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Abstrakt 

 

Tato bakalářská práce pojednává o využití [2+2+2] cyklotrimerizace v totální syntéze 

přírodního fluorenového derivátu, selaginpulvilinu D, který byl izolovaný z rostliny 

Selaginella pulvinata. Tato rostlina je využívána v tradiční čínské medicíně, a to především 

k léčbě astmatu. Výzkum byl zaměřen na vývoj cyklotrimerizační reakce, kterou se připraví 

klíčový intermediát. Součástí je studium vlivu různých druhů katalyzátorů, rozpouštědel a 

různých reakčních teplot a časů na průběh reakce. Vhodný prekurzor pro cyklotrimerizaci byl 

syntetizován z benzaldehydu připraveného z komerčně dostupných látek. Formální syntéza 

selaginpulvilinu D byla dokončena konverzí produktu cyklotrimerizace na již známý 

meziprodukt syntézy selaginpulvilinu D. 

 

Klíčová slova: [2+2+2] cyklotrimerizace, selaginpulvilin D, přírodní látky, fluorenové jádro
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Abstract 
 

This bachelor thesis is focused on the application of [2+2+2] cyclotrimerization in the 

total synthesis of natural fluorene derivate, selaginpulvilin D, which was isolated from the 

plant Selaginella pulvinata. The plant is used in the traditional Chinese medicine for treatment 

of asthma and traumatic injuries. The study is focused on development of the catalytic 

cyclotrimerization reaction that is used to prepare the key intermediate. The integral part of 

the project is a study how various catalysts and catalytic systems, solvents and reaction 

temperatures affect the course of the reaction. Synthesis of the suitable cyclotrimerization 

precursor was achieved from benzaldehyde and the formal synthesis of selaginpulvilin D was 

completed by conversion of cyclotrimerization product to the known intermediate of the 

selaginpulvilin D synthesis. 

Key words: [2+2+2] cyclotrimerization, selaginpulvilin D, natural compound, fluorene core 
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Seznam použitých zkratek 

 

cod 1,5-cyklooktadien 

d dublet 

DCE dichlorethan 

DCM dichlormethan 

dd dublet dubletu 

DMF dimethylformamid 

DPPE 1,2-bis(difenylfosfino)ethan 

ekv. ekvivalent 

ESI ionizace elektrosprejem 

EtOAc ethylacetát 

h hodina 

HRMS hmotnostní spektroskopie s vysokým rozlišením 

IBX 2-jodoxybenzoová kyselina 

IR infračervená spektroskopie (Infrared Spectroscopy) 

J interakční konstanta 

m multiplet 

Me methyl 

NBS N-bromsukcinimid 

NMR nukleární magnetická resonance 

PCC 

PDE4 

PDEs 

pyridiniumchlorochromat 

enzym fosfodiesteráza-4 

fosfodiesterázy 

Ph fenyl 

Piv pivaloyl 

PPA polyfosforečná kyselina 

Rf retenční faktor 

s singlet 

TBAF tetra-n-butylamonium fluorid 

TBS terc-butyldimethylsilylether 

TEA triethylamin 

TFAA anhydrid kyseliny trifluorooctové 
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TfOH kyselina trifluormethansulfonová 

THF tetrahydrofuran 

TLC tenkovrstvá chromatografie 

TMS trimethylsilyl 

UV ultrafialové záření 

δ chemický posun 
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1 Úvod 

Klíčovou součástí organické syntézy je konstrukce kruhových systémů, která je často 

provedena cykloadičními reakcemi. Produkty těchto reakcí jsou využívány při totálních 

syntézách přírodních a biologicky aktivních látek. 

[2+2+2] Cyklotrimerizace katalyzovaná sloučeninami přechodných kovů prošla v 

posledních desítkách let velkým vývojem a dnes je hojně využívaná pro syntézu aromatických 

sloučenin. Cyklotrimerizaci lze využít také pro přípravu fluorenů, které jsou základním 

skeletem některých přírodních sloučenin. 

Selaginpulviliny (A-L), izolované z rostliny Selaginella pulvinata, která je využívána 

v čínské tradiční medicíně, se řadí mezi deriváty fluorenu. Strukturu selaginpulvilinů a jejich 

izolaci popsal Yin ve své publikaci v roce 2014. První syntéza selaginpulvilinů D a C byla 

provedena v roce 2016 Leem a jeho výzkumnou skupinou. V této bakalářské práci byla 

vyvíjena syntéza selaginpulvilinu D. 

 

Obrázek 1. Struktura selaginpulvilinu D 
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2 Cíle práce 

Cíle této bakalářské práce jsou: 

 

1. Návrh a syntéza vhodného substrátu pro [2+2+2] cyklotrimerizaci vedoucí 

k základnímu skeletonu selaginpulvilinu D.  

 

2. Optimalizovat [2+2+2] cyklotrimerizační reakci, jako klíčový krok syntézy 

selaginpulvilinu D. 

 

3. Dokončení a optimalizace totální syntézy selaginpulvilinu D. 
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3 Současný stav poznání 

3.1 [2+2+2] Cyklotrimerizace 

3.1.1 Obecné poznatky 

Konstrukce kruhových systémů, která bývá v mnoha případech provedena 

cykloadičními reakcemi, je klíčovou součástí organické syntézy. [2+2+2] Cyklotrimerizace 

katalyzovaná sloučeninami přechodných kovů je metoda pro syntézu mnoha typů 

aromatických karbocyklických a heterocyklických sloučenin.
1
 Hnací silou [2+2+2] 

cyklotrimerizace je nabytí aromaticity a z hlediska termochemie se jedná exotermní reakci.
2
 

Tato reakce byla objevena již před 150 lety Berthelotem, který pozoroval cyklotrimerizaci 

acetylenu na benzen za vysoké teploty a tlaku v autoklávu bez přítomnosti katalyzátoru.
3
 

V roce 1949 představil Reppe a Schweckendiek studii o využití katalyzátoru na bázi 

sloučeniny niklu pro [2+2+2] cyklotrimerizaci propargyl alkoholů 1 za vzniku 

regioizomerních benzenů 2 a 3 (schéma 1).
4  

 

 

Schéma 1. Cyklotrimerizace dle Reppeho a Schweckendieka. 

 

Na počátku byly pro katalýzu cyklotrimerizační reakce používány zejména komplexy 

kobaltu, kvůli jejich katalytické aktivitě a syntetické dostupnosti. V průběhu vývoje a 

zkoumání reakčních podmínek bylo zjištěno, že cyklotrimerizace může být katalyzována i 

jinými komplexy přechodných kovů jako například Ni, Pd, Rh, Rh, Ir, Fe a dalších. 

Mechanismus katalytické [2+2+2] cyklotrimerizace znázorňuje schéma 2. V prvních dvou 

krocích dochází k vytvoření komplexu kovu 5 postupným nahrazením pomocných ligandů za 

alkyny. Oxidativním couplingem komplexu 5 dochází k vytvoření metalacyklopentadienu 6, 

na který se v následujícím kroku koordinuje další alkyn, dochází k inserci a vytváří se 

metalacykloheptatrien 7. Reduktivní eliminace poskytuje meziprodukt 8, který v posledním 

kroku podléhá dekomplexaci a vzniká tak sloučenina s aromatickým jádrem jako hlavní 

produkt reakce.
5
 Kromě klasických termických podmínek může být reakce provedena také 

fotochemicky
6
 či za působení mikrovlnného záření.

