava výchozích látek 

Majoritním způsobem přípravy výchozích látek byla již publikovaná,[54] kysele 

katalyzovaná alkylace arylthiolu terc-butylalkoholem (Schéma 19); ten byl silnou minerální 

kyselinou (v tomto případě 65% kyselina chloristá) štěpen na vodu a vysoce reaktivní 

intermediát, který následně atakoval nukleofilní atom síry. Reakce probíhala v prostředí ledové 

kyseliny octové a acetanhydridu, který zde působí jako dehydratační činidlo.[55-57] Tímto 

způsobem byl připraven 1-methoxy-4-terc-butylsulfanylbenzen (DN-7; 95 %),[58]  

4-terc-butylsulfanyltoluen (DN-8; 98%),[58] 2-terc-butylsulfanylnaftalen (DN-9; 68 %)[58,59] a  

1-terc-butylsulfanyl-4-trifluormethylbenzen (DN-12; 22 %).[58] 

 

Schéma 19: Kysele katalyzovaná alkylace arylthiolu 

Výtěžky se shodují s publikovanými daty; nižší výtěžky u 2-terc-butylnaftalenu (DN-9) 

jsou dány ztrátou části materiálu při několika neúspěšných rekrystalizačních pokusech a nízkou 
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rozpustností při přenášení materiálu, u 1-terc-butylsulfanyl-4-trifluormethylbenzenu (DN-12) 

je výtěžek počítán pouze na izolovanou čistou látku, dle NMR proběhla konverze na 88 %, 

nicméně se mi nepodařilo kvantitativně oddělit vedlejší produkt reakce pro podobný retenční 

faktor a vysokou lipofilitu obou látek. 

 U pyrazinových derivátů bylo nutné zvolit odlišný přístup, vzhledem k nízké 

elektronové hustotě pyrazinu se nejvíce osvědčila substituce nukleofilní aromatická.[60] 

Příslušný chlorpyrazinový derivát byl v zásaditém prostředí napadán terc-butylthiolátem, 

připraveným in situ z terc-butylthiolu působením vodného 1M roztoku NaOH[61,62] či 

60% suspenzí NaH v minerálním oleji (Schéma 20).[63] Takto byl připraven 

2-terc-butylsulfanylpyrazin (DN-10; 71 %)[64] a dosud nepublikovaný  

5-terc-butylsulfanylpyrazin-2,3-dikarbonitril (DN-11; 63,5 %). 

 

Schéma 20: Nukleofilní aromatická substituce na pyrazinovém jádře 

 Výchozí látky pro tyto syntézy byly komerčně dostupné, s výjimkou 5-chlorpyrazin-

2,3-dikarbonitrilu, který jsem připravil dle publikované syntézy,[65] spočívající v kondenzaci 

kyseliny glyoxalové s diaminomaleonitrilem a následné výměně hydroxylové skupiny za atom 

chloru pomocí fosforylchloridu (Schéma 21). Kondenzace proběhla s vysokým výtěžkem 

(92 %), po druhé reakci a finálním přečištění však celkový výtěžek čítal pouze 19,5 %; příčina 

tak velké ztráty nebyla odhalena, pravděpodobně však docházelo k rozkladu látky během 

zpracování. 

Schéma 21: Syntéza 5-chlorpyrazin-2,3-dikarbonitrilu 
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3.2. Transalkylační reakce 

Veškeré transalkylační reakce probíhaly za optimalizovaných,[66] standardních 

podmínek (Schéma 22), tj. 200 mg výchozího terc-butylsulfidu bylo rozpuštěno v 2,0 ml DMF, 

následně bylo k reakční směsi přidáno 10 ekv. jodmethanu a ihned byla směs zahřáta na 80 °C. 

V daném čase (30 min, 2 hod, 6 hod a 24 hod od smísení reagentů) byla reakce ukončena 

přidáním vody a vytřepáním s diethyletherem. Zpracovaná organická frakce byla posléze 

přečištěna flash chromatografií a odpařena do sucha. Poměr konverze byl stanovován pomocí 

1H NMR spektroskopie pomocí integrace alifatických signálů výchozí látky a produktu. 

 

Schéma 22: Standardní podmínky transalkylační reakce 

Výjimkou uvedeného postupu je produkt reakce 2-terc-butylsulfanylpyrazinu, u kterého 

působením jodmethanu docházelo k velmi rychlé tvorbě 1-methyl-3-terc-

butylsulfanylpyrazinium jodidu (Schéma 23), který při zpracování kvantitativně přecházel 

do vodné fáze a nebyl čištěn flash chromatografií, nýbrž krystalizací v soustavě 

methanol:diethylether. Pozice methylu na pyrazinovém jádře byla jednoznačně stanovena 

2D NMR experimenty (COSY – correlated spectroscopy, HSQC – heteronuclear single 

quantum coherence, HMBC – heteronuclear multiple bond coherence), druhý isomer nebyl 

v reakční směsi detekován. Kladný náboj na dusíku navíc silně inaktivoval jádro, a proto za 

standardních podmínek transalkylace na síře neprobíhala. U strukturně podobné látky DN-11 

ke kvarternizaci dusíku nedocházelo, zřejmě díky silně elektronakceptorovému efektu dvou 

nitrilových skupin. 