7
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Schéma 2. Mechanismus katalytické [2+2+2] cyklotrimerizace. 

 

 Pro [2+2+2] cyklotrimerizaci mají v dnešní době stále větší význam katalyzátory na 

bázi komplexních sloučenin rhodia. Jedním z nejvíce aktivně využívaných rhodiových 

katalyzátorů používaných pro cyklotrimerizaci alkynů je chloridotris(trifenylfosfan)rhodium 

známý jako Wilkinsonův katalyzátor.
8
 Jeho využití pro [2+2+2] cyklotrimerizaci alkynů v 

organické syntéze bylo popsáno Müllerem v polovině 20. století.
9
 Wilkinsonův katalyzátor a 

další rhodné komplexy vyhovující jak pro cyklotrimerizaci diynů s alkynem, tak i pro 

intramolekulární cyklotrimerizaci triynů.
10

 Při reakci terminálních alkynů katalyzovaných 

sloučeninami rhodia mohou vznikat kromě očekávaných cyklotrimerů také lineární dimery 

(schéma 3).
11
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Schéma 3. Reakce terminálních alkynů s komplexem rhodia. 

Dalším katalyzátorem používaným pro cyklotrimerizace v posledních dvaceti letech je 

[Cp*RuCl(cod)]. Klíčovým krokem reakce je disociace cyklooktadienu (cod) ligandu 

z komplexu a tím k uvolnění koordinačního místa okolo centrálního atomu kovu.
5
 Komplexy 

ruthenia jsou obecně vhodné pro cyklotrimerizace alkynů s nitrily a tím pádem i pro syntézu 

heteroaromatických sloučenin.
12

 

 

3.1.2 Regioselektivita 

I přesto, že je [2+2+2] cyklotrimerizace jednou z nejvíce efektivních metod pro 

syntézu derivátů benzenu, může být v závislosti na struktuře použitých reaktantů limitována 

dvěma nevýhodami. První nevýhodou je možný vznik směsi 1,2,4- a 1,3,5-regioizomerů 

produktu (jinak je též možné označit jako ortho a meta regioizomery) a druhou je velmi 

obtížné řízení této regioselektivity.
13

 Během vývoje cyklotrimerizace byly nalezeny různé 

metody, jak upřednostnit ortho či  meta pozici substituentu. 

Regioselektivitu lze ovlivnit katalýzou různými typy komplexních sloučenin 

přechodných kovů nebo různými typy ligandů obklopující centrální atom kovu.
14

 V roce 2000 

popsal Ikeda vliv binárního katalytického systému na regioselektivitu produktu při 

cycklotrimerizaci dvou různých alkynů. Z jeho výzkumu vyplývá, že reakce katalyzovaná 

komplexem niklu v přítomnosti zinečnatých solí vede přednostně ke vzniku ortho 

regioizomeru (schéma 4).
15

 

 

 

Schéma 4. Vznik regioizomerů [2+2+2] cyklotrimerizací. 
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Obecně platí, že intramolekulární cyklotrimerizace diynu s alkynem katalyzovaná 

komplexy kobaltu vede přednostně k tvorbě ortho izomerů. Podobná pravidla platí i pro 

katalýzu komplexy rhodia. Naopak v případě komplexů ruthenia se setkáváme především se 

vznikem meta izomerů. Například cyklotrimerizací diynů 13 s alkyny 14 za katalýzy 

Cp*RuCl(cod) dochází přednostně k tvorbě meta izomerů bez ohledu na charakter 

substituentů R
1
 a R

2
.
16

 I přes jistý pokrok zůstává tato oblast syntézy stále nedostatečně 

prozkoumaným problémem.
17

 

 

 

Schéma 5. Intramolekulární cyklotrimerizace extérního alkynu s diynem. 

 

Vznik konkrétního regioizomeru je závislý nejen na volbě katalytického systému, ale 

především na stérických vlastnostech alkynových substituentů.
18

 Diyn 13 na který by byly 

navázány stéricky objemné substituenty, poskytne reakcí s alkynem 14 především meta 

izomer 15.
16

  

Těchto způsobů ovlivnění regioselektivity produktů cyklotrimerizace je často 

využíváno při syntéze přírodních a biologicky aktivních látek.
19
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3.2 Syntéza fluorenů 

Fluoren je molekula, která je složena z cyklopentanového kruhu a dvou 

kondenzovaných benzenových kruhů. Díky své struktuře jsou fluoreny využívány jednak jako 

ligandy v organokovové chemii,
20

 jednak tvoří prvek mnoho rozličných sloučenin a to včetně 

i několika přírodních látek.  

Pro syntézu fluorenového jádra byla vyvinuta celá řada metod založených jak na 

klasických metodách organické chemie, tak na postupech vyžívajících katalytickou aktivaci a 

tvorbu vazeb zprostředkovanou komplexy přechodných kovů. Mezi klasické metody patří 

například, Friedel-Craftsova reakce
21

 (schéma 6). Provedení těchto reakcí však vyžaduje 

náročné reakční podmínky a často i užití silných kyselin nebo bází
20

. 

 

 

Schéma 6. Kysele katalyzovaná Friedel-Craftsova reakce. 

 

Metody syntézy fluorenového jádra a jeho substitučních derivátů pomocí 

katalytických metod byly podrobně popsány.
20

 Jako příklad může sloužit tvorba fluorenonu 

20 z bifenylkarboxylové kyseliny 19 katalyzované komplexem (schéma 7). Jako další příklad 

může sloužit katalytická karbonylace 2-jodbifenylu 21, která poskytuje fluorenon 20 (schéma 

7). 
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Schéma 7.- Metody syntézy fluorenonů. 

 

V posledních několika desetiletích je pro tvorbu benzenových kruhů stále více 

využívána katalytická [2+2+2] cyklotrimerizace. Ta umožňuje v podstatě z relativně 

jednoduchých látek připravit mnohem složitější aromatické sloučeniny s jedním či více 

aromatickými kruhy. Řada z nich patří do skupiny přírodních a biologicky aktivních látek.
1
  

 V oblasti syntéz fluorenů bylo však dosud publikováno pouze několik metod 

využívajících [2+2+2] cyklotrimerizaci. Jednou z nich je strategie založena na katalytické 

cyklotrimerizaci diynu s alkynem komplexy rhodia, která byla vypracována v naší laboratoři. 

Syntéza vychází z reakce diynolu 22 s alkynem 23 za vzniku nesymetricky substituovaného 

fluorenolu 24 (schéma 8). Jako katalytický systém byl v tomto případě využit Wilkinsonův 

komplex. Oxidace fluorenolu 24 a následná reakce s 2-bifenyllithiem poskytly odpovídající 

spirosloučeninu 26. 
22

  

 

 

Schéma 8. Využití [2+2+2] cyklotrimerizace pro syntézu 9,9’-spirobifluorenů. 

 

Na podobném principu je založena i syntéza substituovaných fluorenonů 29, která 

využívá cyklotrimerizace diynonů 27 s alkyny 28 katalyzovanou chloridem ruthenitým 

(schéma 9).
23
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Schéma 9. [2+2+2] Cyklotrimerizace diynonů s alkyny. 
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3.3 Přírodní látky s fluorenovým skeletem a jejich syntéza 

3.3.1 Izolace sloučenin s fluorenovým skeletem 

Fluorenový skelet je základním motivem několika přírodních a biologicky aktivních 

látek. Mezi takové látky historicky patří například dendroflorin (30), caulophin (31) nebo 

nakiterpiosin (32).  

Již v  roce 1864 byla z rostliny Dendrobium densiflorum izolována skupina přírodních 

látek, mezi nimiž byl i dendroflorin (30), který má fluorenový skelet. Dendroflorin (30) je 

díky své biologické aktivitě využíván pro farmaceutické účely, především jako antioxidant 

nebo jako složka protinádorových léčiv.
24

 Látkou s podobným skeletem je alkaloid caulophin 

(31), který byl izolovaný z rostliny Radix caulophylli. V místě výskytu je užíván pro léčbu 

vnějších zranění a artritidy. V roce 2009 bylo Wangem a jeho výzkumnou skupinou zjištěna 

anti-myokardiální ischemická aktivita caulophinu s rychlým nástupem účinku.
25

 Nakiterpiosin 

(32) byl izolovaný z mořské houby Terpios hoshinota, která svými toxiny usmrcuje korály. 

Nakiterpiosin (32) má tetrahydrofluorenový skelet a patří mezi C-nor-D homosteroidy. Jeho 

biologická aktivita je využívána i jako protinádorové činidlo v případě tumorů, které jsou 

rezistentní vůči existujícím antimitotickým činidlům.
26

 

 

 

 

 V roce 2014 Yin publikoval práci, která se zabývala izolací látek obsažených 

v rostlině Selaginella pulvinata, která se využívá v tradiční čínské medicíně pro léčbu 

dysmenorrhoea, astmatu nebo chronických plicních onemocnění. Podařilo se mu izolovat 

čtyři sloučeniny s dosud nepopsaným a neobvyklým 9,9-diarylfluorenovým skeletem, 

selaginpulviliny A-D (33-36). Tyto sloučeniny vykazovaly inhibiční aktivitu vůči enzymu 

fosfodiesteráze-4 (PDE4).
27
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3.3.2 Syntéza selaginpulvilinů 

První syntéza selaginpulvilinů C a D (35 a 36), byla provedena v roce 2016 Leem. 

Syntéza byla založena na intramolekulární hexadehydro-Diels-Alderově reakci tetraynu 37 za 

vzniku fluorenonu 38. Následná adice (4-methoxyfenyl)magnesiumbromidu na karbonylovou 

skupinu poskytla terciární alkohol 39, který byl v dalším kroku Friedel-Craftsovou reakcí 

s fenolem převeden na diarylfluoren 40. Syntéza byla zakončena demethylací 40 

methylmagnesiumjodidem na selaginpulvilin D (36) (schéma 10).
28

 

 

 

Schéma 10. Syntéza selaginpulvilinu D podle Lee. 

 

Při syntéze selaginpulvilinu C byla použita v prvních krocích stejná metodika, která 

vycházela z transformace 41 na substituovaný fluoren 42 (schéma 11). Následným krokem 

byla desilylace diarylfluorenu 44 užitím TBAF v THF, která proběhla v podstatě 

kvantitativně. Posledním krokem byla demethylace za stejných podmínek jako ve výše 

uvedené syntéze a ta poskytla kýžený selaginpulvilin C (35).
28
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Schéma 11. Syntéza selaginpulvilinu C podle Lee. 

 

Další syntéza selaginpulvilinů byla zveřejněna Sherburnem v roce 2017 (schéma 12). 

Výchozí substituovaný brombifenyl 46 byl intramolekulární Friedel-Craftsovou reakcí 

převeden na flurenon, jenž byl další Friedel-Craftsovou reakcí s anisolem konvertován na 1-

brom-9,9-diarylfluoren (47). Následný Sonogashirův coupling s 4-methoxyfenylethynem 

katalyzovaný Buchwaldovým prekatalyzátorem XPhos Pd druhé generace (XPhos Pd G2) 

poskytnul fluorenon 48. Jeho demethylace methylmagnesiumjodidem poskytla selaginpulvilin 

D (36).
29 
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Schéma 12. Syntéza selaginpulvilinu D dle Sherburna, 2017. 

 

Ve stejném roce publikoval Baire syntézu selaginpulvilinu D (schéma 13). Klíčovým 

krokem byla intramolekulární tetradehydro-Diels-Alderova reakce enyn-diynu 49 která 

poskytla fluorenon 50. Na jeho karbonylovou skupinu byla provedena adice p-

anisylmagnesiumbromidu za vzniku terciárního alkoholu 51. Friedel-Craftsovou reakcí 

alkoholu 51 s nadbytkem fenolu katalyzovanou TfOH vznikl biarylovaný fluoren 40. Jeho 

demethylace methylmagnesiumjodidem poskytla selaginpulvilin D (36).
30

 Bohužel poslední 

krok byl doprovázen velmi nízkým výtěžkem kýženého produktu (7.5%). 

 

 
Schéma 13. Syntéza selaginpulvilinu D podle Bairea, 2017. 
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V roce 2018 byl Bairem syntetizován také selaginpulvilin A a C (schémata 14 a 15). 

Klíčové meziprodukty, fluorenony 53 a 56, byly v obou případech opět připraveny 

intramolekulární tetradehydro-Diels-Alderovou reakcí.
31

 Jinak byl syntetický postup totožný 

se syntézou selaginpulvilinu D (36) z roku 2017.  

 

 

Schéma 14. Syntéza selaginpulvilinu C podle Bairea, 2018. 

 

 

Schéma 15. Syntéza selaginpulvilinu D podle Bairea, 2018. 
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4 Výsledky a diskuze 

4.1 Retrosyntéza 

Pro přípravu selaginpulvinu D (36) byla navržena retrosyntéza s několika hlavními 

kroky (schéma 16). Předpokládá se, že arylové skupiny budou zavedeny reakcí p-

anisylmagnesiumbromidu s ketonem 50 a následnou Friedel-Craftsovou alkylací s anisolem. 

Keton 70 by měl být přípraven oxidací alkoholu 69, který by měl vzniknout katalytickou 

cyklotrimerizací triynu 67 a trimethylsilylethynem. Katalytická cyklotrimerizace je klíčový 

krok celé syntézy. Přeměna alkynylbenzaldehydu 62 alkynylací a Cadiot-Chodkiewiczovým 

kaplingem by měla poskytnout triyn 67. Alkynylbenzaldehyd 62 by měl být získán z 

komerčně dostupné 2-brom-5-methoxybenzoové kyseliny (59). 