 

Schéma 23: Odlišně probíhající reakce dávající vzniku methylpyraziniové soli 
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3.2.1. Určení přesné pozice methylace pomocí 2D NMR experimentů 

Pro přesné určení této polohy bylo nezbytné nejprve jednoznačně charakterizovat 

signály 1D NMR spekter, pro tuto korelaci signálů a uhlíků přes jednu vazbu byla použita 

metoda COSY a HSQC s následujícím výsledkem: 

 

 Studiem korelací HMBC vyplynulo, že vodíky přítomné na methylu jsou ve vzdálenosti 

tří vazeb od uhlíku s posunem 138,8 a 132,6 a naopak, vodíky s posunem 9,12 a 8,71 jsou 

ve vzdálenosti tří vazeb od uhlíku methylu s posunem 48,8. V případě druhého isomeru by 

vodíky methylu korelovaly s uhlíky 163,0 a 149,4 a především uhlík methylu by koreloval 

pouze s jedním vodíkem s posunem 9,26. 

3.3. Analýza vlivu substituce na průběh transalkylační reakce 

Cílem této práce je prokázat vliv periferní substituce a elektronové hustoty centrálního 

aromatického systému (a tím i elektronové hustoty na atomu síry) na rychlost a průběh již 

zmíněné transalkylační reakce. Tomuto snažení předcházela zevrubná experimentální práce 

Darii Nawrot, která zkoumala vliv rozpouštědla, teploty, alkylačního činidla a jeho relativního 

množství vůči výchozím látkám či vliv různých alkylových zbytků navázaných na atom síry a 

přímo se tedy podílejících na transalkylaci, a jejíž výsledky zde pro dokreslení celkového 

obrazu reakce zmiňuji. 

3.3.1. Vliv alkylačního činidla a jeho relativního množství 

Kromě jodmethanu byla zjišťována míra konverze i u dalších alkylačních činidel 

nesoucích malý alkyl – z alkyjodidů jodethan a jodbutan, ze slabších alkylačních činidel DMS 

a DMC. Bylo pozorováno, že s rostoucí velikostí alkylu klesá míra konverze, zároveň 

u zkoumaných slabších alkylačních činidel reakce neprobíhá vůbec i za vysokých teplot 

(160 °C) a ve výrazném nadbytku (DMC) či dochází k rozkladu výchozí látky (DMS). 
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Reakce probíhající s 2,0 ekvivalenty MeI vůči terc-butylsulfanylové skupině probíhala 

pomaleji než při reakci s 10,0 ekvivalenty, zatímco rozdíl mezi 10,0 a 20,0 ekvivalenty byl 

takřka zanedbatelný.  

3.3.2. Vliv alkysulfanylové skupiny 

Zvolený terc-butyl u modelové látky je nejvhodnější skupinou pro transalkylace, což 

bylo demonstrováno nižší konverzí u n-butylu, pent-3-ylu a neopentylu, která klesala v tomto 

pořadí. Fenylový zbytek transalkylační reakci neposkytuje. Toto pozorování je v souladu 

s předpokládaným mechanismem účinku a koreluje s klesající stabilitou vznikajících radikálů 

a sterickým bráněním síry vůči ataku malých alkylů. 

3.3.3. Vliv teploty 

Reakce při pokojové teplotě probíhaly pomalu i se značným přebytkem alkylačního 

činidla, zatímco při zvolené teplotě 80 °C probíhaly velmi dobře i s 2,0 ekvivalenty jodmethanu. 

3.3.4. Vliv rozpouštědla 

Pro zdárný průběh a vysokou konverzi transalkylací se ukázaly být esenciální vysoce 

polární rozpouštědla jako DMF či NMP, s klesající polaritou klesala i míra konverze (dioxan), 

v nepolárních tato reakce vůbec neprobíhala (cyklohexan), což je opět v souladu 

s předpokládaným mechanismes zahrnujícího vznik silně polárního meziproduktu (sulfoniové 

soli). 

3.3.5. Vliv periferních elektronakceptorových a donorových substituentů 

V Tabulce 1 a Grafu 1 (viz níže) je vidět srovnání konverze připravených derivátů 

v modelové transalkylační reakci, přičemž jsou zastoupeny látky s elektrondonorovými 

skupinami zvyšujícími elektronovou hustotu na síře (DN-7,8), látky s elektronakceptorovými 

skupinami (DN-12) i látky se silně inaktivovanou sírou u pyrazinových a pyraziniových jader 

(DN-10,11). Pro srovnání jsou uvedeny i látky bez substituentů, DN-9 a referenční látka  

terc-butylsulfanylbenzen (DN-1) 

Největší rozdíly jsou patrné v nejkratším čase, tj. 30 minutách, kdy je konverze 

elektronově bohatých látek zhruba o 50 % rychlejší oproti látkám bez ovlivňujících skupin, 

obdobně je konverze elektronově chudých látek zhruba třetinová. Sledovaný trend platí i u silně 

inaktivovaných jader, u kterých k reakci vůbec nedochází. S rostoucím časem se rychle 
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ustavuje rovnováha a vzájemné rozdíly již nejsou tak markantní, s výjimkou 

trifluormethylového derivátu DN-12. U aktivovaných derivátů úplná konverze nastává 

po 6 hodinách, u méně aktivních po 24 hodinách. 