 

 

Schéma 16. Návrh retrosyntézy selaginpulvilinu D. 
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4.2 Syntéza triynu pro [2+2+2] cyklotrimerizaci 

Klíčovým krokem totální syntézy selaginpulvilinu D (36) by měla být katalytická 

[2+2+2] cyklotrimerizace triynu 67 s odpovídajícími alkyny. Cyklotrimerizací by mělo být 

dosaženo vytvoření fluorenového jádra se substituenty v odpovídajících polohách.  

Syntéza triynu vycházela z 2-brom-5-methoxybenzoové kyseliny (59), která byla 

nejprve zredukována boranem v THF na 2-brom-5-methoxybenzylalkohol (60) v 86% 

výtěžku (schéma 17). Substituovaný benzylalkohol 60 byl v následujícím kroku oxidován 

PCC (v přítomnosti Celitu®) na aldehyd 61 s výtěžkem 80%. Celit byl do reakční směsi 

přidáván, neboť na sebe váže jednak sloučeniny chromu vzniklé při reakci a jednak vedlejší 

polymerní produkty reakce, čímž se zjednodušuje proces izolace produktu. 

 

 

Schéma 17. Redukce výchozí karboxylové kyseliny na aldehyd 

 

Připravený aldehyd 61 byl použit pro Sonogashirův cross-coupling s TMS-acetylenem 

v přítomnosti triethylaminu a katalyzátorů v 10 mol% zastoupení (schéma 18). Pro reakci 

bylo jako rozpouštědlo použito destilované THF, ve kterém jsou aldehyd 61 i oba 

katalyzátory rozpustné. Původní množství rozpouštědla bylo několikrát navýšeno až na 

konečných 10 ml na 1 g aldehydu 61. Použitím nižších objemů nedošlo k úplnému rozpuštění 

příslušných komponent. Během reakce došlo ke vzniku neznámého vedlejšího produktu, který 

byl od kýženého produktu oddělen sloupcovou chromatografií. Obě vzniklé látky byly 

z hlediska polarity podobného charakteru, bylo tak nutné zvyšovat polaritu mobilní fáze 

během chromatografie v malých krocích (40/1 až 10/1 hexan/EtOAc). 

 

 

Schéma 18. Sonogashirův cross-coupling. 
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Paralelně k syntéze aldehydu 62 byl připraven 1-(buta-1,3-diyn-1-yl)-4-

methoxybenzen (66). Syntéza proběhla ve třech krocích (schéma 19). V prvním kroku 

proběhla brominace terminálního alkynu 63 pomocí rekrystalizovaného NBS a katalytického 

množství AgNO3. Pro zabránění redukce stříbra z AgNO3 byla reakce provedena ve tmě. K 

zavedení terminálního alkynu byl použit Cadiot-Chodkiewicz cross-coupling, katalyzovaný 

CuI a komplexem palladia. Odštěpení TMS skupiny použitím K2CO3 poskytlo kýžený diyn 

66 v 87% výtěžku po třech krocích. 

 

 

Schéma 19. Tříkroková syntéza dyinu. 

 

Příprava substrátu pro [2+2+2] cyklotrimerizaci byla dokončena reakcí aldehydu 62 

s diynem 66 ve dvou krocích (schéma 20). V prvním kroku došlo k alkynylaci aldehydu 

přidáním 1.6M roztoku n-BuLi v THF, za současného chlazení reakční směsi na -78 °C. 

Následné odštěpení TMS skupiny pomocí K2CO3 poskytlo triyn 67v 58% výtěžku.  

 

 

Schéma 20. Dokončení syntézy substrátu pro [2+2+2] cyklotrimerizaci. 



25 

 

4.3 [2+2+2] Cyklotrimerizace 

Klíčovým krokem syntézy selaginpulvilinu D je intramolekulární [2+2+2] 

cyklotrimerizace příslušného triynu 67 s vhodným alkynem. K nalezení vhodných podmínek 

pro reakci bylo zkoušeno několik katalyzátorů, jejich různé molární zastoupení, několik 

rozpouštědel, různé reakční teploty a časy (tabulka 1). 

Při volbě alkynů byly voleny sloučeniny, které buď mají potřebnou funkční skupinu 

(2-methylbut-3-yn-2-ol) a jsou schopny se koordinovat na atom kovu nebo obsahují snadno 

odstupující skupinu (trimethylsilylethyn).  

Nejprve byla testována cyklotrimerizace s trimethylsilylethynem katalyzovaná 

Wilkinsonovým katalyzátorem (10 mol%) (tabulka 1) za vzniku směsi regioizomerních 

fluorenolů 69 a 69’, formálně se jedná o ortho nebo meta regioizomery (vzhledem 

k alkynylovému substituentu). Jelikož v následujícím kroku má dojít k odštěpení TMS 

skupiny a jejímu nahrazení atomem vodíku, je vznik dvou regioizomerů nepodstatný. Oba 

regioizomerní fluorenoly 69 a 69’ tak mohou sloužit jako meziprodukty v syntéze 

selaginpulvilinu D.  

Reakce prováděné v toluenu s 5 a 20 ekvivalenty trimethylsilyletynu při 90 °C po 

dobu 20 hodin poskytly fluorenoly 69/69’ ve výtěžcích 17 a 29% (reakce 1 a 2). Zjevně je 

nadbytek trimethylsilylethynu důležitý pro lepší výtěžky produktu. Zkrácení reakční doby na 

1.5 h a změna rozpouštědla vedla k navýšení výtěžku na 34% (reakce 3). Snížení 

katalytického množství RhCl(PPh3)3 na 5 mol% vedlo ke snížení výtěžku na 22% (reakce 4). 

Snížením reakční teploty na 25 °C (reakce 5) vedlo ke vzniku 69/69’ s 36% výtěžkem 

(nejlepší výsledek), ale buď snížení množství katalyzátoru (reakce 6) nebo prodloužení 

reakční doby (reakce 7) a nebo obojího (reakce 8) mělo negativní vliv na výsledek reakce. 

Změna rozpouštědla z 1,2-dichlorethanu na dichlormethan se rovněž projevila snížením 

výtěžku na 16% (reakce 9). Cyklotrimerizace trimethylsilylethynu katalyzovaná 

Cp*RuCl(COD) (reakce 10) poskytla směs 69/69’ (1/27) výtěžku 27%, ale s obráceným 

poměrem regioizomerů. Cyklotrimerizace s 2-methylbut-3-yn-2-olem katalyzovaná 

RhCl(PPh3)3 (reakce 11) poskytla 69 v 27% výtěžku. 

Za zmínku rovněž stojí, že za delších reakčních časů a vyšších reakčních teplot byly 

pozorovány v nezanedbatelném poměru vedlejší produkty na úkor výsledného fluorenolu 69. 