Tabulka 1. Procentuální konverze sledovaných derivátů v čase 

 vzorec látky 30 min 2 hod 6 hod 24 hod 

DN-1 

 

26 74 90 100 

DN-7 

 

41 76 98 100 

DN-8 

 

38 72 99 100 

DN-9 

 

29 73 96 100 

DN-10* 

 

0 0 0 0 

DN-11 

 

0 0 0 0 

DN-12 

 

8 24 45 60 
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Graf 1. Procentuální konverze sledovaných derivátů v čase 

Z výsledků vyplývá závislost rychlosti reakce na periferní substituci – látky 

s elektrondonorovými skupinami reagují rychleji než látky s elektronakceptorovými 

skupinami, v případě kombinace elektroakceptorových skupin a pyrazinového jádra je síra již 

natolik elektronově chudá, že první krok reakce (alkylace) neprobíhá vůbec a k transalkylaci 

nedochází. Stejný inaktivující účinek má i přítomnost kladně nabitého náboje pyraziniového 

jádra.  
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4. ZÁVĚR 

Podařilo se mi připravit 6 různých terc-butylsulfidů ve výtěžcích 22 - 98 % (z toho jeden 

dosud nepopsaný) a následně byla se všemi provedena modelová transalkylační reakce. 

Monitorována byla po 30 minutách, 2, 6 a 24 hodinách, poměr výchozí látky a požadovaného 

produktu byl zaznamenán a vzájemně porovnán. 

Sledování transalkylační reakce potvrdilo teoretický předpoklad, že rychleji a snáze 

dochází k výměně alkylového zbytku na elektronově bohatých jádrech, naopak 

v elektrodeficitních systémech k transalkylaci dochází jen pomalu či vůbec. U jednoho 

pyrazinového derivátů proběhla namísto modelové reakce N-methylace za vzniku dosud 

nepopsané kvarterní amoniové soli. 

Výsledky této práce jsou součástí článku: NAWROT, D.; KOLENIČ, M.; KUNEŠ, J.; 

KOSTELANSKÝ, F.; MILETÍN, M.; NOVÁKOVÁ, V.; ZIMČÍK, P. Transalkylation of alkyl 

aryl sulfides with alkylating agents. Tetrahedron. 2018, 74(5), 594-599.  

DOI: 10.1016/j.tet.2017.12.039. ISSN 0040-4020. 
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5. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

5.1. Obecné experimentální postupy 

Výchozí látky a rozpouštědla pro reakce byly zakoupeny od firem Lach-Ner, Penta 

s.r.o., Sigma-Aldrich Co., TCI Europe a použity bez dalšího čištění. Teplota tání sloučenin byla 

měřena pomocí digitálního přístroje ELECTROTHERMAL IA9200. Pro sloupcovou 

chromatografii byl použit silikagel Kieselgel 60 (0,040 - 0,063 mm) od firmy Merck. Průběh 

reakcí a čistota výsledných produktů byly kontrolovány pomocí tenkovrstvé chromatografie na 

hliníkových TLC deskách Silica gel 60 F254 (Merck) s detekcí pod UV lampou při vlnové 

délce 254 nm a 366 nm. Infračervená spektra byla měřena IČ spektrofotometrem Nicolet 6700 

v ATR (attenuated total reflectance) módu. 1H NMR a 13C NMR spektra všech látek byla 

změřena v roztocích CDCl3, DMSO-d6 a aceton-d6 na přístrojích VARIAN VNMR S500 

(500 MHz pro 1H NMR a 126 MHz pro 13C NMR) a VARIAN MERCURY – Vx BB (300 MHz 

pro 1H NMR a 75 MHz pro 13C NMR). Chemické posuny byly změřeny jako hodnoty δ v parts 

per million (ppm) a nepřímo vztaženy k tetramethylsilanu (TMS) jako standardu pomocí 

zbytkového signálu rozpouštědla (pro CDCl3 7,26 v 1H NMR a 77,00 pro 13C NMR, pro 

DMSO-d6 2,50 v 1H NMR a 39,60 v 13C NMR, pro aceton-d6 2,05 v 1H NMR, 29,92 a 206,68 

v 13C NMR). Typ štěpení signálů byl charakterizován jako s (singlet), d (dublet), dd (dublet 

dubletů), dt (dublet tripletů), t (triplet), q (kvartet), m (multiplet), J značí interakční konstantu 

vyjádřenou v Hz. Elementární analýza byla provedena pomocí přístroje Vario Micro Cube 

Elemental Analyzer.  
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5.2. Syntéza aromatických terc-butylsulfidů 

5.2.1. Příprava 1-methoxy-4-terc-butylsulfanylbenzenu (DN-7) 

 

Sumární vzorec: C11H16OS 

Molekulová hmotnost: 196,31 

 

 

 Na ledové lázni byl smíchán acetanhydrid (6,4 ml; M = 102,09 g/mol; ρ = 1,08 g/ml; 

66,7 mmol) a ledová kyselina octová (6,4 ml; M = 60,05 g/mol ρ = 1,055 g/ml; 112,4 mmol). 