Vedlejší produkty jsou pravděpodobně výsledkem následných reakcí trojné vazby produktu a 

příslušného alkynu, který je ve velkém  nadbytku. Tato úvaha je podpořena zjištěním, že za 

delších reakčních časů byly pozorovány znatelně menší výtěžky fluorenolu. Jako zásadní se 



26 

 

projevila volba teploty, za které reakce probíhá. Se snižující se teplotou stoupá výtěžek 

reakce, ale je nutné prodloužit reakční dobu. Nejlepší výsledky byly pozorovány při 25 °C 

(reakce 5).  
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Tabulka 1. Různé podmínky pro [2+2+2] cyklotrimerizaci trialkynu 67 s alkynem 68.  

 

Reakce R, 68 ekvivalenty Rozpouštědlo Katalyzátor (mol%) T (°C) t (h) Výtežek (%)
a
 69:69’ 

1 SiMe3 5 toluen RhCl(PPh3)3 10 90 20 17 6.8:1 

2 SiMe3 20 toluen RhCl(PPh3)3 10 90 20 29 4.7:1 

3 SiMe3 20 1,2-dichlorethan RhCl(PPh3)3 10 90 1.5 34 5.8:1 

4 SiMe3 20 1,2-dichlorethan RhCl(PPh3)3 5 90 1.5 22 3.2:1 

5 SiMe3 20 1,2-dichlorethan RhCl(PPh3)3 10 25 20 36 (36
b
) 5.7:1 

6 SiMe3 20 1,2-dichlorethan RhCl(PPh3)3 5 25 20 10 5.3:1 

7 SiMe3 20 1,2-dichlorethan RhCl(PPh3)3 10 25 48 11 (10
b
) 6.6:1 

8 SiMe3 20 1,2-dichlorethan RhCl(PPh3)3 5 25 75 11 2.8:1 

9 SiMe3 20 1,2-dichlorethan Cp*RuCl(COD) 10 25 24 27 1:27 

10 SiMe3 20 dichlormethan RhCl(PPh3)3 10 25 24 16 5.4:1 

11 C(Me)2OH 1 1,2-dichlorethan RhCl(PPh3)3 10 25 75 27 (26
b
) 1.5:1 

a
 
1
H NMR výtěžek (1,2,4,5-tetramethylbenzen jako interní standard), v závorce izolovaný výtěžek.  

 

Poznámka: Kvůli své těkavosti byl 1,2,4,5-tetramethylbenzen k reakční směsi přidán až po odpaření rozpouštědel. 
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4.4 Dokončení totální syntézy selaginpulvilinu D 

Směs regioizomerů 69 a 69’ připravena [2+2+2] cyklotrimerizací byla pomocí PCC za 

přítomnosti Celitu® oxidována na odpovídající směs fluorenonů 70 a 71’ v 82% výtěžku 

(schéma 21). V případě vyšších navážek směsi výchozích alkoholů 69 a 69’ bylo v reakční směsi 

i po několika hodinách přítomno nezanedbatelné množství nezreagované látky a konečný reakční 

čas tak odpovídal téměř 24 hodinám. V následujícím kroku byla velkým nadbytkem roztoku 

TBAF v THF odstraněna TMS-skupina. Po jejím odštěpení není fluorenon 50 substituován 

v poloze ortho ani meta vzhledem k alkynylovému substituentu a pro tuto reakci lze proto použít 

směs regioizomerů jako výchozí látku. 

 

 

Schéma 21. Syntéza fluorenonu z produktu cyklotrimerizace.  

 

V následujících reakcích byly na fluorenon 50 zavedeny dva anisoly. První aromatické 

jádro bylo připojeno Grignardovou reakcí s p-anisylmagnesiumbromidem při nízké teplotě za 

vzniku terciárního alkoholu 51 v 96% výtěžku (schéma 22). 

 

 

Schéma 22. Zavedení aromatického jádra na fluorenon. 

 

Pro zavedení druhého aromatického jádra byla nejprve použita reakce s nadbytkem 

fenolu katalyzovaná TfOH (schéma 23), dle postupů Bairea.
30

 Reakce však za daných podmínek 

neproběhla. 
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Schéma 23. Zavedení fenolu na fluorenon dle Bairea. 

 

Methylovaný produkt 48 byl připraven Friedel-Craftsovou alkylací anisolu fluorenolem 

51 pomocí anhydridu kyseliny trifluoroctové ve vysokém výtěžku 91% (schéma 24). 

 

 

Schéma 24. Zavedení anisolu na terciární alkohol. 

 

Poslední krok syntézy, demethylace, byl zkoušen s využitím BBr3. V průběhu reakce 

pravděpodobně došlo k rozkladu a produkt se při NMR analýze nepodařilo pozorovat. Proto byla 

vyzkoušena demethylace podle postupu Baira nadbytem MeMgI při 160 °C a bez přítomnosti 

rozpouštědla. Z reakce malého množství fluorenového derivátu 48, v rozsahu jednotek 

miligramů, s MeMgI se nepodařilo za uvedených podmínek kýžený produkt detekovat. Reakce 

s větším množstvím výchozí látky nebyla z časových důvodů provedena. 

 

 

Schéma 25. Demethylace za tvorby selaginpulvilinu D. 
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5 Experimentální část 

5.1 Obecné postupy a chemikálie 

Veškeré komerčně dostupné chemikálie byly zakoupeny z běžně dostupných zdrojů – 

Sigma Aldrich, Acros Organics, Alfa Aesar, Strem Chemicals a PENTA, a byly použity bez 

dalšího přečištění. Reakce náchylné na přítomnost kyslíku a vlhkost byly prováděny pod inertní, 

argonovou atmosférou. Rozpouštědla použitá v uvedených reakcích byla před užitím destilována 

a vysušena. Průběh reakcí byl sledován pomocí TLC za užití desek Merck TLC silikagel 60 F254, 

k vizualizaci výsledků byla použita UV lampa (254 nm). NMR spektra byla měřena na 

spektrometru Bruker Avance III (400 MHz a 600 MHz pro 
1
H NMR resp. 101 MHz a 151 MHz 

pro 
13

C NMR) či na spektrometru Varian NMR system 300 MHz, při 25°C. Veškeré chemické 

posuny δ jsou uváděny v ppm. Naměřená spektra jsou referencována na signál deuterovaného 

rozpouštědla CDCl3 (
1
H δ 7.26, 

13
C δ 77.16) a zpracována v programu MestReNova. Hmotnostní 

spektrometrie byla prováděna na přístroji VG-Analytical ZAB SEQ. Infračervená spektra byla 

měřena v KBr spektrometrem Hermo Nicolet AVATAR 370 FT-IR. 

Odpařování rozpouštědel za sníženého tlaku bylo prováděno na rotační vakuové odparce. 
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2-Brom-5-methoxybenzaldehyd (61). 

V trojhrdlé baňce byla rozpuštěna 2-brom-5-methoxybenzoová kyselina (59) 

(43.3 mmol, 10.0 g) ve směsi THF (20 ml) a Et2O (50 ml) pod ochrannou 

vrstvou argonu. Následně byl pomalu přikapán roztok boran·dimethylsulfidu (43.3 mol, 21.6 ml 

2M roztoku v THF) a reakční směs byla míchána při teplotě 60 °C pod zpětným chladičem 1 

hodinu. Průběh reakce byl sledován pomocí TLC (5/1 EtOAc/MeOH). Koncentrací reakční 

směsi za sníženého tlaku byl získán surový (2-brom-5-methoxyphenyl)methanol (60), který byl 

bez dalšího čištění použit v dalším kroku. V baňce s kulatým dnem byl rozpuštěn surový alkohol 

60 v dichlormethanu (85 ml) spolu s PCC (47.6 mmol, 10.3 g) a celitem (10.0 g). Reakční směs 

byla míchána při 54 °C pod zpětným chladičem 1 hodinu. Průběh reakce byl sledován pomocí 

TLC (10/1 hexan/EtOAc). Tmavě hnědá olejovitá reakční směs byla přefiltrovaná přes vrstvu 

silikagelu, který byl poté několikrát promyt dichlormethanem. Koncentrace sebraných frakcí 

filtrátu za sníženého tlaku poskytlo 7.4 g (80%) bílé krystalické látky.  

Rf (10/1 hexan/EtOAc) = 0.39.  

1
H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 10.32 (s, 1H), 7.53 (d, J = 8.8 Hz, 1H), 7.42 (d, J = 3.2 Hz, 1H), 

7.04 (dd, J = 8.8, 3.2 Hz, 1H), 3.85 (s, 3H). 

13
C NMR (101 MHz, CDCl3) δ 191.9, 159.4, 134.7, 134.1, 123.3, 118.1, 112.8, 55.9. 

Naměřená data souhlasí s daty uvedenými v literatuře.
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5-Methoxy-2-((trimethylsilyl)ethynyl)benzaldehyd (62). 

Do Schlenkovy baňky s postranním kohoutem byl navážen PdCl2(PPh3)2 

(2.1 mmol, 1.48 g) a CuI (2.1 mmol, 0.40 g). Baňka byla následně 

evakuována a propláchnuta argonem.  

Poté byl v baňce v THF (60 ml) rozpuštěn aldehyd 61 (28.1 mmol, 6.02 g) a triethylamin (84.2 

mol, 11.67 ml), tento roztok byl následně skrze septum přidán ke katalyzátoru. Do reakční směsi 

byl přidán ethynyltrimethylsilan (33.5 mmol, 4.72 ml) při 0 °C (ledová lázeň) a pak byla reakční 

směs míchána při 25 °C 24 hodin. Průběh reakce byl sledován pomocí TLC (20/1 hexan/EtOAc). 

Reakční směs byla dvakrát přefiltrována přes vrstvu silikagelu a celitu a zakoncentrována za 

sníženého tlaku. Kolonová chromatografie odparku na silikagelu (40/1 až 10/1 hexan/EtOAc) 

poskytla 5.9 g (91%) žluté krystalické látky. 

Rf (10/1 hexan/EtOAc) = 0.67.  
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1
H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 10.53 (s, 1H), 7.51 (d, J = 8.6 Hz, 1H), 7.40 (d, J = 2.8 Hz, 1H), 

7.11 (dd, J = 8.6, 2.8 Hz, 1H), 3.88 (s, 3H), 0.29 (s, 9H).  

13
C NMR (101 MHz, CDCl3) δ 191.6, 159.7, 137.5, 134.7, 121.4, 119.3, 109.4, 100.4, 100.0, 

55.5, -0.3.  

Naměřená data souhlasí s daty uvedenými v literatuře.
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1-(Bromethynyl)-4-methoxybenzen (64). 

V evakuované baňce byl pod inertní atmosférou argonu v acetonu (150 ml) rozpuštěn 1-

ethynyl-4-methoxybenzen (63) (56.7 mmol, 7.5 g, 7.36 ml), rekrystalizovaný N-

bromsukcinimid (68 mmol, 12.1 g) a AgNO3 (5.67 mmol, 0.96 g).
 
Reakční směs byla 

míchána za tmy po 2,5 hodiny při 25 °C. Průběh reakce byl sledován pomocí TLC (40/1 

hexan/EtOAc). Rozpouštědlo bylo odpařeno za sníženého tlaku. Kolonovou 

chromatografií odparku na silikagelu (40/1 hexan/EtOAc) bylo získáno 7.46 g (73%) žluté 

krystalické látky. 

Rf (10/1 hexan/EtOAc) = 0.34.  

1
H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 7.43–7.38 (m, 2H), 6.88–6.83 (m, 2H), 3.83 (s, 3H) 

13
C NMR (101 MHz, CDCl3) δ 159.9, 133.4, 114.8, 114.0, 79.9, 55.3, 47.9 

Naměřená data souhlasí s daty uvedenými v literatuře.
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((4-Methoxyfenyl)buta-1,3-diyn-1-yl)trimethylsilan (65). 

1-(Bromethynyl)-4-methoxybenzene (64) (41.2 mmol, 7.46 g), PdCl2(PPh3)2 (5 mol%, 

2.06 mmol, 1.45 g) a CuI (5 mol%, 2.06 mmol, 0.39 g) byly rozpuštěny v Et3N (245 ml) 

pod inertní atmosférou argonu. Po jejím ochlazení na 0 °C (ledová lázeň) byl přidán 

trimethylsilylethyn (82.4 mmol, 11.6 ml) a reakční směs byla míchána při 0 °C, 3 

hodiny. Průběh reakce byl sledován pomocí TLC (hexan). Pak byla rozpouštědla 

odpařena za sníženého tlaku. Kolonová chromatografie odparku na silikagelu (40/1 

hexan/EtOAc) poskytla 4.42 g (47%) žluté tuhé látky. 

Rf (10/1 hexan/EtOAc) = 0.21. 

1
H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 7.45–7.40 (m, 2H), 6.87–6.82 (m, 2H), 3.81 (s, 3H), 0.23 (s, 9H) 

13
C NMR (101 MHz, CDCl3) δ 160.6, 134.5, 114.3, 113.4, 90.0, 88.3, 73.2, 55.5, -0.20. 
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1-(Buta-1,3-diyn-1-yl)-4-methoxybenzen (66). 

Do roztoku ((4-methoxyfenyl)buta-1,3-diyn-1-yl)trimethylsilanu (65) (19.3 mmol, 4.40 

g) v dichlormethanu (148 ml) byl přidán K2CO3 (57.9 mmol, 8.0 g) pod inertní 

atmosférou argonu a reakční směs byla míchána při 25 °C 2 hodiny. Rozpouštědlo bylo 

odpařeno za sníženého tlaku. Kolonovou chromatografií na silikagelu (40/1 

hexan/EtOAc) bylo získáno 2.62 g (87%) nažloutlé olejovité kapaliny. 

Rf (40/1 hexan/EtOAc) = 0.32. 

1
H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 7.48–7.44 (m, 2H), 6.87–6.82 (m, 2H), 3.82 (s, 3H), 2.45 (s, 1H). 

13
C NMR (101 MHz, CDCl3) δ 160.6, 134.4, 114.2, 112.4, 75.6, 72.4, 70.8, 68.4, 55.4. 

Naměřená data souhlasí s daty uvedenými v literatuře.
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1-(2-Ethynyl-5-methoxyfenyl)-5-(4-methoxyfenyl)penta-2,4-diyn-1-ol (67). 