Poté byl do reakční směsi přidán 65% roztok kyseliny chloristé ve vodě (1,85 ml;  

M = 100,46 g/mol; ρ = 1,66 g/ml; 19,9 mmol). Chlazení bylo sejmuto a po 10 minutách byl 

přikapán terc-butylalkohol (3,65 ml; M = 74,12 g/mol; ρ = 0,755 g/ml; 37,2 mmol). Zároveň 

byl 4-methoxybenzenthiol (4,5 g; M = 140,20 g/mol; 32,1 mmol) rozpuštěn v 15 ml ledové 

kyseliny octové. Vzniklý roztok byl najednou přilit k reakční směsi, baňka byla dvakrát 

promyta 2 ml ledové kyseliny octové a roztok byl opět přidán k reakční směsi. Po 20,5 hodinách 

byla reakce ukončena přidáním nasyceného roztoku NaCl ve vodě (30 ml) a dvakrát vytřepána 

30 ml diethyletheru. Organická fáze byla neutralizována 10% roztokem NaOH ve vodě 

(160 ml) a vodná fáze opět dvakrát vytřepána 30 ml diethyletheru. Spojené organické fáze byly 

vysušeny bezvodým Na2SO4, zfiltrovány přes filtrační papír a odpařeny na rotační vakuové 

odparce při 40 °C. Produkt byl přečištěn sloupcovou chromatografií (kondicionace i mobilní 

fáze hexan, 100 g silikagelu) a vysušen na rotační vakuové odparce při 40 °C a 50 mbar 

15 minut. Izolovaná látka byla identifikována jako 1-methoxy-4-terc-butylsulfanylbenzen. 

  Výtěžek: 95 %, takřka bezbarvá kapalina příjemného aromatického zápachu, 1H NMR 

(500 MHz, CDCl3, 25 °C) δ 7,45 (d, J = 8,8 Hz, 2H, ArH), 6,87 (d, J = 8,8 Hz, 2H, ArH), 3,82 

(s, 3H, OCH3), 1,27 (s, 9H, tBu); 13C NMR (126 MHz, CDCl3, 25 °C) δ 160,2, 138,9, 123,6, 

114,0, 55,3, 45,5, 30,8. Data odpovídala těm již dříve publikovaným pro tuto látku [58]. 
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5.2.2. Příprava 4-terc-butylsulfanyltoluenu (DN-8) 

 

Sumární vzorec: C11H16S 

Molekulová hmotnost: 180,31 

 

 

 Na ledové lázni byl smíchán acetanhydrid (7,25 ml; M = 102,09 g/mol; ρ = 1,08 g/ml; 

76,7 mmol) a ledová kyselina octová (7,25 ml; M = 60,05 g/mol ρ = 1,055 g/ml; 127,4 mmol). 

Poté byl do reakční směsi přidán 65% roztok kyseliny chloristé ve vodě (2,1 ml;  

M = 100,46 g/mol; ρ = 1,66 g/ml; 22,6 mmol). Chlazení bylo sejmuto a po 10 minutách byl 

přikapán terc-butylalkohol (4,15 ml; M = 74,12 g/mol; ρ = 0,755 g/ml; 42,3 mmol). Zároveň 

byl 4-methylbenzenthiol (4,5 g; M = 124,20 g/mol; 36,2 mmol) rozpuštěn v 19 ml ledové 

kyseliny octové. Vzniklý roztok byl najednou přilit k reakční směsi, baňka byla dvakrát 

promyta 2 ml ledové kyseliny octové a roztok byl opět přidán k reakční směsi. Po 26 hodinách 

byla reakce ukončena přidáním nasyceného roztoku NaCl ve vodě (30 ml) a dvakrát vytřepána 

30 ml diethyletheru. Organická fáze byla neutralizována 10% roztokem NaOH ve vodě 

(200 ml) a vodná fáze opět dvakrát vytřepána 30 ml diethyletheru. Spojená organická fáze byla 

vysušena bezvodým Na2SO4, zfiltrována přes filtrační papír a odpařena na rotační vakuové 

odparce při 40 °C. Produkt byl přečištěn sloupcovou chromatografií (kondicionace i mobilní 

fáze hexan, 100 g silikagelu) a vysušen na rotační vakuové odparce při 40 °C a 50 mbar 

15 minut. Izolovaná látka byla identifikována jako 4-terc-butylsulfanyltoluen. 

  Výtěžek: 98 %, takřka bezbarvá kapalina příjemného aromatického zápachu, 1H NMR 

(500 MHz, CDCl3, 25 °C) δ 7,46 – 7,40 (m, 2H, ArH), 7,18 – 7,12 (m, 2H, ArH), 2,37 (s, 3H, 

CH3), 1,29 (s, 9H, tBu); 13C NMR (126 MHz, CDCl3, 25 °C) δ 138,7, 137,4, 129,2, 129,1, 45,5, 

30,9, 21,2. Data odpovídala těm již dříve publikovaným pro tuto látku [58].   
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5.2.3. Příprava 2-terc-butylsulfanylnaftalenu (DN-9) 

 

Sumární vzorec: C14H16S 

Molekulová hmotnost: 216,34 

 

 

 Na ledové lázni byl smíchán acetanhydrid (5,6 ml; M = 102,09 g/mol; ρ = 1,08 g/ml; 

59,2 mmol) a ledová kyselina octová (5,6 ml; M = 60,05 g/mol ρ = 1,055 g/ml; 98,4 mmol). 

Poté byl do reakční směsi přidán 65% roztok kyseliny chloristé ve vodě (1,65 ml;  

M = 100,46 g/mol; ρ = 1,66 g/ml; 17,7 mmol). Chlazení bylo sejmuto a po 10 minutách byl 

přikapán terc-butylalkohol (3,2 ml; M = 74,12 g/mol; ρ = 0,755 g/ml; 32,6 mmol). Zároveň byl 

naftalen-2-thiol (4,5 g; M = 160,24 g/mol; 28,1 mmol) suspendován v 15 ml ledové kyseliny 

octové v ultrazvukové lázni. Vzniklá suspenze byla najednou přilita k reakční směsi, baňka byla 

dvakrát promyta 2 ml ledové kyseliny octové a roztok byl opět přidán k reakční směsi. 

Po 29 hodinách byla reakce ukončena přidáním nasyceného roztoku NaCl ve vodě (30 ml) a 

dvakrát vytřepána 30 ml diethyletheru. Organická fáze byla neutralizována 10% roztokem 

NaOH ve vodě (170 ml) a vodná fáze opět dvakrát vytřepána 30 ml diethyletheru. Spojená 

organická fáze byla vysušena bezvodým Na2SO4, zfiltrována přes filtrační papír a odpařena na 

rotační vakuové odparce při 40 °C. Surový produkt béžové barvy byl přečištěn sloupcovou 

chromatografií (kondicionace i mobilní fáze hexan, 100 g silikagelu) a vysušen na rotační 

vakuové odparce při 40 °C a 3 mbar 15 minut. Izolovaná látka byla identifikována jako  

2-terc-butylsulfanylnaftalen. 

  Výtěžek: 68 %, sněhově bílá krystalická látka, 1H NMR (500 MHz, CDCl3, 25 °C) 

δ 8,09 (t, J = 1,2 Hz, 1H, ArH), 7,87 (dt, J = 9,6, 3,8 Hz, 2H, ArH), 7,81 (d, J = 8,4 Hz, 1H, 

ArH), 7,62 (dd, J = 8,4, 1,7 Hz, 1H, ArH), 7,57 – 7,48 (m, 2H, ArH), 1,36 (s, 9H, tBu); 

13C NMR (126 MHz, CDCl3, 25 °C) δ 137,0, 134,3, 133,4, 133,0, 130,2, 127,9, 127,7, 127,6, 

126,6, 126,2, 46,3, 31,0. Data odpovídala těm již dříve publikovaným pro tuto látku [58].   
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5.2.4. Příprava 2-terc-butylsulfanylpyrazinu (DN-10) 

 

Sumární vzorec: C8H12N2S 

Molekulová hmotnost: 168,26 

 

 

Suspenze NaH v minerálním oleji (60%, 1,01 g; 24,00 g/mol; 25,3 mmol) byla 

rozpuštěna v 40 ml bezvodého THF, poté byl k této směsi přikapán terc-butylthiol (2,83 ml; 

90,19 g/mol; 0,8 g/ml; 25,1 mmol) za vzniku bílé suspenze. Současně byl 2-chlorpyrazin 

(2,305 g; 114,53 g/mol; 20,1 mmol) rozpuštěn v 5 ml bezvodého THF a přidán do reakční 

směsi. Směs byla přivedena k varu a pod zpětným chladičem takto ponechána 4,5 h, poté 

zředěna 20 ml destilované vody a dvakrát vytřepána 50 ml EtOAc, spojené organické fáze byly 

vytřepány nasyceným roztokem NaCl ve vodě (20 ml). Organická fáze byla vysušena 

bezvodým Na2SO4, zfiltrována přes filtrační papír a odpařena na rotační vakuové odparce při 

45 °C do skončení úkapu, poté sušena při 45 °C a 75 mbar 10 minut. Získaný surový produkt 

byl přečištěn sloupcovou chromatografií (kondicionace i mobilní fáze hexan:EtOAc 9:1, 200 g 

silikagelu) a vysušen na rotační vakuové odparce při 40 °C a 75 mbar 15 minut. Izolovaná látka 

byla identifikována jako 2-terc-butylsulfanylpyrazin. 

 Výtěžek: 71 %, bezbarvý olej, 1H NMR (500 MHz, CDCl3, 25 °C) δ 8,46 (d, J = 1,6 Hz, 

1H, ArH), 8,40 (dd, J = 2,6, 1,6 Hz, 1H, ArH), 8,24 (d, J = 2,6 Hz, 1H, ArH), 1,51 (s, 9H, tBu); 

13C NMR (126 MHz, CDCl3, 25 °C) δ 156,8, 146,7, 143,7, 140,4, 48,3, 30,7. IR (ATR): 

νmax = 3065, 2963, 2921, 1505, 1453, 1378, 1363, 1280 cm. HRMS (ESI): m/z vypočítáno pro 

C8H12N2S + H+ [M + H]+ 169,0794; nalezeno 169,0798.   
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5.2.5. Příprava 5-hydroxypyrazin-2,3-dikarbonitrilu 

 

Sumární vzorec: C6H2N4O 

Molekulová hmotnost: 146,11 

 

Monohydrát kyseliny glyoxalové (7,45 g; 92,02 g/mol; 81,0 mmol) a 

diaminomaleonitril (8,77 g; 108,10 g/mol; 81,1 mmol) byly rozpuštěny ve vodě (180 ml) při 

laboratorní teplotě za vzniku tmavě hnědé reakční směsi, která byla míchána při téže teplotě 

16 hodin. Poté byl ke směsi přilit nasycený roztok NaCl ve vodě (50 ml) a vzniklá suspenze 

byla pětkrát vytřepána 100 ml EtOAc. Organická fáze byla vysušena bezvodým Na2SO4, 

zfiltrována přes filtrační papír a odpařena na rotační vakuové odparce při 45 °C do skončení 

úkapu, poté sušena při 45 °C a 15 mbar 15 minut. Získaný surový produkt byl bez dalšího 

čištění použit do následné reakce. 