V evakuované baňce byl rozpuštěn 1-(buta-1,3-diyn-1-yl)-4-

methoxybenzen (66) (7.05 mmol, 1.1 g) v THF (50 ml) pod 

inertní atmosférou argonu. Po ochlazení reakční směsi na -78 

°C (chladicí medium byl ethanol a suchý led) bylo přidáno n-BuLi (7.76 mmol, 4.85 ml 1.6M 

roztoku v hexanu) a reakční směs byla míchána 10 minut. Pak byla odstraněna chladící lázeň a 

reakční směs byla míchána při 25 °C 23 minut, následně byla reakční nádoba ochlazena zpět na -

78 °C. Po 40 minutách byl skrze septum přidán aldehyd 62 (7.26 mmol, 1.69 g) rozpuštěný 

v THF (15 ml) pod inertní atmosférou argonu. Reakční směs byla dále míchána 2 hodiny a 

nakonec vyjmuta z chladící lázně. Reakce byla ukončena přidáním nasyceného roztoku NH4Cl 

(40 ml) a extrahována EtOAc (230 ml). Spojené organické fáze byly vysušeny MgSO4, 

přefiltrovány a rozpouštědla byla odpařena za sníženého tlaku. Surový triyn byl bez přečištění 

použit v dalším kroku.  

V baňce s kulatým dnem byl rozpuštěn surový triyn (6.94 mmol, 2.7 g) v MeOH (30 ml) a k 

roztoku byl přidán K2CO3 (20.8 mmol, 2.88 g). Reakční směs byla míchána při 25 °C 30 minut. 

Průběh reakce byl sledován pomocí TLC (4/1 hexan/EtOAc). Následně byl přidán EtOAc (30 

ml) a organická fáze byla promyta nasyceným roztokem NH4Cl (220 ml), vysušena Mg2SO4, 

přefiltrována a rozpouštědla byla odpařena za sníženého tlaku. Kolonová chromatografie 

odparku na silikagelu (10/1 až 2/1 hexan/EtOAc) poskytla 1.27 g (58%) světle žluté olejovité 

kapaliny. 

Rf (4/1 hexan/EtOAc) = 0.30.  
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1
H NMR (300 MHz, CDCl3) δ 7.50–7.42 (m, 3H), 7.25 (d, J = 2.6 Hz, 1H), 6.85 (dd, J = 8.7, 2.0 

Hz, 3H), 5.99 (s, 1H), 3.88 (s, 3H), 3.83 (s, 3H), 3.36 (s, 1H). 

13
C NMR (101 MHz, CDCl3) δ 160.6, 144.0, 134.8, 134.4, 114.5, 114.3, 113.4, 112.4, 81.7, 81.0, 

80.5, 79.8, 72.3, 71.6, 63.7, 55.7, 55.5. 

Naměřená data souhlasí s daty uvedenými v literatuře.
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7-Methoxy-1-((4-methoxyfenyl)ethynyl)-2-(trimethylsilyl)-9H-fluoren-9-ol (69) a 7-

methoxy-1-((4-methoxyfenyl)ethynyl)-3-(trimethylsilyl)-9H-fluoren-9-ol (69’). 

V evakuované mikrovlnné vialce byl pod inertní atmosférou rozpuštěn 

trialkyn 67 (0.1 mmol, 32 mg) a RhCl(PPh3)3 (0.01 mmol, 9.3 mg) 

v dichlormethanu (2 ml) a následně byl k roztoku přidán 

ethynyltrimethylsilan (2 mmol, 0.29 ml). Reakční směs byla míchána 

při 25 °C 24 hodin. Průběh reakce byl sledován pomocí TLC (4/1 

hexan/EtOAc). Rozpouštědlo bylo odpařeno za sníženého tlaku. Kolonovou chromatografií 

odparku na silikagelu (20/1 až 4/1 hexan/EtOAc) bylo získáno 12 mg (36%) směs regioizomerů 

(69:69’ 5.7:1) ve formě světle žlutého oleje.  

Rf (4/1 hexan/EtOAc) = 0.24.   

Majoritní izomer 69.
 1

H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 7.58–7.47 (m, 5H), 6.97–6.89 (m, 3H), 5.83 

(d, J = 4.3 Hz, 1H), 3.89 (s, 3H), 3.86 (s, 3H), 3.05 (d, J = 4.3 Hz, 1H), 0.45 (s, 8H),  

13
C NMR (101 MHz, CDCl3) δ 160.4, 160.0, 146.8, 146.6, 141.2, 139.8, 135.0, 132.8, 132.3, 

124.8, 121.2, 118.2, 115.3, 115.0, 114.3, 110.7, 97.1, 86.9, 74.8, 55.6, 55.4, -0.7. 

Minoritní izomer 69’ (viditelné signály).
1
H NMR (400 MHz, CDCl3) 5.83 (d, J = 4.3 Hz, 1H), 

3.88 (s, 3H), 2.83 (d, J = 4.3 Hz, 1H), 0.33 (s, 1H).  

13
C NMR (101 MHz, CDCl3) δ 114.2, -1.0. 

 

7-Methoxy-1-((4-methoxyfenyl)ethynyl)-2-(trimethylsilyl)-9H-fluoren-9-on (70) a 7-

methoxy-1-((4-methoxyfenyl)ethynyl)-3-(trimethylsilyl)-9H-fluoren-9-on (70’). 

K roztoku směsi alkoholu 69 a 69’ (0.17 mmol, 72 mg) 

v dichlormethanu (11 ml) v baňce s kulatým dnem byl přidán PCC 

(0.21 mmol, 45 mg) a celit (72 mg). Reakční směs byla míchána při 

25 °C 2 hodiny. Průběh reakce byl sledován pomocí TLC (4/1 

hexan/EtOAc). Poté bylo rozpouštědlo odpařeno za sníženého tlaku. 
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Kolonová chromatografie odparku na silikagelu (20/1 až 4/1 hexan/EtOAc) poskytla 58 mg 

(82%) směsi regioizomerů (70:70’ 5.7:1) ve formě žluté olejovité kapaliny. 

Rf (4/1 hexan/EtOAc) =0.35.  

Majoritní izomer 70.
 1

H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 7.70–7.65 (m, 2H), 7.60 (d, J = 7.4 Hz, 1H), 

7.45 (d, J = 8.2 Hz, 1H), 7.35 (d, J = 7.3 Hz, 1H), 7.25 (d, J = 2.4 Hz, 1H), 7.02 (dd, J = 8.2, 2.5 

Hz, 1H), 6.97–6.93 (m, 2H), 3.89 (s, 3H), 3.88 (s, 3H), 0.47 (s, 9H). 

13
C NMR (101 MHz, CDCl3) δ 192.7, 161.3, 160.3, 145.9, 142.7, 140.3, 136.3, 135.6, 133.5, 

126.3, 121.5, 120.3, 118.1, 115.6, 114.3, 109.1, 99.3, 87.2, 55.8, 55.5, -0.6.  