Výtěžek: 92 %, červenohnědá tuhá látka. 
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5.2.6. Příprava 5-chlorpyrazin-2,3-dikarbonitrilu 

 

Sumární vzorec: C6HClN4 

Molekulová hmotnost: 164,55 

 

5-hydroxypyrazin-2,3-dikarbonitril (10,9 g; 146,11 g/mol; 74,6 mmol) byl za chlazení 

přilit chlorid fosforylu (44,4 g; 27,0 ml; 153,33 g/mol; 1,645 g/ml; 289,6 mmol), následně 

po kapkách přidán pyridin (7,3 g; 7,4 ml; 79,1 g/mol; 0,982 g/ml; 92,3 mmol) za vzniku bílých 

par. Po přidání všech reakčních komponent a rozplynutí par v reakční baňce byla směs zahřáta 

na 90 °C a pod zpětným chladičem míchána 2 hodiny. Poté byla zahuštěna na rotační vakuové 

odparce při 70 °C, zředěna vodou za vzniku černého prachu, který byl zfiltrován přes 

Büchnerovu nálevku, a nakonec čtyřikrát vytřepána 100 ml chloroformu, spojená organická 

fáze byla vysušena bezvodým Na2SO4, zfiltrována přes filtrační papír a odpařena na rotační 

vakuové odparce při 40 °C. Surový produkt byl přečištěn sloupcovou chromatografií 

(kondicionace i mobilní fáze chloroform:toluen 1:1, 200 g silikagelu) a vysušen na rotační 

vakuové odparce při 40 °C a 4 mbar 10 minut. Izolovaná látka byla identifikována jako 

5-chlorpyrazin-2,3-karbonitril. 

 Výtěžek: 19,5 % (počítáno na glyoxalovou kyselinu), bílá pevná látka, 1H NMR 

(300 MHz, aceton-d6, 25 °C) δ 9,24 (s, 1H); 13C NMR (75 MHz, aceton-d6, 25 °C) δ 152,62, 

149,82, 133,70, 132,73, 114,05, 113,58.  
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5.2.7. Příprava 5-terc-butylsulfanylpyrazin-2,3-dikarbonitrilu (DN-11) 

 

Sumární vzorec: C10H10N4S 

Molekulová hmotnost: 218,28 

 

 

5-chlorpyrazin-2,3-dikarbonitril (1,276 g; M = 164,55 g/mol; 7,8 mmol) byl rozpuštěn 

v 10 ml THF za vzniku tmavě hnědého roztoku. Současně byl in situ připraven roztok  

terc-butylthiolátu sodného smísením 10 ml 1M NaOH a 1,05 ml terc-butylthiolu 

(M = 90,05 g/mol; 0,8 g/l; 9,3 mmol), který byl následně přilit k reakční směsi za vzniku hnědé 

emulze. Po 1,5 h byla reakční směs zředěna 30 ml destilované vody a třikrát vytřepána 50 ml 

EtOAc, spojená organická fáze byla vysušena bezvodým Na2SO4, zfiltrována přes filtrační 

papír a odpařena na rotační vakuové odparce při 40 °C. Surový produkt byl přečištěn 

sloupcovou chromatografií (kondicionace i mobilní fáze hexan:ethylacetát 8:1, 75 g silikagelu) 

a vysušen na rotační vakuové odparce při 40 °C a 3 mbar 15 minut. Izolovaná látka byla 

identifikována jako 5-terc-butylsulfanylpyrazin-2,3-karbonitril. 

 Výtěžek: 63,5 %, karamelově hnědá tuhá látka těžkého štiplavého zápachu, 1H NMR 

(500 MHz, CDCl3, 25 °C) δ 8,50 (s, 1H, ArH), 1,66 (s, 9H, tBu); 13C NMR (126 MHz, CDCl3, 

25 °C) δ 164,8, 146,9, 132,2, 126,9, 113,4, 113,0, 51,6, 29,6. IR (ATR): νmax = 2972 (CH), 

2240 (CN), 1539, 1490, 1473, 1419, 1366, 1232. Elementární analýza (%), vypočítáno pro 

C10H10N4S: C 55,03, H 4,62, N 25,67; nalezeno C 54,97, H 4,52, N 25,59. Teplota tání  

65,6 – 66,6 °C.  
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5.2.8. Příprava 1-terc-butylsulfanyl-4-trifluormethylbenzenu (DN-12) 

 

Sumární vzorec: C11H13F3S 

Molekulová hmotnost: 234,28 

 

 

 Na ledové lázni byl smíchán acetanhydrid (5,0 ml; M = 102,09 g/mol; ρ = 1,08 g/ml; 

52,9 mmol) a ledová kyselina octová (5,0 ml; M = 60,05 g/mol; ρ = 1,055 g/ml; 87,8 mmol). 

Poté byl do reakční směsi přidán 65% roztok kyseliny chloristé ve vodě (1,45 ml;  

M = 100,46 g/mol; ρ = 1,66 g/ml; 15,6 mmol). Chlazení bylo sejmuto a po 10 minutách byl 

přikapán terc-butylalkohol (2,9 ml; M = 74,12 g/mol; ρ = 0,755 g/ml; 29,5 mmol). Zároveň byl 

4-trifluormethylbenzenthiol (4,5 g; M = 178,17 g/mol; 25,3 mmol) rozpuštěn v 15 ml ledové 

kyseliny octové. Vzniklý roztok byl najednou přilit k reakční směsi, baňka byla dvakrát 

promyta 2 ml ledové kyseliny octové a roztok byl opět přidán k reakční směsi. Po 26 hodinách 

byla reakce ukončena přidáním nasyceného roztoku NaCl ve vodě (30 ml) a dvakrát vytřepána 

30 ml diethyletheru. Organická fáze byla neutralizována 10% roztokem NaOH ve vodě 

(170 ml) a vodná fáze opět dvakrát vytřepána 30 ml diethyletheru. Spojená organická fáze byla 

vysušena bezvodým Na2SO4, zfiltrována přes filtrační papír a odpařena na rotační vakuové 

odparce při 40 °C. Produkt byl přečištěn sloupcovou chromatografií (kondicionace i mobilní 

fáze hexan, 75 g silikagelu) a vysušen na rotační vakuové odparce při 40 °C a 50 mbar 15 minut. 

Izolovaná látka byla identifikována jako 1-terc-butylsulfanyl-4-trifluormethylbenzen. 

  Výtěžek: 22 %, bezbarvý olej aromatického zápachu, 1H NMR (500 MHz, CDCl3, 

25 °C) δ 7,69 – 7,63 (m, 2H, ArH), 7,62 – 7,56 (m, 2H, ArH), 1,32 (s, 9H, tBu); 13C NMR 

(126 MHz, CDCl3, 25 °C) δ 137,6, 137,3, 130,6 (q, J = 32,6 Hz), 125,2 (q, J = 3,8 Hz), 124,0 

(q, J = 272,0 Hz), 46,7, 31,0. Data odpovídala těm již dříve publikovaným pro tuto látku [58]. 
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5.3. Transalkylační reakce 

 

Příslušné množství (cca 200 mg) terc-butylsulfanylarenu bylo rozpuštěno v 2 ml DMF, 

reakce byla zahájena přidáním methyljodidu (M = 141,94 g/mol; 2,28 g/ml; 10,0 ekv.) a 

vložením do kovového hnízda předehřátého na 80 °C pod zpětným chladičem. Ve stanoveném 

čase (30 min; 2 hod; 6 hod; 24 hod) byla reakce ukončena přidáním 5 ml destilované vody. 

Reakční směs byla následně třikrát vytřepána 20 ml Et2O, spojená organická fáze byla vysušena 

bezvodým Na2SO4, zfiltrována přes filtrační papír a odpařena na rotační vakuové odparce při 

40 °C. Produkt byl přečištěn flash chromatografií (kondicionace i mobilní fáze DCM, 4 g 

silikagelu, frakce po 10 ml) a vysušen na rotační vakuové odparce při 40 °C a 75 mbar 15 minut. 

5.3.1. Příprava 1-methoxy-4-methylsulfanylbenzenu 

 

Sumární vzorec: C8H10OS 

Molekulová hmotnost: 154,23 

 

 

Reakce byla provedena dle obecného postupu s navážkami uvedenými v tabulce. 

Izolovaná látka (žlutohnědý olej) byla identifikována jako směs 

1-methoxy-4-terc-butylsulfanylbenzenu a 1-methoxy-4-methylsulfanylbenzenu. 

 

t 

[h] 

M (VL) 

[g/mol] 

m(VL) 

[mg] 

n(VL) 

[mmol] 

M(MeI) 

[g/mol] 

ρ(MeI) 

[g/ml] 

V(MeI) 

[µl] 

n(MeI) 

[mmol] 

0,5 

196,31 

207 1,055 

141,94 2,28 

655 10,52 

2 202 1,029 635 10,20 

6 210 1,070 665 10,68 

24 209 1,065 665 10,68 
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5.3.2. Příprava 4-methylsulfanyltoluenu 

 

Sumární vzorec: C8H10S 

Molekulová hmotnost: 138,23 

 

 

Reakce byla provedena dle obecného postupu s navážkami uvedenými v tabulce. 

Izolovaná látka (žlutohnědý olej) byla identifikována jako směs 4-terc-butylsulfanyltoluenu a  

4-methylsulfanyltoluenu. 

 

t 

[h] 

M (VL) 

[g/mol] 

m(VL) 

[mg] 

n(VL) 

[mmol] 

M(MeI) 

[g/mol] 

ρ(MeI) 

[g/ml] 

V(MeI) 

[µl] 

n(MeI) 

[mmol] 

0,5 

180,31 

208 1,154 

141,94 2,28 

720 11,57 

2 204 1,131 690 11,08 

6 208 1,154 720 11,57 

24 210 1,165 725 11,65 
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5.3.3. Příprava 2-methylsulfanylnaftalenu 

 

Sumární vzorec: C11H10S 

Molekulová hmotnost: 174,26 

 

 

Reakce byla provedena dle obecného postupu s navážkami uvedenými v tabulce. 