Minoritní izomer 70’ (viditelné signály).
1
H NMR (400 MHz, CDCl3) 5.83 (d, J = 4.3 Hz, 1H), 

3.88 (s, 3H), 2.83 (d, J = 4.3 Hz, 1H), 0.36 (s, 9H).  

13
C NMR (101 MHz, CDCl3) δ 170.0, 160.1, 148.8, 136.7, 136.0, 133.8, 133.2, 122.9, 121.2, 

120.0, 114.1, 109.1, 95.9, 85.9, -1.3. 

HRMS (ESI) m/z napočteno pro C26H24O3NaSi (M+Na) 412.1495, naměřeno 435.1387. 

 

7-Methoxy-1-((4-methoxyfenyl)ethynyl)-9H-fluoren-9-on (50). 

V evakuované mikrovlnné vialce byl pod inertní atmosférou argonu 

rozpuštěna směs ketonů 70 a 70’ (46 mol, 19 mg) v 1M roztoku 

TBAF v THF (1.84 mmol, 1.8 ml). Reakční směs byla za míchání 

zahřívána na 70 °C 1.5 hodiny. Průběh reakce byl sledován pomocí 

TLC (4/1 hexan/EtOAc). Následně byl přidán EtOAc (2 ml) a směs 

byla dvakrát promyta destilovanou vodou a solankou (23 ml), poté byla organická fáze 

vysušena MgSO4, přefiltrována přes fritu a nakonec byla rozpouštědla odpařena za sníženého 

tlaku. Kolonová chromatografie odparku na silikagelu (10/1 až 4/1 hexan/EtOAc) poskytla 33 

mg (78%) lehce nažloutlé olejovité kapaliny. 

Rf (4/1 hexan/EtOAc) = 0.21.  

1
H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 7.70–7.64 (m, 2H), 7.46–7.35 (m, 3H), 7.30 (dd, J = 7.4, 1.3 Hz, 

1H), 7.25 (d, J = 2.4 Hz, 1H), 7.02 (dd, J = 8.2, 2.5 Hz, 1H), 6.96–6.91 (m, 2H), 3.89 (s, 3H), 

3.87 (s, 3H). 

13
C NMR (101 MHz, CDCl3) δ 192.1, 161.2, 160.3, 145.40, 136.2, 135.8, 134.1, 133.4, 131.7, 

121.4, 120.2, 118.9, 115.3, 114.2, 109.3, 96.3, 85.6, 55.9, 55.5.  

Naměřená data souhlasí s daty uvedenými v literatuře.
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7-Methoxy-9-((4-methoxyfenyl)-1-((4-methoxyfenyl)ethynyl)-9H-fluoren-9-ol (51). 

Ve Schlenkově baňce byl pod inertní atmosférou rozpuštěn keton 

50 (0.097 mmol, 33 mg) v THF (3 ml) při 0 °C. Skrze septum byl 

přidán roztok p-anisylmagnesiumbromidu (0.194 mmol, 0.19 ml 

1M roztoku v THF) a reakční směs byla míchána při 25 °C 2 

hodiny. Průběh reakce byl sledován pomocí TLC (10/1 

hexan/EtOAc). Poté bylo rozpouštědlo odpařeno za sníženého tlaku. Kolonová chromatografie 

odparku na silikagelu (10/1 až 4/1 hexan/EtOAc) poskytla 42 mg (96%) žluté olejovité kapaliny. 

Rf (10/1 hexan/EtOAc) = 0.23.  

1
H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 7.60–7.53 (m, 2H), 7.41–7.34 (m, 3H), 7.32 (dd, J = 7.6, 1.3 Hz, 

1H), 7.22–7.15 (m, 2H), 6.92–6.80 (m, 6H), 3.84 (s, 3H), 3.80 (s, 3H), 3.78 (s, 3H), 3.31 (s, 1H).  

13
C NMR (101 MHz, CDCl3) δ 160.7, 160.0, 158.9, 152.1, 150.5, 141.0, 135.4, 133.1, 131.1, 

130.2, 129.3, 126.6, 121.3, 119.6, 119.1, 115.1, 114.9, 114.1, 113.7, 110.1, 95.6, 85.0, 83.9, 

55.7, 55.5, 55.4. 

Naměřená data souhlasí s daty uvedenými v literatuře.
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7-Methoxy-9,9-bis((4-methoxyfenyl)-1-((4-methoxyfenyl)ethynyl) -9H-fluoren (48). 

V evakuované baňce byl pod inertní atmosférou argonu rozpuštěn 

terciární alkohol 51 (0.031 mmol, 13.9 mg) v anisolu (0.15 ml) a 

do roztoku byla přidána trifluoroctová kyselina (18 l) Reakční 

směs byla zahřívána na 50 °C a míchána 1 hodinu. Průběh reakce 

byl sledován pomocí TLC (10/1 hexan/EtOAc). Následně byl 

přidán EtOAc (0.2 ml) a organická fáze byla promyta nasyceným roztokem NaHCO3 (20.1 ml) 

a solanky (0.1 ml), poté byla organická fáze vysušena MgSO4, přefiltrována přes fritu a nakonec 

byla rozpouštědla odpařena za sníženého tlaku. Kolonová chromatografie odparku na silikagelu 

(hexan a 10/1 hexan/EtOAc) poskytla 15 mg (91%) žlutého oleje. 

Rf (10/1 hexan/EtOAc) = 0.33.  

1
H NMR (600 MHz, CDCl3) δ 7.67 (dd, J = 8.5, 4.4 Hz, 2H), 7.35–7.32 (m, 2H), 7.28–7.24 (m, 

4H), 7.05–6.98 (m, 2H), 6.92–6.89 (m, 1H), 6.86 (d, J = 2.2 Hz, 1H), 6.84–6.79 (m, 2H), 6.77–

6.72 (m, 4H), 3.83 (s, 3H), 3.77 (s, 3H), 3.76 (s, 6H) 
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13
C NMR (151 MHz, CDCl3) δ 160.4, 159.6, 158.3, 155.6, 151.9, 140.9, 135.0, 132.8, 132.2, 

131.0, 130.3, 127.7, 121.2, 120.8, 119.3, 115.7, 114.0, 113.5, 113.2, 111.2, 96.0, 87.7, 65.1, 

55.6, 55.4, 55.3. 

HRMS (APCI) m/z napočteno pro C37H30O4 538.2144, naměřeno 539.2227. 

Naměřená data souhlasí s daty uvedenými v literatuře.
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6 Závěr 

Známý meziprodukt syntézy selaginpulvilinu D byl připraven osmi krokovou syntézou 

z komerčně dostupných látek. Z výchozí 2-brom-5-methoxybenzoové kyseliny (59) byl 

připraven triyn 67 jako vhodný substrát pro klíčovou katalytickou [2+2+2] cyklotrimerizační 

reakci s trimethylsilylethynem, která vedla ke vzniku směsi fluorenolů 69:69’. V následujících 

krocích byla směs transformována na methylovaný produkt 48. Totální syntéza nebyla 

kvůli časovému omezení dokončena. Provedení posledního kroku syntézy a také příprava 

derivátů této přírodní látky bude předmětem další práce. 
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