Izolovaná látka (béžová, tuhá látka) byla identifikována jako směs 

2-terc-butylsulfanylnaftalenu a 2-methylsulfanylnaftalenu. 

 

t 

[h] 

M (VL) 

[g/mol] 

m(VL) 

[mg] 

n(VL) 

[mmol] 

M(MeI) 

[g/mol] 

ρ(MeI) 

[g/ml] 

V(MeI) 

[µl] 

n(MeI) 

[mmol] 

0,5 

216,34 

203 0,938 

141,94 2,28 

585 9,40 

2 204 0,943 585 9,40 

6 200 0,924 575 9,24 

24 208 0,961 600 9,64 
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5.3.4. Příprava 1-methyl-3-terc-butylsulfanylpyrazinium jodidu 

 

Sumární vzorec: C5H6N2S 

Molekulová hmotnost: 126,18 

 

 

Reakce byla provedena dle obecného postupu s navážkami uvedenými v tabulce. 

Reakční směs byla následně třikrát vytřepána 20 ml Et2O, ale vzhledem ke kvantitativnímu 

přechodu produktu do vody byla vodná fáze odpařena na rotační vakuové odparce při 60 °C do 

ukončení úkapu. Ze surového, olejovitého produktu červené barvy byla přidáním 10 ml Et2O 

vysrážena žlutá, krystalická látka, která byla následně zfiltrována na fritě a promyta malým 

množstvím Et2O. Produkt byl čištěn rekrystalizací, nejprve rozpuštěn v minimálním množství 

MeOH a následně vysrážen přidáním Et2O, zfiltrován přes fritu a promyt malým množstvím 

acetonu. Izolovaná látka byla identifikována jako 1-methyl-3-terc-butylsulfanylpyrazinium 

jodid. 

t 

[h] 

M (VL) 

[g/mol] 

m(VL) 

[mg] 

n(VL) 

[mmol] 

M(MeI) 

[g/mol] 

ρ(MeI) 

[g/ml] 

V(MeI) 

[µl] 

n(MeI) 

[mmol] 

0,5 

168,26 

210 1,248 

141,94 2,28 

780 12,53 

2 212 1,260 785 12,61 

6 206 1,224 765 12,29 

24 206 1,224 765 12,29 

 

Výtěžek: 77 %, kanárkově žlutá, krystalická látka, 1H NMR (500 MHz, DMSO-d6, 

25 °C) δ 9,26 – 9,20 (m, 1H, ArH), 9,12 (s, 1H, ArH), 8,71 (d, J = 3,6 Hz, 1H, ArH), 4,23 

(s, 3H, CH3), 1,57 (s, 9H, tBu); 13C NMR (126 MHz, DMSO-d6, 25 °C) δ 163,0, 149,4, 138,8 

(t, J = 9,4 Hz), 132,6 (t, J = 8,9 Hz), 51,1, 48,8 (t, J = 4,8 Hz), 30,2. IR (ATR): νmax = 3091, 

3021, 2982, 2986, 2919, 1462, 1407, 1389, 1227. Elementární analýza (%), vypočítáno pro 

C9H15IN2S: C 34,85, H 4,87, N 9,03; nalezeno C 35,30, H 4,89, N 9,15.  

Teplota tání 156,8 – 158,1 °C.  
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5.3.5. Příprava 5-methylsulfanylpyrazin-2,3-dikarbonitrilu 

 

Sumární vzorec: C7H4N4S 

Molekulová hmotnost: 176,20 

 

 

Reakce byla provedena dle obecného postupu s navážkami uvedenými v tabulce. 

Izolovaná látka (karamelově hnědá tuhá látka) byla identifikována jako výchozí látka, tj.  

5-terc-butylsulfanylpyrazin-2,3-dikarbonitril (DN-11). 

 

t 

[h] 

M (VL) 

[g/mol] 

m(VL) 

[mg] 

n(VL) 

[mmol] 

M(MeI) 

[g/mol] 

ρ(MeI) 

[g/ml] 

V(MeI) 

[µl] 

n(MeI) 

[mmol] 

0,5 

218,28 

200 0,916 

141,94 2,28 

570 9,16 

2 204 0,935 580 9,32 

6 209 0,957 595 9,56 

24 201 0,921 575 9,24 
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5.3.6. Příprava 1-methylsulfanyl-4-trifluormethylbenzenu 

 

Sumární vzorec: C8H7F3S 

Molekulová hmotnost: 192,20 

 

 

Reakce byla provedena dle obecného postupu s navážkami uvedenými v tabulce. 

Izolovaná látka (žlutohnědý olej) byla identifikována jako směs  

1-terc-butylsulfanyl-4-trifluormethylbenzenu a 1-methylsulfanyl-4-trifluormethylbenzenu. 

 

t 

[h] 

M (VL) 

[g/mol] 

m(VL) 

[mg] 

n(VL) 

[mmol] 

M(MeI) 

[g/mol] 

ρ(MeI) 

[g/ml] 

V(MeI) 

[µl] 

n(MeI) 

[mmol] 

0,5 

234,28 

201 0,858 

141,94 2,28 

535 8,59 

2 206 0,879 550 8,83 

6 200 0,854 530 8,51 

24 210 0,896 560 9,00 
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